Activitats mensuals
Espai de joc
Divendres 17 de gener, 21 de febrer i 20 de març a les 17 h

Activitats mensuals
El Petit Mir
Espai de joc i xerrades per acompanyar els infants de 0 a 3 anys i les seves famílies

Espai per gaudir del joc de forma lliure entre persones adultes i infants
Per a famílies i infants de 0 a 12 anys
Centre Infantil Pintor Mir
Inscripcions: no cal inscripció prèvia

Divendres 10 de gener a les 17.30 h
Acompanyament el primer any de vida
Xerrada i espai de joc

Espai de
Debat Educatiu (EDE)

Divendres 7 de febrer a les 17.30 h
Proposta de joc amb llum i foscor
Taller i espai de joc

Divendres 17 de gener, 21 de febrer i 20 de març a les 18 h
Espai de trobada mensual entre professionals i famílies per debatre sobre
l’educació i trobar criteris compartits. Centre Infantil Pintor Mir

Els infants de 3 a 12 anys de les famílies que participin a l’EDE
poden estar-se a l’espai de joc
Inscripcions: educacio@montornes.cat

Divendres 6 de març a les 17.30 h
Control d’esfínters
Xerrada i espai de joc
Amb l'equip de la Llar d’infants Pública El Lledoner
Per a famílies i infants de 0 a 3 anys
Centre Infantil Pintor Mir
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir

Més informació
Centre Infantil Pintor Mir
Plaça de Joaquim Mir, 1
Tel. 67 100 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 Promoció
de la Salut
Av. de la Llibertat, 2
Tel. 93 572 11 70
promosalut@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 Polítiques d'Igualtat
Carrer de la Pau, 10
Tel. 93 566 70 04
igualtat@montornes.cat

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

Quan les xerrades debat es facin al CI Pintor Mir, els infants a partir de 3 anys
poden estar-se a l’espai de joc. En el cas de les xerrades en altres equipaments
hi haurà servei de cangur.
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Activitats
Contes
i espectacles

Debats
i xerrades

Dissabte 11 de gener a les
11 h i a les 12.30 h (dues sessions)
Nyam, naym!, teatre musical
Dos cuiners, una olla i moltes cançons. Barrejant ingredients
inusuals, aquests músics de la cuina ens tocaran cançonetes
d’arreu del món.
Amb la cia. Daquídallà
Espai Cultural Montbarri
Recomanat per a famílies i infants de 0 a 3 anys
Preu: 5 € (gratuït per a infants de 0 a 5 anys). Podeu consultar
les bonificacions disponibles i comprar les entrades a
http://entrades.montornes.cat

Dissabte 18 de gener a les
17 h i a les 17:45 h (dues sessions)
Els amics de l’aranya
Nascuts per llegir. L’hora menuda. Contes per a
infants de 0 a 3 anys
L’aranya Pilar és una bona teixidora com totes les aranyes,
però sempre té tanta feina que no pot passejar ni jugar amb
els seus amics. Adaptació dels contes L’aranya feinera d’Eric
Carle i M’agrada la pluja, conte propi. Conte amb cançons.
Amb Mercè Rubí
Biblioteca de Montornès
Inscripció oberta a partir del divendres 17 de gener

Dissabte 25 de gener
a les 20 h
Tallers

Espai de joc

Dijous 23 de gener
a les 17.30 h
Contes de la iaia Antònia
L'Hora del conte +3
La iaia Antònia sempre m’ha explicat contes, però ara
ja és molt velleta i sempre té son. És per això que he
decidit que ara seré jo qui li expliqui els contes a ella.
Us hi apunteu?
Amb Elena Codó
Biblioteca de Montornès
Inscripció oberta a partir del dimecres 22 de gener

Arma de construcción masiva
D’on ve la nostra educació? Heu pensat alguna vegada en la
vostra família, en la vostra educació, d’on veniu, quins fets i
noms es repeteixen i quins no? Set joves enfrontant-se a
com la seva educació les habilita per llegir el món.
Amb la cia. José y sus hermanas (premis de la Crítica
2017 a l’Espectacle revelació i el crítica Jove).
Recomanat per a majors de 16 anys.
Teatre Margarida Xirgu
Preu: 10 €. Podeu consultar les bonificacions disponibles
i comprar les entrades a http://entrades.montornes.cat

