
ACTIVITATS I 
ESCENA FAMILIAR

Centre Cívic Matas i Ramis

TALLERS I XERRADES

Hivern 2019

DEL PIT AL PLAT. LACTÀNCIA I INTRODUCCIÓ ALS ALIMENTS (adults)

Dissabte, 26 de gener de 2019 
D’11.00 a 13.00 h - (1 sessió)
A càrrec de José Herrero (Cooperativa de salut Medicina Integrativa)
Taller  gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.

INFANTS I NOVES TECNOLOGIES (adults)

Dissabte, 16 de març d’11.00 a 13.00 h - (1 sessió)
Un taller dirigit a pares i mares interessats en la gestió i l’ús de les pantalles i de 
les noves tecnologies dins de l’entorn familiar.
A càrrec de Mariana Zucardi  (Cooperativa de salut Medicina Integrativa) 
Xerrada gratuïta. Cal inscripció prèvia. Places limitades.

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL PER A NADONS (0-16 mesos) 

Dilluns,  d’ 11.00 a 12.00 h. Del 7/1 a l’11/3 - (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. Pretenem promoure la participació de les famílies per avançar 
en el desenvolupament dels nostres fills/es.

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL PER A BEBÈS (3-5 anys)       

Dissabte, de 10.00 a 11.00 h
Del 12/1 al 16/3 - (10 sessions)
Preu trimestral: 35,09 - Taller de 10 hores
Taller familiar (infants acompanyats d’un adult). 
Prof. d’Escola de Música Virgínia Blanch

TALLERS GENERALS

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL PER A BEBÈS (2-3 anys)

Dissabte, d´11.15  a 12.15 h
Del 12/1 al 16/3 - (10 sessions)
Preu trimestral:  35,09 - Taller de 10  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 10/1 al 14/3 - (10 sessions)
Preu trimestral : 35,09 - Taller de 10 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 movi-
ment per als nadons i jocs i pràctiques compartides. 

Centre Cívic Matas i Ramis

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

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

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

ESPECTACLES 

PETIT CINECLUB

OBLOBOTS (a partir de 6 anys)

Divendres, 8 de febrer de 2019, de 18.00 a 19.30  h - (1 sessió)

Robots fets amb impressores 3D que podem decorar amb diferents accessoris, 
farcir-los de plastilina conductiva i punxar-hi leds que s’encendran!
Taller gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
A càrrec de: Tangencial

PINTANT AMB ESPURNES (ESPECIAL CARNESTOLTES) (a partir de 7 anys)

Dissabte, 23 de febrer, de 10.30 a 13.30 h - (1 sessió)

I si a les nostres màscares de carnestoltes els afegim llums? I si ho fem amb 
pintura conductiva i sense cables? Fem les nostres màscares personalitzades 
amb leds de colors!
Taller gratuït. Cal inscripció prèvia.
Activitat que es pot realitzar juntament amb família
Prof. Esther Pérez

EL NEN I EL MÓN (+ 7 anys)

Dissabte, 9 de febrer, a les 11.30 h

Alê Abreu, Brasil, 2013. 
Un nen petit viu amb la seva família en una idíl·lica zona rural del Brasil, fins que 
el seu pare ha de marxar a treballar a la ciutat. El nen decideix emprendre un viat-
ge per trobar-lo, una aventura apassionant que el portarà a descobrir un altre món 
controlat per la tecnologia, les màquines i els mitjans de comunicació. Una realitat 
que el nen contemplarà amb els seus ulls d’infant, intentant sobreviure sempre de 
la manera més juganera i innocent.
 Un viatge líric i oníric que il·lustra els dilemes del món actual sota la mirada inno-
cent d’un nen. Una excepcional joia de l’animació actual.

Gratuït. Cal inscripció prèvia

LES AVENTURES DEL PETIT TALP (a partir 2 anys)

Dissabte, 9 de març, a les 11.30h

Zdenek Miler, República Txeca.
Descobreix el mític personatge de l’animació txeca que ha donat la volta al món: 
el petit talp. La seva curiositat i picardia el porten a viure un munt d’aventures 
divertides i entranyables, que faran les delícies dels més petits. Una producció 
única carregada de valors positius com l’amistat, l’ecologisme, la creativitat o el 
respecte a la diferència.

Gratuït. Cal inscripció prèvia

CARNAVALET

Divendres, 1 de març :
-16.30 h: xocolatada i inscripcions al concurs de disfresses
-17.30 h: desfilada
-18.30 h: espectacle BIg Band Beat Barcelona

La Big Band Basket Beat Barcelona és una orquestra professional de pilotes de 
bàsquet que, juntament amb altres instruments musicals, ofereix concerts propers 
al rock i el hip-hop unint trajectories de músics professionals i de joves. La BBBB 
vol explicar al món que la diversitat, l’art i la cultura ens pertanyen a tots. Concert 
familiar.

Amb la col·laboració de la Ludoteca el Galliner
Entrada lliure amb reserva prèvia

MONOGRÀFICS FAMILIARS MANUALITATS

TRENCACLOSQUES AMB GOMA EVA (a partir de 5 anys (1 nen + 1 adult))

Divendres, 18 de gener de 2019, de 18.00 a 20.00  h
Recomanant per a infants.
Taller gratuït. Cal inscripció prèvia. Professora: Esther Pérez

CORONA I ESCUT DE REI I PRINCESA (a partir de 5 anys (1 nen + 1 adult))

Divendres, 15 de febrer  de 2019, de 18.00 a 20.00 h 
Taller gratuït. Cal inscripció prèvia. Professora: Esther Pérez

MANUALITATS AMB PASTA ALIMENTOSA (a partir de 5 anys (1 nen + 1 adult))

Divendres, 15 de març de 2019, de 18.00 a 20.00 h 
Taller gratuït. Cal inscripció prèvia. Professora: Esther Pérez

L’OCELL DE COLORS (a partir de 2 anys) 

Dissabte, 16 de febrer de 2019, d’11.00 a 11.45 h

En Clau de Clown
La Miranda és una nena petita que un dia va decidir marxar de casa i fotografiar 
el món per regalar-lo a la seva mare. Durant el seu particular viatge coneixerà 
pobles de tota mena on s’hi canten i ballen cançons. Serà a través  del relat i de 
la música que aquests personatges faran ballar els infants tot jugant amb la seva 
imaginació.

S’adreça a un públic infantil/familiar amb nens/es d’entre 2 i 10 anys.
Espectacle d’animació amb música en directe.  Gratuït. Aforament limitat
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