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ACTIVITATS GRATUÏTES AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA

ACTIVITATS GRATUÏTES SENSE INSCRIPCIÓ PRÈVIA





SONS PER A NADONS. TALLER SENSORIAL DE MASSATGE SONOR 

Dissabte 25 de març de 2023, de 10 h a 11 h o d’11.30 h a 12.30 h 

Llar d’Infants el Franquet  

El massatge sonor relaxa profundament i produeix una meravellosa vivència de calma i quietud. Els més 
petits gaudiran d’una experiència de benestar i pau compartida amb la família, en un ambient relaxat, íntim 
i serè. Es realitza fonamentalment amb bols tibetants, i incorpora també la música en directe del piano. 
 
A tenir en compte: Anirem descalços sobre catifes. Podeu portar una manteta. 
 
Adreçat a: Infants nascuts entre el 2020 i el 2023, acompanyats d’un màxim de dos adults. 
 
Inscripció prèvia: Cal que la formalitzi el pare, mare o tutor/a legal del menor, a través de  http://inscrip-
cions.roses.cat/, dins d’aquests terminis:  
- Per a infants empadronats: del 16 al 21 de març  
- Per a infants no empadronats (si queden places disponibles): 20 i 21 de març 
Només cal inscriure l’infant.  
Places limitades. Obrim un primer grup amb 15 infants, en horari de les 10 h a les 11 h. Si s’omple, obrirem 
un segon grup, en horari de les 11.30 h a les 12.30 h. S’atendran les sol·licituds per rigorós ordre d’inscrip-
ció. Si no es pot assistir-hi, cal avisar amb antelació a ensenyament@roses.cat 
 
A càrrec de: Alquímia Musical. Xevi Compte, pianista, compositor i musicoterapeuta. 

Sons per a nadons 
25 de març



ESPAI DE JOC, EXPERIMENTACIÓ  I MOVIMENT LLIURE PER A LA PETITA INFÀNCIA 

Dissabte 1 d’abril de 2023 de 10 h a 13 h 

Escola Narcís Monturiol * 

Espai de joc lliure, experimentació i aprenentatge per a la petita infància, autogestionat per les famílies. 
Gaudireu de diferents ambients (nadons, psicomotricitat, experimentació i construcció), amb diversitat de 
materials i estructures construïts artesanalment amb fusta noble i acabats ecològics. 
 
A tenir en compte: Anirem descalços. 
 
Adreçat a: Infants de 0 a 5 anys, acompanyats d’un adult. Per poder garantir el bon funcionament de l’Espai 
de Joc 0-5, no es permetrà la participació d’infants més grans, excepte si són un germà/na que pugui fer 
correctament la funció d’acompanyant.  
 
Organització: No es necessita inscripció prèvia. Participació condicionada a l’aforament de l’espai. Entrades 
i sortides lliures, dins l’horari d’activitat.  
 
A càrrec de: Tell Fusta. 
 
* En cas de mal temps l’activitat es realitzaria dins l’escola. 

Espai de joc, experimentació  i moviment lliure per a la petita infància 
1 d’abril



TALLER D’EXPERIMENTACIÓ AMB TAMPONS 

Dissabte 1 d’abril de 2023 de 10 h a 13 h 

Escola Narcís Monturiol * 

Taller d’estampació amb tampons creats per Tell Fusta, a través del qual fomentarem la lectoescriptura. 
Mitjançant figures geomètriques podrem formar paraules i dibuixos.  
 
Adreçat a: Activitat familiar, per a infants a partir dels 6 anys, acompanyats. 
 
Organització: Grups de 12 participants simultanis, per ordre d’arribada. Cada participant pot estar-s’hi  
l’estona que necessiti per completar la seva creació. Si l’aforament està complet, caldrà esperar. 
 
A càrrec de: Tell Fusta. 
 
* En cas de mal temps l’activitat es realitzaria dins l’escola.  
 
