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ESCENA FAMILIAR
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Centre Cívic Matas i Ramis 
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REGGAE PER A XICS AMB THE PENGUINS

Divendres, 9 de febrer de 2018
De 18.30 a 19.30 h
Dins de la programació Barcelona Districte Cultural

Ni la música infantil és només per als menuts, ni el reggae és només per als 
grans, ni els pingüins només viuen on fa fred. Al contrari, a aquests pingüins 
que ara us presentarem, onze per ser més exactes, els agraden latituds tan 
càlides com les jamaicanes. I no és solament perquè faci sol i calor —que 
també—, sinó perquè els nostres amics pingüins només són feliços quan 
el reggae envaeix les seves vides, inunda les seves orelles i posa els seus 
peus en moviment. I com que no poden deixar de cantar ni de ballar, han 
sintonitzat un dial que saben que els farà feliços: a Ràdio 54.46, coneixereu 
la lletra de totes les cançons, des de La masovera a Si tu vas al cel, però 
gaudireu dels seus nous ritmes.
Ep... A què espereu per sintonitzar el dial? No voleu ballar amb The Penguins 
i els seus grans himnes per a públics xics?

EL VIATJE DE TILL AMB BARCELONA CLARINET PLAYERS

Divendres, 2 de març 
A les 17.30 h 
Dins de la programació Barcelona Districte Cultural

Concert didàctic on un nen juganer, en Till, ens descobrirà els diferents 
estils musicals i la varietat sonora que hi ha al món dels clarinets  a través 
dels seus viatges per diferents indrets. V
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PETIT CINECLUB: ANIMALADES DE CINE

Dissabte, 10 de març 
A les 11.30 h
Diversos autors, 40 minuts
Edat recomanada: a partir de 3 anys

Animalades de cine és una adaptació delirant de faules populars portades 
a la gran pantalla amb sentit de l’humor i enginy. Petites històries univer-
sals que conserven el caràcter educatiu original i hi afegeixen creativitat i 
diversió. El millor de les faules i del cartoon en una mateixa proposta.

ESPECTACLES

CARNAVALET D’HORTA 2018. 
CONCURS DE DISFRESSES I XOCOLATADA

Divendres, 9 de febrer de 2018
De 16.30 a 18.30 h
Amb la col·laboració de la ludoteca El Galliner

Vols viure un Carnaval ple d´alegria, color, sorpreses i molta festa? No t´ho 
has de pensar dos cops. Només pensa a fer-te la disfressa més guai del 
2018 i nosaltres et portem tota la resta. T´hi esperem!

Centre Cívic Matas i Ramis

Feliu i Codina, 20
08030 Barcelona
93 407 23 56
ccmatasiramis@bcn.cat

De dilluns a divendres de 8.30 a 22 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Per ampliar informació de les activitats :
ccivics.bcn.cat/matasiramis
facebook.com/ccmatasiramis
@matasiramis
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TALLERS GENERALS XERRADA SÒL PÈLVIÀ I POSTPART

Dissabte, 24 de febrer de 2018
D´11 a 12.30 h
A càrrec de Marta Andreu (fisioterapeuta en el camp de l´urogine-
cologia i l´obstetrícia).
Entrada lliure

Xerrada dirigida a dones que han sigut mares, que es troben en situació 
de postpart (menys d´un any des del part) i que volen conèixer i entendre 
millor el seu cos en aquesta etapa de la vida de la qual no se´n parla sovint.
Aprendrem què és el sòl pelvià femení, què li succeeix durant l’ embaràs i el 
part, com podem començar a activar-lo i ser conscients d’aquesta part del 
cos, sovint massa desconnectada.

RISCOS I PERILLS D’INTERNET PER A NENS I ADOLESCENTS: 
PREVENCIÓ, RECURSOS I CONTROL PARENTAL

Dimecres,  21 de febrer 
De 18 a 20 h (1 sessió de 2 h)
Prof. Xavi Molina
Taller gratuït (cal inscripció prèvia).

