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A 
l’Ajuntament de Barcelona, 
conscients de la necessi-
tat que tenen les famílies 

per harmonitzar la vida laboral i fa-
miliar durant aquests dies i malgrat 
no tenir competències en el tema, 
hem estat treballant els darrers me-
sos per facilitar-vos recursos que 
us permetin escollir entre una àm-

plia oferta d’activitats, i hem creat una nova modalitat 
d’ajuts econòmics per garantir que totes les famílies 
de Barcelona, independentment de la seva situació 
econòmica, puguin participar en aquestes activitats.

D’una banda potenciant i coordinant l’oferta de di-
verses institucions i serveis municipals i entitats lú-
diques i culturals de la ciutat per a què ofereixin ac-
tivitats i propostes especials durant aquests dies, per 
tal que, també de manera puntual, les famílies puguin 
aprofitar aquests dies per realitzar activitats conjuntes 
diferents a les habituals. Hi ha centenars de propostes 
de diversos formats distribuïdes per la ciutat que volen 
adaptar-se a les diferents necessitats familiars.

D’altra banda, la nova modalitat d’ajuts econòmics 
per a les famílies que ho necessitin obrirà el procés 
d’inscripció a les activitats dels diferents casals sus-
ceptibles de rebre aquest ajut.

Al document que teniu a les mans hi ha tota la in-
formació relacionada amb les activitats programades 
per a la setmana de vacances escolars d’hivern a 
Barcelona, i també la relativa al procediment per a la 
sol·licitud dels ajuts econòmics i la llista de les més 
d’un centenar d’entitats homologades per l’Ajuntament 
distribuïdes per districtes.

A l’Ajuntament de Barcelona tenim com a objectiu pri-
oritari treballar per la igualtat d’oportunitats i la cohe-
sió social, i per això, també ara, volem ser al vostre 
costat per a què aquests nous dies de vacances es-
colars siguin una oportunitat de descans i de noves 

descobertes i experiències a la nostra ciutat.

Jordi Hereu
Alcalde
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Ciutat Vella

Casal de Joves 
Calassanç

ENTITAT: El Casal
ADREÇA: c. Cera, 46
HORARI : de 16.30 a 19 h
TELèFON: 934 417 789

aMPa ParC de la 
Ciutadella

ENTITAT: CEIP Parc de la Ciutadella
ADREÇA: pg. Circumval.lació, 5 
HORARI : de 9-9.30 a 16.30-17 h
TELèFON: 933 195 847

aMPa esCola Àngel 
Baixeras

ENTITAT: Escola Àngel Baixeras
ADREÇA: c. Salvador Aulet, 2
HORARI : de dl. a dv. de 16.30 a 

17.30 h
TELèFON: 933 105 295

FundaCió CoMtal

ENTITAT: Fundació Comtal
ADREÇA: c. Forn de la Fonda, 5, 

bxs.
TELèFON: 933 199 855

CluB nataCió 
atlètiC-BarCeloneta

ENTITAT: Club Natació Atlètic-
Barceloneta

ADREÇA: pl. del Mar, s/n
HORARI : de 10 a 14 i de 16 a 19 h
TELèFON: 932 210 010

CluB lleuresPort 
de BarCelona

ENTITAT: CEM Can Ricart
ADREÇA: c. Sant Oleguer, 10
HORARI : de la instal.lació
TELèFON: 934 417 526

aMPa alexandre galí

ENTITAT: Escola Alexandre Galí
ADREÇA: pg. Marítim de la 

Barceloneta, 11
HORARI : de 16.30 a 17.30 h
TELèFON: 625 447 739

Eixample

aMPa esCola 
diPutaCió

ENTITAT: Escola Diputació
ADREÇA: c. Diputació, 112
HORARI : de dl. a dv. de 7.45 a 9 i 

de 17 a 18 h / Dm. i dj. 
també de 20.30 a 22 h

TELèFON: 934 546 868

aMPa esCola la 
ConCePCió

ENTITAT: Escola La Concepció
ADREÇA: c. Bruc, 102
HORARI : del 17 al 28 de gener, de 

dl. a dv. de 8.30 a 9.30 i 
dissabte 22 de gener de 
10 a 13 h

TELèFON: 934 576 081

CeM sagrada FaMília

ENTITAT: CEM Sagrada Família
ADREÇA: c. Cartagena, 231-239
HORARI : de dl. a dv. de 9 a 13 i de 

16 a 19.30 h
TELèFON: 934 350 566

Centre Passatge - 
FundaCió Privada 
viarany

ENTITAT: Centre Passatge
ADREÇA: ptge. Mercader, 13
HORARI : de dl. a dv. de 10 a 14  

i de 17 a 20 h
TELèFON: 932 151 599

aMPa esCola 
MallorCa

ENTITAT: Escola Mallorca
ADREÇA: c. Londres, 64
HORARI : de dl. a dj. de 16.30  

a 19.30 h
TELèFON: 934 442 682

aMPa esCola Carlit

ENTITAT: Escola Carlit
ADREÇA: c. Roger de Flor, 162
HORARI : de dl. a dj. de 17 a 20 h 
TELèFON: 687 925 202

aMPa esCola dels 
enCants

ENTITAT: Escola dels Encants
ADREÇA: c. Castillejos, 180-184
HORARI : del 15 al 21 de gener,  

de dl. a dj. de 9 a 17 i dv.  
de 9 a 15 h i els dies 18  
i 19 de gener de 9 a 17  
i de 18 a 20 h

TELèFON: 675 654 615

aMPa esCola taBor

ENTITAT: Escola Tabor
ADREÇA: c. Cartagena, 231
HORARI : de dl. a dj. de 9 a 10 i de 

16 a 19.30 h
TELèFON: 934 369 900

aMPa esCola auró

ENTITAT: Escola Auró
ADREÇA: c. Mallorca, 106
HORARI : del 17 al 21 de gener, dl., 

dc i dv. de 17 a 18 i Dt. i 
dj. de 17 a 20 h

TELèFON: 934 530 741

LLISTA D’ENTITATS 
HOMOLOGADES  
PER DISTRICTES

En aquest apartat us detallem 
les entitats que han estat 
homologades per l’Ajuntament de 
Barcelona per organitzar activitats 
durant la setmana de vacances 
d’hivern, i que són susceptibles  
de rebre ajuts econòmics. 

Hi trobareu el nom de l’entitat 
organitzadora i el lloc on podreu 
informar-vos i inscriure-us.

Exemple:

aMPa CeiP  
Àgora

ENTITAT: CEIP Àgora
ADREÇA: c. Marne, 2
HORARI : de 18 a 20 h
TELèFON: 933 596 280

Entitat  
organitzadora

Entitat per a 
informació i 
inscripcions
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aMPa esCola 
FruCtuós gelaBert

ENTITAT: Escola Fructuós Gelabert
ADREÇA: c. Sardenya, 368
HORARI : del 15 de gener a l’11 de 

febrer, dt. i dj. de 16.30 a 
17.30 h / Ds. de 10.30 a 
12.30 h

TELèFON: 934 369 923

aMPa esCola  
els llorers

ENTITAT: Escola Els Llorers
ADREÇA: c. Aragó, 121
HORARI : de dl. a dj. de 16.30 a 

19.45 h 
TELèFON: 648 516 278

aMPa esCola  
Ferran sunyer

ENTITAT: Escola Ferran Sunyer
ADREÇA: c. Viladomat, 2
HORARI : dl. i dj. de 16.30 a 20 i dt. 

i dc. de 16.30 a 18 h
TELèFON: 661 401 114

esCola  
sagrada FaMília

ENTITAT: Escola Sagrada Família
ADREÇA: c. Comte d’Urgell, 262
HORARI : de dl. a dj. de 17 a 18.30 

h (a partir de les 19 h a 
l’Escola Mallorca:  
c. Londres, 64)

TELèFON: 934 394 800

CeM  
esCola industrial

ENTITAT: Piscina Sant Jordi
ADREÇA: c. París, 114
HORARI : de dl. a dv. de 8 a 13 i de 

15 a 20 h
TELèFON: 934 109 261

aMPa esCola  
Joan Miró

ENTITAT: Escola Joan Miró
ADREÇA: c. Diputació, 21
HORARI : de dl. a dj. de 16.30  

a 20 h
TELèFON: 627 590 169

aMPa esCola  
Fort PienC

ENTITAT: Escola Fort Pienc i 
Associació Diverjoc

ADREÇA: Escola Fort Pienc (Alí Bei, 
75) / Associació Diverjoc 
(Indústria, 241-249)

HORARI : Escola Fort Pienc: del 17 
al 20 de gener, de 9 a 10 i 
de 16 a 18 h 
Assoc. Diverjoc: dies 17 
i 19 de gener, de 9 a 13 i 
de 15.30 a 20 h

TELèFON: 934 358 936

aMPa esCola  
Fort PienC

ENTITAT: Escola Fort Pienc
ADREÇA: Alí Bei, 75
HORARI : Escola Fort Pienc: de dl. a 

dv. de 17 a 20 h
TELèFON: 932 462 999

Centre CíviC  
Cotxeres Borrell

ENTITAT: CC Cotxeres Borrell
ADREÇA: c. Viladomat, 2-8
HORARI : de dl. a dv. de 16 a 20 h
TELèFON: 933 248 350

aMPa esCola  
raMon llull

ENTITAT: Escola Ramon Llull 
(Despatx de l’AMPA)

ADREÇA: c. Consell de Cent, 513
HORARI : del 17 al 28 de gener:  

dl., dc. i dv. de 16.30 a 18 
i dt. i dj. de 16.30 a 18  
i de 19 a 20 h

TELèFON: 934 817 474

CeM  
estaCió del nord

ENTITAT: CEM Estació del Nord
ADREÇA: c. Nàpols, 42
HORARI : de dl. a dv. de 9 a 20 h / 

Ds. de 9 a 13 h
TELèFON: 932 650 286

Sants- 
Montjuic

esPlai  
el suBMarí de Port

ENTITAT: Esplai el Submarí de Port
ADREÇA: c. Foc, 100-106
HORARI : de 15 a 19.30 h
TELèFON: 932 237 923

CeM  
l ’esPanya industrial

ENTITAT: CEM L’Espanya Industrial
ADREÇA: Parc de l’Espanya 

Industrial, s/n
HORARI : de 8 a 20 h
TELèFON: 934 267 973

CeM  
la Bordeta

ENTITAT: CEM La Bordeta
ADREÇA: c. Noguera Pallaresa, 34-

42
HORARI : de 8 a 20 h
TELèFON: 934 267 973

aMPa esCola Mossèn 
JaCint verdaguer

ENTITAT: Escola Mossèn Jacint 
Verdaguer

ADREÇA: c. Lleida, 32
HORARI : dl. i dc. de 8.30 a 9.30 i 

dt. i dj. de 17 a 20 h
TELèFON: 934 240 201

aMPa esCola 
PrÀCtiques 2

ENTITAT: Escola Pràctiques 2
ADREÇA: c. Melcior de Palau, 138
HORARI : dl. i dc. de 16.30 a 19.45  

i dt. i dj. de 16.30 a 18 h
TELèFON: 600 498 951

ludoteCa  
olzinelles

ENTITAT: Ludoteca Olzinelles
ADREÇA: c. Constitució, 2-8
HORARI : de 16 a 19.30 h
TELèFON: 933 315 037

aMPa esCola raMon 
Casas

ENTITAT: Escola Ramon Casas
ADREÇA: c. Platí, 6
HORARI : dl., dc. i dv. de 17 a 18.15, 

dt. i dj. de 17 a 19.30 h
TELèFON: 933 315 284

aMPa esCola Pau 
vila

ENTITAT: Escola Pau Vila
ADREÇA: c. Font Florida, s/n
HORARI : dl. i dc. de 8.30 a 9.30 i 

dt. i dj. de 17 a 20 h
TELèFON: 675 582 049

assoCiaCió dioMira

ENTITAT: Associació Diomira
ADREÇA: c. Vilamarí, 54, bxs.
HORARI : de dl. a dv. de 9 a 14 i dt. i 

dj. de 15 a 21 h
TELèFON: 934 254 823

aMPa esCola  
Carles i

ENTITAT: Escola Carles I
ADREÇA: pg. Exposició, 1
HORARI : de dl. a dv. de 8.30 a 9.30 

i dl. i dc. de 17 a 20 h
TELèFON: 934 416 807

ludoteCa  
Casa dels Colors

ENTITAT: Ludoteca Casa  
dels Colors

ADREÇA: c. Alts Forns, 82
HORARI : de 16 a 19.30 h
TELèFON: 932 233 456

ludoteCa  
PoBle seC

ENTITAT: Ludoteca Poble Sec
ADREÇA: pl. del Sortidor, 12
HORARI : de 16 a 19.30 h
TELèFON: 932 564 286

aMPa esCola  
Cavall Bernat

ENTITAT: Escola Cavall Bernat
ADREÇA: c. Badal, 113
HORARI : des del 15 de gener,  

dl., dc. i dv. de 17 a 18  
i dt. i dj. de 17 a 20 h

TELèFON: 933 322 930

aMPa esCola  
tres Pins

ENTITAT: Escola Tres Pins
ADREÇA: c. Tres Pins, 28
HORARI : Dl. i dc. de 8.30 a 9.30 i 

dm. i dj. de 17 a 20 h
TELèFON: 675 582 049

aMPa esCola  
BosC de MontJuïC

ENTITAT: Escola Bosc de Montjuïc
ADREÇA: av. Miramar, 7-9
HORARI : de dl. a dj. de 9 a 19 I dv. 