 
 
 

Taller d’experimentació amb tampons 
1 d’abril



TALLER DE PINTURA VERTICAL  

Dissabte 1 d’abril de 2023 de 10 h  a 13 h (sessions cada 25 minuts) 

Escola Narcís Monturiol * 

6 Tallers de pintura vertical inspirats en la tasca d’Arno Stern, amb una durada, per taller, de 25 minuts. Els 
infants gaudiran del joc de pintar sense inhibicions, amb la passió i el plaer de fer el que vulguin, sense 
esperar res a canvi.  
 
A tenir en compte: Es recomana portar roba que es pugui embrutar o una bata.  
 
Adreçat a: Activitat familiar, per a infants a partir dels 6 anys, acompanyats.  
 
Organització: A la primera sessió (10h) s’entrarà per rigorós ordre d’arribada. A les següents, us podreu 
apuntar in situ, al torn que més us interessi. Grups de 8 participants simultanis.  
 
A càrrec de: Tell Fusta. 
 
* En cas de mal temps l’activitat es realitzaria dins l’escola. 

Taller de pintura vertical 
1 d’abril



BALLOONS LA DONA DELS GLOBUS  

L’Art de la Globusflèxia 

15 d’abril de 2023, de 10.30 h a 13.30 h (sessions cada 30 minuts) 

Placeta del Teatre * 

La dona dels globus porta tota la vida viatjant pel món dins d’un zepelí de gran format, preparat per poder 
realitzar un taller de globusflèxia. Balloons és una espai creatiu, de joc i aprenentatge, per a compartir en 
família.  
 
Adreçat a: Activitat familiar, recomanada per a infants a partir dels 5 anys, acompanyats. 
 
Organització: A la primera sessió (10.30 h) s’entrarà per rigorós ordre d’arribada (32 participants simultanis). 
A les següents, us podreu apuntar in situ, al torn que més us interessi. Es portarà a terme un taller cada 30 
minuts, amb un total de 6 tallers dins l’horari de 10.30 a 13.30 h.  
 
A càrrec de: Plus Arts. Facilitadora, Marta Lairisa, artista i mestra.  
 
* En cas de mal temps l’activitat es realitzaria dins del Teatre. 
 
 
 
 

Balloons la dona dels globus  
15 d’abril



CARRERS D’ART 

22 d’abril de 2023, de 10.30 h a 13.30 h  

Plaça de Catalunya * 

Tots podem fer Art! Petits i grans podreu gaudir plegats, de forma col·laborativa, d’una innovadora proposta 
que vol portar al carrer la creació artística i la música clàssica. Vint-i-cinc cavallets, regulables en alçada, 
pintures i pinzells envairan la plaça Catalunya perquè tothom qui ho desitgi creï la seva obra d’art.  
 
A tenir en compte: Es recomana portar roba que es pugui embrutar o una bata.  
 
Adreçat a: Activitat familiar per a infants a partir dels 2 anys, acompanyats. 
 
Organització: No es necessita inscripció prèvia. A les 10.30 h s’assignaran els cavallets per estricte ordre 
d’arribada. Cada participant pot estar-s’hi l’estona que necessiti per completar la seva creació. Si l’afora-
ment està complet, caldrà esperar. 
 
A càrrec de: Activa la Cultura & la Residual S.L.  
 
* En cas de mal temps l’activitat es posposarà.

Carrers d’art 
22 d’abril



CIUTAT DE CARTRÓ 

Arquitectura sostenible 

29 d’abril de 2023 d’11 h  a 13 h  

Escola Narcís Monturiol * 

Jugar amb capses de cartró és de les activitats més entretingudes que hi ha. Tots ho hem fet alguna vegada. 
Una caseta, un castell, una nau espacial, una botiga, un cotxe… Qualsevol cosa es pot fer realitat amb car-
tró, cinta adhesiva i alguns colors per acabar de fer els detalls imprescindibles. Us proposem construir una 
ciutat única, on no falti de res i on podrem jugar una estona en família. 
 
Adreçat a: Activitat familiar, per a totes les edats. Els més menuts es recomana que vagin acompanyats  
d’un adult. 
 
Organització: No es necessita inscripció prèvia. Aforament màxim de 40 persones simultàniament. S’entrarà 
per rigorós ordre d’arribada. Entrades i sortides lliures dins l’horari d’activitat. Cada participant pot estar-s’hi 
l’estona que necessiti per completar la seva creació. Si l’aforament està complet, caldrà esperar.  
 
