
Carla, 9 anys

ACTIVITATS I 
ESCENA FAMILIAR

Centre Cívic Matas i Ramis

TALLERS I XERRADES

Primavera 2019

REBEQUERIES, LÍMITS I GESTIÓ EMOCIONAL EN LA INFÀNCIA (adults)

Dissabte, 18 de maig de 2019
D’11.00 a 13.00 h (1 sessió)
Parlarem de les situacions habituals en la infància: necessitat de vincle, processos 
d’adaptació, plors i rebequeries, agressivitat i gelosia.

A càrrec de José Herrero (Cooperativa de salut Medicina Integrativa)
Taller  gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL PER A INFANTS (2-3 anys) 

Dissabte, d’11.15 a 12.15 h
Del 30/3 al 8/6 (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 inten-
sitat i rapidesa que qualsevol paraula i durant els primers quatre anys de vida és 
fonamental pel desenvolupament del llenguatge, així com d’altres habilitats.

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL PER A INFANTS (3-5 anys)       

Dissabte, de 10.00 a 11.00 h
Del 30/3 al 8/6 (9 sessions)
Preu trimestral: 31,58 €. Taller de 9 hores
Taller familiar (infants acompanyats d’un adult). 
Prof. d’Escola de Música Virgínia Blanch

TALLERS GENERALS

IOGA PER A NADONS  

Dijous, de 12.30 a 13.30 h
Del 28/3 al 30/5 (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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Carla, 9 anys

MONOGRÀFICS FAMILIARS TIC

ESPECTACLES 

PETIT CINECLUB

DISSENY 3D AMB TINKERCAD (a partir de 8 anys)

Divendres, 26 d’abril de 2019, de 18.00 a 19.30 h (1 sessió) 

Activitats on aprendran a través de programes oberts i senzills les eines 
necessàries per a dur a terme les primeres creacions a través del modelatge 
en 3D. 
Taller gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
A càrrec de: Tangencial

TALLER MARBLE MACHINE (familiar)

Dissabte, 11 de maig de 2019, de 10.30 a 13.30 h (1 sessió)

La Marble Machine és una de les mítiques màquines lúdiques basada en la 
conducció d’un conjunt de bales a través d’un circuit. En aquesta activitat 
ens centrarem en el seu disseny. Edat mínima depèn de la modalitat de la 
Marble machine. 
Taller gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Activitat que es pot realitzar juntament amb família

EL GRÚFAL (de 3 a 5 anys)

Dissabte, 6 d’abril de 2019, a les 11.30 h

Un ratolí passeja alegrement pel bosc. Té molta gana, així que decideix anar 
a buscar avellanes per atipar-se’n. Pel camí es troba amb una guineu, un 
mussol i una serp tan afamats com ell. Tots tres el volen convidar a dinar 
a casa seva, però el ratolí, que no es fia pas de les seves intencions, molt 
amablement declina les invitacions perquè ha quedat amb… el grúfal! Però 
què és un grúfal?
Descobreix l’encantador món del Grúfal i de la seva petita filla, la Grufaleta… 
Dues aventures plenes de tendresa i valors, best-sellers de l’escriptora Julia 
Donaldson, referent de la literatura infantil moderna.

DANSA XALESCA, EL PAU I LES FLORS (recomanat entre 0 i 5 anys) 

Dissabte, 4 de maig de 2019, d’11.00 a 11.45 h

El Pau obté de la seva mare un regal molt curiós: una llavor que es convertirà 
en una planta. Però, com? Ell en serà el responsable; haurà de tenir-ne cura... 
S’establirà una especial relació entre ambdós i el Pau haurà pogut gaudir de 
les meravelloses transformacions de la natura. Finalment, compartirà aquests 
bons moments amb els seus amics i amigues (tots els nens i nenes que 
vulguin participar, tot dansant amb les flors)

A càrrec de Keke Shuga. 
Espectacle d’animació amb música en directe.  
Gratuït. Aforament limitat.

MONOGRÀFICS FAMILIARS MANUALITATS

TALLER DE COSTURA - MONSTRE DE FELTRE ( 1 nen/a + 1 adult)

Divendres, 12 d’abril de 2019, de 18.00 a 20.00 h
Recomanant per a infants a partir de 8 anys.
Taller gratuït. Cal inscripció prèvia. Professora: Esther Pérez

PLANTA CARNÍVORA (1 nen/a + 1 adult)

Divendres, 10 de maig de 2019, de 18.00 a 20.00 h 
Recomanat per a infants a partir de 6 anys
Taller gratuït. Cal inscripció prèvia. Professora: Esther Pérez

ESTAMPACIÓ DE SAMARRETES AMB ACRÍLICS. (1 nen/a  + 1 adult)

Divendres, 7 de juny de 2019, de 18.00 a 20.00 h 
Recomanat per a infants a partir de 6 anys.
Taller gratuït. Cal inscripció prèvia. Professora: Esther Pérez 
*Cal dur una samarreta.

MBLOCK (a partir de 10 anys)

Divendres, 24 de maig de 2019, de 18.00 a 19.30 h (1 sessió)

MBlock és un programa en línia que permet als més petits fer les primeres 
passes en el món de la programació per Arduino. D’una forma molt senzilla, 
gràfica i lúdica, faran les seves primeres programacions en una placa capaç 
d´obrir un món de possibilitats.

Taller gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
A càrrec de: Tangencial.