Divendres 24 de gener
i 31 de gener a les 17.30
Neuroeducació i Joc. Juguem en família
Els jocs de taula com una important eina per a la
neuroeducació a casa. Aprèn a jugar per educar. A la
primera sessió l’adult participarà en un espai de xerrada
sobre el joc i la neuroeducació, amb una part pràctica per
aconseguir recursos per treballar en família. A la segona
sessió les persones adultes apliquen amb els seus/seves
fills/es allò après. Jugarem a jocs de taula en família amb
un sentit molt pedagògic.
Amb Projecte Guspira
Recomanat per a famílies i infants de 4 a 10 anys
Centre Infantil Pintor Mir
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir

Dimecres 29 de gener a les
17 h i a les 17.45 h (dues sessions)
Animalons, bestiari per a nadons
Nascuts per llegir. L’hora menuda.
Contes per a infants de 0 a 3 anys
Coneixerem animalons que tenim a la vora a través
d'històries senzilles i cançons.
Amb Elena Codó
Biblioteca de Montornès
Inscripció oberta a partir del dimarts 28 de gener

Dissabte 8 de febrer a les
11 h i a les 11.45 h (dues sessions)
Salta l’esquirol
Nascuts per llegir. L’hora menuda.
Contes per a infants de 0 a 3 anys
L’esquirol ja és a punt d’anar a dormir però ha sentit un soroll
molt estrany. Algú plora. Qui deu ser? Què li ha passat? Segur
que l’esquirol ho pot solucionar. O potser no? Adaptació del
conte He perdut la mare de Chris Haughton.
Amb Mercè Rubí
Biblioteca de Montornès
Inscripció oberta a partir del divendres 7 de febrer

Dissabte 8 de febrer
a les 18 h
Alícia al país de les meravelles
Comèdia musical sobre l’ús coherent del mòbil entre els
infants basada en una versió lliure del clàssic de Lewis Carroll.
Un muntatge rabiosament contemporani que integra un
sorprenent llenguatge audiovisual per parlar de tu a tu amb
les noves generacions.
Amb la cia. Viu el Teatre
Recomanat per a famílies i infants a partir de 4 anys
Teatre Margarida Xirgu.
Preu: 10 €. Podeu consultar les bonificacions disponibles i
comprar les entrades a http://entrades.montornes.cat

Divendres 13 de març
a les 17.30 h

Divendres 14 de febrer de 17 a 18 h
i de 18.30 a 19.30 h (dues sessions)
La città infinita: gran joc de construcció i cooperació
Construeix la teva pròpia ciutat, inventa cases, teatres, museus,
aeroports, escoles, parcs d'atraccions... amb peces senzilles
de joc i coneix el teu veïnat per iniciar un camí constructiu
en comú. Amb la imaginació dels nens i nenes i el suports
dels adults la ciutat creixerà donant vida a una instal·lació
artística col·lectiva i única. Llums i 600 kg de material,
especialment fusta, ho faran possible.
Amb la città infinita
Recomanat per a famílies i infants a partir de 3 anys
(escolaritzats)
Centre Infantil Pintor Mir
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir

Dimecres 19 de febrer a les 17 h
i a les 17.45 h (dues sessions)
Contes amb olor a cel blau
Nascuts per llegir. L’hora menuda. Contes per a
infants de 0 a 3 anys
Espectacle de contes, llum i ombres. És un primer
contacte amb la paraula, amb l’oralitat, un passeig pels
núvols. Ho farem a través dels sentits. Pares, mares i
nadons, el viatge és per tots. Podem trobar-hi contes,
sons, olors, carícies. Un espai on aturar el temps.
Amb Sherezade Bardají
Biblioteca de Montornès
Inscripció oberta a partir del dimarts 18 de febrer

Dijous 20 de febrer
a les 17.30 h
Sopa de pedra i La flor romanial
L’Hora del conte + 3
Contes i cançons.
Amb Albert Vilar, de Cia Globóclown
Biblioteca de Montornès
Inscripció oberta a partir del dimecres 19 de febrer

