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HORARIS

Dilluns a divendres 
de 10 a 21 h

Dissabtes 
de 10 a 13 h

ACTIVITATS FAMILIARS GRATUÏTES

LAND ART

Aprofitant els materials naturals que ens ofe-
reixen els jardins de Vil•la Florida, realitza-
rem una sessió participativa de Land Art en 
la que connectarem natura i creativitat. Apro-
fitarem a més, per fer memòria del castanyer 
de les indies que les ventejades de la prima-
vera van escapçar. 
Per a totes les edats. 

Dimecres 3 de juliol de 17 a 18.30 h

EL PETIT RACÓ

Cal inscripció prèvia a partir del 6 de juny al 
932546265 o ccvilaflorida@qsl.cat, indicant 
nom, edat de les persones participants i te-
lèfon de contacte. Aforament limitat.

CALEIDOSCOPI

En aquesta activitat volem que les famílies 
experimenteu amb la màgia dels colors. Amb 
materials reciclats, dissenyarem un calei-
doscopi i un cop acabat, el decorarem per 
deixar-lo tan bonic per dintre com per fora. 
Cal portar un rotlle de cartró de paper de cui-
na.
Edat recomanada a partir de 4 anys.

Dimecres 10 de juliol de 17 a 18.30 h

ESTAMPA LA TEVA BOSSA

En aquesta activitat farem, amb plantilles, 
punt creu amb diversos models per a triar, 
figures simples i colorides per a aplicar a la 
nostra bossa. En aquesta activitat ens hi aju-
daran Leire Villar i Loly Guirardi, que fan del 
brodat un art tan sorprenent com accessible. 
No cal dur la bossa. 
Edat recomanada a partir de 4 anys.

Dimecres 17 de juliol de 17 a 18.30 h

RATATOUILLE

Remy, un resident de París, aprecia el bon 
menjar i té un paladar bastant sofisticat. 
Ell desitja convertir-se en un xef per crear 
i gaudir de diverses obres d’art culinàries. 
L’únic problema és que Remy és una rata. I 
quan acaba a les clavegueres sota d’un dels 
restaurants més fins de París, el rosegador 
se sent al lloc perfecte per convertir el seu 
somni en una realitat.
Comèdia d’animació.
Durada: 110 minuts.

Dijous 5 de juliol a les 18 h

CINEMA FAMILIAR
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Inscripcions presencials a partir del dilluns 3 
de juny de dilluns a divendres de 10 a 14.30 
i de 15.30 a 20.30 h. 

COS I MOVIMENT + CORAL

En aquest doble taller aprendrem i jugarem 
amb el propi cos i el seu moviment. Tot se-
guit treballarem la veu, la respiració, la dicció 
preparant-nos per gaudir cantant.

De dimarts a divendres de 10 a 12 h
25 JUNY > 28 JUNY
Preu: 23,41€ (8 hores) 

HAVENT CURSAT P3 - P5

INTRODUCCIÓ AL IOGA + 
FEM UN MUSICAL

Un taller d’introducció al Ioga on escoltarem 
el nostre cos i ens relaxarem gaudint del 
moviment. Tot seguit, al taller de musical 
traurem l’artista que totes i tots tenim a dins: 
cantarem, ballarem i treballarem elements 
teatrals tot desenvolupant fragments de 
musicals.

De dilluns a divendres de 10 a 12 h
1 JULIOL > 5 JULIOL
Preu: 29,26€ (10 hores) 

MUSICA I MOVIMENT + 
DIBUIX DE VIATGE

Doble taller: començarem experimentant 
amb la música acompanyats pel nostre 
moviment i jugarem amb les cançons que 
s’expressen amb moviments. Tot seguit can-
viarem d’àmbit i agafarem idees per dibuixar 
en els nostres viatges. Utilitzarem recursos 
dels espais i llocs que visitarem sempre 
acompanyats de la nostra llibreta de viatges. 
En aquest taller cal portar una llibreta. 

De dilluns a divendres de 10 a 12 h
8 JULIOL > 12 JULIOL
Preu: 29,26€ (10 hores) 

CORAL + COS I MOVIMENT 

En aquest doble taller començarem treballant 
la veu, la respiració i la dicció, cantant 
algunes de les més belles melodies. Tot 
seguit aprendrem i jugarem amb el propi cos 
i el seu moviment.  

