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ACTIVITATS QUE REQUEREIXEN PREINSCRIPCIÓ (Gratuïtes)

DATA / HORARI

Taller familiar de galetes per la castanyada

20 d'octubre, de 10 a 11.30 h

Taller de galetes per la castanyada

20 d'octubre, de 12 a 13.30 h

Taller de sushi
Taller: “Les cúpules de Leonardo”

18 de novembre, d'11.30 a 13 h
24 de novembre,
d'11 a 12 h i de 12.15 a 13.15 h

Taller d'arquitectura: “La Teranyina”

1 de desembre, de 10 a 11.30 h

Taller d'arquitectura: “La ciutat aquàtica”

1 de desembre, de 12.30 a 14 h

Taller de robòtica
Taller d'astronomia: “El coet d'en Tintín”

15 de desembre, de 10.30 a 11.30 h
15 de desembre, de 12 a 13 h

XERRADA: “ALIMENTACIÓ INFANTIL I JUVENIL SALUDABLE I SENSE CONFLICTES”
Dissabte, 6 d'octubre, d'11 a 13 h
Teatre municipal
Xerrada on abordarem diversos temes relacionats amb l’alimentació: lactància materna o artificial;
l’alimentació complementària; la neofòbia (nens que no mengen aliments nous); menjar a casa o a
l’escola; els nens vegetarians; menjar sa a la infància. Preguntes i respostes.
A càrrec de: Julio Basulto. Dietista-nutricionista. Professor associat a la Universitat de Vic, col·laborador habitual a Ràdio Nacional d’Espanya, El País, Cadena Ser i altres mitjans. Autor de sis llibres divulgatius sobre nutrició, entre els quals, Se me hace bola: Cuando no comen como queremos que coman
i Mamá come sano.
Adreçat a: pares, mares, mestres, educadors...
TALLER FAMILIAR DE GALETES PER LA CASTANYADA
Dissabte, 20 d'octubre, de 10 a 11.30 h
Espai cultural Ca l'Anita
Identificarem els símbols més típics de la castanyada tot gaudint d’un taller familiar de decoració de
galetes que pretén despertar l’interès i creativitat de l’infant.
A càrrec de: Bimba’s cakes. Marta Sánchez Quintana, cake designer i Jesús Navarro Tavera.
Adreçat a: famílies amb infants nascuts entre el 2012 i el 2015. És requisit indispensable venir acompanyat del pare, de la mare o tutor/a (pot ser un adult per diversos germans).
Material a càrrec del participant: cal portar carmanyola o similar per guardar les galetes.

ACTIVITATS SENSE PREINSCRIPCIÓ (Gratuïtes)

DATA

Xerrada: “Alimentació infantil i juvenil saludable i sense conflictes”

6 d'octubre, d'11 a 13 h

Planetari portàtil digital

27 d'octubre, d'11 a 19 h

TALLER DE GALETES PER LA CASTANYADA
Dissabte, 20 d'octubre, de 12 a 13.30 h
Espai cultural Ca l'Anita
Identificarem els símbols més típics de la castanyada tot gaudint d’un taller familiar de decoració de
galetes que pretén despertar l’interès i creativitat de l’infant.
A càrrec de: Bimba’s cakes. Marta Sánchez Quintana, cake designer i Jesús Navarro Tavera.
Adreçat a: nascuts entre el 2006 i el 2011, sense acompanyant.
Material a càrrec del participant: cal portar carmanyola o similar per guardar les galetes.

