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Activitats mensuals
Divendres 22 d’abril i 20 de maig a les 18 h
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.
Inscripcions a: educacio@montornes.cat - Servei de cangur amb places limitades.

Al Centre Infantil La Peixera: Divendres 20 de maig a les 17 h
Espai de joc
Espai per gaudir del joc de forma lliure entre persones adultes i infants i jocs de taula en família.
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.

Activitats
Dimecres 6 d’abril a les 17.30 h
Jocs de falda per al petit os
Seguint el fil narratiu d'un dels contes d’El Petit Os, de Minarik i Sendak, es fa un recorregut per diferents jocs de falda
i moixaines. Una sessió per recordar i reivindicar aquest repertori tan important per als nadons, ja que constitueix la
seva primera literatura.
Amb Judith Navarro. Recomanat per a famílies amb infants menors de 3 anys. Biblioteca de Montornès.
Inscripcions a:https://www.entrapolis.entrades.montornes.cat

Divendres 8 d’abril a les 18 h
                            
El álbum ilustrado como soporte que acerca la lectura a todo tipo de lectores: madres, padres, maestros y sobre todo niñas y niños
que arrancan su periplo lector. ¿Qué títulos no deben faltar en nuestra biblioteca? ¿A quiénes van dirigidos? Un repertorio
bibliográfico con clásicos y no tan clásicos de la literatura infantil y juvenil con el que fomentar la lectura compartida.
Amb Píu Martínez. Carrer del Riu Mogent. Davant de la papereria Enric.
Inscripcions a: entrades.montornes.cat

Divendres 22 d’abril a les 20.30 h
No sé com gloses!
Vine a gaudir de l'enginy de la glosa, la màgia del teatre i la bellesa de la música tradicional.
Descobreix la riquesa de la cançó improvisada en un espectacle vibrant que reuneix glosa de Mallorca
i de Menorca, amb cant d'estil valencià, nyacres de l'Empordà, corrandes i garrotins de Lleida.
Amb Sotabosc Produccions. Recomanat a partir de 10 anys. Teatre Margarida Xirgu.
Preu: des de 5 € i fins a 13 €. Consulteu les bonificacions i compreu les entrades a entrades.montornes.cat.

Dissabte 23 d’abril a les 11 h
Espècies extraordinàries
Les Momer són una espècie d'investigadores descatalogades vigents només per Sant Jordi. Us proposen un repte: crear la
col•lecció d'espècies extraordinàries de Montornès. Tenim catalogades les famoses moscapeix, moscadusa, cucànec, gosgol,
balevina i girafelles. Ens vindràs a ajudar a trobar-ne més?
Amb Mercè Rubí i Mon Mas. Plaça de Pau Picasso.

Dimecres 27 d’abril a les 17.30 h
El drac dormilega
S’acosta la gran festa del drac i la princesa, però el drac Valentí dorm dins del seu cau.
La princesa canta, crida, li fa pessigolles... i el drac no es vol despertar. Com ho farà la princesa?
Amb Mercè Rubí. Recomanat per a famílies amb infants majors de 3 anys. Biblioteca de Montornès.
Inscripcions a: entrades.montornes.cat

Divendres 29 d’abril a les 17.30 h
El gran laberint dels caus d’arkilàstic
Joc de construcció i descoberta. Taller participatiu de construcció d’una gran xarxa de caus que s’intercomuniquen
formant un autèntic laberint. Aquest laberint amaga alguns animals que haurem de descobrir. Les estructures
dels caus s’aniran construint entre tots i totes de forma lliure. Hi jugues?
Amb L’Obrador. Recomanat per a famílies amb infants de 2 a 6 anys. Centre Infantil Pintor Mir.
Inscripcions a: Centre Infantil Pintor Mir. Places limitades.