A càrrec de: Ludonia. 
 
* En cas de mal temps l’activitat es realitzaria dins l’escola.  
 
 

 
 

Ciutat de cartró 
29 d’abril



ESPAI BOMBOLLA 

El laboratori de bombolles  

13 de maig de 2023, d’11 h a 13 h 

Esplanada de gespa davant de la Ciutadella * 

Dins d’aquest espai podràs fer bombolles gegants, minúscules, cucs d’espuma i, fins i tot, posar-te dins 
d’una gran bombolla! Tens més de 50 elements de diferents mides i materials per a poder experimentar fins 
l’infinit. 
 
Adreçat a: Activitat familiar per a totes les edats. Els més menuts es recomana que vagin  
acompanyats d'un adult. 
 
Organització: No es necessita inscripció prèvia. Entrades i sortides lliures, dins l’horari  d’activitat. Es dis-
posarà de material per a la participació d’unes 80 persones simultàniament. Caldrà esperar en el cas que 
l’aforament estigui complet.  
 
A càrrec de: Ludonia. 
 
* En cas de mal temps l’activitat es realitzaria a la plaça Frederic Rahola. 

Espai bombolla 
13 de maig



CERCLE DE PERCUSSIÓ 

20 de maig de 2023, d’11.30 h a 13 h 

Dins la Ciutadella de Roses * 

Tots som ritme, som música, som percussió! Vols formar part del Cercle? 
Un cercle de percussió és un grup de gent disposada en rotllana amb diferents instruments de percussió. És 
una experiència sensorial que posa tothom en un mateix estadi per crear una orquestra de percussió única, 
present i exclusiva. La filosofia dels cercles de percussió parteix de la idea segons la qual tots tenim ritme, 
ja que el ritme és arreu.  
 
A tenir en compte: No cal portar instruments. Els porta el proveïdor. 
 
Adreçat a: Activitat familiar, recomanada per a infants a partir dels 6 anys, acompanyats. 
 
Organització:No es necessita inscripció prèvia. Aforament màxim de 100 participants, que entraran per  
rigorós ordre d’arribada, a les 11.30 h.  
 
A càrrec de: Circ de Jocs i Pulsasons. 
 
* En cas de mal temps l’activitat es realitzaria dins de la Sala d’Exposicions de la Ciutadella.  
 
 

 
 

Cercle de percussió 
20 de maig



XICS DEL XURRAC 

3 de juny de 2023, de 10.30 h a 13.30 h  

Plaça de Catalunya * 

Voleu jugar a ser colla castellera? Veniu a fer pinya amb els Xics! 
Apadrinada pels Margeners de Guissona i pels Tirallongues de Manresa, aquesta és la primera colla caste-
llera nascuda d’una fusteria. Els seus membres són de fusta i cobren vida a través del joc cada cop que sur-
ten a plaça. Plantegen reptes d’enginy i posen a prova gent de totes les edats. Jugarem en família a ser colla 
castellera i compartirem valors com el seny, l’equilibri, la força, la cooperació, la perseverança o la diversitat 
de capacitats. Tothom pot ser Xic del Xurrac. Només cal jugar! 
 
Adreçat a: Activitat familiar, recomanada per  a infants partir dels 4 anys, acompanyats. 
 
Organització: No es necessita inscripció prèvia. Entrades i sortides lliures, dins l’horari  d’activitat. 
 
A càrrec de: Tombs Creatius, Companyia d’Arts de carrer  
 
* En cas de mal temps l’activitat es realitzaria a la plaça Frederic Rahola. 

Xics del xurrac 
3 de juny



 
Ajuntament de Roses 
www.roses.cat

Activitats organitzades per l’Àrea d’ensenyament de Roses.  

L’organització es reserva el dret d’anul·lar les activitats. 

Totes les activitats són gratuïtes per als participants. 

 

MES INFORMACIÓ:  

Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roses. 

De dilluns a divendres, de 10 a 14 h | Plaça de Catalunya 12, 2n pis | Tel. 972 25 24 00 | www.roses.cat