PLANETARI PORTÀTIL DIGITAL
Dissabte, 27 d'octubre
Pl. Frederic Rahola
Gaudirem d’un dels planetaris digitals més grans del país, amb projecció de 360 graus i espectacles
audiovisuals per a totes les edats i públics, amb tecnologia digital d’última generació.
A càrrec d’: Univers Quark, serveis astronòmics. Serveis d’astronomia didàctica i recreativa. Joan Pujol,
llicenciat en astronomia i astrònom divulgador en el centre d’observació de l’univers.
Adreçat a: tots els públics, segons programació
- De les 11 a les 11.35 h i de les 17 a les 17.35 h: Sessions per a petits astrònoms on descriurem el
dia i la nit, parlarem de les constel·lacions i acabarem amb un emocionant viatge a la lluna. Recomanat
per a infants de menys de 7 anys, acompanyats d’adults.
- De les 12 a les 12.50 h i de les 16 a les 16.50 h: Projecció en català de la pel·lícula Galaktos (25
minuts), amb la qual viatjarem a través de la via làctia i coneixerem els meravellosos paisatges còsmics:
estrelles, nebuloses, un perillós forat negre. Recomanat per a infants a partir de 7 anys, joves i adults.
- De les 13 a les 13.50 h: Projecció en català de la pel·lícula Orígens de la Vida (30 minuts), que intenta resoldre algunes de les preguntes més profundes de la ciència: l’origen de la vida i la recerca
humana fora del nostre planeta. Recomanat per a infants a partir de 10 anys, joves i adults.
- De les 18 a 18.50 h: Projecció en català de la pel·lícula Deep Sky, un viatge de 30 minuts on observarem i coneixerem impressionants objectes de la nostra galàxia, com nebuloses i cúmuls estel·lars,
així com altres galàxies que formen part del nostre misteriós univers. Recomanat per a joves a partir
dels 12 anys i públic adult.

TALLER: “LES CÚPULES DE LEONARDO”
Dissabte 24 de novembre, d'11 a 12 h i de 12.15 a 13.15 h
Escola Narcís Monturiol
Aprendrem, jugarem i interactuarem a partir d’una de les idees del genial Leonardo Da Vinci: les cúpules autosostenibles, que construirem a partir de peces de fusta especialment dissenyades, aconseguint cúpules sense elements d’unió de 4 metres de diàmetre. Treballarem geometria, història, art,
tecnologia i arquitectura. Activitat multidisciplinar i lúdica que combina coneixement, experimentació
i treball en equip. Poden venir acompanyats d’un progenitor tot i que no és requisit imprescindible.
A càrrec de: Museu de matemàtiques de Catalunya
Adreçat a: nascuts entre el 2010 i el 2013 (d'11 a 12 h) i nascuts entre el 2004 i el 2009 (de 12.15
a 13.15 h). Poden venir acompanyats del pare, de la mare o tutor/a. És opcional.

TALLER D'ARQUITECTURA: “LA TERANYINA”
Dissabte 1 de desembre, de 10 a 11.30 h
Escola Narcís Monturiol
Lúdicament, els arquinventors descobriran que un fil potser no té gaire resistència, però si treballa en
companyia d’altres la situació canvia moltíssim…
A càrrec d’: ARQ INVENTORS, introducció a l’apassionant món de l’arquitectura per als més petits.
Marga Aldeamil i Maria José Pacheco, arquitectes.

Un cop finalitzades les pel·lícules (excepte a les dues sessions per a petits astrònoms ), podrem gaudir en directe del cel diürn i nocturn de Roses (15-20 minuts).

Adreçat a: nascuts entre el 2011 i el 2014.

TALLER DE SUSHI
Diumenge, 18 de novembre, d'11.30 a 13 h
Espai cultural Ca l'Anita
Taller teòric i pràctic on els participants tindran l’oportunitat d’endinsar-se en la cultura i gastronomia
japonesa, tot coneixent nous productes i eines per cuinar, tastant nous aliments i sabors, mentre elaboren rotlles de sushi que podran emportar-se a casa.

TALLER D'ARQUITECTURA: “LA CIUTAT AQUÀTICA”
Dissabte 1 de desembre, de 12.30 a 14 h
Escola Narcís Monturiol
Mostrarem com neixen i creixen les ciutats adaptant-se a les necessitats de les persones que hi viuen,
tot partint del nostre poble, Roses. N'analitzarem la història i l'evolució, debatrem com la podríem
millorar i proposarem construir una ciutat aquàtica, potser flotant o submergida…

A càrrec de: Somsushi. Juan Manuel Bonillo i Alfonso López, experts en gastronomia japonesa
i cultura nipona.

