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PROGRAMACIÓ FAMILIAR TARDOR 2021         
Octubre, novembre i desembre

LA FESTA DEL PENTINAT                         
Dissabte 2 d’octubre, de 12 a 13 h
Taller familiar per a persones que pentinen infants. Perquè 
pentinar i pentinar-se sigui un acte creatiu, amorós, divertit 
i amb sentit.

COLLAGE PARTICIPATIU    
Dissabte 2 d’octubre, de 13 a 14 h
Espai participatiu per construir entre tots un gran mural de 
collage.

LA PETITA BIBLIOTECA        
Dimecres 6 i 20 d’octubre, 3 i 17 de novembre, 
de 17 a 18 h
Espai tranquil de lectura de contes, la mini-biblioteca del Cen-
tre Cívic Sarrià.

LA PETITA PROPOSTA         
Dimecres 13 i 27 d’octubre i 
10 i 24 de novembre de 17 a 18 h
Petites propostes de tallers i materials per a famílies de l’Es-
pai Infantil El parc.

ARRI ARRI TATANET: EL RATOLÍ FREDERIC      
Dissabte 16 d’octubre, a les 17.30h 
Espectacle de música i titelles a partir del conte de Leo Le-
oni amb titelles, cançons i algun poema a càrrec de la Cia 
Cacauet teatre.  

TRADICIONAL: LA CASA ENCANTADA      
Dissabte, 30 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’Asso-
ciació escoltes i guies Sant Ignasi.

PETITA ESCENA: LA REVOLTA DELS CONTES          
Dissabte 6 de novembre, a les 17.30 h 
Una pel·lícula irreverent per a nens i nenes que barreja 
històries clàssiques per fer-ne una de nova. De la distri-
buïdora Rita&Luca films.



ARRI ARRI TATANET: NÚVOLS AMB NADONS          

Dissabte 13 de novembre a les 17h, 17.50 i 18.40 h
Espectacle que combina la música en directe i la narració 
d’un conte original. Activitat gratuïta del programa Barce-
lona Districte Cultural.

XERRADES FAMILIARS        

Famílies aquest trimestre tindrem 3 xerrades, apunteu: 
Pantalles, infants i noves tecnologies el 27 d’octubre 
amb la Vicky Mateu d’A pas d’infant, Contes tàctils 
el 9 de novembre amb l’Elena Andrés i  Contes per to-
tes les edats l’1 de desembre amb la Judith de La Petita 
Companyia.

TALLERS INFANTILS I FAMILIARS SETMANALS                              

Comencen les inscripcions el 6 de setembre. No us 
adormiu, les places són molt limitades:
Els dilluns Estimulació musical per nadons. Els dimarts 
Dansa i moviment i Iniciació al patinatge. Els dimecres Inici-
ació a l’Skate. Els dijous Creativitat sense pantalles i Skate. 
Per més informació sobre horaris, preus i edats dels ta-
llers mireu al web

PROGRAMACIÓ DE NADAL      

Aquest Nadal tindrem una petita proposta nadalenca 
perquè envieu postals:”Va de collage”i la tradicional o no 
tant tradicional... Recerca del tió i Caga Tió del Centre 
Cívic Sarrià. 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 ma-
terials adequats, d’ús lliure, responsable  i compartit en 
un entorn natural. L’apertura de l’Espai dependrà de 
les mesures covid19 vigents en cada moment.

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!



Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi

ADREÇA        

CENTRE CÍVIC SARRIÀ
C/Eduardo Conde 22-42
08034 Barcelona
Tel.:932 56 27 20 i Fax.: 93 256 27 24
ccsarria@qsl.cat
ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria
facebook.com/ccsarria
instagram.com/ccsarria
twitter.com/ccivicsarria

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


