NASCUTS
PER LLEGIR

SANT JULIÀ DE LÒRIA I LA MASSANA · SETEMBRE > NOVEMBRE 2019

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
SANT JULIÀ DE LÒRIA
Biblioteca Comunal Universitària
Tel. 744 044
biblioteca@comusantjulia.ad
www.santjulia.ad / www.agenda.ad

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
LA MASSANA
Biblioteca Comunal Antoni Morell
Tel. 838 910
biblioteca@comumassana.ad
www.santjulia.ad / www.agenda.ad

PER A INFANTS DE 0 A 3 ANYS
INSCRIPCIONS GRATUÏTES
PLACES LIMITADES!
21/9/19 · 11 h i 12 h · Biblioteca Comunal Antoni Morell de La Massana
SONADONS: TALLER DE MÚSICA EN FAMÍLIA · A càrrec de Sonadons

Un entorn ric en experiències musicals amb un ampli ventall de modes i mètriques diferents mitjançant l’ús de recitats i cançons
i basant-nos en patrons tonals i rítmics, que faran que es gaudeixi de la vivència musical a través de l’exemple directe,
del joc i del moviment.

28/9/19 · 11 h · Sala de la llar de foc - Casa Comuna (actes Vila Medieval)
CONTES AL CASTELL · A càrrec de La Minúscula

Dos trobadors ens explicaran històries i llegendes de dracs, princeses i prínceps. Farem un viatge sensorial al passat més màgic!

2 9/9/19 · 11 h · Sala de la llar de foc - Casa Comuna (actes Vila Medieval)
ANEM A CAÇAR UN ORC · A càrrec d’Olga Cercós

Arribarem fins a una cova després de travessar un riu, el fang, vèncer una tempesta de neu... i un cop trobem la cova... hi haurà
un orc? Només sabrem que hi haurà algú amb un nas, dos ulls, una boca i dues orelles. Però no el veurem. I... què passarà?

19/10/19 · 11 h · Biblioteca Comunal Antoni Morell de La Massana
EL CIRC HA ARRIBAT · A càrrec d’Olga Cercós

Arriba la màgia del circ! Animals, trapezistes i pallassos estan preparats per sortir a la pista i deixar-nos bocabadats. Una sessió
interactiva entre l’adult i l’infant per ajudar-lo a identificar els personatges característics del circ, gaudir del ritme i del moviment.

2 6/10/19 · 11 h · Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria
REBEL·LIÓ A LA CUINA · A càrrec de Montse Dulcet

Us podeu imaginar que passaria si un dia els estris de la cuina farts de veure com els nens i nenes s’alimenten de qualsevol manera,
organitzessin una rebel·lió? Entre tots ho descobrirem.

23/11/19 · 11 h · Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria
CONTES QUE RESPIREN CALMA · A càrrec d’Olga Cercós

Cinc amics sembla que esperen alguna cosa darrera la finestra: la lluna, el vent, la neu, o res en especial... L’infant observarà
com els protagonistes esperen i veurà la il·lusió de cadascú d’ells quan passa allò que esperen, o com reaccionen quan passa
alguna cosa que no esperaven.

3 0/11/19 · 11 h · Biblioteca Comunal Antoni Morell de La Massana
LA MEDUSA PERDUDA · A càrrec d’Eva Gonzàlez

Al bosc de Riudolç viuen molts animals, uns dormen de nit i uns altres de dia. I un riu d’aigua dolça fins que apareix una medusa,
perduda i el riu deixar de ser dolç...