de 9 a 10.30 h i horaris 
personalitzats amb cita 
prèvia

TELèFON: 685 497 752

 
 

Les Corts

 

         
FoMent esPortiu

  
les Corts

ENTITAT: IME Arístides Maillol
ADREÇA: av. Joan XXIII, 1
HORARI : de dl. a dv. de 10.30 a 14 

/ De dl. a dj. de 17 a 20 h
TELèFON: 933 303 778

assoCiaCió 
esPortiva les Corts

ENTITAT: Associació Esportiva Les 
Corts

ADREÇA: trav. de les Corts, 252-
254

HORARI : de 10 a 13 i de 15 a 20 h
TELèFON: 934 392 704

aMPa esCola lavínia

ENTITAT: Escola Lavínia
ADREÇA: c. Fígols, 20-24
HORARI : de 8.30 a 10 h
TELèFON: 934 913 988
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aMPa esCola  
ausiÀs MarCh

ENTITAT: Escola Ausiàs March
ADREÇA: c. Joan Güell, 193
HORARI : de dl. a dv. de 16.30  

a 18 h
TELèFON: 647 227 923

aMPa  
CeiP Pau roMeva

ENTITAT: CEIP Pau Romeva
ADREÇA: c. Pisuerga, 1
HORARI : de 16 a 18 h
TELèFON: 935 343 306

Marinva.  serveis i 
ProJeCtes, sl

ENTITAT: Ludoteca Guitard
ADREÇA: c. Guitard, 90 (interior 

d’illa)
HORARI : de 17 a 20 h 
TELèFON: 934 104 829

CeiP  
les Corts

ENTITAT: Centre Cívic Les Corts
ADREÇA: c. Dolors Masferrer i 

Bosch, 33-35
HORARI : de 16 a 18 h
TELèFON: 935 343 306

aMPa esCola  
ítaCa

ENTITAT: Escola Ítaca
ADREÇA: c. Numància, 140-158
HORARI : de dl. a dv. de 9 a 11 h
TELèFON: 934 303 404

aMPa CeiP  
duran i  Bas

ENTITAT: Fundació Pere Tarrés
ADREÇA: c. Numància, 149-151 
HORARI : Laborables de 9 a 14 i de 

15 a 18.30 h
TELèFON: 934 301 606

iCuB. Museu 
d’història de 
BarCelona

ENTITAT: MUHBA Monestir de 
Pedralbes

ADREÇA: bda. Monestir, 9
HORARI : de dl. a dj. de 10 a 14 i de 

16 a 19 i dv. de 10 a 14 h
TELèFON: 932 562 122

cASAl

Casal del Museu 
d’Història  
de Barcelona

Monestir de PedralBes

Per a la Setmana Blanca, el 
casal del museu canvia d’entorn. 
Pugem al Monestir de Pedralbes 
per redescobrir la ciutat des 
d’un barri que forma part de 
Barcelona des del 1921. Veurem 

la ciutat des de les altures del 
Tibidabo, passejarem per palaus 
i jardins, coneixerem la història 
d’un drac que vigila un jardí i els 
misteris del monestir.

ADREÇA:  BDA. del Monestir, 9
EDAT: de 8 a 14 anys
HORARIS: Casal matí i tarda de 9  

a 17 h 
Casal matí: 9 a 13 h 
Menjador: 13 a 15 h 
Casal tarda: 15 a 17 h 
Servei acollida: 8 a 9 h

PREUS: Casal matí i tarda: 56,50 € 
Casal matí: 43,40€ 
Menjador: 32,20 € 
Servei acollida: 16,10 €

PLACES: mínim 30 / màxim 100 
places

RESERVES: Tel. 932 562 122 
Fax. 932 680 454 
reserves-mhcb@bcn.cat 
De dilluns a dijous, de 
10 a 14 i de 16 a 19 h; 
divendres, de 10 a 14 h

Les inscripcions començaran el 15 
de gener de 2011, i la presentació 
del casal als pares i mares es farà 
el diumenge 13 de febrer, a les 
11.30 h, al Monestir de Pedralbes.

Sarrià- 
Sant Gervasi

CluB lleuresPort  
de BarCelona

ENTITAT: C.C. Vallvidrera-Vázquez 
Montalbán

ADREÇA: c. Reis Catòlics, 16-34. 
Vallvidrera-Les Planes 

HORARI : de 16 a 20 h
TELèFON: 934 069 053

assoCiaCió 
d’entitats Per a la 
gestió del  
CeM Can Caralleu

ENTITAT: CEM Can Caralleu
ADREÇA: c. Esports, 2-8
HORARI : de 8 a 20 h 
TELèFON: 932 037 874

saFis sPorts, sl

ENTITAT: Centre Cívic Sarrià
ADREÇA: c. Eduardo Conde, 22-42
HORARI : dies presencials al Centre 

Cívic Sarrià: 18, 20 i 27 
de gener 

TELèFON: 932 761 040

aMPa esCola tÀBer

ENTITAT: Escola Tàber
ADREÇA: c. Esports, 9
HORARI : de 9 a 12.30 i de 15.30 a 

16.30 h
TELèFON: 932 040 707

aMPa CeiP Poeta Foix

ENTITAT: CEIP Poeta Foix
ADREÇA: c. Balmes, 298, entrada 

per c. Sant Guillem, 7
HORARI : de 9 a 14 i de 16 a 19 i 

dl., dc. i dv. fins a les 20 h
TELèFON: 934 147 723

Gràcia

aMPa esCola  
Baldiri  reixaC

ENTITAT: Escola Baldiri Reixac
ADREÇA: c. Olot, s/n
HORARI : de 9 a 17 h
TELèFON: 932 130 484

aMPa esCola  
reina violant

ENTITAT: Escola Reina Violant
ADREÇA: c. Trilla, 18-20
HORARI : des del 15 de gener, dl., 

dc. i dv. de 17 a 18 i dt. i 
dj. de 17 a 20 h

TELèFON: 932 189 752

ludiC 3,  sCCl

ENTITAT: Centre Cívic El Coll
ADREÇA: c. Aldea, 15
HORARI : de dl. a dv. de 16.30  

a 21 h
TELèFON: 932 562 877

aMPa CeiP  
Patronat doMèneCh

ENTITAT: CEIP Patronat Domènech 
(Antiga Escola Pirineus)

ADREÇA: c. Josep Serrano, 57-59
HORARI : de 9 a 17 h i horaris 

personalitzats amb cita 
prèvia

TELèFON: 685 497 752

aMPa esCola  
turó del Cargol

ENTITAT: AMPA Escola Turó del 
Cargol

ADREÇA: av. Coll del Portell, 56
HORARI : de dl. a dv. de 9 a 13 i de 

15 a 17 h
TELèFON: 932 848 102

aMPa CeiP  
Pau Casals grÀCia

ENTITAT: CEIP Pau Casals Gràcia
ADREÇA: c. Providència, 134-142
HORARI : de 10 a 13 h
TELèFON: 932 195 362

aMPa CeiP la 
Farigola de 
vallCarCa

ENTITAT: CEIP La Farigola de 
Vallcarca

ADREÇA: c. Sant Camil, 31
HORARI : de dl. a dv. de 9 a 17 i dl. i 

dc. de 19 a 20 h
TELèFON: 932 138 802

aMPa esCola  
JoseP M. JuJol

ENTITAT: CEIP Josep M. Jujol
ADREÇA: c. Riera Sant Miquel, 41-45
HORARI : de dl. a dv. de 17.15 a 

18.30 h
TELèFON: 932 180 890

aMPa esCola  
Pare Poveda

ENTITAT: CEIP Pare Poveda
ADREÇA: av. Vallcarca, 220
TELèFON: 932 117 794

CeM esPortiu 
Claror-FundaCió 
Privada Claror

ENTITAT: CEM Esportiu Claror
ADREÇA: c. Sardenya, 333
HORARI : de 9 a 20 h
TELèFON: 934 761 390

CluB PoliesPortiu 
euroPolis sardenya

ENTITAT: Club Poliesportiu 
Europolis Sardenya

ADREÇA: c. Sardenya, 549-553
HORARI : de dl. a dv. de 7 a 23 h / ds. 

de 8 a 20 i dg. de 9 a 15 h
TELèFON: 932 100 766

FundaCió esColta 
JoseP Carol

ENTITAT: Centre Cívic La Sedeta
ADREÇA: c. Sicília, 321
HORARI : de dl. a dv. de 17.30 a 

19.30 h
TELèFON: 934 591 228

agruPaMent esColta 
roland PhiliPPs

ENTITAT: Casal de Barri El Cardener
ADREÇA: c. Cardener, 45
HORARI : ds. de 16.30 a 19.30 h
TELèFON: 932 100 803

aMPa esCola 
Montseny- aMPa CeiP 
Montseny

ENTITAT: AMPA Escola Montseny
ADREÇA: c. Torrent del Remei, 2-10
HORARI : dt. i dj. de 9.15 a 10.15 h
TELèFON: 932 139 845

aMPa esCola  
rius i  taulet

ENTITAT: CEIP Rius i Taulet
ADREÇA: pl. Lesseps, 19
HORARI : de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h
TELèFON: 932 176 196
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Horta- 
Guinardo

aMPa esCola  
del Mar

ENTITAT: Escola Parc del Guinardó
ADREÇA: c. Garriga i Roca, s/n
HORARI : de 7 a 8 h 
TELèFON: 934 368 637

aMPa esCola 
Jovellanos

ENTITAT: Escola Jovellanos
ADREÇA: c. Sardenya, 420
HORARI : de dl. a dv. de 17.15 a 

18.30 h
TELèFON: 933 480 218

aMPa esCola  
Mas Casanovas

ENTITAT: CEIP Mas Casanovas
ADREÇA: c. Mas Casanovas, 55
HORARI : de 17 a 19 h
TELèFON: 932 430 120

aMPa esCola  
estel-guinardó

ENTITAT: AMPA Escola Estel-
Guinardó

ADREÇA: c. Telègraf, 58
HORARI : de 9 a 19 h
TELèFON: 933 479 110

aMPa CeiP 
Mare nostruM

ENTITAT: CEIP Mare Nostrum
ADREÇA: pg. Valldaura, 12
HORARI : de 9 a 17 h
TELèFON: 934 273 854

Polsayuri ,  sl  
(llar d’ inFants 
Chiquitín guinardó)

ENTITAT: Llar d’infants Chiquitín 
Guinardó

ADREÇA: rda. Guinardó, 65, local
HORARI : de 10 a 19 h
TELèFON: 934 509 848

aMPa CeiP  
Mare de déu  
de Montserrat

ENTITAT: AMPA CEIP Mare de Déu 
de Montserrat

ADREÇA: c. Natzaret, 45
HORARI : de 16.30 a 17 h
TELèFON: 934 181 300

aMPa esCola  
ParC del guinardó

ENTITAT: Escola Parc del Guinardó
ADREÇA: c. Garriga i Roca, s/n
HORARI : de 7 a 8 h
TELèFON: 934 368 637

aMPa esCola  
Baloo

ENTITAT: Escola Baloo
ADREÇA: c. Harmonia, 37
HORARI : des del 15 de gener, dl., 

dc. i dv. de 17 a 18 i dt. i 
dj. de 17 a 20 h

TELèFON: 934 282 861

aMPa esCola  
Pau Casals

ENTITAT: Escola Pau Casals
ADREÇA: av. Cardenal Vidal i 

Barraquer, 46
HORARI : des del 15 de gener, dl., 

dc. i dv. de 17 a 18 i dt.  
i dj. de 17 a 20 h 

TELèFON: 934 282 620

aMPa CeiP  
tres Fonts

ENTITAT: CEIP Tres Fonts i Diverjoc
ADREÇA: CEIP Tres Fonts (rbla. 

Volart, 88) i Diverjoc (c. 
Indústria, 241-249, entl.)

