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Activitats mensuals
Divendres 14 d’octubre i 18 de novembre 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.
Temàtica del curs 2022-23: com educar en les relacions afectives i sexuals. Centre Infantil Pintor Mir.
Inscripcions a: educacio@montornes.cat. Servei de cangur amb places limitades.

Al Centre Infantil La Peixera: Divendres 11 de novembre a les 17 h
Al Centre Infantil Pintor Mir: Divendres 7 d’octubre i 25 de novembre a les 17 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.

Del dilluns 7 de novembre al divendres 25 de novembre
25 imperdibles. Exposició joc de llibres il•lustrats i àlbums per a infants

25 narracions il•lustrades i àlbums on la imatge té una funció rellevant o essencial i que els infants d’educació
infantil i primària no s’haurien de «perdre» en la seva etapa escolar. A través d’aquests llibres, volem promoure la
lectura atenta de llibres il•lustrats i àlbums i oferir eines perquè els infants desenvolupin el pensament simbòlic.
Amb motiu del DUDI, Dia Internacional del Drets dels Infants que té lloc el 19 de novembre. Biblioteca de Montornès.

Activitats puntuals
Dimecres 5 d'octubre a les 17 h
Hora del conte. Nascuts per llegir, per a infants fins a 3 anys. Un bosc molt animat

Al bosc hi viuen molts animals, grans i petits, a dalt dels arbres o dins dels caus, i tots tenen històries per explicar a aquells que les vulguin
escoltar. Activitat emmarcada dins del projecte Parcs i Biblioteques amb motiu del Dia mundial de l’hàbitat que se celebra el 3 d'octubre.
Amb Lídia Clua. Biblioteca de Montornès. Inscripcions a: entrades.montornes.cat

Dissabte 15 d'octubre a les 11 h
Hora del conte. Nascuts per llegir, per a infants fins a 3 anys. Escolta una cançó.

El petit ratolí no pot dormir. Tot i que la seva mare li canta una cançó de bressol, el petit ratolí no s’adorm.
La mare ratolina demana ajuda a diferents animals per saber quina és la millor veu per fer dormir el seu fillet. Qui ho aconseguirà?
Amb Mercè Rubí.
Biblioteca de Montornès.
Inscripcions a: entrades.montornes.cat

Divendres 21 d’octubre a les 17 h
Menopausa, climateri i maduresa

Com podem gaudir i treure tot el suc a aquestes etapes vitals? Com et transforma el climateri? Quin són els canvis que
t’avisaran que ja s’apropa la menopausa? En aquest espai compartirem coneixements i vivències, entendrem quines són les
característiques d’aquestes etapes i facilitarem recursos per reduir el malestar que pot acompanyar la menopausa.
Amb Anna Sàlvia, psicòloga en educació i salut sexual.
Recomanat per a persones interessades en la temàtica.
Biblioteca de Montornès.
Inscripcions a: mesqmares@gmail.com
Organitza: Associació més que mares.

Dimecres 26 d’octubre a les 17 h
Escape room poètic

Un parell de curiosos treballadors de la casa demanen ajuda. Els seus superiors els han demanat el poema de Gabriel Ferrater “In
memoriam”, però resulta que és dins una capsa tancada amb cadenats. A partir d’un seguit de pistes que s’aniran revelant, els
intrèpids ajudants tindran un temps determinat per recollir tota la informació que els permeti obtenir les diferents combinacions
que obriran la capsa.
Amb Adrià Díaz i Marçal Bayona.
Recomanat per a infants entre 12 i 14 anys.
Biblioteca de Montornès.
Inscripcions a: entrades.montornes.cat

Divendres 28 d’octubre a les 17.30 h
Castanyada

Espai de joc i proposta educativa amb elements de la tardor i natura al Centre Infantil La Peixera.
Amb l’equip educatiu de la Peixera.
Recomanat per a famílies i infants de 0 a 6 anys. Centre Infantil La Peixera .
Inscripcions a: lapeixera@montornes.cat

Làser tag terrorífic

Activitat de combat entre dos equips amb pistoles d’infrarojos. Partides de 20 minuts per grups, ambientat en Halloween.
Activitat proposada pel Consell d’Infants.
Amb l’equip educatiu de Pintor Mir.
Recomanat per a infants de 7 a 12 anys. Centre Infantil Pintor Mir.
Inscripcions a: entrades.montornes.cat

Divendres 4 de novembre a les 17.30 h
Petit Mir, espai de joc i xerrades per acompanyar els infants i les seves famílies

Xerrada sobre les relacions socials en els tres primers anys de vida.
Les professionals de la Llar d’Infants oferiran una xerrada sobre les relacions socials en els tres primers anys de vida. Es tractaran
temes com el desenvolupament del cervell, les emocions, l'autoconeixement i els conflictes.
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.

Dijous 10 de novembre a les 17 h
Nascuts per llegir. Hora del conte per a infants fins a 3 anys
Pastís d'aniversari

A la granja tothom està de festa preparant l’aniversari del més petit. Però ningú ha convidat el llop i el van a buscar.
La festa s’allarga tant que la lluna no pot dormir.
Celebrem el 54è aniversari de la biblioteca.
Amb Mercè Rubí. Biblioteca de Montornès.
Inscripcions a: entrades.montornes.cat

Dimecres 16 de novembre a les 17 h
Bibliolab. La Ciència del Cervell... t’enganyen els ulls?

