Equipaments infantils
de Sant Martí

Inici del curs
2020-2021
Setembre

Recordeu que els superherois i
superheroïnes que s’apuntin als
casals i ludoteques, hauran de
portar
sempre
mascareta,
desinfectar-se les mans i seguir
les indicacions!

FESTES DE TARDOR
Taller amb pinyes

CUINA
Vols tastar els quatre productes
estrella de la tardor? Aquí els
descobriràs:

Vols construir els teus propis
animals amb materials del bosc
de tardor? Entra al web i hi
trobaràs moltes idees.

- Magdalenes de castanya
- Pastissets de moniato
- Sopa de mandarina i magrana
- Crema de carabassa amb encenalls de
pernil
Descobreix receptes de por:
- Mòmies de canyella
- Salsitxes de Frankfurt
terrorífics
- Pastís d’aranya
- Pomes de Halloween

I per Halloween, et proposem
fer aranyes terrorífiques,
ratpenats, bruixots i bruixes.

Pel·lícules

Cantar i ballar

T’agrada celebrar la castanyada
i mirar pel·lícules de por?

Cançons de tardor per cantar i
ballar a ritme de castanyes,
fulles i panellets!

Et deixem 4 recomanacions
perquè puguis veure a casa en
família.
- Conte la Castanyera animat
(per als més petits i petites)
- Coco (per a totes les
edats)
- Los mundos de Coraline
(per a totes les edats)
- La família Adams (per als i
les més grans)

Si vols celebrar halloween a casa
amb la família, pots ballar com les
mòmies i esquelets d’aquest vídeo o
seguir aquesta playlist que segur que
t’agradarà!
Si et ve de gust
practicar l’anglès també
ho pots fer!

Casals infantils municipals:
- Casal Infantil El Drac (la Verneda i la Pau):
Vols venir a una ludoteca o
casal infantil? Aquí tens la
informació!

Ludoteques municipals:

cieldrac@gmail.com
600841226 / 933135290
- Casal Infantil Sant Martí (Sant Martí de Provençals):
cisantmarti@gmail.com
639601995 / 932565782
- Casal Infantil El Vaixell (el Besòs i el Maresme):
cimelvaixell@gmail.com
615494160

- Ludoteca Ca l’Arnó (Sant Martí de Provençals):
ludocalarno@gmail.com
695236322 / 933142146
- Ludoteca Maria Gràcia Pont (el Poblenou):
ludotecamariagraciapont@gmail.com
933009866
- Ludoteca de la Verneda (la Verneda i la Pau):
ludoteca.laverneda@gmail.com
695236321 / 933149358
- Ludoteca del Xalet del Clot (el Clot):
lxaletdelclot@gmail.com
933078684

Espai Familiar Municipal:

- Espai Familiar la Vela (el Besòs i el Maresme):
espaifamiliarlavela@gmail.com
615494160