HORARI : CEIP Tres Fonts (dc. 19 
de gener de 15 a 17 h) i 
Diverjoc (dl. 17 i dc. 19 de 
gener de 9 a 13 i de 16 a 
20 h)

TELèFON: 934 358 936

aMPa esCola 
Font d’en Fargas

ENTITAT: Escola Font d’en Fargas
ADREÇA: pg. Font d’en Fargas, 65
HORARI : de 16.30 a 18 h
TELèFON: 933 573 519

aMPa esCola  
FundaCió aCis  
artur Martorell

ENTITAT: www.peretarres.org
ADREÇA: c. Numància, 149-151 
HORARI : Laborables de 9 a 14 i de 

15 a 18.30 h
TELèFON: 934 301 606

Nou Barris

agruPaMent esColta 
nou Barris

ENTITAT: CEM Artesania
ADREÇA: c. Artesania, 63 
HORARI : de 8 a 21 h
TELèFON: 933 500 172

Calaix de Cultura

ENTITAT: Casal infantil Trencapins
ADREÇA: c. Vallcivera, 1-3
HORARI : de dl. a dv. de 16 a 20 h
TELèFON: 658 325 172

Calaix de Cultura

ENTITAT: Ludoteca Sòller
ADREÇA: pg. Ciutat de Mallorca, 31
HORARI : de dl. a dv. de 16 a 20.30 h
TELèFON: 933 538 039

sese

ENTITAT: Pavelló Poliesportiu Virrei 
Amat

ADREÇA: c. Joan Alcover, 6
HORARI : de 9 a 13 i de 16 a 20 h
TELèFON: 933 570 925

aMPa CeiP  
sPlai

ENTITAT: CEIP Splai
ADREÇA: c. Maladeta, 75-77
TELèFON: 933 404 010

aMPa CeiP  
Àgora

ENTITAT: CEIP Àgora
ADREÇA: c. Marne, 2
HORARI : de 18 a 20 h
TELèFON: 933 596 280

agruPaMent esColta 
sagarMatha

ENTITAT: Agrupament Escolta 
Sagarmatha

ADREÇA: c. Turó Blau, 12, bxs.
HORARI : de 18 a 20 h
TELèFON: 932 762 624

assoCiaCió  
gruP Muntanyès

ENTITAT: Hotel d’Entitats Verdum
ADREÇA: c. Luz Casanova, 8-10, 

bxs.
HORARI : dl. i dc. de 17 a 20 h
TELèFON: 932 761 766

aMPa esCola  
t iBidaBo

ENTITAT: Escola Tibidabo
ADREÇA: c. Joaquim Valls, 10
HORARI : de 18 a 20 h
TELèFON: 933 594 745

aMPa Ce  
víCtor CatalÀ

ENTITAT: CE Víctor Català
ADREÇA: c. Font d’en Canyelles, 35
HORARI : de 17 a 19 h
TELèFON: 934 665 498

Sant Andreu

esCola  
Baró de viver

ENTITAT: Escola Baró de Viver
ADREÇA: c. Tucumán, 1
HORARI : de 17 a 18 h
TELèFON: 697 878 817

assoCiaCió 
esPortiva distriCte 
ix sant andreu

ENTITAT: Pavelló Municipal 
Francisco Calvo

ADREÇA: c. Riera d’Horta, s/n 
cantonada c. Virgili

HORARI : de 16 a 19 h
TELèFON: 933 464 601

agruPaCió esPortiva 
Bon Pastor

ENTITAT: Centre Esportiu Bon 
Pastor

ADREÇA: c. Costa Daurada, 12-16
HORARI : de 7 a 22 h
TELèFON: 933 120 702

aMPa CeiP  
ignasi iglésias

ENTITAT: CEIP Ignasi Iglésias
ADREÇA: pg. Torras i Bages, 108
HORARI : de 18 a 20 h 
TELèFON: 933 451 820

aMPa esCola  
Can FaBra

ENTITAT: CET10
ADREÇA: rbla. Guipúscoa, 23-25, 

bxs. 3a
HORARI : de 9 a 19.30 h
TELèFON: 932 783 135

aMPa CeiP  
sant Pere nolasC

ENTITAT: CEIP Sant Pere Nolasc
ADREÇA: c. Guardiola i Feliu, 7-9
HORARI : de 18 a 20 h 
TELèFON: 933 456 816

entorn, sCCl

ENTITAT: Casal Infantil El Drac
ADREÇA: v. Trajana, s/n
HORARI : de 17 a 18 h
TELèFON: 933 135 290

Sant Marti

assoCiaCió  
sant Martí esPort

ENTITAT: CEM La Verneda
ADREÇA: c. Binèfar 10-14
HORARI : de 8 a 21 h
TELèFON: 933 054 959

aMPa CeiP  
els horts

ENTITAT: CEM La Verneda
ADREÇA: c. Binèfar 10-14
HORARI : de 8 a 21 h
TELèFON: 933 054 959
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aMPa esCola  
Pere iv

ENTITAT: CET10
ADREÇA: rbla. Guipúscoa, 23-25, 

bxs. 3a
HORARI : de 9 a 19.30 h
TELèFON: 932 783 135

aFa esCola  
la llaCuna del 
PoBlenou

ENTITAT: Escola La Llacuna del 
Poblenou

ADREÇA: c. Pallars, 208
HORARI : de 9 a 17 h
TELèFON: 933 658 863

Chiquitín  
vila oliMPiCa,  sl

ENTITAT: Chiquitín La Vila
ADREÇA: c. Salvador Espriu, 71 

cantonada c. Arquitecte 
Sert

HORARI : de 10 a 19 h
TELèFON: 932 219 579

trÀnsit ProJeCtes, 
sl

ENTITAT: Casal Infantil Sant Martí
ADREÇA: c. Selva de Mar, 215
HORARI : de dl. a dv. de 17 a 18 i dt. 

i dj. d’11 a 13 h
TELèFON: 933 089 793

aFa CeiP  
sant Martí

ENTITAT: Kids & Us Poblenou
ADREÇA: c. Llacuna, 104
HORARI : de 16 a 20 h
TELèFON: 933 007 714

FederaCió Catalana 
de vela,  entitat 
gestora del Centre 
MuniCiPal de vela

ENTITAT: Centre Municipal de Vela
ADREÇA: Moll de Gregal, s/n. Port 

Olímpic
HORARI : de 9 a 18 h
TELèFON: 932 257 940

aMPa Col ·legi  
verns

ENTITAT: CEM La Verneda
ADREÇA: c. Binèfar 10-14
HORARI : de 8 a 21 h
TELèFON: 933 054 959

aMPa CeiP  
Brasil

ENTITAT: Associació Cívica Cultura 
i Oci Sant Martí

ADREÇA: c. Espronceda, 188, 
oficina b06

HORARI : de 18 a 20 h (dt. i dj.)
TELèFON: 629 712 452

aMPa CeiP  
aCÀCies

ENTITAT: Associació Cívica Cultura 
i Oci Sant Martí

ADREÇA: c. Espronceda, 188, 
oficina b06

HORARI : de 18 a 20 h (dt. i dj.)
TELèFON: 629 712 452

aMPa CeiP  
FluviÀ

ENTITAT: Associació Cívica Cultura 
i Oci Sant Martí

ADREÇA: c. Espronceda, 188, 
oficina b06

HORARI : de 18 a 20 h (dt. i dj.)
TELèFON: 629 712 452

aMPa esCola  
la Caixa

ENTITAT: CET10
ADREÇA: rbla. Guipúscoa, 23-25, 

bxs. 3a
HORARI : de 9 a 19.30 h
TELèFON: 932 783 135

aMPa esCola  
BaC de roda

ENTITAT: CET10
ADREÇA: rbla. Guipúscoa, 23-25, 

bxs. 3a
HORARI : de 9 a 19.30 h
TELèFON: 932 783 135

aMPa esCola 
MuniCiPal Casas

ENTITAT: CET10
ADREÇA: rbla. Guipúscoa, 23-25, 

bxs. 3a
HORARI : de 9 a 19.30 h
TELèFON: 932 783 135

aMPa esCola  
sant Joan de riBera

ENTITAT: CET10
ADREÇA: rbla. Guipúscoa, 23-25, 

bxs. 3a
HORARI : de 9 a 19.30 h
TELèFON: 932 783 135

aMPa esCola  
JoaquiM ruyra

ENTITAT: Escola Joaquim Ruyra
ADREÇA: c. Llull, 377
HORARI : de 9 a 15 h
TELèFON: 933 071 458

aMPa esCola  
dovella

ENTITAT: CET10
ADREÇA: rbla. Guipúscoa, 23-25, 

bxs. 3a
HORARI : de 9 a 19.30 h
TELèFON: 932 783 135

aMPa esCola 
Provençals

ENTITAT: CET10 
ADREÇA: rbla. Guipúscoa, 23-25, 

bxs. 3a
HORARI : de 9 a 19.30 h
TELèFON: 932 783 135

aMPa esCola  
la PalMera

ENTITAT: CET10
ADREÇA: rbla. Guipúscoa, 23-25, 

bxs. 3a
HORARI : de 9 a 19.30 h
TELèFON: 932 783 135

aMPa CeiP  
general PriM

ENTITAT: CEIP General Prim
ADREÇA: c. Bernat Metge, 20
HORARI : de 17.30 a 18.30 h
TELèFON: 933 142 420

Cet10

ENTITAT: CET10
ADREÇA: rbla. Guipúscoa, 23-25, 

bxs. 3a
HORARI : de 9 a 19.30 h
TELèFON: 932 783 135

aMPa CeiP  
els Porxos

ENTITAT: CEIP Els Porxos
ADREÇA: pl. Eduard Torroja, 12-20
HORARI : de 17.30 a 18.30 h
TELèFON: 932 662 420

tasCa serveis 
d’aniMaCió 
soCioCultural,  sl 
(CiM)

ENTITAT: Casal Infantil Municipal
ADREÇA: rbla. Prim, 87-89, 1r
HORARI : de dl. a dv. de 20 a 20.30 i 

dt. i dj. de 17.30 a 20.30 h
TELèFON: 932 564 931

aMPa esCola  
arenal de llevant

ENTITAT: CET10
ADREÇA: rbla. Guipúscoa, 23-25, 

bxs. 3a
HORARI : de 9 a 19.30 h
TELèFON: 932 783 135

xino-xano 
assoCiaCió de 
lleure

ENTITAT: Xino-Xano Associació de 
Lleure

ADREÇA: c. Hernán Cortés, 2
HORARI : del 15 al 28 de gener, de 

dl. a dj. de 9.30 a 18 i dv. 
de 9.30 a 20 h 

TELèFON: 932 317 290

assoCaCió esPlai  
la Flor de Maig

ENTITAT: Ludoteca Maria Gràcia 
Pont

ADREÇA: rbla. Poblenou, 77-91, int.
HORARI : tardes de 16.30 a 19.30 i 

dt. matí de 10 a 14 h
TELèFON: 933 009 866

aMPa esCola  
antoni Brusi

ENTITAT: Escola Antoni Brusi
ADREÇA: c. Sardenya, 33-35
HORARI : des del 15 de gener, dl., 

dc. i dv. de 17 a 18 i dt. i 
dj. de 17 a 20 h

TELèFON: 932 211 298

entorn, sCCl

ENTITAT: Casal Infantil El Drac
ADREÇA: v. Trajana, s/n
HORARI : de 17 a 18 h
TELèFON: 933 135 290
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Condicions  
per poder disposar  
d’ajut econOmic

1 Que els nens i/o nenes s’inscriguin a alguna de 

les activitats organitzades per aquestes entitats 

homologades a la ciutat de Barcelona.

2 Que l’activitat escollida tingui un import igual o 
inferior a aquests imports, IVA inclòs.

2011 (preu pels 4 dies, iva inclòs)

Casals  
3-17 anys*

Campus  
Olímpia*

mitja jornada 35,40 € 42,76 €

mitja jornada  
+ menjador 70,96 € 81,44 €

jornada completa 40,80 € 59,60 €

jornada completa  
+ menjador 81,72 € 93,72 €

* Les activitats que tinguin prevista alguna sortida tenen permès 
un 10 % més d’increment en aquests imports.

3 El nivell de renda familiar actualitzat i adaptat 
anualment a la realitat econòmica barcelonina 

pel decret 255/2005 de 8 de novembre. Per calcular-

lo s’utilitzarà l’indicador de renda de suficiència 
(IRS) establert per la Generalitat de Catalunya a la llei 

13/2006, del 27 de juliol.

Procediment  
per demanar  
l’ajut econOmic 

1 Les persones interessades a sol·licitar l’ajut 

econòmic s’adreçaran a partir del 15 de gener 
a l’entitat organitzadora de l’activitat a la qual es 

volen inscriure, i formalitzaran la preinscripció en 

el document que tingui previst per a aquest efecte 

l’entitat organitzadora, sense abonar cap quantitat a 
compte.

2 A més, per sol·licitar l’ajut, l’entitat gestora 

lliurarà a la família un imprès d’ajut per triplicat 

facilitat pel districte a l’entitat organitzadora, la qual 

es quedarà el darrer full i lliurarà l’original i la primera 

còpia al sol·licitant. Aquestes dos fulls, juntament amb 
la documentació acreditativa necessària indicada 

en el mateix full, han de ser lliurats per les famílies 

interessades al punt unitari de tramitació de beques 

del districte, on se’ls retornarà la primera còpia 

degudament segellada, restant l’original en poder de 

l’Ajuntament amb la documentació pertinent.