Divendres 28 de febrer
a les 17.30 h
Com i quan parlar de sexualitat amb els meus
fills/es
Parlarem de com educar en afectivitat i sexualitat de
forma conscient i com parlar-ne amb els nostres fills/es.
Amb Alba Povedano, psicòloga – sexòloga,
experta en educació sexual i afectiva
Recomanat per a totes les famílies
Centre Infantil Pintor Mir
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir

Dissabte 7 de març
a les 11 h i a les 11.45 h
Rimes i altres contes amb nadons
Nascuts per llegir. L’hora menuda. Contes per a infants
de 0 a 3 anys
Els poemes i els jocs de dits i gestuals van de la mà. Perquè
igual que mastegar o caminar, la poesia no s’ensenya; només
s’aprèn, per imitació, després d’haver jugat i gaudit.
Amb Judith Navarro de la Petita Companyia
Biblioteca de Montornès
Inscripció oberta a partir del divendres 6 de març

El viatge de primària a secundària
Activitat informativa i formativa per descobrir el canvi d’etapa
educativa, obtenint eines i recursos per acompanyar els/les
nostres fills/es en l’ inici de la secundària.
Amb Toni Argent, professor i formador de la Diputació
de Barcelona
Recomanat per a famílies amb infants de 5è i 6è de primària
Centre Infantil Pintor Mir
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir

Dimecres 25 de març
a les 17 h i a les 17.45 h
La vaca i la papallona
Nascuts per llegir. L’hora menuda. Contes per a infants
de 0 a 3 anys
Una nit un ou petitet penjava d’un arbre, l’endemà en va sortir
una erugueta petita que tenia molta gana. Al cap d’un temps
es va convertir en una bonica papallona enjogassada que es va
fer molt amiga de la vaca.
Adaptació dels contes L’eruga goluda d’Eric Carle i La vaca Paca
de Gemma Armengol
Amb Mercè Rubí
Biblioteca de Montornès
Inscripció oberta a partir del dimarts 24 de març

Dijous 26 de març
a les 17.30 h
Contes, cançons i musiquetes
L’Hora del conte + 3
Espectacle visual i musical, format per un conjunt de petits
contes i cançons, explicades i cantades per un narrador-rondallaire, amb l’acompanyament musical i instrumental d’ un
music, cantant.
Amb Cesc Serrat & Isaac Elies
Biblioteca de Montornès
Inscripció oberta a partir del dimecres 25 de març

Dissabtes 21 i 28
de març a les 11 h
Claus per promoure l'èxit escolar dels nostres
fills i filles
Identificarem idees clau per donar suport als nostres fills i
filles per a l’èxit educatiu, trobarem oportunitats que
tenim totes les famílies per incidir positivament en el seu
progrés i parlarem de la tasca de l’AMPA i el valor afegit
de participar a l’escola.
Amb Anna Isabel del Rio, pedagoga de la Diputació
de Barcelona
Recomanat per a totes les famílies
Centre Infantil Pintor Mir
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir

Divendres 27 de març
a les 17.30 h
Teatre en família
Sessió de teatre fòrum familiar on explorarem amb humor
la gestió dels conflictes en l’àmbit familiar
Amb l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de
Teatre, i el Servei Municipal de Mediació Ciutadana
Recomanat per a famílies i infants a partir de 6 anys
Centre Infantil Pintor Mir
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir

Dissabte 28 de març
a les 18 h
BONA GENT amb Quim Masferrer
Celebrem el Dia Internacional del Teatre fent un
homenatge al públic
Durant anys, dècades, segles, hem aplaudit actors, actrius,
dramatúrgies, escenografies, directors... però ens hem
oblidat d’una peça clau del teatre: el públic. Quim
Masferrer pensa que ha arribat l’hora de fer un homenatge
al públic en un espectacle únic i impossible de repetir
perquè el públic n’és el protagonista.
Recomanat per a famílies i joves a partir de 14 anys
Teatre Margarida Xirgu.
Preu: 10 €. Podeu consultar les bonificacions disponibles i
comprar les entrades a http://entrades.montornes.cat

