Jugo, jugues...
Juguem?
Mostra de jocs i
joguines al Casal Infantil
Sagrada Família

15·12·21 —
05·01·22

Les Mostres de jocs i joguines de l’Eixample
són espais on les famílies amb infants de 0
a 12 anys poden compartir estones de jocs
i descobrir i experimentar les últimes novetats lúdiques i educatives del mercat.
Aquests espais s’ofereixen als quatre casals del districte i esdevenen una oportunitat per a què els infants i les seves famílies, amb assessorament professional, facin
una selecció conscient de joguines, promovent la igualtat de gènere i un consum crític
i responsable, especialment necessari durant les festes nadalenques.
Els espais de les mostres es distribueixen
per grup d’edat, atenent a les necessitats
dels infants i les seves famílies i a la tipologia de jocs. Durant la mostra, a més a més,
els casals organitzen tallers, jocs i espectacles infantils i familiars.

Activitats
complementàries
a la mostra

Totes les activitats es realitzen al
Centre Cívic Sagrada Família.
Inscripcions a partir del 9 de
desembre, per correu electrònic
casalinfantil@ccsagradafamilia.net,
telèfon 934508917 o presencialment
al Centre Cívic.
Els infants han d’anar acompanyats
d’una persona adulta.

1 anys
a3

22

desembre

17 h

Taller de caixetes de música
Compartirem amb infants i famílies una estona de
música amb cançons cantades i envoltades d’objectes
sorprenents.
Noemí Duran Llusà

2anys
a8
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desembre

16.45
i 18 h

Històries de bosc. Animalia, INC.
Us heu preguntat mai què és un bosc? L’equip
d’Animalia ens convida a descobrir-ho i a aprendre què
ens pot oferir la natura: històries amagades, joguines i
animals.
Una activitat teatral i pedagògica amb 3 espais:
contacontes, taller participatiu per treballar la
imaginació i taller de titelles.
Cia. Sàndal Produccions

9a
12
anys
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desembre

17 h

Taller l’Autòmat pintor
Com funciona els autòmats? Crearem un autòmat
pintor amb gots, retoladors i altres elements senzills,
tot completant un circuit elèctric amb un motor, una
pila i cables. Podrem establir patrons observant les
diferències entre els traços que en generen.
Explorium

4anys
a8
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desembre

17 h

Ombra i llum, pols d’estrelles
Taller poètic que ens endinsa per una història narrada
a partir de l’ombra i la llum, on els infants i les seves
famílies podran ser partícips de la narració mitjançant
la creació de nous elements que ajudin a posar un final
feliç a aquesta història..
Julien Martínez

Famílies

30

desembre

11 h
12 h

Taller de psicomotricitat Aucouturier
Mitjançant l’exploració sensorial i motora, petits i
grans ens retrobarem en un espai cuidat per a sentir,
descobrir, compartir i molt més.
→ De 12 a 24 mesos a les 11 h
→ De 24 a 36 mesos a les 12 h
Aina Gispert
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a7
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desembre

11 h
12.15 h

Joc de Minigolf
Vine a la mostra i torna’t un expert al Minigolf,
demostra les teves habilitats i la teva destresa amb el
domini del pal. Crea el teu propi recorregut i completa
tots els clots del circuit. A més, es poden formar equips
per compartir l’experiència del joc. Apunta-t’hi.
Animació Rubies
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5
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Joc de circuit de cotxes GT teledirigits
Aprèn a conduir un cotxe teledirigit i converteix-te
en un pilot intrèpid per tal d’arribar a ser un bon
conductor. Per això només cal tindre els cinc sentits en
alerta, reflexos i arribaràs ben lluny!
Animació Rubies

Casal Infantil Sagrada Família
Provença, 480
Tel. 93 450 89 17
ccsagradafamilia.net/infancia

Informació de la mostra
Preu d’accés: 1,50 € per infant
i sessió (inclou accés a les
activitats, cal reservar plaça)
Capacitat dels espais limitada.
Totes les activitats compleixen
amb les condicions d’higiene
i seguretat dictades per les
autoritats sanitàries.
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11 a 13.30 h / 16.30 a 19.30 h
11 a 13.30 h
16.30 a 19.30 h

Més informació a
barcelona.cat/eixample

