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Espai de Debat Educatiu (EDE)
Espai de trobada mensual entre professionals i famílies per debatre sobre l’educació i trobar-
hi criteris compartits. Aquest curs parlem sobre l’ús de les pantalles.
Centre Infantil Pintor Mir. Servei de cangur amb places limitades.
Inscripcions: educacio@montornes.cat 

Contes 
i espectacles

Activitats

Activitats mensuals 

Activitats

Activitat d’interès 
per a professionals

Divendres 15 d’octubre, 12 de novembre i 10 de desembre 
a les 18 h

Espai de joc
Espai per gaudir del joc de forma lliure entre persones adultes i infants.
Recomanat per a famílies i infants de 0 a 12 anys.
Inscripcions: Cal inscripció prèvia al Centre Infantil Pintor Mir o al Centre Infantil La Peixera.

Al Centre Infantil Pintor Mir: Divendres 22 d’octubre i divendres 3 de desembre a les 17 h
Al Centre Infantil La Peixera: Divendres 12 de novembre i divendres 17 de desembre a les 17 h 

Espai 
de joc 

Debats
i xerrades 

El viatge del ratolí
Un ratolí volia sortir a navegar en el seu vaixell, però no hi havia vent i el vaixell no es movia. 
Com s’ho farà? Qui l’ajudarà?
Amb Mercè Rubí. Biblioteca de Montornès. Nascuts per llegir (de 0 a 3 anys).
Inscripcions: entrades.montornes.cat

Dimecres 6 d'octubre 
a les 17.30 h

Tallers
Familiars 
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Pim pam, instruments i repicam
Mentre les veus ens inspiren tendresa, les percussions ens remouen emocions. Musiquetes de tots colors, amb ritme i percussió.
Amb Musinfant. Biblioteca de Montornès. Nascuts per llegir (de 0 a 3 anys).
Inscripcions: entrades.montornes.cat

Un món de cartró 
Tu fas l’espectacle! Un espai ple de caixes de cartró i un conte obriran les portes a un nou món per a menuts i grans. L’espai s’anirà transformant, 
construint i deconstruint. Les caixes de cartró seran els instruments, el vestuari, l'atrezzo i l'escenografia de l'espectacle. Tothom improvisa 
i proposa, entra i surt, i deixa florir la seva creativitat, imaginari i fantasia.  Tot plegat orientat cap a un desig comú: que plogui en el desert! 
Amb la cia. CREAMOVIMENT. Centre Infantil Pintor Mir. Recomanat per a famílies amb infants de 3 a 8 anys.
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir.

Divendres 8 d’octubre 
a les 18 h

Dansa en família
Farem un treball creatiu, expressiu i comunicatiu entre pares, mares i infants. Hi haurà 3 tallers adreçats a diferents franges d’edat.
Amb Gemma Calvet Villena, pedagoga de la dansa. Centre Infantil Pintor Mir.
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir.

Dissabte 16 d'octubre a les 11 h (infants de 7 a 8 anys), 
a les 12 h (infants de 5 a 6 anys) i a les 13 h (infants de 3 a 4 anys)

La meva nina no vol menjar
L’Elena us farà una classe magistral per aprendre a cuinar a través dels contes, els objectes i els titelles. 
Us explicarà com la Berta aconsegueix que la seva nina mengi gràcies a la inspiració de la seva àvia, cuinera i francesa, 
als consells dels seus pares i a l’ajut del públic. Un públic familiar amb infants d’edats compreses entre 3 i 8 anys. 
Amb Elena Codó. Biblioteca de Montornès. Hora del conte a partir de 3 anys.
Inscripcions:  entrades.montornes.cat

Dimecres 13 d'octubre 
a les 17.30 h

Dissabte 23 d'octubre
a les 11.00 h
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El Petit Mir, espai de joc i xerrades per acompanyar els infants i les seves famílies.
Xerrada: “Les relacions socials en els tres primers anys de vida”
Mentre els infants juguen a l’espai de joc acompanyats per una persona adulta, podreu assistir a la xerrada.
Amb l'equip de la Llar d’infants Pública El Lledoner
Centre Infantil Pintor Mir. Recomanat per a famílies amb infants de 0 a 3 anys.
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir

Divendres 5 de novembre 
a les 17.30 h

Tip, Tap, Top, ... picant
Us convido a la festa d'aniversari d'en Pere Peixet. Aquest darrer any molts infants han celebrat el 
seu aniversari de maneres molt diferents i amb grans restriccions. Celebrar l'aniversari és fàcil, 
com fer amics, només cal tenir-ne ganes. Véns a la festa?
Amb Montse Dulcet.
Biblioteca de Montornès. Nascuts per llegir (de 0 a 3 anys).
Inscripcions:  entrades.montornes.cat

Dimecres 3 de novembre  
a les 17.30 h

La castanyera perduda 
Un conte musical de la tardor. A la Quimeta, aquest conte li va explicar la seva iaia. És la història d’una entranyable castanyera 
que coneix el camí que duu fins a un castanyer. Una bruixa malvada li roba les castanyes i li llança un malefici que li fa oblidar 
el camí fins al castanyer. Gràcies a l’ajut d’una nena, iniciarà el camí fins a l'arbre per poder collir el preuat fruit.
Espectacle promogut pel departament d’Infància amb motiu de la Castanyada.
Amb la companyia Sim Salabim.
Espai Cultural Montbarri. Recomanat per a famílies amb infants a partir de 3 anys.
Preu: 3 € (amb bonificacions disponibles - no acumulables) 
Més informació: simsalabim.cat
Venda d’entrades a entrades.montornes.cat. Inici de la venda d'entrades: 14 d’octubre a les 9 h.

Divendres 29 d’octubre 
a les 18 h 
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JOJO
Una preciosa proposta escènica de poesia visual per reflexionar sobre la fragilitat de l’ecosistema.
Amb la cia. Ytuquepintas.
Teatre Margarida Xirgu. Recomanat per a famílies amb infants a partir de 4 anys.
Preu: 10 € (amb bonificacions disponibles - no acumulables) 
Més informació: borjasandartist.com 
Venda d’entrades a entrades.montornes.cat. Inici de la venda d'entrades: 22 d’octubre a les 9 h.

Dissabte 6 de novembre 
a les 18 h 

En patufet i els seus pares
 “Hi havia una vegada una entranyable parella a qui agradava cantar, cantava ell, cantava ella….” Un dia aquesta 
parella va decidir entrar en el món de la maternitat i la paternitat, i ho va fer amb alegria i il·lusió. De seguida, 
però, un fet inesperat els va omplir de patiment: l’infant naixeria molt i molt petit.
Espectacle promogut pel Departament d’Infància en motiu del DUDI.
Amb la cia. Teatre Nu. 
Teatre Margarida Xirgu. Recomanat per a famílies amb infants a partir de 4 anys.
Preu: 5 € (amb bonificacions disponibles - no acumulables) 
Més informació: https://www.teatrenu.com/espectacle/en-patufet-i-els-seus-pares
Venda d’entrades a entrades.montornes.cat. Inici de la venda d'entrades: 4 de novembre a les 9 h.

Divendres 19 de novembre 
a les 18 h 

Aquest Nadal, lectures per a sorprendre fills i filles de 12 a 16 anys
Docents, famílies, bibliotecàries, monitores d’esplai voleu conèixer bons llibres per recomanar o regalar als adolescents?
Amb Marta Cava especialista en llibre juvenil. Ella es defineix com a Bibliotecària escolar una mica punk. Diu “de gran 
vull ser protagonista d'una novel·la de la Jane Austen”.
Biblioteca de Montornès. Recomanat per a docents, professionals i famílies. Format presencial i virtual.
Inscripcions: entrades.montornes.cat

Dilluns 15 de novembre 
a les 19 h
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La programació es pot veure afectada segons l’evolució de la crisi provocada per la COVID19

Pastís d'aniversari
A la granja tots els animalets estan de festa preparant l’aniversari del més petit. Però ningú no ha convidat el llop i quan 
es troben tots se n’adonen que falta el llop i el van a buscar. La festa s’allarga tant que la lluna no pot dormir.
Amb Mercè Rubí.
Biblioteca de Montornès. Nascuts per llegir (de 0 a 3 anys).
Inscripcions: entrades.montornes.cat