3 Les persones interessades hauran d’estar 
empadronades al municipi de Barcelona, 

inscripció que l’Ajuntament comprovarà directament 

d’ofici. Hauran d’aportar, a més, la documentació 

prèviament esmentada al Punt Unitari de Tramitació 

de Beques que hi haurà a cada districte.
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calendari  
per demanar  
l’ajut econOmic

Punts de tramitacio  
d’ajuts a cada  
districte

districte adreça Punt unitari 

Ciutat Vella Pl. Bonsuccés, planta baixa

Eixample Aragó, 311, planta baixa

Sants-Montjuïc Creu Coberta, 104

Les Corts Gandesa, 10, planta 1a

Sarrià-Sant Gervasi Anglí, 31

Gràcia Pl. Vila de Gràcia, 2

Horta-Guinardó Lepant, 387, baixos

Nou Barris Pl. Major de Nou Barris, 1

Sant Andreu Joan de Garay, 116-118

Sant Martí
Pl. Joan Casanelles, s/n  

(annex al Districte)

Per a més  
informacio

Inici del procés 
d’inscripcions
Les famílies interessades 

heu d’anar a fer la 

preinscripció a l’entitat 
escollida en l’horari 

indicat i en aquest 

moment demanar el 
full de sol·licitud d’ajut 

econòmic. 

Sol·licitud d’ajuts 
econòmics
Aquest full, degudament 

emplenat i amb la 
documentació que 
s’indica adjuntada al 

mateix, s’ha de portar 

al punt de tramitació 
d’ajuts del districte on 

es realitza l’activitat.

Publicació de la 
llista provisional 
dels beneficiaris
a cada Districte

Publicació de la 
llista definitiva
a cada Districte

Període de 
reclamacions
a cada Districte

Inscripció de 
beneficiaris  
d’ajut econòmic
a l’entitat triada

www.bcn.cat/vacanceshivern  
o al telèfon 010

a partir del 

15 
de gener

dilluns 

14 
de febrer

diluns 

21 
de febrer

17  28 al

de gener

14  16 al

de febrer

21  24 al

de febrer
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CIUTAT VELLA

Biblioteca sant Pau-santa Creu
c. Hospital, 56

tAlle r

Sota les sabates. Ada Cusidó

Si pareu atenció, veureu que sota els 
vostres peus és ple d’animals petits que 
també viuen contents, xerren, riuen, es 
posen tristos i s’escriuen cartes. Proposta 
a partir dels contes de Toon Tellegen.

CiCle: Llibres a escena
edat reCoManada: a partir de 4 anys
dia: dimarts, 8 de març de 2011
hora: 15.30 h
Preu: gratuït. Places limitades.  
No cal inscripció prèvia

Biblioteca Barceloneta-  
la Fraternitat
c. Comte de Santa Clara, 8-10

tAlle r

Les paraules tussen i ballen. 
Patrícia McGil

Narració de contes a partir d’adaptacions de 
llibres d’autors com Astrid Lindren, Hiawyn 
Oram, David McKee… entre d’altres.

CiCle: Sac de rondalles
edat reCoManada: a partir de 4 anys
dia: dimecres, 9 de març de 2011
hora: 15.45 h
Preu: gratuït

Museu Barbier-Mueller
c. Montcada, 14

tAlle r

“Fes l’indi!”

Activitat infantil. Us proposem 
venir a descobrir la vida 
quotidiana i ritual dels diferents 
pobles nadius de Nord-amèrica i, 
tot estudiant la seva indumentària, 
elaborar el vostre propi vestit.

ALTRES 
ACTIVITATS  
PER DISTRICTES
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edat: de 6 a 12 anys 
dies: dimarts 8 i dimecres 9 de març
hora: d’11 a 13 h
durada: 2 hores
Preu: 3 €
insCriPCió Prèvia: tel. 933 104 516 i 
museubarbier@bcn.cat

dhuB Montcada
c. Montcada, 12

Vi S itA di NAm itZAdA + tAlle r

Tallers al Laboratori  
de fabricació

A més de la visita a l’exposició, 
l’alumnat podrà participar en un taller 
de fabricació digital i experimentar com 
es treballa amb aquestes noves eines 
tecnològiques aplicades a la fabricació 
d’objectes.

edats: cicle superior de primària (5è i 6è), 
de 10 a 11 anys, i ESO, de 12 a 15 anys
dies: dimecres 9 i divendres 11 de març
hora: 11 h
durada: 3 hores
Preu: 4,50 € per alumne/a
insCriPCió Prèvia: tant grups com 
individuals, al telèfon 932 563 463 de 
dimarts a divendres de 10 a 17 h

Museu Marítim de Barcelona
av. Drassanes, s/n

ActiVitAt pu NtuAl

Travessia a bord del pailebot 
Santa Eulàlia

Sortida a navegar amb el pailebot Santa 
Eulàlia, un veler mercant de principi 
del segle xx. Al llarg del trajecte, a més 
d’ajudar en les tasques de navegació, 
rebrem explicacions sobre diferents 
conceptes vinculats a la història del 
Santa Eulàlia i a la navegació a vela.

edat: de 12 a 16 anys
dia: del 8 a l’11 de març de 2011
hora: de 9 a 13.30 h
Preu: a determinar
PlaCes: limitades
insCriPCió Prèvia: Museu Marítim de 
Barcelona. Tel. 933 429 929

Parc zoològic  
de Barcelona
Parc de la Ciutadella  

cASAl

Vol Z-2011 a la conservació

Durant aquests dies els infants 
aprendran els objectius i funcions 
del zoo: el treball que es fa per a la 
conservació de les espècies animals 
amenaçades tant ex situ (en els zoos) 
com in situ (al seu hàbitat natural).

edat: de 6 a 12 anys
dia: del 8 a l’11 de març de 2011
hora: de 9 a 17 h (servei de guarda de 8 a 
9 i de 17 a 18 h. Preu: 4 € / hora)
Preu: 90 € per participant
PlaCes: limitades
insCriPCió Prèvia: www.zoobarcelona.cat 
a partir del 7 de febrer
Més inForMaCió: tel. 902 457 575

altres activitats
Activitats de tarda de 17 a 19.30 h.  
Cal fer la inscripció dins del trimestre 
als centres següents.

Casal Infantil Drassanes
c. Nou de la Rambla, 45

Casal Infantil Convent Sant Agustí
pl. Acadèmia, s/n

Casal Infantil Barceloneta
c. Conreria, s/n

Casal Infantil Gòtic
c. Correu Vell, 5

Equip Franja Erasme Janer
c. Erasme Janer, 8

Equip Franja Barceloneta
c. Conreria s/n

Equip Franja Gòtic
c. Correu Vell, 5

Equip Franja Convent Sant Agustí
pl. Acadèmia, s/n

Ludoteca Placeta del Pi
Placeta del Pi, 2
De 9 a 13 h
Inscripció prèvia
Preu / dia: 3,24 €

EIXAMPLE

Biblioteca Joan Miró
c. Vilamarí, 61

tAlle r

Contes amb ànima de paper. 
Isabel Gomis

Contes narrats amb objectes i titelles 
fets de paper. Totes les històries tenen 
en comú que els personatges són 
animals encara que en contextos molt 
diversos.
CiCle: Sac de rondalles
edat reCoManada: a partir de 4 anys
dia: dijous, 10 de març de 2011
hora: 11 h
Preu: gratuït. Places limitades.  
No cal inscripció prèvia

Fundació tàpies
c. Aragó, 255

tAlle r

El joc de la néta  
de Francesc Simon

Sabíeu que l’edifici que acull la 
Fundació Antoni Tàpies havia estat 
una editorial? Un dels  fundadors, en 
Francesc Simon, deixava que els néts 
passessin les tardes en aquesta fàbrica 
de llibres. Per no avorrir-se, l’Anna 
Maria, una de les nétes, aprofitant les 
revistes que s’apilaven al magatzem, es 
va inventar un joc que avui us convidem 
a descobrir.

L’activitat es complementa amb una 
visita comentada per a tota la família 
a l’edifici, una visita en què, com si 
es tractés d’un viatge en el temps, 
recorrerem els antics espais de 
l’editorial Montaner i Simon.

destinataris: famílies amb nens i nenes 
de 6 a 12 anys
dia: dimarts, 8 de març de 2011
hora: 17 h
durada: 1 h 30 min
Preu: adults, 3 €. Nens i nenes i Amics de la 
Fundació Antoni Tàpies, gratuït
Preu gruPs: 80 €
insCriPCió Prèvia i inForMaCió:  
tel. 932 075 862 / reserves@ftapies.com
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SANTS-MONTJUIC

Biblioteca vapor vell
ptge. Vapor Vell, 1, bxs.

tAlle r

Contes de terra i arena. 
Engruna Teatre

Viatjarem des dels deserts més llunyans 
de l’Orient fins a l’antiga Àfrica guiats 
per una dona sàvia i entranyable que 
col·lecciona tot tipus de terres i arenes 
i que ens desvetllarà els seus secrets. 
Adaptació dels contes El búfalo y el 
pájaro i Kodor de l’editorial Proteus.

CiCle: Llibres a escena
edat reCoManada: a partir de 4 anys
dia: divendres, 11 de març de 2011
hora: 11 h
Preu: gratuït. Places limitades.  
No cal inscripció prèvia

escola Barrufet
ptge. Vapor Vell, 7

ActiVitAt pu NtuAl

Pati obert

Espai de joc i lleure que complementa 
altres activitats que realitzin els nens i 
les nenes durant la setmana. Hi haurà 
dos monitors a cada pati durant les 
hores d’obertura i també hi haurà 
activitats dinamitzades que combinaran 
el joc lliure i el dirigit.

horari: de dimarts a divendres de 9 a 14 h. 
Divendres de 17 a 20 h

escola seat
c. Mecànica, 24 (accés: pg. Zona Franca)

ActiVitAt pu NtuAl

Pati obert

Espai de joc i lleure que complementa 
altres activitats que realitzin els nens i 
les nenes durant la setmana. Hi haurà 
dos monitors a cada patí durant les 
hores d’obertura i també hi haurà 
activitats dinamitzades que combinaran 
el joc lliure i el dirigit.

horari: de dimarts a divendres de 9 a 14 h

LES CORTS

Biblioteca Can rosés
c. Riera Blanca, 1-3

tAlle r

Contes amb ànima de paper. 
Isabel Gomis

Contes narrats amb objectes i titelles fets 
de paper. Totes les històries tenen en 
comú que els personatges són animals 
encara que en contextos molt diversos.

CiCle: Sac de rondalles
edat reCoManada: a partir de 4 anys
dia: dimarts, 8 de març de 2011
hora: 15.30 h
Preu: gratuït. Places limitades.  
No cal inscripció prèvia

Museu de la Ceràmica
av. Diagonal, 686

tAlle r

Taller de màscares d’animals

Observarem les figures d’animals 
fantàstics, salvatges i domèstics 
representades als objectes exposats al 
Museu de Ceràmica. Amb fang i amb 
forma de màscara, intentarem reproduir 
aquells animals que més ens hagin 
agradat.

dia: dimecres 9 de març de 2011 
horari: 11 h
durada: 2 hores
Preu: 7 € individual
PlaCes: limitades
insCriPCió Prèvia: tel. 932 563 465  
(de dimarts a dissabte de 10 a 17 h) 

dhuB Museu tèxtil  
i d’indumentària
av. Diagonal, 686 

Vi S itA di NAm itZAdA + tAlle r

El lladre dels mil aspectes

S’han comès cinc robatoris a la ciutat. 
La policia sospita d’un lladre famós, 
encara que els testimonis el descriuen 
amb una aparença molt diferent. Tenim 
cinc lladres o un de sol? Vine a ajudar-
nos a resoldre el misteri! En la nostra 
investigació observarem com els vestits 

modifiquen l’aparença del cos mitjançant 
accions que tendeixen a comprimir-lo i 
alliberar-lo. Descobrirem quatre accions 
bàsiques a l’hora de modificar l’aparença 
mitjançant el vestit: ampliar, reduir, 
perfilar i destapar. 

Aprendrem a analitzar situacions 
observant-ne els petits detalls; podrem 
debatre sobre la moda i la seva influència 
en la societat, i reflexionarem sobre quin 
efecte té l’aspecte extern del cos en la 
societat i en el nostre benestar.

edat: primària (de 6 a 11 anys)
dia: dimarts, 8 de març de 2011
hora: 10 h. Inscripcions individuals
durada: 1 h 15 min
Preu: 2 € per alumne/a
insCriPCió Prèvia: tant grups com 
individuals al telèfon 932 563 463 de 
dimarts a divendres de 10 a 17 h

Vi S itA di NAm itZAdA + tAlle r

Personalitza la teva samarreta*

Aquesta activitat proposa introduir 
el dibuix en el museu com a eina 
d’observació i coneixement de les obres. 
En primer lloc, farem una visita a la 
col·lecció, on observarem el disseny 
dels teixits dels vestits. Veurem motius 
inspirats en la natura, d’altres de 
geomètrics, simètrics o repetits fent 
una sanefa. Al taller, l’alumnat podrà 
personalitzar una samarreta blanca. Els 
dissenys que hem vist a les sales del 
museu ens poden servir d’inspiració o 
bé en podem inventar de nous.

