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Segueix-nos als nostres canals de  

 

Horari  

MATINS:  

dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabtes 

de 10.00 a 13.30  
 

 

TARDES:  

dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres  

de 15.30 a 20.30  
 

 

Activitats infantilsActivitats infantilsActivitats infantilsActivitats infantils    
    

Abril Abril Abril Abril ----    MaigMaigMaigMaig—    Juny 2018Juny 2018Juny 2018Juny 2018    

Petits lectors Petits lectors Petits lectors Petits lectors ----    0 a 3 anys0 a 3 anys0 a 3 anys0 a 3 anys    

 

Laboratori de lectura 

7 d’abril a les 11h. 

Massatges, contes i cançonsMassatges, contes i cançonsMassatges, contes i cançonsMassatges, contes i cançons    

a càrrec de Casti Lópeza càrrec de Casti Lópeza càrrec de Casti Lópeza càrrec de Casti López    

    

Activitat familiar 

5 de maig a les 11h. 

Taller de massatge sonor, sons per a Taller de massatge sonor, sons per a Taller de massatge sonor, sons per a Taller de massatge sonor, sons per a 
nadonsnadonsnadonsnadons    

a càrrec d’Alquimia Musicala càrrec d’Alquimia Musicala càrrec d’Alquimia Musicala càrrec d’Alquimia Musical    

 

Hora del conte 

2 de juny a les 11h. 

La casa del vent La casa del vent La casa del vent La casa del vent     

a càrrec de a càrrec de a càrrec de a càrrec de 
Sherezade    Sherezade    Sherezade    Sherezade    
BerdajíBerdajíBerdajíBerdají    

Inscripció prèvia 



de 3 a 6 anysde 3 a 6 anysde 3 a 6 anysde 3 a 6 anys    de 6 a 8 anysde 6 a 8 anysde 6 a 8 anysde 6 a 8 anys    de 9 a 12 anysde 9 a 12 anysde 9 a 12 anysde 9 a 12 anys    
Hora del conteHora del conteHora del conteHora del conte    

26 d’abril a 2/4 de 6    
L’altra histL’altra histL’altra histL’altra hist+oria de Sant Jordi a càrrec oria de Sant Jordi a càrrec oria de Sant Jordi a càrrec oria de Sant Jordi a càrrec 
de Vivim del Cuentude Vivim del Cuentude Vivim del Cuentude Vivim del Cuentu    

    

31 de maig a 2/4 de 6 

En Bum i el tresor pirata a càrrec En Bum i el tresor pirata a càrrec En Bum i el tresor pirata a càrrec En Bum i el tresor pirata a càrrec 
de Companyia Homenotsde Companyia Homenotsde Companyia Homenotsde Companyia Homenots 

espai de 

creació 

19 d’abril a 
2/4 de 6    

espai de creació jocs de taula en anglès 
18 d’abril     2 de maig   16 de maig 

30 de maig                         a 2/4 de 7  

    

17 de maig a 2/4 de 6  

Taller de serpentinesTaller de serpentinesTaller de serpentinesTaller de serpentines 

        

Hora del conte en anglesHora del conte en anglesHora del conte en anglesHora del conte en angles    

20 d’abril    a 2/4 de 6    

a càrrec de Kids and usa càrrec de Kids and usa càrrec de Kids and usa càrrec de Kids and us    

    

18 de maig a 2/4 de 6 

a càrrec d’Open Classa càrrec d’Open Classa càrrec d’Open Classa càrrec d’Open Class    

Dissabtes de Biblioteca  Dissabtes de Biblioteca  
21 d’abril—Laboratori de 
lectura a les 11h. 

A que sonen els contes? A que sonen els contes? A que sonen els contes? A que sonen els contes? a càrrec del a càrrec del a càrrec del a càrrec del 
personal de la personal de la personal de la personal de la     

bibliotecabibliotecabibliotecabiblioteca 

    

    

Inscripció prèvia Inscripció prèvia 21 d’abril—Laboratori de                                   
lectura a les 11h. 

A que sonen els contes? A que sonen els contes? A que sonen els contes? A que sonen els contes? a càrrec del a càrrec del a càrrec del a càrrec del 
personal de la bibliotecapersonal de la bibliotecapersonal de la bibliotecapersonal de la biblioteca 

    

    

Espai de pares i mares Per a pares, mares i tutors d’infants entre 3 i 6 anysPer a pares, mares i tutors d’infants entre 3 i 6 anysPer a pares, mares i tutors d’infants entre 3 i 6 anysPer a pares, mares i tutors d’infants entre 3 i 6 anys    

17 de maig a 2/4 de 6    

Llegir abans de saberLlegir abans de saberLlegir abans de saberLlegir abans de saber----ne ne ne ne     

Xerrada a càrrec de Judith Navarro RoyoXerrada a càrrec de Judith Navarro RoyoXerrada a càrrec de Judith Navarro RoyoXerrada a càrrec de Judith Navarro Royo    