Divendres 29 d’abril a les 18 h
Terra, amb Silver Drops
Terra és una peça de dansa que té com a objectiu principal donar una mirada profunda i sincera sobre
la terra i sobre com aquest element ens permet viure, tant a nivell real com a nivell simbòlic.
Espectacle en commemoració del Dia Internacional de la Dansa.
Recomanat per a famílies partir de 3 anys. Teatre Margarida Xirgu.
Preu: de 5 € i fins a 13 €. Consulteu les bonificacions i compreu les entrades a entrades.montornes.cat

Dimecres 4 de maig a les 17.30 h
La vaca i la papallona
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 i es va fer molt amiga de la vaca.
Amb Mercè Rubí. Recomanat per a famílies amb infants majors de 3 anys. Biblioteca de Montornès.
Inscripcions a: entrades.montornes.cat

Divendres 6 de maig a les 17.30 h
Què és la dislèxia i com cal intervenir-hi?
La dislèxia és un trastorn del neurodesenvolupament que afecta l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. En aquesta
xerrada aprendrem quina és la simptomatologia de la dislèxia, com diagnosticar-la i com acompanyar els infants a l’aula
i a casa per garantir un bon aprenentatge.
Amb l’hospital Sant Joan de Déu. Recomanat per a famílies amb infants de totes les edats. Centre Infantil Pintor Mir.
Inscripcions a: Centre Infantil Pintor Mir. Places limitades. Servei de cangur amb places limitades.

Divendres 13 de maig a les 18 h
Mostra de Teatre Social
“Fake” - Creació col·lectiva del Grup de Teatre de l'Espai Infantil La Peixera.
Preguntes incòmodes - Creació col·lectiva del Grup de Teatre del Centre Juvenil Satèl·lit.
Recomanat per a famílies amb infants a partir de 3 anys. Espai Cultural Montbarri.

Dissabte 14 de maig a les 11 h
Segueix-me el fil
Històries plenes de formes i colors. La vida feta forma que permet als infants identificar-se sense prejudicis
amb una sèrie de situacions que els faran volar la imaginació.
Amb Xesca Oller. Recomanat per a famílies amb infants menors de 3 anys. Biblioteca de Montornès.
Inscripcions a: entrades.montornes.cat

Dissabte 14 de maig a les 18 h
Una dent sota el coixí
Què passa quan ens cauen les dents de llet? Estem espantats? Potser ens fa il·lusió? On van aquestes dents?
Diuen que si les posem sota el coixí, “algú” se les emporta i les canvia per algun “regalet” agradable.
Amb Poca Cosa Teatre. Recomanat per a famílies amb infants a partir de 5 anys. Espai Cultural Montbarri.
Preu: des de 5 € i fins a 13 €. Consulteu les bonificacions i compreu les entrades a entrades.montornes.cat

Dissabte 21 de maig a les 18.30 h
Mostra de Teatre Social. "Vacaciones programadas". Creació col·lectiva del Grup de Teatre d'ASPAHID Els Àngels.
Recomanat per a famílies amb infants a partir de 3 anys. Espai Cultural Montbarri.

Dimecres 25 de maig a les 17.30 h
Pim Pam Pum Contes
Històries carregades de màgia i personatges fantàstics. Un recull de contes d’ara amb personatges de sempre.
La màgia, la fantasia i la imaginació estan servides.
Amb Arpillera Teatre. Recomanat per a famílies amb infants menors de 3 anys. Biblioteca de Montornès.
Inscripcions a: entrades.montornes.cat

Divendres 27 de maig a les 17.30 h
Em fa pànic la secundària!
El pas de la primària a la secundària és un primer moment de canvi important per als joves que han d'anar assumint,
amb l'acompanyament de les seves famílies, les incerteses de la trajectòria vital. A més, aquesta etapa coincideix amb
l’entrada a l'adolescència en què es produeix una re-inicialització del cervell i explosió hormonal que fa que es visquin
els esdeveniments amb més intensitat. En aquesta xerrada reflexionarem sobre aquests aspectes.
Amb Joan Carles Folia de FemOrganitza (finançat per la Diputació de Barcelona).
Recomanat per a famílies amb infants de 10 a 12 anys. Telemàtica a través de zoom.
Inscripcions a: Centre Infantil Pintor Mir.

