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HORARIS

Dilluns a divendres 
de 10 a 21 h

Dissabtes 
de 10 a 13 h

ACTIVITATS FAMILIARS GRATUÏTES

TEATRE EN FAMÍLIA

Vine a experimentar, teatralitzar i jugar en fa-
mília. Un taller per potenciar els vincles fami-
liars i desenvolupar la creativitat  i l’imaginari 
tant de l’infant com de l’adult. Un matí de dis-
sabte ple d’emocions compartides. 
Edat recomanada a partir de 6 anys. 

Dissabte 5 d’octubre d’11 a 12.30 h

EL PETIT RACÓ

Activitats divertides i creatives serveixen d’excusa per ser un punt de trobada i convivèn-
cia entre els infants i els adults. Conviure aprenent, jugant, prenent decisions conjuntes, tot 
divertint-nos! Adults i infants gaudiran d’un matí familiar per aprendre i riure...
Cal inscripció prèvia a partir del 13 de setembre al 932546265 o ccvilaflorida@qsl.cat, 
indicant nom, edat de les persones participants i telèfon de contacte. Aforament limitat.

CONTES DINÀMICS

Us oferim una estona on podreu, petits i 
grans, endinsar-vos a l’interior dels contes a 
través del gest i el moviment. Serem tot allò 
que vulguem ser i ho farem movent-nos, par-
lant, ballant i, sobretot, gaudint i rient. 
Edat recomanada a partir de 3 anys. 

Dissabte 9 de novembre d’11 a 12.30 h

ESPELMES DECORATIVES PER NADAL

En aquest taller farem servir la nostra creativitat, farem servir potets reciclats per crear de ma-
nera divertida les espelmes que guarniran la nostra taula de nadal. 
Cal portar un pot de yogurt. 
Edat recomanada a partir de 3 anys. 

Dissabte 14 de desembre d’11 a 12.30 h
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Inscripcions presencials a partir del dilluns 10 de setembre, de dilluns a divendres de 10.30 a 
14.30 i de 15.30 a 20.30 h. 

83. IOGA AMB EL TEU NADÓ 
(de 2 a 11 mesos)

El ioga en família és una combinació de Ioga 
postnatal per a la mare, ioga pel teu nadó i 
ioga lúdic i interactiu entre tu i el teu nadó, 
facilitant el desenvolupament  del teu nen o 
nena i el vincle emocional entre vosaltres. 
No és necessari que hagueu practicat ioga 
abans.  

Dimecres de 10.30 a 11.30 h
2 OCTUBRE > 4 DESEMBRE
Preu adult + 1 o 2 infants: 49,73€ (10 hores)
Preu adult + 3 o més infants: 99,46€ (10 hores) 

86. DANSA CREATIVA
(cursant P3)

Activitat amb opcions de conciliació familiar: 
Taller d’adults Balls llatins. 

Dimarts de 17.30 a 18.30 h
1 OCTUBRE > 3 DESEMBRE
Preu: 29,26€ (10 hores) 

Taller per a gaudir de cantar en grup. Es tre-
ballarà la veu, aspectes musicals i es crearan 
petites coreografies amb les cançons, bus-
cant l’expressivitat de l’infant i interpretant 
músiques amb altres companys.  

Dimecres de 17.40 a 18.40 h
2 OCTUBRE > 4 DESEMBRE
Preu: 29,26€ (10 hores) 

88. PETITS CUINERS
(cursant 1r i 2n)

En aquesta edat de descoberta facilitarem 
una millor relació dels nens i nenes amb el 
menjar a través de la manipulació directa 
d’aliments diversos i de la pràctica de diver-
ses maneres de coure’ls i presentar-los. 

Dimecres 17.30 a 18.30 h
2 OCTUBRE > 4 DESEMBRE
Preu: 29,26€ (10 hores)  Sup. 15€

89. AVUI FAIG JO EL SOPAR
(cursant 5è o 6è)

En aquest taller es prepararan plats amb pro-
ductes de temporada, per fer un bon sopar 
cada dia de la setmana. 

Dilluns 18.30 a 19.30 h
30 SETEMBRE > 2 DESEMBRE
Preu: 29,26€ (10 hores) Sup. 14€

Taller on descobrirem diferents llenguatges 
escènics i narratius a través del joc teatral. 
Activitat plantejada com un espai de convi-
vència i aprenentatge tot gaudint de l’entorn 
dels contes de forma lúdica. Taller adreçat a 
un públic familiar. 