* Cada alumne/a ha de portar una 
samarreta blanca de cotó per fer l’activitat..

edat: primària (de 6 a 11 anys)
horari: dijous 10 de març de 2011 a les 10 
h (inscripcions individuals) i divendres 11 
de març a les de 12 h
durada: 2 hores
Preu: 3,50 € per alumne/a
insCriPCió Prèvia: tant grups com 
individuals al telèfon 932 563 463 de 
dimarts a divendres de 10 a 17 h

dhuB Museu de les arts 
decoratives
av. Diagonal, 686 

Vi S itA di NAm itZAdA + tAlle r

La princesa i el pèsol

Saps com és el llit de la princesa? El 
vols veure? Vine al museu a escoltar el 
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conte i veuràs que gran és el llit i que 
petit el pèsol. Descobrirem moltes coses 
sobre els llits i al taller podreu fer un 
matalàs per al llit de la princesa.

edat: educació infantil (de 4 a 5 anys) i 1r 
cicle de primària (de 6 a 7 anys)
dia: dijous 10 de març de 2011 a les 
12 h i divendres 11 de març a les 10 h. 
Inscripcions individuals
durada: 1h 15 min
Preu: 3,50 € per alumne/a
insCriPCió Prèvia: tant grups com 
individuals al telèfon 932 563 463 de 
dimarts a divendres de 10 a 17 h

Vi S itA di NAm itZAdA + tAlle r

La memòria dels objectes

Farem una visita al museu a partir d’un joc 
participatiu. L’educador farà servir diferents 
materials per estimular la interacció amb 
els objectes. Després, al taller, farem 
una activitat lúdica relacionada amb 
l’experiència del joc creatiu a les sales.

edat: primària (de 6 a 11 anys)
dia: dimarts, 8 de març de 2011 
hora: 12 h inscripcions individuals
durada: 1 h 30 min
Preu: 3,50 € per alumne/a
insCriPCió Prèvia: tant grups com 
individuals al telèfon 932 563 463 de 
dimarts a divendres de 10 a 17 h

SARRIA-  
SANT GERVASI

Biblioteca 
Collserola-Josep Miracle
c. Reis Catòlics, 16-34

 tAlle r

Contes del Cel.  
Raquel de Manuel Mur

Contes d’estrelles despenjades, llunes 
amb pessigolles, sols despistats i núvols 
viatgers.

CiCle: Sac de rondalles
edat reCoManada: a partir de 4 anys
dia: dimecres, 9 de març de 2011
hora: 16 h
Preu: gratuït. Places limitades.  
No cal inscripció prèvia

tibidabo
S’obrirà el Camí del Cel, de dimarts a 
divendres de 12 a 16 h, per a què pugui 
ser visitat per famílies i casals que ho 
desitgin.

GRACIA

Biblioteca vila de gràcia
c. Torrent de l’Olla, 104

tAlle r

La Banyera d’Ulisses.  
Roger Casadellà

Un viatge per la Mediterrània amb  
els seus contes.

CiCle: Sac de rondalles
edat reCoManada: a partir de 4 anys
dia: dimecres, 9 de març de 2011
hora: 11 h
Preu: gratuït. Places limitades.  
No cal inscripció prèvia

escola Josep Maria  
de sagarra
pg. Vall d’Hebron, 64 (entrada per  
av. Vallcarca, 231)

ActiVitAt pu NtuAl

Pati obert

Espai de joc i lleure que complementa 
altres activitats que realitzin els nens i 
les nenes durant la setmana. Hi haurà 
dos monitors a cada patí durant les 
hores d’obertura i també hi haurà 
activitats dinamitzades que combinaran 
el joc lliure i el dirigit.

horari: de dimarts a divendres de 9 a 14 h

HORTA-GUINARDO

Biblioteca el Carmel- 
Juan Marsé
c. Murtra, 135-145

tAlle r

Sota les sabates. Ada Cusidó

Si pareu atenció veureu que sota els 
vostres peus és ple d’animals petits que 
també viuen contents, xerren, riuen, es 
posen tristos i s’escriuen cartes. Proposta 
a partir dels contes de Toon Tellegen.

CiCle: Llibres a escena
edat reCoManada: a partir de 4 anys
dia: dimecres, 9 març de 2011
hora: 11 h
Preu: gratuït. No cal inscripció prèvia. 
Places limitades

escola Coves d’en Cimany
c.  Coves d’en Cimany, 42-54

ActiVitAt pu NtuAl

Pati obert

Espai de joc i lleure que complementa 
altres activitats que realitzin els nens i 
les nenes durant la setmana. Hi haurà 
dos monitors a cada patí durant les 
hores d’obertura i també hi haurà 
activitats dinamitzades que combinaran 
el joc lliure i el dirigit.

horari: dilluns de 10 a 14, de dimarts  
a divendres de 9 a 14 i divendres  
de 17 a 20 h
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NOU BARRIS

Biblioteca nou Barris
pl. Major de Nou Barris, 2

tAlle r

La Banyera d’Ulisses.  
Roger Casadellà

Un viatge per la Mediterrània amb  
els seus contes.

CiCle: Sac de rondalles
edat reCoManada: a partir de 4 anys
dia: dimarts, 8 de març de 2011
hora: 11 h
Preu: gratuït. No cal inscripció prèvia. 
Places limitades

escola Mestre Morera
c. Perafita, 48

ActiVitAt pu NtuAl

Pati obert

Espai de joc i lleure que complementa 
altres activitats que realitzin els nens i 
les nenes durant la setmana. Hi haurà 
dos monitors a cada patí durant les 
hores d’obertura i també hi haurà 
activitats dinamitzades que combinaran 
el joc lliure i el dirigit.

horari: de dimarts a divendres de 9 a 14 h

escola Prosperitat
c. Molí, 57

ActiVitAt pu NtuAl

Pati obert

Espai de joc i lleure que complementa 
altres activitats que realitzin els nens i 
les nenes durant la setmana. Hi haurà 
dos monitors a cada patí durant les 
hores d’obertura i també hi haurà 
activitats dinamitzades que combinaran 
el joc lliure i el dirigit.

horari: de dimarts a divendres de 9 a 14 h

SANT ANDREU

Biblioteca ignasi iglésias- 
Can Fabra
c. Segre, 24-32

tAlle r

Les paraules tussen i ballen. 
Patrícia McGil

Narració de contes a partir d’adaptacions 
de llibres d’autors com Astrid Lindren, 
Hiawyn Oram, David McKee… entre 
d’altres.

CiCle: Sac de rondalles
edat reCoManada: a partir de 4 anys
dia: dijous, 10 de març de 2011
hora: 11 h
Preu: gratuït. No cal inscripció prèvia. 
Places limitades

escola rosa dels vents
c. Açores, 1-3

ActiVitAt pu NtuAl

Pati obert

Espai de joc i lleure que complementa 
altres activitats que realitzin els nens i 
les nenes durant la setmana. Hi haurà 
dos monitors a cada patí durant les 
hores d’obertura i també hi haurà 
activitats dinamitzades que combinaran 
el joc lliure i el dirigit.

horari: de dimarts a divendres de 9 a 14 h

SANT MARTI

Biblioteca ramon  
d’alòs-Moner
rbla. Prim, 87-89

tAlle r

Les paraules tussen i ballen. 
Patrícia McGil

Narració de contes a partir d’adaptacions de 
llibres d’autors com Astrid Lindren, Hiawyn 
Oram, David McKee… entre d’altres.

CiCle: Sac de rondalles
edat reCoManada: a partir de 4 anys
dia: divendres, 11 de març de 2011
hora: 15.30 h
Preu: gratuït. No cal inscripció prèvia. 
Places limitades

escola Poble nou
c. Perú, 139

ActiVitAt pu NtuAl

Pati obert

Espai de joc i lleure que complementa 
altres activitats que realitzin els nens i 
les nenes durant la setmana. Hi haurà 
dos monitors a cada patí durant les hores 
d’obertura i també hi haurà activitats 
dinamitzades que combinaran el joc lliure 
i el dirigit.

horari: de dimarts a divendres de 9 a 14 h

escola Bernat Metge
c. Menorca, 55

ActiVitAt pu NtuAl

Pati obert

Espai de joc i lleure que complementa 
altres activitats que realitzin els nens i 
les nenes durant la setmana. Hi haurà 
dos monitors a cada patí durant les hores 
d’obertura i també hi haurà activitats 
dinamitzades que combinaran el joc lliure 
i el dirigit.

horari: de dimarts a divendres de 9 a 14 h
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CIUTAT. DIVERSOS 
DISTRICTES

cASAl

Casal als museus de la ciutat. 
De museu en museu, vacances 
d’hivern a la ciutat

Aquesta proposta vol oferir una 
descoberta àmplia, diversa i original de 
la ciutat, en termes urbans, geogràfics 
i culturals, en un format educatiu de 
lleure, lúdic i distès.

Els participants aniran cada dia a dos 
museus, un al matí i l’altre a la tarda, on 
hi faran diferents tipus d’activitats, que 
van des de tallers fins a jocs de pista. 
L’itinerari entre les dues institucions 
s’estructurarà en forma de descoberta 
de diferents elements vinculats a la 
història, l’art, la natura, la música i les 
infraestructures de funcionament de la 
ciutat de Barcelona.

Cada dia, cada grup de 25 participants 
anirà a un museu diferent. L’atenció 
educativa dels 4 grups de 25 
participants que està previst poder 
acollir, serà a càrrec de la Fundació Pere 
Tarrés, que acompanyaran els nens i 
nenes durant els desplaçaments, els 
itineraris i el dinar. També serà aquesta 
fundació qui acollirà els infants i els 
tornarà als tutors a les 9 i a les 17 h.

estruCtura de l’aCtivitat: 

9 h: acollida dels participants al Museu 
Marítim de Barcelona
10 h: arribada al museu 1 i esmorzar
10.30 h: activitat al museu 1
12 h: itinerari de ciutat
13.30 h: arribada al museu 2 i dinar
14.30 h: activitat al museu 2
16 h: retorn al Museu Marítim de Barcelona
17 h: retorn dels participants als seus tutors

Parelles de Museus

Matí tarda

MACBA Museu Marítim

Museu d’Arqueologia MNAC

Museu de la Música Museu d’Història  
de Catalunya

Museu AGBAR Museu de Ciències  
Naturals. Jardí Botànic

ProMotors: és una activitat organitzada 
per vuit museus i la Fundació Pere 
Tarrés que es farà els dies de la 
Setmana Blanca de Barcelona i que 
tindrà l’estructura de casal. 

Els museus participants són:

Museu MarítiM de BarCelona
av. Drassanes, s/n
08001 Barcelona
Informació: 933 429 920
www.mmb.cat

Museu d’art ConteMPorani  
de BarCelona (MaCBa)
pl. dels Àngels, 1
08001 Barcelona
Informació: 934 121 413
www.macba.cat/educacio

Museu naCional d’art  
de Catalunya (MnaC)
Palau Nacional. Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Informació: 936 220 376
www.mnac.cat

Museu de CiènCies naturals. 
Jardí BotÀniC de BarCelona
c. Font i Quer, 2
08038 Barcelona
Informació: 932 562 220
www.museuciencies.bcn.cat

Museu d’arqueologia  
de Catalunya
pg. de Santa Madrona, 39-41
08038 Barcelona
Informació: 934 246 577 / 934 232 149
www.mac.cat

Museu de la MÚsiCa de BarCelona
c. Lepant, 150
08013 Barcelona
Informació: 932 563 651
www.museumusica.bcn.cat

Museu d’història de Catalunya
pl. de Pau Vila,3
08003 Barcelona
Informació: 932 254 244
www.mhcat.cat

Museu agBar de les aigÜes
ctra. de Sant Boi, 4-6
08940 Cornellà de Llobregat 
Informació: 933 423 536 / 38
www.museudelesaigues.com

edat: 8 a 12 anys
dia: del 8 a l’11 de març de 2011
horari: de 10 a 17 h
PlaCes: 4 grups de 25 places cadascun
Preu: 119 € per participant. Aquest preu 
inclou viatges, dinar i pagament de tota 
l’activitat i dels monitors

Punt de troBada Cada Matí: 

Museu Marítim de Barcelona
av. de les Drassanes s/n

altres inForMaCions: 

Es farà una reunió de pares i mares el 
dimarts 8 de febrer a les 18.30 h

insCriPCió: 

Per internet a: www.peretarres.org/hivern
Per e-Mail: vacances@peretarres.org
Per telèFon al: 934 301 606
PersonalMent a: Fundació Pere Tarrés,  
c. Numància, 149-151 
horari d’insCriPCió: feiners de 9 a 14 h i 
de 15 a 18.30. A partir del 15 de gener
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Orientacio 
professional per 
a la joventut

Visites a empreses i serveis 
per conèixer els professionals 
que hi treballen

Centre d’assessorament 
acadèmic per a Joves
c. Agudells, 37-45

cASAl

Anem per feina!! De què vols 
treballar?