Divendres 3 de juny a les 17.30 h
Petit Mir, espai de joc i xerrades per acompanyar els infants i les seves famílies
Xerrada La importància dels límits a la primera infància
Les professionals de la llar d'infants oferiran una xerrada sobre la importància que tenen els límits per a un desenvolupament
òptim dels infants. Com, quan i per què posar-los i quines estratègies podem seguir per portar-los a la pràctica amb èxit.
Mentre els infants juguen a l’espai de joc acompanyats per una persona adulta (familiar major d’edat), podreu assistir a la xerrada.
Amb l'equip de la Llar d’infants Pública El Lledoner.
Recomanat per a famílies amb infants de 0 a 3 anys. Centre Infantil Pintor Mir.
Inscripcions a: Centre Infantil Pintor Mir. Places limitades.

Dissabte 4 de juny a les 20.30 h
Herència
La plaça de Joan Miró es convertirà en un abocador en commemoració del Dia Internacional del Medi Ambient.
Perquè tu, quina herència vols deixar?
Dos clowns tirats entre escombraries. Escombraries que són escombraries. Escombraries que creiem escombraries.
Escombraries que no són escombraries i llancem a les escombraries. El món és un mar de plàstic. I de sobte, l’amor
més inesperat fa que parem un moment i vulguem canviar el futur.
Amb La Industrial Teatrera. Recomanat per a famílies amb infants a partir de 6 anys. Plaça de Joan Miró.
Preu: Gratuït. Podeu reservar la vostra entrada a entrades.montornes.cat

Jornades de portes obertes i inscripcions
Dissabte 30 d’abril a les 11.45 h
Jornada de portes obertes a l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre
Activitat oberta a totes aquelles famílies que vulguin conèixer l'Escola, les disciplines artístiques que s'hi imparteixen,
i una visita a les instal·lacions de l'Escola.
Recomanat per a famílies amb infants a partir de 3 anys, joves i adults. Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre.

De l'1 al 22 de maig
Preinscripcions a l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre
L'Escola obre el termini de preinscripció per al proper curs 2022-23 de les disciplines de música, dansa i teatre.
L'art ens acompanya a créixer. T'hi apuntes?
Oferta educativa adreçada a infants a partir de 3 anys d'edat, joves i adults.
Les famílies que veniu per primera vegada a l'Escola podeu fer la preinscripció de manera online al web musica.montornes.cat
Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre.

Dimecres 1 de juny de 17 a 19 h
Portes obertes a Pintor Mir
Amb la mirada ja en el nou curs el Centre Infantil Pintor Mir obre les seves portes per mostrar els diferents espais de joc,
sales i les diverses opcions que l’equipament té per als infants i famílies. Vols més informació per als serveis que tindrem
al curs 22/23? Vols gaudir d’una tarda a Pintor Mir? Inscriu-te a les Portes Obertes.
Recomanat per a famílies amb infants de 0 a 12 anys. Centre Infantil Pintor Mir.

Dijous 2 de juny de 17 a 19 h
Portes obertes La Peixera
Amb la mirada ja en el nou curs, el Centre Infantil La Peixera obre les seves portes per mostrar els diferents
espais de joc, sales i les diverses opcions que l’equipament té per als infants i famílies. Vols més informació
sobre els serveis que tindrem al curs 22/23? Vols gaudir d’una tarda a La Peixera? Inscriu-te a les Portes Obertes.
Recomanat per a famílies amb infants de 0 a 12 anys. Centre Infantil La Peixera.

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 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
Escola Municipal de Música,
Dansa i Aula de Teatre
Carrer de Can Parera, 36, 3a planta
Tel. 93 568 63 67
emusica@montornes.cat
@emmdt_montornes

Departament de Cultura,
Festes i Patrimoni
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

