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Contes 
i espectacles Tallers

Debats
i xerrades Espai de joc 

Activitats

Divendres 9 d’octubre 
a les 17.30 h

Els videojocs a la vida dels nostres �lls
Abordarem els con�icte que es deriven de l’ús videojocs 
a l’entorn familiar i aportarem eines i recursos 
per l’acompanyament d’infants i joves
Amb el CRITIC, Pla de Prevenció en el consum 
de drogues, pantalles i riscos associats 
de la Mancomunitat del Galzeran
Recomanat per a totes les famílies
Activitat telemàtica a través de l’Instagram 
d’Educació i Infància 
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir 

Dissabte 17 d’octubre 
a les 17 i a les 19 h

El Monstre de colors
Espectacle de titelles, música i colors per fer viatjar 
als més menuts pel món de les emocions. 
Amb Tutatis Produccions i Transeduca
Recomanat per a famílies i infants de 2 a 7 anys. 
Teatre Margarida Xirgu
Preu: 5 €. 
Reserva d’entrades: http://entrades.montornes.cat

Dimecres 21 d’octubre 
a les 17.30 h

El viatge del ratolí
Nascuts per llegir. L’Hora menuda.
Contes per a infants de 0 a 3 anys
Un ratolí volia sortir a navegar en el seu vaixell, però mai 
no hi havia vent i el vaixell no es movia. Com s'ho farà? 
Qui l'ajudarà?
Amb Mercè Rubí
Biblioteca de Montornès
Inscripcions: Biblioteca de Montornès 
(el dia abans de l’activitat)
• Mesures COVID-19: un únic familiar per nadó. 
• Accés per les escales. 
• No porteu cotxets.

Dissabte 10 d’octubre 
a les 11 h 

Fulles venen, fulles van
Nascuts per llegir. L’Hora menuda. 
Contes per a infants de 0 a 3 anys
Les gotetes de la pluja comencen a caure, el terra és humit. 
Bolets, castanyes i el crec-crec de les fulles que venen, 
les fulles que van. El dia s’escurça i la nit s’allarga, 
belles tonades ara que la tardor avança.
Amb MUSIFANT
Biblioteca de Montornès
Inscripcions: Biblioteca de Montornès 
(el dia abans de l’activitat)
• Mesures COVID-19: un únic familiar per nadó. 
• Accés per les escales. 
• No porteu cotxets.

ACTIVITAT SUSPESA PER LA COVID-19

https://www.entrapolis.com/organitzador/ajuntament-de-montornes-del-valles


Dijous 22 d’octubre 
a les 18.30 h 

Juguem amb les paraules. 
Som poetes L’hora del conte +4
Donarem veu a diferents poetes de casa nostra 
a través de la música, cançons i el ritme. Construirem 
els nostres primers petits poemes, lliures, jugant 
amb les paraules. Descobrirem diferents tècniques 
plàstiques per il·lustrar els nostres poemes.
Amb Mercè Blanes
Biblioteca de Montornès
Inscripcions: Biblioteca de Montornès
(el dia abans de l’activitat)

El Petit Mir: Espai de joc i xerrades per acompanyar 
els infants i les seves famílies 
Xerrada sobre les dificultats de relació 
en el període de 0-3 anys 
Parlarem de les relacions entre els infants, possibles 
conflictes i maneres de resoldre’ls mentre els infants juguen 
a l’espai de joc*
Amb l'equip de la Llar d’infants Pública El Lledoner P

Divendres 30 d’octubre 
a les 17.30 h

Castanyada infantil amb l’espectacle:
Una poma i un pomer
Una poma, un pomer, és un espectacle fet de papers, 
cartrons, dibuixos, llibretes i cançons populars. Ens acosta 
al cicle de la vida i a l’increïble món de les plantes, 
ple de sensibilitat i intel·ligència vegetal.
Amb la companyia De Paper
Recomanat per a famílies amb infants a partir de 2 anys 
(educació infantil/cicle inicial).
Teatre Margarida Xirgu
Preu: 5 €. 
Reserva d’entrades: http://entrades.montornes.cat

Dissabte 7 de novembre 
a les 12.30 h i a les 17.30 h

Cuac
Aquest espectacle de titelles ens presenta situacions 
de la vida quotidiana dels més petits amb una tendra
i festiva sensibilitat.
Amb Txo Titelles 
Recomanat per a famílies i infants de 1 a 3 anys.
Espai Cultural Montbarri
Preu: 5 €. 
Reserva d’entrades: http://entrades.montornes.cat

