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Tardor 2018

XERRADA PRIMERS AUXILIS PER INFANTS

Dissabte, 20 d’octubre de 2018
D’11.00 a 13.00 h
A càrrec de José Herrero
Cal inscripció prèvia. Places limitades
Entrada lliure

CODE COMBAT

Dissabte, 10 de novembre, d’ 11.00 a 12.30 h (1 sessió)
Aprendrem a programar tot jugant, gràcies a una plataforma en línia fàcil i 
didàctica.
A càrrec de Tangencial. 
Cal inscripció prèvia. Places limitades.

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL PER A NADONS (0-16 mesos) 

Dilluns,  d’ 11.00 a 12.00 h. De l’1/10  al  3/12 (10 sessions)
Preu trimestral: 35,09 €. Taller de 9 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. Pretenem promoure la participació de les famílies per avançar en el desenvo-
lupament dels nostres fills/es.

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL PER A BEBÈS (3-5 anys)       

Dissabte, de 10.00 a 11.00 h
Del 6/10 al 15/12 (9 sessions)
Preu trimestral: 31,58 €. Taller de 9 hores
Taller familiar (infants acompanyats d’un adult). Prof. d’Escola de Música Virgí-
nia Blanch

TALLERS GENERALS

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL PER A BEBÈS (2-3 anys)

Dissabte, d´11.15  a 12.15 h
Del 6/10 al 15/12 (9 sessions)
Preu trimestral:  31,58€. Taller de 9  hores
Taller familiar (infants acompanyats d’un adult)
Prof. d’Escola de Música Virgínia Blanch
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 amb més intensitat i 
rapidesa que qualsevol paraula i durant els primers quatre anys de vida és fonamental 
pel desenvolupament del llenguatge, així com d’altres habilitats.

IOGA PER A NADONS  

Dijous,  de  12.30 a 13.30 h
Del 4/10 al 13/12 (9 sessions)
Preu trimestral : 31,58 €. Taller de 9 hores. Preu adult+nadó
Prof.  Mar Álvarez
Ara és el moment de practicar ioga amb el teu nadó, ja que és saludable i aporta 
molts beneficis per a tots dos. Afavoreix la comunicació, el vincle i la recuperació 
després del part, a més d’estimular i ajudar el petit en el seu desenvolupament com 
a ésser autònom. Farem exercicis suaus per a les mares, ioga passiu i moviment per 
als nadons i jocs i pràctiques compartides. 

Centre Cívic Matas i Ramis

Feliu i Codina, 20
08030 Barcelona
934072356
ccmatasiramis@bn.cat

De dilluns a divendres de 8.30 a 22 h
Dissabtes de 9.00 a 14.00 h

Per a ampliar informació de les activitats:
ccivics.bcn.cat/matasiramis
@matasiramis
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MONOGRÀFICS FAMILIARS

ESPECTACLES 

PETIT CINECLUB

CASA EMBRUIXADA AMB CARTOLINA

Dissabte, 27 d’octubre de 2018, d’ 11.00 a 13.00  h
Taller gratuït. Cal inscripció prèvia. 
Prof. Esther Pérez

UN MARCIÀ AMB MATERIAL RECICLAT

Divendres, 16  de novembre de 2018, de 18.00 a 20.00 h 
Taller gratuït. Cal inscripció prèvia.
 Prof. Esther Pérez

GNOM DE NADAL AMB MITJONS

Divendres, 14  de desembre de 2018, de 18.00 a 20.00 h 
Taller gratuït. Cal inscripció prèvia. 
Prof. Esther Pérez

PAS A PAS

Dissabte, 6  d’octubre, a les 11.30 h
Sis històries poètiques, tendres i divertides que ens narren les peripècies d’un nen 
de cartró que viu a l’oceà, d’un homenet que despenja la lluna o d’uns animals de la 
selva espantats per un soroll estrany. Una selecció de pel·lícules que fan créixer.
Edat recomanada: de 2 a 5 anys

LA REVOLTA DELS CONTES

Dissabte, 17 de novembre, a les 11.30 h
La Revolta dels Contes és una adaptació del best-seller de Roald Dahl, Revolting 
Rhymes. És una pel·lícula que recupera personatges i relats clàssics coneguts per 
tothom per donar-los la volta i introduir-hi girs enginyosos, sorprenents i rabiosament 
actuals. L’adaptació al cinema respecta l’esperit transgressor de Roald Dahl i encara 
va més enllà tot barrejant les històries entre sí per fer-ne una de nova i trepidant.
La Revolta dels Contes és una revisió moderna i políticament incorrecta de clàs-
sics de la literatura infantil, una pel·lícula irreverent per a nens i nenes desperts i 
intel·ligents.
Edat recomanada: de 7 a 77 anys 