La millor manera de conèixer què 
fan i com treballen els professionals 
és visitant els seus llocs de treball. 
Aquestes visites et donaran l’oportunitat 
de veure per dins diferents empreses i 
serveis i preguntar tot allò que t’interessi 
i vulguis saber.

Visitarem diferents entitats, empreses 
i serveis per conèixer com treballen 
els professionals de la medicina, la 
bioquímica, la infermeria, la veterinària, 
la biologia, la jardineria, l’educació 
social, el treball social, l’animació 
sociocultural, la biblioteconomia, 
la informàtica, l’administració 
d’empreses…

ProMotor: Direcció de Joventut – 
Ajuntament de Barcelona
dia: del 8 a l’11 de març de 2011
horari: de 9 a 14 h
Preu: 20 € 
PlaCes: 20
insCriPCió Prèvia: del 31 de gener  
a l’11 de febrer de 2011  
a www.bcn.cat/informat

Turisme

Fes turisme a la teva ciutat!

Diferents equipaments i serveis 
presenten una oferta especial per a què 
els ciutadans i ciutadanes de la ciutat 
i l’àrea metropolitana puguin veure la 
ciutat amb uns altres ulls.

ProMotor: Consorci Turisme de Barcelona 
i Transports Metropolitans de Barcelona
dia: del 7 a l’11 de març de 2011
destinataris: ciutadans i ciutadanes de 
Barcelona i l’àrea metropolitana
Preu: infants de 4 a 12 anys gratuït 
acompanyats d’un adult (màxim 2 infants 
per adult)

Mirador de Colom
Puja i veuràs!

Al final de la Rambla de Barcelona, a 
prop del mar, hi ha el Mirador de Colom, 
inaugurat l’any 1888 amb motiu de la 
celebració de l’Exposició Universal. A 
l’interior de la columna hi ha un ascensor 
que permet accedir al mirador, a 60 
metres d’alçada, des d’on es pot gaudir de 
magnífiques vistes de Barcelona. 

horari: de 9 a 19 h
Preu adult: 4 €
venda: al Mirador. Pl. del Portal de la Pau, s/n

Barcelona Walking tours
Vine a passejar

Visites guiades a peu, conduïdes per 
guies professionals amb sistema de 
radioguia que facilita la comunicació 
entre els participants i el guia. Sortides 
garantides. Places limitades. Cal 
presentar-se al punt de sortida 10 
minuts abans de l’inici de la visita.

venda: Punt d’Atenció Turística de Turisme 
de Barcelona. Pl. Catalunya, 17, soterrani

quatre rutes Per esCollir:

ruta gòtiC

El Barri Gòtic de Barcelona uneix passat i 
present. Descobreix en una visita guiada 
l’encant dels seus carrers, places, racons 
i edificis centenaris, acompanyat de 
professionals que et guiaran, pas a pas, per 
un recorregut a través de la història. 

hora: en català / castellà.  Ds. a les 12 h
durada: 2 hores
sortida: Punt d’Atenció Turística de 
Turisme de Barcelona Sant Jaume.  
C. Ciutat, 2 
Preu adult: 13 €

ruta PiCasso

Coneix la Barcelona de Picasso seguint les 
petjades de l’artista. Descobreix, passejant 
en una visita guiada, la vida d’aquest genial 
pintor mitjançant les explicacions de guies 
professionals, i coneix la seva obra al 
Museu Picasso, que honora el seu talent, un 
dels més visitats de la ciutat de Barcelona.  
Inclou la visita guiada al Museu Picasso. 

hora: en català / castellà. Ds. a les 16 h
durada: 1 hora de passejada + 1 hora de 
visita guiada al Museu Picasso 
sortida: Punt d’Atenció Turística de 
Turisme de Barcelona. Pl. de Catalunya, 17, 
soterrani
Preu adult: 19,50 €. El preu inclou la visita 
guiada al Museu Picasso

ruta ModernisMe

Descobreix el Quadrat d’Or en una visita 
guiada. Aquest espai privilegiat, ubicat al 
centre de l’Eixample, constitueix el nucli de 
la Barcelona modernista de final del segle 
xix i principi del xx. Una atenta passejada 
per aquesta zona permet d’admirar edificis 
del Modernisme, obra d’arquitectes com 
Antoni Gaudí, Domènech i Montaner i Puig 
i Cadafalch, entre d’altres. No et perdis 
aquest autèntic museu a l’aire lliure de 
Barcelona. 

hora: en català / castellà. Ds. a les 15.30 h
durada: 2 hores
sortida: Punt d’Atenció Turística de Turisme 
de Barcelona. Pl. de Catalunya, 17, soterrani
Preu adult: 13 €

ruta gourMet

Gaudeix d’un itinerari ple de sabor 
en una visita guiada pels carrers del 
barri antic de la ciutat i coneix-ne la 
cultura gastronòmica. Durant aquest 
recorregut descobriràs la història i 
alguns establiments emblemàtics de la 
gastronomia de Barcelona. 

hora: en català / castellà. Ds. a les 10.30 h
durada de la ruta: 2 hores
lloC de sortida: Punt d’Atenció Turística 
de Turisme de Barcelona. Pl. de Catalunya, 
17, soterrani.
Preu adult: 19,50 €. El preu inclou una 
degustació



19

Barcelona Bus turístic  
(rutes vermella o sud  
i Blava o nord) 
Coneix Barcelona com ningú

El Barcelona Bus Turístic de dos 
pisos et passeja i t’ajuda a descobrir, 
còmodament, els llocs més atractius i 
interessants de la ciutat. Podràs pujar 
i baixar del Bus tantes vegades com 
vulguis, a qualsevol de les 44 parades 
del recorregut. Combina les rutes amb 
el mateix bitllet —vàlid per a 1 o 2 
dies— en qualsevol dels cinc punts de 
connexió, i... deixa’t portar!

horari: de 9 a 19 h
FreqÜènCia de Pas: cada 10-20 minuts
Preu adult: 23 € (1 dia) / 30 € (2 dies)
venda: A bord dels autobusos i al Punt 
d’Atenció Turística de Turisme de Barcelona. 
Pl. Catalunya, 17, soterrani

telefèric de Montjuïc
El Telefèric de Montjuïc et porta d’una 
manera diferent al cim de la muntanya de 
Montjuïc de Barcelona, on podràs gaudir 
de les millors panoràmiques de la ciutat; 
divisa la Sagrada Família i la Torre Agbar 
a vista d’ocell. Cabines amb capacitat per 
portar 8 persones assegudes.

Adaptat totalment a persones amb 
mobilitat reduïda.

reCorregut: Parc Montjuïc-Mirador 
(estació intermitja)-Castell de Montjuïc
horari: febrer, diari de 10 a 18 h / març, 
diari de 10 a 19 h
CoM s’hi arriBa: Metro L2 / L3 + Funicular 
de Montjuïc. Barcelona Bus Turístic. Bus 
50 i 55
Preu adult: 9,30 € bitllet d’anada i tornada 
(aplicable al pagament en efectiu a taquilla). 
La promoció s’aplica amb la compra del 
bitllet d’adult d’anada i tornada
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Biblioteques

dePartaMent ProMotor: Consorci de 
Biblioteques de Barcelona 
insCriPCió: Sense inscripció prèvia. Places 
limitades

sant Pau-santa Creu 
c. Hospital, 56

tAlle r

Sota les sabates.  
Ada Cusidó 

Si pareu atenció veureu que sota els 
vostres peus és ple d’animals petits 
que també viuen contents, xerren, riuen, 
es posen tristos i s’escriuen cartes. 
Proposta a partir dels contes de Toon 
Tellegen. 

distriCte: Ciutat Vella 
CiCle: Llibres a escena 
edat: a partir de 4 anys 
dia: dimarts, 8 de març de 2011
hora: 15.30 h

Barceloneta-la Fraternitat
c. Comte de Sta. Clara, 8-10 

tAlle r

Les paraules tussen i ballen. 
Patrícia McGil

Narració de contes a partir 
d’adaptacions de llibres d’autors com 
Astrid Lindren, Hiawyn Oram, David 
McKee… entre d’altres.

distriCte: Ciutat Vella 
CiCle: Sac de rondalles 
edat: a partir de 4 anys
dia: dimecres, 9 de març de 2011 
hora: 15.45 h

ACTIVITATS  
PER TEMES
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Joan Miró
c. Vilamarí, 61

tAlle r

Contes amb ànima de paper. 
Isabel Gomis

Contes narrats amb objectes i titelles fets 
de paper. Totes les històries tenen en 
comú que els personatges són animals 
encara que en contextos molt diversos.

distriCte: Eixample 
CiCle: Sac de rondalles
edat: a partir de 4 anys
dia: dijous, 10 de març de 2011
hora: 11 h

vapor vell
ptge. Vapor Vell, 1, bxs.

tAlle r

Contes de terra i arena. 
Engruna Teatre

Viatjarem des dels deserts més llunyans 
de l’Orient fins a l’antiga Àfrica, guiats 
per una dona sàvia i entranyable 
que col·lecciona tot tipus de terres i 
arenes i ens desvetlla els seus secrets. 
Adaptació dels contes El búfalo y el 
pájaro i Kodor de l’editorial Proteus.

distriCte: Sants-Montjuïc 
CiCle: Llibres a escena
edat: a partir de 4 anys
dia: divendres, 11 de març de 2011
hora: 11 h

Can rosés
c. Riera Blanca, 1-3

tAlle r

Contes amb ànima de paper. 
Isabel Gomis

Contes narrats amb objectes i titelles fets 
de paper. Totes les històries tenen en 
comú que els personatges són animals 
encara que en contextos molt diversos.

distriCte: Les Corts 
CiCle: Sac de rondalles 
edat: a partir de 4 anys
dia: dimarts, 8 de març de 2011
hora: 15.30 h

Collserola-Josep Miracle 
c. Reis Catòlics, 16-34

tAlle r

Contes del Cel.  
Raquel de Manuel Mur

Contes d’estrelles despenjades, llunes 
amb pessigolles, sols despistats i 
núvols viatgers.

distriCte: Sarrià
CiCle: Sac de rondalles 
edat: a partir de 4 anys
dia: dimecres, 9 de març de 2011 
hora: 16 h

vila de gràcia
c. Torrent de l’Olla, 104

tAlle r

La Banyera d’Ulisses.  
Roger Casadellà

Un viatge per la Mediterrània amb  
els seus contes.

distriCte: Gràcia 
CiCle: Sac de rondalles 
edat: a partir de 4 anys
dia: dimecres, 9 de març de 2011
hora: 11 h

el Carmel-Juan Marsé
c. Murtra, 135-145

tAlle r

Sota les sabates.  
Ada Cusidó

Si pareu atenció veureu que sota els 
vostres peus és ple d’animals petits 
que també viuen contents, xerren, riuen, 
es posen tristos i s’escriuen cartes. 
Proposta a partir dels contes de Toon 
Tellegen.

distriCte: Horta-Guinardó 
CiCle: Llibres a escena
edat: a partir de 4 anys
dia: dimecres, 9 de març de 2011 
hora: 11 h

nou Barris
pl. Major de Nou Barris, 2

tAlle r

La Banyera d’Ulisses.  
Roger Casadellà

Un viatge per la Mediterrània amb  
els seus contes.

distriCte: Nou Barris 
CiCle: Sac de rondalles 
edat: a partir de 4 anys
dia: dimarts, 8 de març de 2011
hora: 11 h

ignasi iglésias-Can Fabra
c. Segre, 24-32

tAlle r

Les paraules tussen i ballen. 
Patrícia McGil

Narració de contes a partir 
d’adaptacions de llibres d’autors com 
Astrid Lindren, Hiawyn Oram, David 
McKee… entre d’altres.

distriCte: Sant Andreu 
CiCle: Sac de rondalles 
edat: a partir de 4 anys
dia: dijous, 10 de març de 2011
hora: 11 h

ramon d’alòs-Moner
rbla. Prim, 87-89

tAlle r

Les paraules tussen i ballen. 
Patrícia McGil

Narració de contes a partir 
d’adaptacions de llibres d’autors com 
Astrid Lindren, Hiawyn Oram, David 
McKee… entre d’altres.

distriCte: Sant MArtí Vella 
CiCle: Sac de rondalles
edat: a partir de 4 anys
dia: divendres, 11 de març de 2011
hora: 15.30 h
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Museus

diversos museus  
de la ciutat 

cASAl

De museu en museu,  
vacances d’hivern a la ciutat

Aquesta proposta vol oferir una 
descoberta àmplia, diversa i original de 
la ciutat, en termes urbans, geogràfics 
i culturals, en un format educatiu de 
lleure, lúdic i distès.