Divendres 23 d’octubre 
a les 17.30 h

Cançons per jugar i aprendre
Una trobada pràctica amb pares, mares i nadons en la qual 
us proposarem un seguit de cançons per estimular el vostre 
infant al mateix temps que podreu convertir les estones 
compartides en moments memorables i signi�catius.
Amb l’equip Totsona creat per Dàmaris Gelabert
Recomanat per a famílies i infants de 0 a 6 anys
Centre Infantil Pintor Mir
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir

Divendres 13 de novembre 
a les 17.30 h

Taller Fusters Xics
Un taller per crear les nostres pròpies joguines. 
En aquesta ocasió farem càmeres de fotos com les antigues 
però que disparen aigua!
Aprendrem a utilitzar eines per a la creació de la joguina. 
Amb Can Xic 
Recomanat per a famílies i infants de més de 5 anys.
Centre Infantil Pintor Mir
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir

Divendres 6 de novembre 
a les 17.30 h 

ACTIVITAT SUSPESA PER LA COVID-19

ACTIVITAT SUSPESA PER LA COVID-19

ACTIVITAT POSPOSADA EL 13/11 EN FORMAT VITUAL
Inscripcions:
llip.lledoner@montornes.cat
pintormir@montornes.cat

X

ACTIVITAT SUSPESA PER LA COVID-19
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Dissabte 14 de novembre 
a les 11 h

Volen les paraules
Nascuts per llegir. L’Hora menuda. 
Contes per a infants de 0 a 3 anys
Basat en el llibre Volen les paraules. Primeres paraules 
plenes de sensacions. Poemes acompanyats amb cançons 
i elements visuals on descobrirem els nostres ocells amics.
Amb Mercè Blanes
Biblioteca de Montornès
Inscripcions: Biblioteca de Montornès 
(el dia abans de l’activitat)
• Mesures COVID-19: un únic familiar per nadó. 
• Accés per les escales. 
• No porteu cotxets.

Divendres 20 de novembre 
a les 17 h 

Festa del DUDI 
Celebració amb activitats lúdiques del Dia Universal 
dels  Drets del Infants. Espectacle de batucada amb 
Bayumba. Racons de joc de carrer i presentació del Tres en 
ratlla, un joc per a les famílies sobre les normes i els límits 
elaborat per l'EDE (Espai de Debat Educatiu)
Recomanat per a totes les edats
Pl. del Poble 
Reserva d’entrades: http://entrades.montornes.cat

Dissabte 21 de novembre 
a les 10 h 

Festa del DUDI 
Celebració amb activitats lúdiques del Dia Universal 
dels  Drets del Infants. L’Animalada, col·lecció de jocs 
reciclats amb forma d’animals. Endevines quins són? Hi jugues? 
I presentació del Tres en ratlla, un joc per a les famílies sobre 
les normes i els límits elaborat per l'EDE (Espai de Debat 
Educatiu). A les 12h Espectacle Hai, la pescadora de somnis 
amb la companyia Giramàgic. Un espectacle que fusiona 
la màgia amb el teatre visual i d’objectes.
Recomanat per a totes les edats
Pl. de Pau Picasso 
Reserva d’entrades: http://entrades.montornes.cat

Dijous 26 de novembre 
a les 17.30 h 

I que passis un bon hivern! L’hora del conte +4
L’estiu s’ha acabat, la tardor ha tenyit el bosc de groc i marró. 
Tota la natura es prepara per a l’arribada de l’hivern, 
i la tortuga n’és la primera. Però quedar-se adormida no serà  
gens fàcil. Els amics, amb molt bones intencions, no la deixen 
tranquil·la. Fins que...
Amb Mercè Rubí
Biblioteca de Montornès
Inscripcions: Biblioteca de Montornès 
(el dia abans de l’activitat)

Dissabte 14 de novembre 
a les 20 h 

El pequeño Poni
El pequeño poni de Paco Bezerra parla de l’assetjament 
escolar i de com l’enfrontem tots plegats, com a societat: 
sotmetent-nos a allò que els altres consideren normal 
per no patir rebuig o bé defensant la diferència 
(obra basada en casos reals). Hi haurà un col·loqui 
post funció amb la participació de la companyia 
i amb un/a representant del Col·legi O�cial de Psicòlegs 
de Catalunya.
Amb Flyhards Produccions
Recomant per a públic a partir de 16 anys. 
Espai Cultural Montbarri
Preu: 5 €. 
Reserva d’entrades: http://entrades.montornes.cat

https://www.entrapolis.com/organitzador/ajuntament-de-montornes-del-valles
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Dissabte 5 de desembre 
a les 11 h 

