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PROGRAMACIÓ FAMILIAR TARDOR 2022         
Octubre, novembre i desembre

LA PETITA PETANCA                                                
Dimarts 4 d’octubre i 
8 de novembre de 17.15 a 18.15 h
Joc que fomenta la punteria, el control de força i la 
punteria en un entorn natural. Activitat intergeneracional 
amb l’Associació de Petanca del centre.

LA PETITA BIBLIOTECA    
Dimecres 5 i 19 d’octubre , 2, 23 i 
30 de novembre de 17.15 a 18.15 h
Espai tranquil de lectura de contes, la mini-biblioteca 
del Centre Cívic Sarrià.

LA PETITA PROPOSTA            
Dimecres 26 d’octubre, 
9 i 16 de novembre de 17.15 a 18.15 h
Petites propostes de tallers i materials per a famílies de 
l’Espai Infantil El parc.

ARRI ARRI TATANET: MUUN           
Dissabte 22 d’octubre a les 17.30h
Espectacle per tota la família d’ombres, llums i músi-
ca que ens descobreix un nou planeta on es parla un 
llenguatge diferent a cura de la Cia la Curiosa dins del 
cicle Barcelona Districte Cultural. 

TRADICIONAL: LA CASA ENCANTADA       
Dissabte 29 d’octubre, a partir de les 18 h
El centre cívic es converteix un dia a l’any en una casa 
encantada. Activitat coorganitzada amb joves de l’As-
sociació escoltes i guies Sant Ignasi.

PETITA ESCENA: PLOU I FA DOL      
Dissabte 26 de novembre, a les 17.30 h
Sembla que tot, un dia o altre, s’acaba. S’acaben les 
galetes de l’àvia, s’acaba la pluja, s’acaben els llibres, 
les col·leccions de cromos… Conte amb titelles i 
ombres a cura d’Ada Cusidó @ducunculalsac



XERRADES FAMILIARS        

Famílies aquest trimestre tindrem 2 xerrades, apun-
teu: Acompanyament al moviment el 18 d’octubre i 
Agressivitat i conflictes el 15 de novembre a cura de 
la Carolina Liniado, @enconsonancia.

TALLERS INFANTILS I FAMILIARS SETMANALS                              

Comencen les inscripcions el 5 de setembre. 
No us adormiu, les places són molt limitades:

Estimulació musical, Massatge per a nadons, 
Roda de cançons en família, Laboratori artístic, 
Jocs d’exterior, Aprèn anglès cantant, Dansa i mo-
viment, Creacions tèxtils.

Per més informació sobre horaris, preus i edats dels 
tallers mireu al web .

PROGRAMACIÓ DE NADAL      

Aquest Nadal tindrem una petita biblioteca d’advent 
i les tradicionals recerca del tió i Caga Tió del Centre 
Cívic. Més info al web!

ESPAI INFANTIL EL PARC          

De dilluns a divendres de 10 a 13h i de 16 a 19h 
i els dissabtes de 10 a 13h
Espai de joc obert matins i tardes per a famílies amb 
materials adequats, d’ús lliure, responsable  i compar-
tit en un entorn natural.

Famílies! Recordeu que totes les activitats són amb 
inscripció prèvia.
Per més informació sobre les inscripcions o la progra-
mació familiar en general podeu consultar el nostre 
web o trucar-nos al 932562720!   
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HORARIS                        

CENTRE CÍVIC SARRIÀ
De dilluns a divendres de 9 a 21h
Dissabtes de 10 a 21h

ESPAI INFANTIL “El Parc”
Horari estiu:
De 10 a 13h i de 17 a 20 h de dilluns a divendres, i 
dissabtes de 10 a 13h

Horari hivern:
De dilluns a divendres de 10 a 13h i de 16 a 19h i 
dissabtes de 10 a 13h