De dimarts a divendres de 10 a 12 h
25 JUNY > 28 JUNY
Preu: 23,41€ (8 hores) 

HAVENT CURSAT 1r - 2n

FEM UN MUSICAL +
INTRODUCCIÓ A IOGA

Taller per treure l’artista que totes i tots tenim 
a dins. Cantarem, ballarem i treballarem 
elements teatrals tot desenvolupant 
fragments de musicals. Tot seguit farem un 
taller d’introducció al Ioga on escoltarem el 
nostre cos i gaudirem del moviment i de les 
eines, la diversió i el benestar que el ioga ens 
pot donar.  

De dilluns a divendres de 10 a 12 h
1 JULIOL > 5 JULIOL
Preu: 29,26€ (10 hores) 

DIBUIX DE VIATGE +
MUSICA I MOVIMENT

En aquest taller gafarem idees per dibuixar 
en els nostres viatges. Utilitzarem recursos 
dels espais i llocs que visitarem sempre 
acompanyats de la nostra llibre de viatges. 
Tot seguit experimentarem amb la música 
acompanyats pel nostre moviment. Jugarem 
amb les cançons que s’expressen amb 
moviments.

De dilluns a divendres de 10 a 12 h
8 JULIOL > 12 JULIOL
Preu: 29,26€ (10 hores) 

INTERPRETACIÓ TEATRAL

Durant una setmana descobrirem el món del 
teatre, explorarem les eines que tenim per 
expressar-nos, per crear i per compartir el 
nostre imaginari amb tothom. Ah, i a més a 
més crearem un espectacle. Jugueu a teatre 
amb nosaltres!

De dimarts a divendres de 17 a 18.30 h
25 JUNY > 28 JUNY
Preu: 17,56€ (6 hores) 

HAVENT CURSAT 3r - 4t

LE PÉTIT CHEF!

Taller on els petits chefs gaudiram treballant 
amb les mans, preparant masses, galetes, 
creps, pa... entre d’altres sorpreses que fa-
ran que no vulguin sortir de la cuina aquest 
estiu! 

De dilluns a divendres de 10 a 12 h
1 JULIOL > 5 JULIOL
Preu: 29,26€ (10 hores) Supl: 13€

IOGA KIDS

L’hàbit del ioga en nenes i nens millora la 
concentració, canalitza les energies, aug-
menta la salut i el bon humor... En aquest 
taller, jugarem amb el cos a través del ioga 
més accessible i màgic, el que nenes i nens 
saben fer naturalment. 

De dilluns a divendres de 17.30 a 18.30 h
8 JULIOL > 12 JULIOL
Preu: 21,95€ (7,5 hores) 

ANGLÈS PER VIATJAR

Aquest estiu, comença a preparar-te per les 
vacances i millora el teu anglès. En aquest 
taller ensenyarem aquelles frases útils 
que necessites per fer-te entendre’t en els 
viatges. 

De dimarts a divendres de 10 a 12 h
25 JUNY > 28 JUNY
Preu: 23,41€ (8 hores)

HAVENT CURSAT 5è - 6è

AQUAREL.LA PER VIATJAR

Descobrirem idees i recursos per a pintar 
a l’aquarel•la en els nostres viatges: farem 
servir elements del paisatge i observarem 
des d’una altra perspectiva, plasmarem sen-
sacions i vivències des de la llum i el color; 
sempre amb la nostra llibreta de viatge i 
l’estoig d’aquarel•les. Sortirem als jardins a 
explorar. Cal portar una llibreta.

De dilluns a divendres de 17 a 18.30 h
1 JULIOL > 5 JULIOL
Preu: 21,95€ (7,5 hores) Supl: 3€

AVUI FAIG JO EL DINAR

En aquest taller prepararem plats saludables 
basats en vegetals de temporada, llegums, 
ous i peix. Parlarem de la importància de 
cuinar a casa per tal de poder preparar plats 
ben equilibrats i saludables. Alguns plats que 
prepararem seran; tabulés de cuscús i ci-
grons,  lasanya amb verdures i pesto, crema 
freda, truita al forn i com no, alguns postres 
d’allò més saludables.

De dilluns a divendres de 10 a 12 h
8 JULIOL > 12 JULIOL
Preu: 29,26€ (10 hores) Supl: 14€
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