En aquest monogràfic veurem els detalls i consideracions del perills de 
l’ús d’internet per part dels menors, a més de descriure la instal·lació i 
configuració d’algunes eines software de control parental que faciliten la 
tasca de seguiment i control de la navegació per internet dels nostres fills.
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^  A través d´aquesta activitat, farem una incursió en l´apassionant món de 

la robòtica. Construirem un robot primari que ens ajudarà a produir noves 
creacions artístiques i fomentarem que els alumnes practiquin aquest 
camp d’una forma lúdica i creativa aprenent la creació de circuits elèctrics 
bàsics, pensant el disseny del robot i practicant, finalment, amb una creació 
artística de caràcter abstracte. 

ROBÒTICA NIVELL BÀSIC: DRAWBOTS

Divendres, 16 febrer 
De 18 a 19.30 h (1 sessió d´1.30 h) 
A càrrec de Tangencial 
Taller gratuït (cal inscripció prèvia). A partir de 8 anys.

TALLERS TRIMESTRALS

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL PER A NADONS (0-1 any)

Dilluns,  d’ 11 a 12 h
Del 8/01 al 12/03 de 2018 (10 sessions)
Preu trimestral: 35,09 €. Taller de 10 hores
Taller familiar (infants acompanyats d’un adult)
Prof. d’ Escola de Música Pausa

La música és una font de comunicació i expressió que afavoreix que l’infant 
senti curiositat per allò que l’envolta (recursos expressius, possibilitats 
de la seva veu, improvisació i creació de gran material sonor) i millori la 
concentració i la capacitat auditiva. 

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL PER A BEBÈS (2-3 anys)

Dissabte,  de 10 a 11 h
Del 13/01 al 17/03 de 2018 (10 sessions)
Preu trimestral: 35,09 €. 
Taller familiar (infants acompanyats d’un adult). 
Prof. d’Escola de Música Virgínia Blanch
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amb més intensitat i rapidesa que qualsevol paraula i durant els primers 
quatre anys de vida és fonamental pel desenvolupa-ment del llenguatge, 
així com d’altres habilitats.

MASSATGE PER A NADONS 

Divendres, de 10.30 a 11.30 h
Del 12/01 al 13/03 de 2018 (10 sessions)
Preu trimestral : 35,09 € (preu adult + nadó). Taller de 10 hores
Prof. Marta Andreu (Fisioterapeuta)

Aprendrem a comunicar-nos a través del tacte afectuós i a escoltar com 
se sent el nostre fill/a. Els beneficis del massatge són múltiples, alguns 
dels quals: facilitar el son i la relaxació del bebè, millorar la confiança i 
proximitat amb la mare i, a la vegada, proporcionar satisfacció.Material per 
realitzar el curs: oli de massatge natural, xopador/tovallola i manteta. La 
mare necessitarà roba còmoda, mitjons i una tovallola.

MONOGRÀFICS FAMILIARS

MÀSCARA DE CARNESTOLTES

Divendres, 2 de febrer de 2018
De 18 a 20 h 
Taller gratuït (cal inscripció prèvia) 
Prof. Esther Pérez

Aquest Carnestoltes volem que siguis el més ben disfressat del barri, de 
manera que no deixis escapar la màscara dels teus somnis i inscriu-t´hi! 
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INSTRUMENTS MUSICALS (MARAQUES I FLAUTES, ENTRE 
D´ALTRES. MATERIAL RECICLAT)

Divendres, 16 de març de 2018 
De 18 a 20 h
Taller gratuït (cal inscripció prèvia). 
Prof. Esther Pérez
Vols que aquells objectes que ja no et serveixen tinguin vida musical? Vine 
i li donarem una nova melodia! 

CINEMA I PETIT CINECLUB

PETIT CINECLUB: NEU I ELS ARBRES MÀGICS

Dissabte, 3 de febrer 
A les 11.30 h
Diversos autors, 51 minuts
Edat recomanada: més de 4 anys

Unides per una temàtica al voltant de la natura i els arbres (i per la riquesa 
poètica que se´n desprèn), el quartet d’històries Neu i Els arbres màgics 
ens fa somriure amb la seva tendresa i ens fa pensar quan les coses o les 
persones canvien de papers. Els seus mons; poblats per bestioles, natura 
i personatges entranyables, constitueixen quatre contes inoblidables sobre 
l’enginy, l’amistat, el respecte i l’alegria de viure amb la natura.

L’eficàcia de l’estimulació musical rau en el fet que és un llenguatge no 
verbal, simbòlic i de les emocions. Actua en la nostra facultat emocional 


