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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    
    

Gener Gener Gener Gener ----    FebrerFebrerFebrerFebrer—    Març Març Març Març 

2018201820182018    

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

Petons i moxaines  

13 de gener a les 11h. 

Petons i moixaines amb Assumpta Petons i moixaines amb Assumpta Petons i moixaines amb Assumpta Petons i moixaines amb Assumpta 
MercaderMercaderMercaderMercader    

 

Laboratori de lectura 

3 de febrer a les 11h. 

Nyic nyic, porquets a càrrec del           Nyic nyic, porquets a càrrec del           Nyic nyic, porquets a càrrec del           Nyic nyic, porquets a càrrec del           
personal de la Bibliotecapersonal de la Bibliotecapersonal de la Bibliotecapersonal de la Biblioteca    

 

Activitat familiar  

3 de març a les 11h. 

Relaxació i mindfundless per nadons Relaxació i mindfundless per nadons Relaxació i mindfundless per nadons Relaxació i mindfundless per nadons 
amb la Companyia Patawaamb la Companyia Patawaamb la Companyia Patawaamb la Companyia Patawa    

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    

25 de gener a 2/4 de 6    
El llop i les set cabretesEl llop i les set cabretesEl llop i les set cabretesEl llop i les set cabretes                                     
amb Mitja i mitjonetaamb Mitja i mitjonetaamb Mitja i mitjonetaamb Mitja i mitjoneta    

15 de febrer a 2/4 de 6 

Jo mataré monstres per a tuJo mataré monstres per a tuJo mataré monstres per a tuJo mataré monstres per a tu    

amb Maria Coll amb Maria Coll amb Maria Coll amb Maria Coll  

22 de març a 2/4 de 6 

El petit món del petit príncepEl petit món del petit príncepEl petit món del petit príncepEl petit món del petit príncep    

amb Assumpta Mercader amb Assumpta Mercader amb Assumpta Mercader amb Assumpta Mercader     

espai de creació 
15 de març a 2/4 de 6 

espai de creació 

biblioLAB  
18 de gener a 2/4 de 6 

Juguem amb les ilJuguem amb les ilJuguem amb les ilJuguem amb les il·lusions òptiques lusions òptiques lusions òptiques lusions òptiques  

22 de febrer a 2/4 de 6 

L’hort de flipbooks L’hort de flipbooks L’hort de flipbooks L’hort de flipbooks  

jocs de taula en anglès 
17 de gener       31 de gener        14 de febrer 

28 de febrer      14 de març        
28 de març  

biblioLAB  
18 de gener a 2/4 de 6 

Juguem amb les ilJuguem amb les ilJuguem amb les ilJuguem amb les il·lusions òptiques lusions òptiques lusions òptiques lusions òptiques  

22 de febrer a 2/4 de 6 

L’hort de flipbooks L’hort de flipbooks L’hort de flipbooks L’hort de flipbooks  

15 de març a 2/4 de 6 

        

    

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

19 de gener     a 2/4 de 6    

a càrrec d’Open class Esparregueraa càrrec d’Open class Esparregueraa càrrec d’Open class Esparregueraa càrrec d’Open class Esparreguera    

9 de febrer a 2/4 de 6 

a càrrec de Helen Doron Esparregueraa càrrec de Helen Doron Esparregueraa càrrec de Helen Doron Esparregueraa càrrec de Helen Doron Esparreguera    

16 de març a 2/4 de 6 

a càrrec d’Elite Esparregueraa càrrec d’Elite Esparregueraa càrrec d’Elite Esparregueraa càrrec d’Elite Esparreguera    

Dissabtes de Biblioteca  Dissabtes de Biblioteca  
27 de gener—Laboratori de lectura a les 11h. 

La revolució dels sabors a La revolució dels sabors a La revolució dels sabors a La revolució dels sabors a 
càrrec de  Tramoiacàrrec de  Tramoiacàrrec de  Tramoiacàrrec de  Tramoia 

17 de febrer—Escape book a les 11h. 

Qui ha estat, caputxeta? a càrrec del Qui ha estat, caputxeta? a càrrec del Qui ha estat, caputxeta? a càrrec del Qui ha estat, caputxeta? a càrrec del 
personal de la bibliotecapersonal de la bibliotecapersonal de la bibliotecapersonal de la biblioteca    

24 de març—Ruta dels enigmes a les 11h.   

a càrrec del personal de la bibliotecaa càrrec del personal de la bibliotecaa càrrec del personal de la bibliotecaa càrrec del personal de la biblioteca 

27 de gener—Laboratori de lectura a les 11h. 

La revolució dels sabors a La revolució dels sabors a La revolució dels sabors a La revolució dels sabors a 
càrrec de  Tramoiacàrrec de  Tramoiacàrrec de  Tramoiacàrrec de  Tramoia 

17 de febrer—Escape book a les 11h. 

Qui ha estat, caputxeta? a càrrec del Qui ha estat, caputxeta? a càrrec del Qui ha estat, caputxeta? a càrrec del Qui ha estat, caputxeta? a càrrec del 
personal de la bibliotecapersonal de la bibliotecapersonal de la bibliotecapersonal de la biblioteca    

24 de març—Ruta dels enigmes a les 11h. 

a càrrec del personal de la bibliotecaa càrrec del personal de la bibliotecaa càrrec del personal de la bibliotecaa càrrec del personal de la biblioteca 

Inscripció prèvia 

Inscripció prèvia 

Inscripció prèvia 

Inscripció prèvia 

LEGO wedo  

29 de gener       5 de febrer       19 de febrer  

26 de febrer       5 de març        12 de març   

19 de març        a 2/4 de 6  Inscripció prèvia 

LEGO wedo  

29 de gener       5 de febrer       19 de febrer  

26 de febrer       5 de març        12 de març   

19 de març        a 2/4 de 6  

Inscripció prèvia 


