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Activitats
Contes
i espectacles

Debats
i xerrades

Activitat d’interès
per a professionals

Divendres 9 d’abril
a les 18.15 h
Recomanacions lectores per a infants de 8 a 12 anys

Sessió per conèixer lectures i recursos per ajudar a gaudir de la lectura. “Si no llegeixes, no passa res.
Si llegeixes passen moltes coses" Gandhi.
Amb Judith Navarro Royo, mediadora en foment de la lectura i especialista en literatura
infantil i juvenil-LIJ
Activitat recomanada per a docents, professionals i famílies amb infants
Sessió telemàtica a través de zoom
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir

Dissabte 10 d’abril
a les 11 h
Emocions i aprenentatge

Què ens diu la ciència sobre el paper que juguen les emocions en l’aprenentatge?
En aquesta sessió realitzarem una aproximació al que sabem sobre com les emocions
sorgeixen al voltant dels processos d’aprenentatge i com els afecten.
Amb Héctor Ruiz Martin, director de la International Science Teaching
Foundation i investigador en psicologia cognitiva de la memòria i l’aprenentatge
en contextos educatius
Activitat recomanada per a docents, professionals i famílies
Sessió telemàtica a través de zoom
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir

Espai
de joc

Dissabte 17 d’abril
a les 18 h
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
Activitat recomanada per a famílies amb infants a partir de 2 anys (educació infantil/cicle inicial)
Teatre Margarida Xirgu
Preu: 5 € (consulteu les bonificacions disponibles)
Venda d’entrades a entrades.montornes.cat

Dilluns 19 d’abril
a les 18.15 h
El viatge de primària a secundària

Activitat informativa i formativa per descobrir el canvi d’etapa educativa, obtenint
eines i recursos per acompanyar els vostres fills/es en l’ inici de la secundària.
Amb Toni Argent, professor de secundària i formador
Recomanada per a famílies amb infants de 5è i 6è de primària
Sessió telemàtica a través de zoom
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir

Divendres 7 de maig
a les 18.15 h
El Petit Mir

Espai de joc i xerrades per acompanyar els infants i les seves famílies.
Amb l'equip de la Llar d’infants Pública El Lledoner
Activitat recomanada per a famílies amb infants de 0 a 3 anys
Sessió telemàtica a través de zoom
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir

Dissabte 15 de maig
a les 18 h
El viatge de l’elefanta Sara

Espectacle musical que ens transporta al món de les emocions i la imaginació. A un món on tot és
possible. Es treballen les emocions: la por, l’angoixa, la tristesa, la sorpresa, la ràbia, la ira i l’alegria.
Amb Lady Albergínia i el Senyor Patata Produccions
Recomanat per a famílies amb infants de 2 a 6 anys
Teatre Margarida Xirgu
Preu: 5 € (consulteu les bonificacions disponibles)
Reserva d’entrades: entrades.montornes.cat

Divendres 28 de maig
a les 17h
Dia internacional del joc

Jugar és una activitat universal, s’ha jugat, es juga i es jugarà a totes les edats i en qualsevol cultura del món. Jugar és
un dret dels infants i quina millor manera de commemorar aquest dia que gaudint d’una proposta de joc en família.
Amb l’equip d’Infància de l’Ajuntament
Recomanat per a famílies amb infants de fins a 12 anys
Centre Infantil Pintor Mir
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir (places limitades)
(L’activitat s’adaptarà segons les mesures de seguretat que es decretin per combatre la covid-19 d’aquell moment.)

Divendres 4 de juny
a les 17.30 h
Com acompanyar la sexualitat dels infants

Saps com reaccionar davant certes preguntes i conductes? Vols que els infants tinguin una educació sexual diferent a la teva?
Vols fer prevenció davant d’abusos sexuals i no saps per on començar? En aquesta xerrada revisarem l’educació sexual que
donem a nens i nenes i obtindrem recursos per acompanyar-los.
Amb Anna Sàlvia, psicòloga en educació i salut sexual
Activitat recomanada per a docents, professionals i famílies amb infants de 0 a 12 a anys
Sessió telemàtica a través de zoom
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir

Divendres 11 de juny
a les 17 h
Espai de joc en família

Espai per gaudir del joc en família.
Amb l’equip d’Infància de l’Ajuntament
Recomanat per a famílies amb infants fins als 12 anys
Centre Infantil Pintor Mir
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir (places limitades)
(L’activitat s’adaptarà segons les mesures de seguretat que es decretin
per combatre la covid-19 d’aquell moment.)

Dissabte 12 de juny
a les 18 h
De Simba a Kiara: Tributo al Rey León

La companyia OnBeat, una de les més potents a nivell estatal, aterra a Montornès del Vallès per fer-nos viure un
moment màgic amb aquesta versió lliure de la història del Rei Lleó. Es podran escoltar tots dels temes del Rei Lleó
1, 2 i 3, alguns mai cantats a Espanya.
Amb la companyia OnBeat
Espectacle familiar per a tots els públics
Teatre Margarida Xirgu
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir
Preu: 10 € (consulteu les bonificacions disponibles)
Venda d’entrades a entrades.montornes.cat

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

Activitats mensuals
Espai de
Debat Educatiu (EDE)
Divendres 16 d’abril i 14 de maig a les 18 h

Espai de trobada mensual entre professionals i famílies
per debatre sobre l’educació i trobar-hi criteris compartits.
Sessió telemàtica a través de zoom
Inscripcions: educacio@montornes.cat

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

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 d’Igualtat
Carrer de las Hermanas
de la Virgen Niña, 2
Tel. 93 568 81 27
igualtat@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 d’Educació
Carrer de la Pau, 10
Tel. 93 566 70 04/ 630 28 15 38
educacio@montornes.cat

