
 

 
10:30-
11:30 

Fotografia 
 

La llegenda del tauler 
d'escacs i els grans 

de blat 

Yoga en 
família 

Anem al cine Primers auxilis Taller per 
infants 

Tècniques de 
relaxació i 
massatge 

11:30-
12:00 ESMORZAR 

12.00-
13.00 

Xerrada Joan 
Carbonell 

Primers auxilis La llegenda del tauler 
d'escacs i els grans 

de blat 

Yoga en família Taller per 
infants 

Tècniques de 
relaxació i 
massatge 

13:00-
16:00 DINAR POPULAR 

16:00-
17:00 

Taller 
Des-carats 

Cantem amb 
l’espinguet 

Què és el 
MIV? 

Aprenem a fer server 
l’Appinventor 

Conte sobre 
Madagascar 

Taller per 
infants 

 

17:00-
17:30 BERENAR 

17.30-
18.30 

Cantem 
amb 

l’espinguet 

Conte sobre 
Madagascar 

Fem un joc 
amb Scratch 

Cinefòrum Què és el MIV? Taller 
Des-carats 

Taller per infants 

 

Fem un joc amb Scratch: Farem un joc molt senzill amb scratch a base de fer seguir unes instrucions molt senzilles. Edat recomanada: A 
partir de 8 anys 

La llegenda del tauler d'escacs i els grans de blat: Taller de matemàtiques divertit i multidisciplinar amb l'objectiu de dotar d'un anàlisi crític 
els nombres del móncontemporani que ens envolta. Edat recomanada: A partir de 13 anys. 

Yoga en familia: Farem una introducció al yoga a partir de postures senzilles i tècniques de respiració i relaxació. Edat recomanada: totes les 
edats. 

Anem al cine: Pase de pel·lícules per a infants amb reflexió al final. 

Cinefòrum: Pase de pel·lícules per a joves i adults amb reflexió al final. 



 

Primers auxilis: Casos pràctics per saber com actuar en situacions d' emergència i també en casos menys greus però més freqüents. Edat 
recomanada: totes les edats. 
 
Tècniques de relaxació i massatge: Tècniques de massatges, respiració i meditació per aconseguir relaxar el cos i la ment. Edat 
recomanada: a partir de 12 anys. 
 
Taller per infants: Farem jocs i tallers aptes per totes les edats. Edat recomanada: totes les edats. 
 
Xerrada Joan Carbonell: Com fer que els nens facin el que jo vulgui. Xerrada amb tècniques i estratègies de modificació de conducta 
impartida per Joan Carbonell, psicopedagog de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic de l'Alt Penedès i professor associat de la Universitat 
de Barcelona del Màster de Psicopedagogia. Edat recomanada: pares i mares de qualsevol edat o persones que treballin amb infants i joves. 
 
Què és el MIV?: Explicarem què és el MIV, com ens organitzem entre les monitores i quin paper tenen els altres dos vertex del triangle 
d’aquesta entitat: famílies i infants. Edat recomanada: totes les edats. 
 
Taller Des-carats: Taller d'enginyeria de paper. Realitzarem un petit llibre desplegable on obtindrem fins a quatre escenes seqüenciades que 
mitjançant uns moviments senzills ens donaran la sensació d'un dibuix animat. El taller consistirà en construir aquesta estructura i dibuixar-la. 
Edat recomenada: a partir de 12 anys. 
 
Cantem amb l’espinguet: El taller que proposo és de cantar. Cantar amb moviment i a veus a partir de cànons. Es pot fer perfectament en 
família. Edat recomanada: Pot venir qui vulgui de l'edat que sigui. Si els nens són petits, de 5-6 anys o menys, millor que vinguin acompanyats. 
 
Fotografia: Tenint en compte que no tothom té accés a un material fotogràfic d'alta qualitat, farem un taller de fotografia adaptada per mòbils (o 
altres dispositius, poden ser càmeres compactes). Per tant el taller constarà d'una part teòrica i una pràctica, on els participants aniran a buscar 
una sèrie de fotografies per encàrrec meu, on podran practicar i desenvolupar la teòrica descrita anteriorment. Edat recomanada: A partir de 12 
anys aproximadament. 
 
Conte sobre Madagascar: Explicarem un conte sobre la illa de Madagascar i algunes anecdotes del viatge. Tot això de la mà d’un gran 
conte-contes. Edat recomanada: totes les edats.  
 
Aprenem a fer server l’Appinventor: Dissenyarem i programarem una aplicació de mòbil que es podrà executar en els mateixos mòbils dels 
participants de forma molt senzilla. No és necessita cap coneixement de programació per fer el taller i un cop acabi el taller es podran instal·lar 
l'aplicació al mòbil. Edat recomanada: A partir de 12 anys aproximadament. 


