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

14·12·22 — 
05·01·23

https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/guia-del-districte/agenda/mostra-de-jocs-i-joguines


Totes les activitats es fan a la sala d’actes 
del Centre Cívic Sagrada Família.

No cal inscripció prèvia a les activitats, però els 
infants que assisteixen a l’espai de la Mostra de jocs 
i joguines tenen prioritat d’accés a les activitats 
complementàries programades en aquella sessió.

Els infants han d’anar acompanyats 
per una persona adulta.

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 joc i descobrir i experimentar 
amb les últimes novetats lúdiques i 
educatives del mercat.

Aquests espais s’ofereixen als quatre 
casals infantils 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 dels seves 
famílies i a la tipologia de jocs. Durant 
la mostra, a més a més, els casals 
ofereixen propostes i ambients de jocs, 
tallers, jocs participatius…



El perquè de les coses
Espectacle
L’Ares és una rodamón que viatja per tot el món. Sempre 
va acompanyada del seu carro, que a simple vista, 
sembla ple d’un munt d’andròmines, però que si obres 
bé els ulls i escoltes amb atenció, tots aquells objectes 
es poden convertir en una història fantàstica.

Infants a partir de 2 anys 

22 de desembre a les 17.30 h

Engruna Teatre

Criaturas Infinitas
Taller de joc i construcció creativa en família 
Arriben a Barcelona les “Criaturas Infinitas” i estan desitjant 
que vinguis a jugar amb elles! Proposen espais de creació, 
col·laboració i experimentació a través d’un sistema de 
peces toves, amb el qual podreu crear, construir i imaginar 
sense límits, explorant infinites possibilitats de joc.

Infants de 7 a 12 anys

23 de desembre a les 11.15 h 

23 de desembre a les 12.30 h 

Criaturas Infinitas

Taller de Pixilació
Stop motion amb persones
L’animació stop motion de persones ens permet 
convertir a les persones participants del taller en 
dibuixos animats que poden fer les accions més 
inversemblants i aparentment impossibles!

Infants de 8 a 12 anys

27 de desembre a les 11.30 h

El Bombeto

Activitats 
complementàries  
a la mostra



Soc Natura
Experiència immersiva familiar
Una instal·lació immersiva que ens obre les portes a descobrir 
que formem part d’un món instintiu i viu. Participaràs a 
través del joc amb llums, sons, olors, ombres i altres elements 
per orientar tots els sentits en allò que som: NATURA.

Infants de 0 a 3 anys 

27 de desembre a les 16.45 h

27 de desembre a les 17.45 h

L’Autèntica

Experiències creatives amb llana
Vine a experimentar i a jugar amb llana d’ovella: un material 
amb infinites possibilitats! Podràs crear el teu propi objecte. 

Infants de 4 a 8 anys

28 de desembre a les 11.30 h

28 de desembre a les 17 h

Experiències creatives - Sandra Rodríguez

Taller de psicomotricitat Aucouturier
La psicomotricitat afavoreix l’expressió de les emocions 
i del món interior des de l’exploració sensorial i 
motora. Petits i grans ens retrobarem en un espai 
cuidat per a sentir, descobrir, compartir i molt més.

Infants de 10 a 36 mesos

29 de desembre a les 11.15 h per a infants de 10 a 24 mesos

29 de desembre a les 16.45 h per a infants de 24 a 36 mesos

Aina de Gispert

Cúpula Leonardo
Vine a participar en la construcció col•lectiva d’estructures 
tridimensionals amb bastons que se sostenen mútuament 
i apareixen en els escrits del genial Leonardo da Vinci.

Infants de 8 a 12 anys

30 de desembre a les 11.15 h

30 de desembre a les 12.30 h

MMACA



Jocs gegants
Amb els jocs gegants la diversió està assegurada! 
Anima’t i vine a compartir un moment de 
joc en família de grans dimensions.

Infants de 4 a 8 anys

2 de gener a les 11.30 h

Casal Infantil del Centre Cívic Sagrada Família

Futbol botons
Posem en pràctica partits dinamitzats de futbol botons. 
Joc tradicional català en el que l’habilitat, el sentit tàctic 
i la punteria, són protagonistes. El Gol garanteix emoció 
i alegria. Tot amb elements quotidians com els botons.

Infants de 8 a 12 anys 

2 de gener a les 16.45 h

2 de gener a les 18.15 h 

Button Maker BCN - Enric Albadalejo

Espai d’experimentació sensorial
Potenciar els sentits dels infants des de ben petits és 
fonamental pel seu desenvolupament. Vine al nostre 
espai d’experimentació i descobreix noves textures!

Infants de 0 a 3 anys

3 de gener a les 11.30 h

3 de gener a les 17 h 

Casal Infantil del Centre Cívic Sagrada Família

Joguines amb residus
Cada dia produïm moltíssims residus. Aprofita’ls i crea 
la teva pròpia joguina amb materials reciclats.

Infants a partir de 7 anys 

4 de gener a les 17 h 

Aula Ambiental Sagrada Família



Casal Infantil Sagrada Família

Provença, 480  
Tel. 93 450 89 17 
ccsagradafamilia.net/infancia

Informació de la mostra

Preu d’accés individual: 1,75 € per 
infant i sessió. Possibilitat de compra 
d’abonament de 5 sessions: 7 € (ús 
exclusiu per a cada infant). El preu inclou 
l’accés a les activitats complementàries. 
Capacitat dels espais limitada.

Més informació a  
barcelona.cat/eixample
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