El cervell com a eina de percepció de la realitat. És sempre fiable? Té les seves pròpies regles de comportament,
més enllà del que és estrictament “real”?
Taller per a fomentar el pensament crític i comprendre el funcionament del nostre cervell.
En commemoració del Dia Mundial de la ciència per la pau i el desenvolupament dins del projecte Parcs i Biblioteques.
Amb Funbrain.
Recomanat per a infants de 7 a 9 anys. Biblioteca de Montornès.
Inscripcions a: entrades.montornes.cat

Dissabte 19 de novembre a les 18 h
Les croquetes oblidades

La Pepa és una nena vital i amb una gran imaginació que acaba de perdre la seva àvia i està intentant adaptar-se a una nova
escola, uns nous amics i una nova ciutat. Mentre les seves mares intenten organitzar el comiat de l’àvia i protegir la seva filla
de la tristesa que li suposaria assistir a l’enterrament, la Pepa viurà emocionants aventures amb els seus nous amics.
Amb Les Bianchis.
Recomanat per a famílies i infants a partir de 6 anys. Teatre Margarida Xirgu.
Entrades: des de 3 € i fins a 8 € a entrades.montornes.cat

Dimarts 22 de novembre a les 17 h
Hora del conte per a infants de més de 3 anys
Pum: contes d’una bruixa llaminera

A la bruixa Serafina, que és la meva veïna, li agraden les bledes, el formatge i els núvols.
S’ho menja tot. Tot! Ara s’està menjant el meu esmorzar, els meus contes i fins i tot aquesta sinopsi…
Segur que la vols conèixer?
Amb Sherezade Bardají. Biblioteca de Montornès.
Inscripcions a: entrades.montornes.cat

Dimecres 30 de novembre a les 18.30 h
Prevenim i eduquem (també) en família en el consum de drogues

Parlarem amb pares, mares i altres referents familiars d’adolescents, sobre la importància de tenir converses
al voltant del consum de drogues. Si és important poder parlar-ne, per què mai es troba el moment?
Amb el Crític, Servei de prevenció del consum de drogues, pantalles i riscos associats
de la Mancomunitat del Galzeran.
Recomanat per a famílies amb o sense fills de qualsevol edat.
Centre Juvenil Sputnik.
Inscripcions al: Centre Juvenil Sputnik.

Dijous 1 de desembre a les 17 h
Hora del conte familiar. L'erugueta goluda.

L’erugueta surt d'un ou, té mooolta gana i busca menjar. Durant una setmana, l’eruga s’atipa i creix i creix i creix...
Fins que es converteix, com totes les erugues, en papallona. Sessió basada en el conte d'Eric Carle.
Amb Mercè Rubí i la participació de Lucia López i la Marta Arrebola, logopedes de l'EMEE Can Vila de Mollet del Vallès.
Recomanat per a famílies i infants a partir de 18 mesos.
Activitat adaptada a infants amb diversitat funcional. Amb suport de pictogrames i material tangible.
Biblioteca de Montornès.
Inscripcions a: entrades.montornes.cat

Divendres 2 desembre a les 17.30 h
Els conflictes com a font d'aprenentatge

Acompanyar els conflictes que es donen entre criatures, o en elles mateixes, és una oportunitat d’aprenentatge que permet
generar espais de confiança i seguretat tant en nosaltres, com a acompanyants de processos de vida com en elles.
Amb Centre Damara, Espai d’acompanyament a la infància i a les seves famílies.
Recomanat per a famílies amb infants de 0 a 12 anys.
Centre Infantil Pintor Mir.
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir.
Servei de cangur amb places limitades.

Divendres 16 de desembre a les 17.30 h
Museu de quadres sonors

Com dibuixaries un so agut? Com representaries això que escoltes? Un quadre sonor és el resultat visual obtingut
a partir d’una inspiració sonora. Els sons ens inspiren textures. Els colors i les formes ens inspiren melodies.
Espectacle-taller per a tota la família, on podem explorar les qualitats del so mitjançant l’expressió plàstica.
Amb la companyia la Curiosa.
Recomanat per a famílies i infants a partir de 5 anys.
Places limitades.
Centre Infantil Pintor Mir.
Inscripcions al: Centre Infantil Pintor Mir.

Dissabte 17 de desembre. Dos passis: 11 h i 12.30 h
L’Univers

Una experiència sensorial per a la primera infància plena de poesia visual, música en directe i moviment.
Cossos, objectes que es desordenen, es tornen a ordenar i troben l’equilibri i l’harmonia dins de la immensitat.
Un espai on conviure amb la nostra vulnerabilitat.
Amb Engruna Teatre.
Recomanat per a famílies i infants de 0 a 2 anys.
Espai Cultural Montbarri.
Entrades: Des de 3 € i fins a 8 € a entrades.montornes.cat

Divendres 23 de desembre. Dos torns: a les 17 h i a les 18.30 h
Escape room La Torre de Babel

Activitat proposada pels infants del Consell d’infants. Organitzats en grups els infants hauran de resoldre enigmes
i construir una torre de babel. Descobriu els seus secrets i aconseguiu ser els primers en construir l’últim pis.
Amb Escapem room. Escape Sabadell.
Recomanat per a infants de 8 a 12 anys.
Centre Infantil Pintor Mir.
Inscripcions a: Centre Infantil Pintor Mir.

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

Centre Juvenil Sputnik
C/Molí, 26-28
Tel. 93 572 39 39
joventut@montornes.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 E.C. Montbarri
Av. del Riu Mogent, 2
Tel. 93 572 17 19
casalcultura@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

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