A càrrec d’: ARQ INVENTORS, introducció a l’apassionant món de l’arquitectura per als més petits.
Marga Aldeamil i Maria José Pacheco, arquitectes.

Adreçat a: nascuts entre el 2007 i el 2012.

Adreçat a: nascuts entre el 2006 i el 2010.

Material a càrrec del participant: cal portar carmanyola o similar per guardar els rotlles de sushi.

TALLER DE ROBÒTICA
Dissabte 15 de desembre, de 10.30 a 11.30 h
Espai cultural Ca l'Anita
Oferirem una aproximació als automatismes de la robòtica i la seva programació, experimentant amb
petits artefactes robòtics que interaccionen dins una plataforma i que disposen de reconeixement tàctil, visual o acústic.
A càrrec d’: Univers Quark, serveis astronòmics. Serveis d’astronomia didàctica i recreativa. Joan Pujol,
llicenciat en astronomia i astrònom divulgador en el centre d’observació de l’univers.
Adreçat a: nascuts entre el 2005 i el 2010.

TALLER D'ASTRONOMIA: “EL COET D'EN TINTÍN”
Dissabte 15 de desembre, de 12 a 13 h
Espai cultural Ca l'Anita
Tintín, un dels herois més coneguts del món del còmic, va arribar a la lluna amb el seu conegut coet.
Taller original i divertit que consisteix en el muntatge i enlairament del coet d'en Tintín. Ens permetrà
aproximar-nos al món de l’astronàutica, treballant conceptes com la gravetat, l’aerodinàmica i la propulsió. Els participants poden haver llegit prèviament el llibre “Tintín, objectiu la Lluna”.
A càrrec d’: Univers Quark, serveis astronòmics. Serveis d’astronomia didàctica i recreativa. Joan Pujol,
llicenciat en astronomia i astrònom divulgador en el centre d’observació de l’univers.
Adreçat a: nascuts entre el 2007 i el 2011.

REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ
TOTES LES ACTIVITATS REQUEREIXEN PREINSCRIPCIÓ, excepte la xerrada sobre l'alimentació i
l'activitat Planetari Portàtil digital, que es formulen com a obertes, condicionades a l'aforament
de l'espai.

PREINSCRIPCIONS
1. Cal que les formalitzi el pare, la mare o el tutor/a legal del menor.
2. Dates: es formalitzaran preferiblement mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament
inscripcions.roses.cat del 24 al 30 de setembre de 2018 o bé, presencialment, al SAC,
de 9 a 14 h, els dies 26 i 27 de setembre de 2018.
3. Els usuaris que no s’hagin preinscrit a les dues anteriors edicions de l’Aprenem Jugant (tardor
2017 o primavera 2018) hauran d’adjuntar fotocòpia de la targeta sanitària dels
menors fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor/a legal.
4. Places limitades. Es farà un sorteig de places el dia 3 d'octubre de 2018 a cada una de les
activitats on la demanda hagi superat l'oferta inicial. Tindran prioritat d'admissió els infants
i joves empadronats a Roses.
5. A partir del 5 d'octubre, a les 10 h, la llista d'admesos i exclosos estarà penjada al plafó de
l'Àrea d'Ensenyament.
6. L'organització es reserva el dret d'anul·lar les activitats que no hagin obtingut el mínim necessari
de preinscripcions un cop finalitzat el període establert.
7. Es demana compromís en l'assistència i, en cas de no poder-hi assistir, cal avisar amb antelació
(ensenyament@roses.cat) per possibilitar que hi participin infants o joves en llista d'espera.

TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES

MÉS INFORMACIÓ
Àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament de Roses
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h
Plaça de Catalunya, 8, 1r pis
Tel. 972 25 24 00
www.roses.cat
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