Dissabte 20 de novembre 
a les 11 h

El petit eriçó
Al capdamunt d’una muntanya, un matrimoni s’accidenta i es queda aïllat per la neu i el fred en una cabana. Passen els 
dies i les coses no milloren, fins que al final, entre sospir i sospir, tots dos acaben pensant que potser, si haguessin 
tingut un fill, els podria ajudar a tirar endavant. En aquell mateix moment, truquen a la porta, i qui hi apareix és, sí! 
Un fill! Però…Quin fill tan estrany, no??? Conte entranyable que no deixa absolutament indiferent a ningú.
Amb Jordina Biosca.
Biblioteca de Montornès. Hora del conte a partir de 3 anys.
Inscripcions: entrades.montornes.cat

Dimecres 24 de novembre
a les 17.30  h

“Les llavors d'una sana autoestima en els infants”
Què és i què no és l’autoestima? Actituds recomanables de mares, pares i professorat per afavorir una sana autoestima en els 
infants i adolescents. Com ha de ser la comunicació per potenciar l’autoestima?
Amb Eva Bach, llicenciada en ciències de l’educació, pedagoga, mestra, escriptora i formadora.
Centre Infantil Pintor Mir. Recomanat per a docents, professionals i famílies. Servei de cangur amb places limitades.
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir.

Divendres 26 de novembre 
a les 17.30 h
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L’aranya i l’elefant
L’aranya Tina cada matí s’alça i fila la teranyina al seu jardí. Un dia 
mentre la Tina passeja després de la feina, l’elefant Rau troba la teranyina i s’hi gronxa. 
S’ho passa tan bé que convida a uns quants amics i tots plegats canten i es gronxen. Tots?
Amb Mercè Rubí. Biblioteca de Montornès. Nascuts per llegir (de 0 a 3 anys).
Inscripcions: entrades.montornes.cat

Dimecres 1 de desembre 
a les 17.30h

KL’AA, la teva cançó
Un viatge musical de l’infant en la descoberta del món.
Amb Inspira Teatre. Teatre Margarida Xirgu. Recomanat per a petita infància, de 0 a 5 anys.
Preu: 5€ (bonificacions disponibles - no acumulables)
Venda d’entrades: entrades.montornes.cat. Inici de la venda d'entrades: 25 de novembre a les 9 h.

Dissabte 11 de desembre 
(dues sessions: a les 11 i a les 12.30 h)

Per Nadal cada ovella al seu corral
Les festes d’hivern comencen amb els preparatius per al Nadal i qui no vol formar part d’aquests 
preparatius?: cançons, moixaines, petites històries, engalanar les cases...tant és així que les 
ovelles que tenen poc fred amb tanta llana també corren cap el seu corral a preparar la FESTA.
Amb Montse Dulcet. Biblioteca de Montornès. Hora del conte a partir de 3 anys.
Inscripcions: entrades.montornes.cat

Dimecres 15 de desembre 
a les 17.30 h

Cançonetes i poesies de Nadal 
Un munt de poesies musicades per passar una molt bona estona i recordar-les durant aquestes festes. 
Amb la Mercè Blanes. Biblioteca de Montornès. Nascuts per llegir (de 0 a 3 anys).
Inscripcions: entrades.montornes.cat

Dissabte 18 de desembre
a les 11 h
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Més informació 
Centre Infantil Pintor Mir
Plaça de Joaquim Mir, 1
Tel. 671 00 15 27
pintormir@montornes.cat 

Centre Infantil La Peixera
Carrer del Vallès, 4
Tel. 93 568 65 36
lapeixera@montornes.cat

Biblioteca de Montornès
Carrer de Can Parera, 34
Tel. 93 568 65 30
b.montornes@diba.cat

Llar d’Infants Pública 
El Lledoner
Carrer del Vallès, 4 
Tel. 93 568 61 86 
llip.lledoner@montornes.cat 

Departament de Cultura, 
Festes i Patrimoni (Casal de Cultura 
i EC Montbarri)
Av. del Riu Mogent, 2
Tel. 93 572 17 19
casalcultura@montornes.cat

Departament de Promoció 
de la Salut
Av. de la Llibertat, 2 
Tel. 93 572 11 70
promosalut@montornes.cat

Departament d’Igualtat
Carrer de las Hermanas 
de la Virgen Niña, 2
Tel. 93 568 81 27
igualtat@montornes.cat

Departament d’Educació
Carrer de la Pau, 10
Tel. 93 566 70 04/ 630 28 15 38
educacio@montornes.cat
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