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Contes 
i espectacles

Activitats

Activitats mensuals 

Espai 
de joc 

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.
Cal inscripció prèvia al Centre Infantil Pintor Mir.

Al Centre Infantil Pintor Mir: divendres 27 de gener, 
24 de febrer i 24 de març a les 17 h 

Debats
i xerrades 

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: educacio@montornes.cat. Servei de cangur amb places limitades.

Divendres 13 de gener, 10 de febrer i 10 de març a les 18 h

Tallers
Familiars 



Hora del conte. Història d’un jardí.
Explica la història del jardí d’un castell de manera fragmentada. A cada episodi es presenta un dels éssers que viuen al jardí o els astres i 
fenòmens atmosfèrics que els acompanyen. S’enllacen amb cançons i poemes amb els quals els infants poden participar i sentir-se part 
d’aquest meravellós jardí. Tots els elements protagonistes del conte tenen una representació grà�ca per mitjà d’un peluix que atrapa 
l’atenció dels més petits.
Amb Eva González.
Recomanat per a famílies amb infants menors de 3 anys.
Biblioteca de Montornès.
Inscripcions a: entrades.montornes.cat

Dijous 12 de gener a les 17 h

Petit Mir, espai de REFLEXIONS FAMILIARS i de joc per acompanyar els infants i les seves famílies.
Les professionals de la Llar d'infants El Lledoner ofereixen un espai de joc per a infants de 0 a 3 anys i de re�exió per a les 
seves famílies. 
Com a novetat, comencem l'any amb un format diferent: infants, famílies i educadores compartiran un mateix espai on els 
infants podran jugar lliurement mentre els adults (famílies i educadores) podran observar-los i re�exionar sobre temes 
diversos relacionats amb la criança i l'acompanyament en el seu desenvolupament com a persones.

Al Centre Infantil Pintor Mir: divendres 3 de febrer i 
3 de març a les 17.30 h

Activitats puntuals



Dimarts 24 de gener a les 17 h

Hora del conte. Amb gust de formatge.
Contes de rates, ratetes i ratolins. Contes de ratolins tafaners, exploradors i astronautes, 
però heu de saber que a tots, a tots, els agrada molt el formatge.
Amb Mercè Rubí.
Recomanat per a famílies amb infants a partir de 3 anys.
Biblioteca de Montornès.
Inscripcions: entrades.montornes.cat

Taller de Kapla.
Un espai d’animació a través de la construcció, com un laboratori d’experimentació on tota la família pot jugar i aprendre amb 
milers de llistonets Kapla.
Amb Kapla Catalunya.
Recomanat per a famílies amb infants a partir de 3 anys.
Centre Infantil Pintor Mir.
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir.

Divendres 20 de gener a les 17.30 h

Hora del conte. Animalets i animalons.
Petites històries per als més petits amb imatges, rimes, sons i cançons. Anaïs Vaugelade, Eric Carle, Chris Haughton són els autors d’alguns dels 
àlbums il·lustrats que seran el vehicle d’aquest petit passeig de paraules.
Amb Martha Escudero.
Recomanat per a famílies amb infants menors de 3 anys.
Biblioteca de Montornès.
Inscripcions: entrades.montornes.cat

Dimarts 7 de febrer a les 17 h



Demèter.
Demèter equilibra la natura pel bé de tots. Un dia el rei Erisícton construeix una gran taula on poder convidar tots els membres de la comunitat. 
Per fer-ho, talla una alzina protegida per Demèter i desencadena la ira de la deessa. Sabem que els recursos naturals són �nits, però què 
justi�ca i què no l’explotació d’aquests? La tercera peça d’Olympus Kids té com a protagonistes a Demèter, Erisícton, els boscos d’alzines, la 
desforestació de Rapa Nui, les botigues de roba low-cost, els telèfons mòbils i l’extermini d’animals per fer les hamburgueses del súper.
Amb Agrupación Señor Serrano.
Espectacle per a espectadores i espectadors d’entre 7 i 11 anys (sense públic adult a la sala).
Teatre Margarida Xirgu.
Espectacle inclòs a la programació “Montornès aixeca el teló”.
Entrades des de 3 € i �ns a 4 €.
entrades.montornes.cat