KAIXES

“Caixes petites i grans. Caixes que es mouen 
i ballen. Caixes que juguen, que imaginen 
barques i objectes diversos. Caixes que 
amaguen petits tresors amagats... MÚSICA!”
KAIXES és una barreja eclèctica entre mú-
sica popular i cançó d’autor amb música ori-
ginal per l’espectacle. Cada cançó esdevé 
un joc a través del teatre d’objectes, on els 
instruments hi tenen un paper actiu, i on el 
moviment hi és present en cada nota. 
A càrrec de Cia Com Sona. 
Edat recomanda de 0 a 6 anys.  

Diumenge 20 D’OCTUBRE a les 12 h
Preu: 3,19€

TALLERS INFANTILS DE TARDOR TALLERS INFANTILS DE TARDOR ESPECTACLES FAMILIARS 
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84. BABY MUSIC - GRUP DILLUNS
(de 0 a 3 anys)

Taller de sensibilització musical per a famí-
lies. Fomentem el vincle entre adults i infants 
donant eines per tal que els pares i les mares 
ho puguin desenvolupar a les seves llars. 

Dilluns de 16.30 a 17.30 h
30 SETEMBRE > 2 DESEMBRE
Preu adult + 1 o 2 infants: 39,78€ (8 hores)
Preu adult + 3 o més infants: 79,57€ (8 hores) 

85. BABY MUSIC - GRUP DIMECRES
(de 0 a 3 anys)
Dimecres de 16.30 a 17.30 h
2 OCTUBRE > 4 DESEMBRE
Preu adult + 1 o 2 infants: 49,73€ (10 hores)
Preu adult + 3 o més infants: 99,46€ (10 hores) 

87. CORAL
(cursant 1r i 2n)

90. DRAMATITZACIÓ DE CONTES
(cursant 1r a 3r)

Dijous de 17.30 a 18.30 h
3 OCTUBRE > 5 DESEMBRE
Preu adult + 1 o 2 infants: 49,73€ (10 hores)
Preu adult + 3 o més infants: 99,46€ (10 hores) 

     Aurimas Mikalauskas
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Vine a gaudir de la preparació dels clàssics 
panellets. En farem de tots sabors, fent servir 
els fruits secs com les ametlles i els pinyons 
que ens aporten escalfor per preparar-nos 
pel fred. 

91. PANELLETS
(a partir de 4 anys)

Dissabte 19 OCTUBRE de 10.30 a 12.30 h
Preu adult + 1 o 2 infants: 9,95€ (2 hores) sup. 8€
Preu adult + 3 o més infants: 19,89€ (2 hores) 
Sup. 16€ 

                    

S’apropa el Nadal i a la cuina hi cap tothom! 
En aquest taller treballarem la xocolata i pre-
pararem uns torrons d’allò més bons i diver-
tits. Els podrem regalar o els podrem gaudir 
menjant-los a les festes! 

92. TORRONS DE NADAL
(a partir de 4 anys)

Dissabte 30 NOVEMBRE de 10.30 a 12.30 h
Preu adult + 1 o 2 infants: 9,95€ (2 hores) sup. 8€
Preu adult + 3 o més infants: 19,89€ (2 hores) 
Sup. 16€ 

    ian-baldessari

TALLERS FAMILIARS DE CUINA DE TARDOR

Pots comprar les entrades online a https://vflorida.inscripcionscc.com des de dilluns 14 
d’octubre i fins al dissabte anterior a l’espectacle. També pots adquirir-les al centre el mateix 
dia de l’espectacle a partir de les 11 h. 

PLASH TIK BOOM! Superheroïnes contra el plàstic

Els experts creuen que el canvi climàtic i les 
conseqüencies de l’imminent escalfament 
global ja són aquí. A l’acadèmia MIMA de 
Superheroïnes i Superherois el curs està a 
punt d’acabar i els alumnes comencen les 
pràctiques: En Joan amb la Wonder Woman, 
la Berta amb l’Spiderman i la Paula amb la 
Climatempus. El que la Paula no sap és que 
la Climatempus ja fa temps que està retirada. 
Va deixar de creure en la humanitat i en la 
possibilitat d’aconseguir el millor. 
A càrrec de Mima Teatre. 
Edat recomanada a partir de 3 anys. 

Diumenge 1 DE DESEMBRE a les 12 h 
Preu: 3,19€

Pots comprar les entrades online a https://vflorida.inscripcionscc.com des de dilluns 25 de 
novembre i fins al dissabte anterior a l’espectacle. També pots adquirir-les al centre el mateix 
dia de l’espectacle a partir de les 11 h. 

sofiya-levchenko