La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap
Nascuts per llegir. L’Hora menuda. 
Contes per a infants de 0 a 3 anys
Quan un dia una talpeta va treure el cap d'entre una muntanyeta 
de terra per tal de veure si ja eixia el sol, li va  passar “allò". Així 
comença aquesta divertida i entranyable història en la que una 
talpeta viu l'aventura d'esbrinar qui li ha posat aquella mena 
de cosa marró damunt del cap. 
Amb Silvia Aparicio
Biblioteca de Montornès
Inscripcions: Biblioteca de Montornès (el dia abans de l’activitat)
• Mesures COVID-19: un únic familiar per nadó. 
• Accés per les escales. 
• No porteu cotxets.

Dimecres 16 de desembre 
a les 17.30 h

Rodolant, rodolant
Nascuts per llegir. L’Hora menuda. 
Contes per a infants de 0 a 3 anys
Rodola que rodolaràs! Roda que rodaràs! Qui roda? 
Qui rodola? Jocs i cançons per rodar i rodolar en família. 
Amb Mercè Rubí
Biblioteca de Montornès
Inscripcions: Biblioteca de Montornès 
(el dia abans de l’activitat)
• Mesures COVID-19: un únic familiar per nadó. 
• Accés per les escales. 
• No porteu cotxets.

Dijous 17 de desembre 
a les 17.30 h

Contes, cançons i musiquetes / L’hora del conte +4
Granotes i Gripaus i altres Trifulgues és un 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 músic, 
cantant. L’espectacle és una suma dels llenguatges oral, 
musical, corporal i plàstic.
Amb Cesc Serrat
Biblioteca de Montornès
Inscripcions: Biblioteca de Montornès 
(el dia abans de l’activitat)

Dissabte 19 de desembre
a les 18 h

Pep Bou - Experiències / Bla bla
Amb Pep Bou
Pep Bou experiències proposa a l’espectador un viatge cap a 
mons poètics i onírics partint de tres elements senzills, però 
essencials: el sabó, l’aigua i la música.
Recomanat per a totes les famílies
Teatre Margarida Xirgu
Preu: 10 €. 
Reserva d’entrades: http://entrades.montornes.cat

Divendres 27 de novembre 
a les 18 h 

Xarxes i pornogra�a. Què fem com a famílies?
Xerrada per re�exionar sobre com avui en dia, l’educació afectiva 
i sexual dels nostres �lls i �lles està condicionada pel món virtual 
i les xarxes. L’Alba ens aportarà una visió basada en els drets 
sexuals i reproductius perquè com a famílies puguem acompanyar 
els infants cap a una  sexualitat en igualtat, plaer i autonomia
Amb Alba Povedano
Recomanat per a totes les famílies, especialment amb �lls/es 
adolescents
Centre Infantil Pintor Mir
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir

Divendres 11 de desembre 
a les 17.30 h

Tallers de circ
Aprendrem tècniques de circ i ens transformarem per una tarda 
en un grans malabaristes (Xanques, bola d’equilibri, plats i pals 
xinesos, diàbolos...). 
Amb l’associació Tub d’assaig 
Recomanat per a totes les famílies
Centre Infantil Pintor Mir
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir

https://www.entrapolis.com/organitzador/ajuntament-de-montornes-del-valles


Activitats mensuals 
Espai 
de Debat Educatiu (EDE)

Divendres 16 d’octubre i 20 de novembre 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
Inscripcions: educacio@montornes.cat



Totes les activitats tindran aforament limitat per tant, 
cal inscripció prèvia

Els debats i xerrades tindran servei de cangur 
amb aforament limitat. Cal fer reserva

La mascareta serà obligatòria i caldrà seguir totes l
es mesures de seguretat

La programació es pot veure afectada segons l’evolució 
de la crisi provocada per la COVID19

Tot i que inicialment s’ha previst realitzar les activitats 
de forma presencial, en funció de la situació, es poden 
transformar en activitats telemàtiques



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 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




