Equipaments infantils
de Sant Martí

Curs 2020/2021
Novembre

Recordeu que els superherois i
superheroïnes no perden de vista
les normes higièniques per lluitar
contra la covid-19!

Experiments
Vols fer uns volcans de
lava? Et deixem aquesta
fitxa on t’explica com fer-ho.

T’agraden les
noves tecnologies?
Aquí tens diverses
apli per a diferents
edats:

Planta un moniato i
una ceba i veuràs
què passa.

Tallers
Et proposem dos tallers
molt divertits:
- Plastilina casolana
- Construeix el teu
Mikado
- Fes el teu puzle

Et deixo un joc de
pistes de Sant Martí

I vols conèixer una
mica més de
Barcelona? Fes
click aquí!

*4 a 7 anys:
- Fitxa i vídeo
*8 a 12 anys:
- Fitxa i vídeo

App

Jocs de pistes
Reptes

Cuina
No saps què fer
per sopar aquest
cap de
setmana?

Activa el cervell amb
aquests exercicis.
Cançons:

Et deixem
una recepta
per fer pizza
casolana!

- El cançoner d’en Mic
- Cançons infantils

Contes:
- La Maria estima la Lluna
- El cazo de Lorenzo
- El monstre de colors va al cole
- El monstruo del sueño

Contes i cançons

Vols venir a una ludoteca
o casal infantil?

Idees per
trobar-te amb la
família i passar
una estona
divertida:

Anima’t a fer el
repte de la pilota
de ping-pong.

- Fem un tres en línia
- Juguem al Mikado
- Dobble
- Jungle speed

Jocs de taula

Casals infantils municipals:
- Casal Infantil El Drac (Via Trajana):

cieldrac@gmail.com
600841226 / 933135290
Ludoteques municipals:
- Casal Infantil Sant Martí (Sant Martí de Provençals):
- Ludoteca Ca l’Arnó (Sant Martí de Provençals):
cisantmarti@gmail.com
ludocalarno@gmail.com
639601995 / 932565782
695236322 / 933142146
- Casal Infantil El Vaixell (el Besòs i el Maresme):
- Ludoteca Maria Gràcia Pont (el Poblenou):
cimelvaixell@gmail.com
ludotecamariagraciapont@gmail.com
615494160
933009866
- Ludoteca de la Verneda (la Verneda):
ludoteca.laverneda@gmail.com
695236321 / 933149358
- Ludoteca del Xalet del Clot (el Clot):
Espai Familiar Municipal:
lxaletdelclot@gmail.com
- Espai Familiar La Vela (el Besòs i el Maresme):
933078684
espaifamiliarlavela@gmail.com
615494160