EL NADAL DEL SENYOR BRANQUILLÓ I L’ESCOMBRA 
VOLADORA 

Dissabte, 15 de desembre, a les 11.30 h
El senyor Branquilló viu al gran roure d’un parc infantil amb la seva senyora Branqueta 
i els seus tres fills. El pare Branquilló s’endinsarà en una èpica aventura a través de 
les quatre estacions que el portarà molt lluny de casa seva. Tornarà a temps per cele-
brar el Nadal amb la seva família? Una història màgica que anirà acompanyada de les 
aventures d’un bruixa molt simpàtica i la seva escombra voladora!
Dues aventures plenes de tendresa i valors, dels creadors de El GrúfaBasades en els 
best-sellers de l’escriptora Julia Donaldson, referent de la literatura infantil moderna.
Edat recomanada: de 4 a 8 anys

BALKAN PARADISE ORCHESTRA

Divendres, 26 d’octubre a les 17.30h
Concert familiar de música balcànica. Una banda d’instrumentistes de vent-metall, 
vent-fusta i percussió apassionades per la música tradicional gitana dels Balcans. 
Un concert viu i ple d’energia que ens farà viatjar a l’Europa de l’Est. L’esperit dels 
Balcans omplirà el concert d’emoció, vitalitat i bellesa amb les seves melodies i els 
seus ritmes desenfrenats.
Entrada lliure amb reserva prèvia

EL CIRC MÀGIC DEL SENYOR GASPAR

Dissabte, 1 de desembre de 2018
D´11.00 a 12.00 h
Luzna
El circ màgic del senyor Gaspar és un espai reservat als somnis d’infantesa, la màgia 
i la lluminositat. El conte es planteja en el si d’una família de circ clàssic i té com a 
protagonista a en Rialler; un tossut pallasso capficat en poder viatjar a la lluna. Per 
portar la contrària a la tradició familiar, Rialler rebutjarà el circ i es veurà immers en 
un petit embolic que haurà de resoldre per tal de reflexionar sobre els valors que 
veritablement importen.

“ESCOLA DE BRUIXERIA”- DE VILLY VILLEGAS
TEATRE INFANTIL

Dimarts, 11 de desembre de 2018
De 18.00 a 19.00 h. Recomanada per a nens/es de  3 a 10 anys
Associació Mans Unides  i Drets Humans, Família i Barri de l´Ajuntament de 
Barcelona i Cia Comediarte
El Jacinto és un maldestre i graciós aprenent de bruixeria que vol perfecionar la seva 
màgia. Per això se li ha acudit assistir a la famosa Escola de Bruixeria per a ser un 
gran mag!
En aquesta escola, una mestra rondaire li ensenyarà tots els secrets per ser un gran 
bruixot. Malgrat els reiterats intents, no aconsegueix que en Jacinto faci bé la seva 
feina, que entre cops i malapteses fa enfurismar més a la mestra. Fins que finalment 
junts trobaran la màgia de la forma  més inesperada.
Entrada lliure. Aforament limitat

UN NADAL MÀGIC - TEATRE INFANTIL

Dijous, 20 de desembre de 2018
De 18.00 a 19.00 h. Recomanada a partir de 5 anys
Cia Fes-t’ho com vulguis
En Martinet no pot dormir  la nit de Reis; la bruixa Brunilda prepara el seu dinar de 
Nadal; el Pare Noel només li ha portat una caixa buida al Crispí, i al caganer no el dei-
xen tranquil per fer les seves feines… Us presentem un espectacle de contes basat 
en tradicions de Nadal però amb situacions potser no gaire tradicionals…
Són històries divertides i tendres que transmeten valors i emocions, a través de la 
paraula i música, però amb un component màgic. La sorpresa mai se sap on pot 
estar amagada.
Entrada lliure. Aforament limitat

MASSATGE PER A NADONS  

Divendres, de 10.00 a 11.30 h 
Del 5/10 al 16/11 ( 6 sessions) 
Preu trimestral: 31,58 €. Taller de 9 hores. Preu adult+nadó
Prof.  Laia Ariño
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, xopa-
dor/tovallola i manteta. La mare necessitarà roba còmoda, mitjons i una tovallola. 