Els participants aniran cada dia a dos 
museus, un al matí i l’altre a la tarda, 
on hi faran diferents tipus d’activitats, 
que van de tallers a jocs de pistes. 
L’itinerari entre les dues institucions 
s’estructurarà en forma de descoberta 
de diferents elements vinculats a la 
història, l’art, la natura, la música i les 
infraestructures de funcionament de la 
ciutat de Barcelona.

edat: de 8 a 12 anys
Més inForMaCió: a la pàgina 17

Monestir de Pedralbes
bda. del Monestir, 9

cASAl

Casal del Museu d’Història de 
Barcelona

Per la Setmana Blanca el Casal del 
museu canvia d’entorn. Pugem al 
Monestir de Pedralbes per redescobrir 
la ciutat des d’un barri que forma part 
de Barcelona des del 1921. Veurem la 
ciutat des de les altures del Tibidabo, 
passejarem per palaus i jardins, 
coneixerem la història d’un drac que 
vigila un jardí i els misteris del monestir

distriCte: Les Corts
edat: de 8 a 14 anys
Més inForMaCió: a la pàgina 7

Tallers per a 
families als 
museus de  
la ciutat

Museu Barbier-Mueller
c. Montcada, 14

tAlle r

 “Fes l’indi!”

Activitat infantil. Us proposem venir a 
descobrir la vida quotidiana i ritual dels 
diferents pobles nadius de Nord-amèrica i, 
tot estudiant la seva indumentària, elaborar 
el vostre propi vestit.

edat: de 6 a 12 anys 
dia: dimarts 8 i dimecres 9 de març
Més inForMaCió: a la pàgina 12

dhuB Montcada
c. Montcada, 10

Vi S itA di NAm itZAdA + tAlle r

Tallers al Laboratori de 
fabricació

A més de la visita a l’exposició, l’alumnat 
podrà participar en un taller de fabricació 
digital i experimentar com es treballa 
amb aquestes noves eines tecnològiques 
aplicades a la fabricació d’objectes.

dia i hora: dimecres 9 i divendres 11 de 
març a les 11 h
Més inForMaCió: a la pàgina 13

Museu Marítim de Barcelona
av. Drassanes, s/n

Sorti dA

Travessia a bord del pailebot 
Santa Eulàlia

Sortida a navegar amb el pailebot Santa 
Eulàlia, un veler mercant de principi del 
segle xx.

dia i hora: del 8 a l’11 de març, de 9 a 
13.30 h
Més inForMaCió: a la pàgina 13

Museu de la Ceràmica
av. Diagonal, 686

tAlle r

Taller de màscares d’animals

Observarem les figures d’animals 
fantàstics, salvatges i domèstics 
representades als objectes exposats al 
Museu de Ceràmica. Amb fang i en forma 
de màscara, intentarem reproduir aquells 
animals que més ens hagin agradat.

dia: dimecres, 9 de març de 2011 
Més inForMaCió: a la pàgina 14

dhuB Museu tèxtil  
i d’indumentària
av. Diagonal, 686 

Vi S itA di NAm itZAdA + tAlle r

El lladre dels mil aspectes

S’han comès cinc robatoris a la ciutat. 
La policia sospita d’un lladre famós, 
encara que els testimonis el descriuen 
amb una aparença molt diferent. Tenim 
cinc lladres o un de sol? Veniu a ajudar-
nos a resoldre el misteri! 

dia i hora: dimarts, 8 de març a les 10 h. 
Inscripcions individuals
Més inForMaCió: a la pàgina 14

Vi S itA di NAm itZAdA + tAlle r

Personalitza la teva samarreta*

Aquesta activitat proposa introduir 
el dibuix en el museu com a eina 
d’observació i coneixement de les obres. 

* Cada alumne/a ha de portar una 
samarreta blanca de cotó per fer l’activitat.

dia i hora: dijous 10 de març de 2011 
a les 10 h inscripcions individuals, i 
divendres 11 a les 12 h
Més inForMaCió: a la pàgina 14

dhuB Museu de les arts 
decoratives
av. Diagonal, 686 

Vi S itA di NAm itZAdA + tAlle r

La princesa i el pèsol

Saps com és el llit de la princesa? El 
vols veure? Vine al museu a escoltar el 
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conte i veuràs que gran és el llit i que 
petit el pèsol.

dia i hora: dijous 10 de març de 2011 
a les 12 h i divendres 11 a les 10 h. 
Inscripcions individuals
Més inForMaCió: a la pàgina 14

Vi S itA di NAm itZAdA + tAlle r

La memòria dels objectes

Farem una visita al museu a partir d’un 
joc participatiu. 

dia i hora: dimarts 8 de març de 2011 a 
les 12 h. Inscripcions individuals
Més inForMaCió: a la pàgina 15

ZoolOgic de 
Barcelona

cASAl Al Zoo 

Vol Z-2011 a la conservació

Durant aquests dies els infants 
aprendran els objectius i funcions 
del zoo: el treball que es fa per a la 
conservació de les espècies animals 
amenaçades tant ex situ (en els zoos) 
com in situ (al seu hàbitat natural).

edat: de 6 a 12 anys
Més inForMaCió: a la pàgina 13

Orientacio 
professional per 
a la joventut
Visites a empreses i serveis 
per conèixer els professionals 
que hi treballen

cASAl

Anem per feina!! De què vols 
treballar?

La millor manera de conèixer què fan i 
com treballen els professionals és visitant 
els seus llocs de treball. Aquestes visites 
et donaran l’oportunitat de veure per dins 
diferents empreses i serveis i preguntar 
tot allò que t’interessi i vulguis saber.

Més inForMaCió: a la pàgina 18

Turisme

Fes turisme a la teva ciutat!
Diferents equipaments i serveis 
presenten una oferta especial per a què 
els ciutadans i ciutadanes de la ciutat 
i l’àrea metropolitana puguin veure la 
ciutat amb uns altres ulls.

aCtivitats:

BarCelona Walking tours (rutes 

gòtiC, PiCasso, ModernisMe i gourMet) 

Mirador de ColoM 

BarCelona Bus turístiC (rutes 

verMella o sud i Blava o nord) 

teleFèriC de MontJuïC 

Preu: Infants de 4 a 12 anys gratuït 
acompanyats d’un adult (màxim 2 infants 
per adult)
Més inForMaCió: a la pàgina 18

Tibidabo

S’obrirà el Camí del Cel, de dimarts a 
divendres de 12 a 16 h, per a què pugui 
ser visitat per famílies i casals que ho 
desitgin.

Patis oberts

Alguns patis de la ciutat s’obriran 
els matins de 9 a 14 h i alguna tarda 
per oferir un espai de joc i lleure que 
complementi altres activitats que realitzin 
els nens i les nenes durant la setmana.

Hi haurà dos monitors a cada patí 
durant les hores d’obertura i també 
hi haurà activitats dinamitzades que 
combinaran el joc lliure i el dirigit.

esCola BarruFet

distriCte: Sants-Montjuic
adreça: ptge. Vapor Vell, 7
hora Pati: de dimarts a divendres de 9 a 14 h. 
Divendres de 17 a 20 h

esCola seat

distriCte: Sants-Montjuic
adreça: c/Mecànica, 24 (accés pel  
pg. Zona Franca)
hora Pati: de dimarts a divendres de 9 a 14 h

esCola JoseP M. de sagarra

distriCte: Gràcia
adreça: pg. Vall d’Hebron, 64 (entrada per 
av. Vallcarca, 231)
hora Pati: de dimarts a divendres de 9 a 14 h

esCola Coves d’en CiMany

distriCte: Horta-Guinardó
adreça: c. Coves d’en Cimany, 42-54
hora Pati: dilluns de 10 a 14 h. De dimarts 
a divendres de 9 a 14 h. Divendres de 17 
a 20 h 

esCola ProsPeritat

distriCte: Nou Barris
adreça: c. Molí, 57
hora Pati: de dimarts a divendres de 9 a 14 h

esCola Mestre Morera

distriCte: Nou Barris
adreça: c. Perafita, 48
hora Pati: de dimarts a divendres de 9 a 14 h

esCola rosa dels vents

distriCte: Sant Andreu
adreça: c. Açores, 1-3
hora Pati: de dimarts a divendres de 9 a 14 h

esCola PoBle nou

distriCte: Sant Martí
adreça: c. Perú, 139
hora Pati: de dimarts a divendres de 9 a 14 h

esCola Bernat Metge

distriCte: Sant Martí
adreça: c. Menorca, 55
hora Pati: de dimarts a divendres de 9 a 14 h

 



24

Cinemes

ci N e m e S 

Sessions de cinema  
matí i tarda

El gremi d’empresaris de cinema de 
Catalunya, durant els dies 8 a 11 de març, 
obriran les sales de cinema de Barcelona 
que estiguin agremiades, sota demanda de 
les AMPAS i/o altres entitats de lleure.

- Durant les sessions matinals s’oferirà 
un preu de 3,50 € per entrada, amb un 
mínim de 100 nens per sala i sempre que 
els monitors que acompanyin els nens i 
les nenes siguin de l’AMPA o de l’entitat de 
lleure organitzadora.

- Per a les sessions de tarda, el preu serà 
el del dia de l’espectador que estableixi 
cada cinema i sense establir cap mínim 
d’assistència: l’AMPA haurà d’avisar amb 
antelació al cinema del nombre de nens que 
assistiran a les sessions de la tarda.
(Pel que fa a les pel·lícules en 3D i digital, els cinemes 
es reserven el dret de cobrar el suplement habitual)

reserves: per efectuar el contacte i la 
reserva de les sales de cinema, les AMPAS 
i/o altres entitats de lleure hauran de 
contactar al telèfon 934 881 678 o a  
gremi@gremicines.com (a l’atenció de Pilar 
Sierra) abans del 18 de febrer de 2011.

Cinemes agremiats

ARIBAU

ARIBAU CLUB

BOSqUE

CINEMA MALDÀ

CINEMES MéLIèS

CINESA DIAGONAL

CINESA DIAGONAL MAR 18

CINESA HERON CITy

CINESA MAREMAGNUM

CLUB COLISEUM

COMèDIA

GLÒRIES MULTICINES

GRAN SARRIÀ MULTICINES

ICÀRIA yELMO

IMAX PORT VELL

LA MAqUINISTA

NÀPOLS

PALACIO BALAñá

RENOIR FLORIDABLANCA

RENOIR LES CORTS

URGELL

VERDI

VERDI PARk

ACTIVITATS 
I RECURSOS 
ADREcATS A 
CASALS I GRUPS
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Tallers

MuhBa Museu d’història  
de Barcelona
reserves: Tel. 932 562 122, fax. 932 
680 454 i reserves-mhcb@bcn.cat
horari: de dilluns a dijous de 10 a 14  
i de 16 a 19 h; divendres de 10 a 14 h

Plaça del rei-  
Conjunt Monumental
pl. del rei, s/n

tAlle r

Vols jugar com ho feien  
els romans?

Coneixerem els jocs més freqüents de 
l’època romana, com era la ciutat de 
Barcino i qui hi vivia.

edat: de 4 a 5 anys 
durada: 2 hores
Preu: 70 € per grup (màxim 25 infants)

tAlle r

La fundació d’una ciutat 
romana

Voleu saber com era una ciutat romana? 
Com actuaven els romans cada vegada 
que fundaven una colònia? La proposta 
consisteix a construir una restitució 
hipotètica de la ciutat romana situant-hi 
els espais i edificis més significatius. La 
visita-taller inclou una visita al subsòl 
arqueològic.

edat: de 8 a 12 anys
durada: 2 hores
Preu: 70 € per grup (màxim 25 infants)

el Call-Centre d’interpretació
placeta Manuel Ribé, s/n

tAlle r

Quan el Call era  
el call dels jueus

Recorregut pels actuals carrers del 
Call per apropar-nos a la vida de les 
persones que hi vivien quan el Call era 
el call dels jueus, a partir del que explica 
la documentació de l’època medieval.

edat: 8 a 12 anys
durada: 2 hores
Preu: 70 € per grup (màxim 25 infants)

Monestir de Pedralbes- 
Conjunt Monumental
bda. del Monestir, 9

Vi S itA -  tAlle r

Nobles, serventes i esclaves  
al monestir de Pedralbes

Visita–taller que permet entendre 
l’estructura i l’organització d’un monestir 
medieval administrat per dones.

edat: de 8 a 12 anys
durada: 2 hores
Preu: 70 € per grup (màxim 25 infants)

Park güell-Casa del guarda
c. Olot, s/n

tAlle r

El Park Güell: de ciutat ideal  
a jardí de la ciutat

Com un lloc que havia de ser una 
urbanització de luxe es converteix en 
un parc de la ciutat? Visitarem el parc 
per conèixer el projecte de Gaudí en 
què arquitectura, urbanisme i natura es 
fonen, i veurem com la relació d’aquest 
parc amb la ciutat ha anat canviant al 
llarg dels anys.