Dissabte 11 de febrer a les 18 h 

Hora del conte. La barraqueta dels contes: hivern.
Cada estació ens ofereix moltes possibilitats per aprendre i explorar.
La Barraqueta és un espectacle de petit format que juga principalment amb la paraula, els objectes i la música per explicar 
cada estació de l’any.
Dins la barraqueta d'hivern treballem els canvis que es produeixen a la natura, el recolliment a la llar, el fred i l'espera.
Amb Elena Codó (amb clau de clown) .
Recomanat per a famílies amb infants a partir de 3 anys.
Biblioteca de Montornès.
Inscripcions a: entrades.montornes.cat

Dijous 23 de febrer a les 17 h



Hora del conte. Gronxa - contes.
En aquesta sessió la Mercè ens portarà jocs i cançons de falda i de bressol, contes curts i poemes. 
Ens gronxarem al ritme de les paraules, rimades i musicades, al ritme dels sons del pal de pluja i de les 
capsetes de música, al ritme de l’amor que l’acte de compartir contes i cançons plegats encomana en sí mateix.
Amb Mercè Palay i Escardó.
Recomanat per a famílies amb infants menors de 3 anys.
Biblioteca de Montornès.
Inscripcions: entrades.montornes.cat

Dilluns 6 de març a les 17 h

Espaiempissarrat.
Negre, tot és ben negre. Una pissarra negra, neta i polida, ves que avorrida! Un món ple de possibilitats, ben desapro�tat. 
Tot i que amb uns quants guixos i un munt d’imaginació tot es transforma. Un espai on tot és pintat de negre, de pissarra, 
on poder inventar nous usos per a elements inerts. Un espai ple d’objectes polivalents esperant mans i ments inquietes que 
els vulguin transformar. Pintar, construir o crear sobre el negre sempre és un gran repte. T’atreveixes?
Amb la companyia QUÈ FAS CARLOTA?
Recomanat per a  infants a partir de 3 anys.
Centre Infantil Pintor Mir.
Inscripcions: Centre Infantil Pintor Mir.

Divendres 17 de març a les 17.30 h



Hora del conte. El senyor riu.
La Berta i el Pol busquen un lloc a l’ombra per jugar quan, sota el pont, descobreixen un personatge estrany, 
amb una llarga cabellera que es mou sense parar… Per descobrir qui és hauran de resoldre enigmes i 
endevinalles i necessitaran l’ajuda de tothom que hi assisteixi. Ho aconseguiran?
Amb Blai Senabre
Recomanat per a famílies amb infants a partir de 3 anys.
Biblioteca de Montornès.
Inscripcions: entrades.montornes.cat

Dimecres 22 de març a les 17 h

Xerrada i tallers sobre orientació vocacional per a famílies.
L’orientació és cabdal per acompanyar les trajectòries educatives de l’alumnat i ha de ser una tasca 
compartida entre professionals i famílies. Aquest procés es dona al llarg de l’escolaritat, però pren especial 
importància en els moments de transició quan s’acaba l’ESO, el batxillerat, els cicles formatius... En aquesta 
activitat aprendrem a posar la família en el centre per donar-li estratègies i eines d’acompanyament als �lls i 
�lles en aquestes etapes.
Amb Carme Martínez Roca i Marius Martínez Muñoz
Recomanat per a famílies amb joves a secundària o postobligatòria.
Centre Juvenil Sputnik.
Inscripcions: Centre Juvenil Sputnik.

Divendres 24 de març a les 18 h



Més informació 
Centre Infantil Pintor Mir
Plaça de Joaquim Mir, 1
Tel. 671 00 15 27
pintormir@montornes.cat 

Centre Infantil La Peixera
C. del Vallès, 4
Tel. 93 568 65 36
lapeixera@montornes.cat

Centre Juvenil Sputnik
C. del Molí, 26-28
Tel. 93 572 39 39
joventut@montornes.cat

Biblioteca de Montornès
C. de Can Parera, 34
Tel. 93 568 65 30
b.montornes@diba.cat

Llar d’Infants Pública El Lledoner
C. 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
C. de les Hermanas de 
la Virgen Niña, 2
Tel. 93 568 81 27
igualtat@montornes.cat

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

Escola Municipal de Música, 
Dansa i Aula de Teatre
C. de Can Parera, 36, 3a planta
Tel. 935686367 
emusica@montornes.cat   
@emmdt_montornes

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


