
 PETIT CINECLUB

LA FADA DE LES ESTACIONS

Dissabte, 29 d’ abril, a les 11.30 h

MÚSICA

Activitat gratuïta amb reserva prèvia a través del web.

PETIT CINECLUB

Mostra Vibra, projecte pilot d’Horta Cançó d’Autor en context 
educatiu. 

El cantautor i músic Joan Colomo, mestres i alumnes de 5è (A 
i B) de l’escola Mare Nostrum mostraran el procés de creació 
que han elaborat al llarg del curs. Vine a vibrar fort amb el 
Mare Nostrum!

EL MARE VIBRA

Dissabte, 10 de juny, a les 11.30 h
+4 anys

ARTS ESCÈNIQUES

Activitats gratuïtes amb reserva prèvia a través del web. Activitat gratuïta i amb reserva prèvia a través del web 15 dies abans.

TEMPS EN FAMÍLIA

MIQUELÓ EL MARINER

Dissabte, 15 de d’abril, a 
les 11.30 h

1-3  anys (acompanyats d´una 
persona adulta). 

Cançons, contes i ballmane-
tes acompanyats d’acordió, 
objectes i petits titelles.

A càrrec de: Francesca Salcedo

CIRC EN FAMÍLIA

Dissabte, 27 de maig, a les 
11.30 h
+5 anys (acompanyats d´una 
persona adulta). 

A càrrec de: Guillem Pacheco 
Garcia, artista en residència  artís-
tica al Centre Cívic. 

Tastet en família de diferents 
disciplines de circ com ara 
malabars, equilibris i acrobà-
cies. 

Activitats gratuïtes amb reserva prèvia a través del web.

DEIXEU-LI FER (O LA 
HISTÒRIA D’ EN 
PATUFET)

Cia. Olveira Salcedo
Teatre d’ombres (titelles)

Dissabte, 22 d’abril, a les 
11.30 h
+3 anys

Versió dramatitzada del conte 
tradicional En Patufet.

SOLONI
Ricardo Cornelius

Dissabte, 13 de maig, a les 
11.30 h
+4 anys

Clown, comèdia física i poesia 
visual. 

Una infinitat de plomes llancen 
a l’escenari un personatge. 
Una d’aquestes, li mostrarà un 
camí pel qual només podrà 
creuar-hi volant. 

Aquest programa de curtmetratges ens parla de la importància 
de l’esforç i la constància per a aconseguir el que ens pro-
posem. Dues petites històries amb protagonistes d’allò més 
decidits, valents i perseverants.
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CENTRE CÍVIC 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

TROBA´NS ON VULGUIS!
    @ccmatasiramis
    @ccmatasiramis
    @matasiramis  

De dilluns a divendres, de 8.30 a 22.00 h
Dissabte, de 9.00 a 14.00 h

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgàni-
ca l’informem que les dades formen part d’un fitxer responsabilitat de Calaix de Cul-
tura 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’au-
toritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposi-
ció 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 Dele-
gat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). 
L’adreça electrònica de contacte és calaixdecultura@calaixdecultura.cat.

ACTIVITATS I 
ESCENA FAMILIAR

Centre Cívic Matas i Ramis TALLER MUSICAL

Taller per a infants acompanyats d’una persona adulta.

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL 
PER A BEBÈS (2-3 ANYS)

De l’ 1/4 al 10/6 (9 sessions)                          

Preu trimestral: 33,87 €. Taller de 9 hores
Taller familiar (infants acompanyats d’una persona adulta) 
Prof. d’Escola de Música Virgínia Blanch

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.

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL 
PER A NADONS (0-16 MESOS)

NUTRICIÓ FAMILIAR

4 IDEES CLAU PER A UNA ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE 
TALLER D’ALIMENTACIÓ SALUDABLE FAMILIAR

Dimarts, de 18.00 a 19.30 h
Del 9/5 al 30/5 (4 sessions)                           

Sessió 1 (9/5): De la terra al plat
Sessió 2 (16/5): Del supermercat… a un superplat! 
Sessió 3 (23/5): Menys animal, més vegetal
Sessió 4 (30/5): Construïm menús! 

—Formadora: Gemma Miranda (dietista nutricionista de l’equip de pediatria del CAP Horta,

    CAP Carmel i CAP Sant Rafael) 

Requisits d’ inscripció: infants de 7-10 anys amb una persona adulta responsa-
ble de la seva alimentació.
Activitats gratuïtes amb reserva prèvia a través del web.

Dissabte, de 10.00 a 11.00 h 

Primavera 2023
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Il·lustració alumnes 5è A i B de l’Escola Mare Nostrum
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