Punt de troBada: davant del Centre 
d’Interpretació del Park Güell, c. Olot, s/n
edat: de 8 a 12 anys
durada: 2 hores
Preu: 70 € per grup (màxim 25 infants)

refugi 307- Poble-sec
c. Nou de la Rambla, 169

tAlle r

A pic i pala! La història  
del refugi 307

Barcelona va ser una de les primeres 
ciutats a ser bombardejades 
sistemàticament durant la Guerra Civil. 
Això va moure els veïns i les veïnes de 
cada barri a excavar refugis per protegir-
se dels bombardeigs. Investigarem el 
Refugi 307 per buscar els senyals que 

permeten explicar la situació en què es 
varen trobar aquells que van ajudar a 
construir-lo i que el van ocupar.

edat: de 8 a 12 anys
durada: 2 hores
Preu: 70 € per grup (màxim 25 infants)

dhuB Museu tèxtil  
i d’indumentària
av. Diagonal, 686 

Vi S itA di NAm itZAdA

El lladre dels mil aspectes

S’han comès cinc robatoris a la ciutat. La 
policia sospita d’un lladre famós, encara 
que els testimonis el descriuen amb una 
aparença molt diferent. Tenim cinc lladres 
o un de sol? Vine a ajudar-nos a resoldre 
el misteri! En la nostra investigació 
observarem com els vestits modifiquen 
l’aparença del cos mitjançant accions que 
tendeixen a comprimir-lo i alliberar-lo. 
Descobrirem quatre accions bàsiques a 
l’hora de modificar l’aparença mitjançant 
el vestit: ampliar, reduir, perfilar i destapar. 

Aprendrem a analitzar situacions 
observant-ne els petits detalls: podrem 
debatre sobre la moda i la seva 
influència en la societat, i reflexionarem 
sobre quin efecte té l’aspecte extern del 
cos en la societat i en el nostre benestar.

edats: primària (de 6 a 11 anys)
dia: sota demanda
durada: 1 h 15 min
Preu: 2 € per alumne/a
insCriPCió Prèvia: al tel. 932 563 463 de 
dimarts a divendres de 10 a 17 h

Vi S itA di NAm itZAdA + tAlle r

Personalitza la teva samarreta*

Aquesta activitat proposa introduir 
el dibuix en el museu com a eina 
d’observació i coneixement de les 
obres. En primer lloc, farem una visita 
a la col·lecció, on observarem el 
disseny dels teixits dels vestits. Veurem 
motius inspirats en la natura, altres de 
geomètrics, simètrics o repetits fent 
una sanefa. Al taller, l’alumnat podrà 
personalitzar una samarreta blanca. Els 
dissenys que hem vist a les sales del 
museu ens poden servir d’inspiració o 
bé en podem inventar de nous.

* Cada alumne/a ha de portar una 
samarreta blanca de cotó per fer l’activitat.
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edat: primària (de 6 a 11 anys)
dia: sota demanda
durada: 2 hores
Preu: 3,50 € per alumne/a
insCriPCió Prèvia: al telèfon 932 563 463 
de dimarts a divendres de 10 a 17 h

dhuB Museu de les arts 
decoratives
av. Diagonal, 686 

Vi S itA di NAm itZAdA + tAlle r

La princesa i el pèsol

Saps com és el llit de la princesa? El 
vols veure? Vine al museu a escoltar el 
conte i veuràs que gran és el llit i que 
petit el pèsol. Descobrirem moltes coses 
sobre els llits i al taller podràs fer un 
matalàs per al llit de la princesa.

edat: educació infantil (de 4 a 5 anys) i 1r 
cicle de primària (de 6 a 7 anys)
dia: sota demanda. Divendres 11 de març a 
les 10 h. Inscripcions individuals
durada: 1h 15 min
Preu: 3,50 € per alumne/a
insCriPCió Prèvia: al telèfon 932 563 463 
de dimarts a divendres de 10 a 17 h

Vi S itA di NAm itZAdA + tAlle r

La memòria dels objectes

Farem una visita al museu a partir d’un 
joc participatiu. L’educador farà servir 
diferents materials per estimular la 
interacció amb els objectes. Després 
al taller farem una activitat lúdica 
relacionada amb l’experiència del joc 
creatiu a les sales.

edat: primària (de 6 a 11 anys)
dia: sota demanda
durada: 1h 30 min
Preu: 3,50 € per alumne/a
insCriPCió Prèvia: al telèfon 932 563 463 
de dimarts a divendres de 10 a 17 h

drac Màgic (dhuB Montcada)
c. Montcada, 12

Vi S itA di NAm itZAdA + tAlle r

Tallers al Laboratori  
de fabricació

A més de la visita a l’exposició, l’alumnat 
podrà participar en un taller de fabricació 
digital i experimentar com es treballa 

amb aquestes noves eines tecnològiques 
aplicades a la fabricació d’objectes.

edat: cicle superior de primària (de 10 a 
11 anys) i ESO (de 12 a 15 anys)
dia: sota demanda
durada: 3 hores
Preu: 4,50 € per alumne/a
insCriPCió Prèvia: al telèfon 932 563 463 
de dimarts a divendres de 10 a 17 h

tAlle r

Trucs de cinema:  
els efectes especials

Fer aparèixer i desaparèixer objectes, 
escalar parets com l’Spiderman o fer 
moure objectes inanimats són trucs 
senzills que el cinema ha utilitzat 
des dels seus inicis. Tota la classe 
participarà en la gravació dels trucs 
dels primers mags del cinema, i al final 
podrem veure’n el sorprenent resultat.

A més, et farem arribar un DVD amb els 
vídeos dels trucs realitzats.

edat: recomanat per a cicle mitjà i cicle 
superior (de 8 a 12 anys)
durada: tota la setmana. 1 hora 
PlaCes liMitades: 25 alumnes
Preu: 100 €
insCriPCió Prèvia: lourdes@dracmagic.cat. 
Telèfon 932 160 004

tAlle r

Mira com sona!

Parem bé l’orella! Un taller per explorar 
un sentit fonamental en l’experiència 
cinematogràfica: l’oïda. Jugarem 
a escoltar i endevinar els sons del 
cinema i construirem una entretinguda 
història gràcies als atípics instruments 
de la nostra maleta dels sons: cocos, 
cel·lofanes, globus, arròs i altres 
enginyoses andròmines. 

lloC: aula del centre escolar
edat: recomanat per a cicle inicial, cicle 
mitjà i cicle superior (de 6 a 12 anys)
durada: tota la setmana. 1 hora
PoBlaCió MÀxiMa: 25 alumnes
Preu: 100 €
insCriPCions: lourdes@dracmagic.cat. 
Telèfon 932 160 004

tAlle r

Planifiquem la mirada: 
storyboard!

Abans de fer una pel·lícula cal 
planificar, imatge per imatge, què 
veurem i com ho veurem, i l’storyboard 
és l’eina per fer-ho. Et proposem 
explicar una senzilla història amb 
imatges: dibuixar les vinyetes de 
l’storyboard, representar les escenes i 
fotografiar-les. A partir de la seqüència 
de fotografies impreses, podrem 
analitzar els secrets narratius de 
l’enquadrament.

lloC: aula del centre escolar
edat: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO (de 12 a 16 anys)
durada: tota la setmana. 1 h 30 min
PlaCes liMitades: 30 alumnes
Preu: 120 €
insCriPCions: lourdes@dracmagic.cat. 
Telèfon 932 160 004

Fundació tàpies
c. Aragó, 255

tAlle r

El joc de la néta  
de Francesc Simon

Sabíeu que l’edifici que acull la Fundació 
Antoni Tàpies havia estat una editorial? 
Un dels fundadors, en Francesc Simon, 
deixava que els néts passessin les 
tardes en aquesta fàbrica de llibres. 
Per no avorrir-se, l’Anna Maria, una de 
les nétes, aprofitant les revistes que 
s’apilaven al magatzem, es va inventar 
un joc que avui us convidem a descobrir.

L’activitat es complementa amb una 
visita comentada per a tota la família 
a l’edifici, una visita en què, com si 
es tractés d’un viatge en el temps, 
recorrerem els antics espais de 
l’editorial Montaner i Simon.

edat: grups de nens i nenes de 6 a 12 anys
dia i durada: per grups, a determinar
Preu: 80 € per grup
insCriPCió Prèvia: telèfon 932 075 862 i 
reserves@ftapies.com
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Casa amatller
pg. de Gràcia, 41

tAlle r

Zoom! La Casa Amatller  
en el punt de mira

La fotografia aplicada a la conservació 
del Patrimoni Cultural.

edat: de 6 a 12 (EP), de 12 a 16 (ES) i de 
16 a 18 anys (ESPO)
durada: tota la setmana
Preu: 3,50 € per alumne
Més inForMaCió: telèfon 934 877 217 
l.pastor@amatller.org 

Casa Àsia
av. Diagonal, 373

ActiVitAt pu NtuAl

FestÀsia. Celebració  
d’una festa asiàtica

Celebració de festes tradicionals del 
continent asiàtic i de la regió del Pacífic 
a l’Aula de l’Escola Bambú, decorada 
per a l’ocasió.

edat: de 3 a 16 anys. Es faran grups amb 
les edats afins
durada: tota la setmana. 1 h 30 min
Preu: 125 €
insCriPCions: escolabambu@casaasia.es

institut de Mercats  
de Barcelona
Mercat més proper als centres que 
sol·licitin els tallers

tAlle r

Per mantenir l’equilibri,  
menjo de mercat! 

Quatre diferents tallers per cada cicle de 
primària i secundària.

Tots els tallers posaran a disposició 
de docents i alumnes els materials 
següents:

- Guia d’orientacions didàctiques per al 
docent

- Quadern de l’alumnat

- Fitxa resum de l’activitat

- Espai de comunicació i intercanvi 
virtual

Tots els materials estan produïts en 
format digital per facilitar l’accés i l’ús 
per part dels docents o educadors.

Les propostes inclouen altres 
dinàmiques per dur a terme a l’aula 
(planificació de la visita, síntesi de la 
informació recollida...).
dies i horaris: matins de dimarts a dijous
Preu: gratuït
insCriPCió i Més inForMaCió: al 
telèfon 680 678 062 (Eva Gómez, Sílvia 
Guardiola), i a programaeducatiumercats@
gmail.com / www.menjodemercat.cat

tAlle r

Investiguem la llista  
de la compra

Programa d’activitats que inclou 
una visita al mercat més proper i la 
descoberta d’aquells trets específics, 
l’especialització en productes alimentaris 
frescos i el comerç de proximitat, 
que diferencien el mercat de la resta 
d’establiments comercials per tal de:

- Descobrir les característiques 
principals dels productes que podem 
adquirir als mercats: productes 
frescos, variats i de qualitat.

- Diferenciar el mercat i els trets 
característics que el destaquen de la 
resta d’espais comercials.

edat: primer cicle d’educació primària

tAlle r

Menjo de mercat

Programa d’activitats que inclou una 
visita al mercat municipal més proper 
i la confecció d’una llista de la compra 
en què s’han de tenir en compte 
les circumstàncies de dos supòsits 
diferents per tal de:

- Conèixer les principals 
característiques dels productes del 
mercat: productes alimentaris frescos, 
variats i de qualitat.

- Entendre l’opció de compra al mercat 
com un model comercial de proximitat.

- Entendre la necessitat d’una 
planificació prèvia abans d’anar a 
comprar al mercat.

- Relacionar els productes del mercat 
amb una dieta sana, rica i equilibrada.

edat: segon cicle d’educació primària

tAlle r

Al mercat, per menjar com cal!

Programa d’activitats que inclou una 
visita al mercat municipal més proper 
i la confecció d’un reportatge sobre la 
relació entre una dieta saludable i el 
mercat com a opció de consum que, 
posteriorment, es publicarà a l’espai 
web dels mercats per tal de: 

- Identificar el mercat com una opció 
de consum de productes saludables 
i necessaris per a una dieta sana i 
equilibrada.

- Reflexionar sobre la necessitat de dur 
una dieta saludable.

- Conèixer els diferents tipus de 
nutrients i els beneficis que aporten a 
les diferents funcions del metabolisme 
del nostre cos.

edat: primer cicle d’educació secundària

tAlle r

Una compra amb molt de valor

Programa d’activitats que inclou una 
visita al mercat municipal més proper 
i la confecció d’un reportatge sobre la 
relació entre una dieta saludable i el 
mercat com a opció de consum que, 
posteriorment, es publicarà a l’espai 
web de mercats per tal de:

- Identificar els diferents valors que 
ens aporta el mercat com a opció de 
consum sostenible, respectuós amb 
el medi, d’activació econòmica i social 
del territori i afavoridor d’una dieta 
saludable.

- Comprovar la presencia d’aquests 
valors en el context del mercat 
mitjançant diferents indicadors.

- Sintetitzar la informació recollida 
en un reportatge que transmeti els 
beneficis i avantatges del mercat com 
a opció de consum.

edat: segon cicle d’educació secundària
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