
ESPECTACLES I MÚSICA TEMPS EN FAMÍLIA CINEMA PETIT CINECLUB

CARNAVALET

LA FAMÍLIA MOZART

LA FINESTRA INDISCRETA

LA MIA I EL LLEÓ BLANC

ZOG I ELS DOCTORS VOLADORS
I ALTRES CONTES SOBRE L’AFECTE I LA CURA

AL SOSTRE DEL MÓN

Davant del Centre Cívic Matas i Ramis. 
Amb la col·laboració de la Ludoteca El Galliner.
16.30 h: Xocolatada i inscripcions al concurs de disfresses.
17.30 h: Concert amb Lali BeGood, Love’n’roll: HITS per a grans i petits!
18.30 h: Entrega de premis amb Ernest Corderoure
—  Activitat gratuïta i presencial amb reserva prèvia al web

A càrrec de Laia Camps. + 3 anys.
Taller musical per a famílies on s’inclouen danses, jocs, arts plàstiques i contes 
per a gaudir i descobrir la música dels Mozart.

—  Activitat gratuïta amb reserva prèvia al web. 
—  Taller familiar (infants acompanyats d’una persona adulta).

A càrrec de Marina Sàez. + 6 anys.
Projecció del conte interactiu La finestra indiscreta i elaboració d’una col·lecció 
de postals en relació a l’interactiu mitjançant la tècnica de l’estampació.

—  Activitat gratuïta amb reserva prèvia al web. 
—  Taller familiar (infants acompanyats d’una persona adulta).

Quan la Mia descobreix que el seu amic Charlie, 
un lleó blanc, es troba en perill, decideix 
emprendre un viatge plegats a través 
de la sabana a la recerca d’una terra 
on el fèlid pugui viure en llibertat.

Projecció de tres curtmetratges: Zog i els doctors voladors (Zog and the 
flying doctors), El senyor del pomer (Apple tree man) i L’ocellet i les abelles 
(The little bird and the bees).

Sasha, una joveneta de l’aristocràcia 
russa, decideix partir cap al Gran Nord 
seguint la pista del seu avi per tal 
de recuperar el famós vaixell.

Divendres, 25 de febrer, de 16.30 a 19.00 h

Dissabte, 12 de febrer, a les 11.30 h

Dissabte, 5 de març, a les 11.30 h

Dissabte, 22 de gener, 
a les 11.30 h 
Direcció de Guilles de Maestres (Fr, 2018)

Dissabte, 26 de febrer, 
a les 11.30 h
+ 3 anys

Dissabte, 26 de març, 
a les 11.30 h
+ 6 anys
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CENTRE MATAS I RAMIS
C/Feliu i Codina, 20
08031, Barcelona
Tel. 934 072 356
ccmatasiramis@bcn.cat
Metro: Horta (L5) i Valldaura (L3)
Bus: 86, 87, 102, 185, 19, V21, V23, V25

ESTIGUES AL DIA A LES NOSTRES XARXES SOCIALS
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/matasiramis
   @ccmatasiramis
   @ccmatasiramis
   @ccmatasiramis

De dilluns a divendres, de 8.30 a 22.00 h
Dissabte, de 9.00 a 14 h

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica l’informem que les dades formen 
part d’un fitxer responsabilitat de Calaix de Cultura S.L. amb la finalitat de gestionar la relació. Les seves dades 
seran conservades durant el període de responsabilitat o mentre sigui necessària per a la gestió de la relació. 
Les persones usuàries tenen el dret a accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’autoritat Espanyola de Protecció 
de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades en l’adreça electrònica 
calaixdecultura@calaixdecultura.cat o al domicili social situat al c. Diputació 185, pral. 1a. Donarem resposta a 
qualsevol petició.
L’encarregat del tractament és Calaix de Cultura S.L. i el Delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. 
(www.uneon.es). L’adreça electrònica de contacte és calaixdecultura@calaixdecultura.cat.
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ACTIVITATS I 
ESCENA FAMILIAR
Hivern 2022

Centre Cívic Matas i Ramis 

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL 
PER A NADONS (0-16 MESOS)

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL 
PER A BEBÈS (2-3 ANYS)

La música és una font de comunicació i expressió que afavoreix que l’infant 
desperti la curiositat per allò que l’envolta i millori la concentració i la capacitat 
auditiva. Pretenem promoure la participació de les famílies per avançar en el 
desenvolupament dels nostres fills/es.

Xerrades per a acompanyar la criança amb espais de debat, intercanvi, reflexió i 
formació sobre temes d’interès i orientació educativa de cada cicle evolutiu dels 
nostres infants.Dimecres, de 10.00 a 11.00 h

Del 19/1 al 23/3 (10 sessions)
Preu trimestral: 37,63€. Taller de 10 hores
Prof. d’Escola de Música Pausa
—  Inscripcions al web o presencials.
— Taller familiar (infants acompanyats d’una persona adulta).

SALUT EMOCIONAL EN ELS JOVES 
I ELS INFANTS  EN LA MORT I EL DOL
Dijous, 17 de març, a les 18.30 h

A càrrec de Xusa Serra
Quines eines podem emprar quan els infants i els joves han de conviure amb les 
adversitats, la mort de qui estimen i el dol? 
Actualment molts infants viuen amagant aquest dolor de l´ànima, al marge de 
rituals i comiats, ja que  la negació de l´entorn i el silenci de les famílies els pot 
provocar una confusió davant l’aflicció que augmenta les seves pors i insegure-
tats. 
En parlarem, debatrem i oferirem eines per enfrontar-nos-hi de la millor manera 
possible.

—  Activitat gratuïta i presencial amb reserva prèvia al web.

Dissabte, de 10.30 a 11.30 h 
Del 22/1 al 26/3 (10 sessions)                          
Preu trimestral: 37,63€. Taller de 10 hores
Taller familiar (infants acompanyats d’una persona adulta) 
Prof. d’Escola de Música Virgínia Blanch

—  Inscripcions al web o presencials.
— Taller familiar (infants acompanyats d’una persona adulta).

XERRADES FAMILIARSTALLERS MUSICALS

Aquest 2022 la comunitat literària internacional 
celebra el 325è aniversari de l’escriptor francès 
Charles Perrault (1628-1703). 
De la seva trajectòria hem recollit personatges tan 
estimats com “La Ventafocs”, “El Gat amb botes, 
“Barba Blava” o “Contes de fades”.
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