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Aprenem
jugant

Programa d’activitats
Novembre i desembre 2017

Ajuntament de Roses
www.roses.cat
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ACTIVITATS QUE REQUEREIXEN PREINSCRIPCIÓ (Gratuïtes)
Amb quin paper vols jugar?
Els invents i els seus inventors

DATA / HORARI
4 novembre, d'11.30 a 12.30 h
4 de novembre, de 10 a 11 h

Tallers d'il.lusionisme 1 (2 dies de durada)

4 de novembre i 2 de desembre,

Tallers d'il.lusionisme 2 (2 dies de durada)

4 de novembre i 2 de desembre,

Aprenem modelant 1

11 de novembre, de 10 a 11.30 h

Aprenem modelant 2

11 de novembre, de 12 a 13.30 h

d'11.15 a 13.15 h
de 15 a 17 h

Taller d'observació astronòmica del Sol 1

11 de novembre, de 10 a 11.30 h

Taller d'observació astronòmica del Sol 2

11 de novembre, de 12 a 13.30 h

Taller de papirola, grup 1

18 de novembre, de 9.30 a 11 h

Taller de papirola, grup 2

18 de novembre, d'11.30 a 13 h

Taller de retall de paper xinès, grup 1

18 de novembre, de 9.30 a 11 h

Taller de retall de paper xinès, grup 2

18 de novembre, d'11.30 a 13 h

Taller familiar gronxa’m. Cançons de Bressol de l’Índia. Grup 1

18 de novembre, 10 a 11 h

Taller familiar gronxa’m. Cançons de Bressol de l’Índia. Grup 2

18 de novembre, d'11.30 a 12,30 h

Arquitectura per a petits inventors. Taller “Les estructures”

25 de novembre, de 10 a 11.30 h

Arquitectura per a petits inventors. Taller “Construïm”

25 de novembre, de 12 a 13.30 h

Taller de circ infantil 1

25 de novembre, de 16 a 18.30 h

Taller de circ infantil 2

25 de novembre, de 11 a 13.30 h

Taller amb bombolles de sabó

2 de desembre, de 9.30 a 11 h

Taller de fotografia: Experiment de la cambra fosca gegant 1

7 de desembre, de 10 a 12 h

Taller de fotografia: Experiment de la cambra fosca gegant 2

7 de desembre, de 12 a 14 h

ACTIVITATS SENSE PREINSCRIPCIÓ (Gratuïtes)
10 anys de Xarop Clown amb l'espectacle A l'atzar
Xerrada per a les famílies, basada en l’educació emocional

DATA
12 de novembre a les 11 h
24 de novembre, de 19 a 21 h

“Educar sense crits”
Xerrada per a les famílies, basada en l’educació emocional

25 de novembre, de 11 a 13 h

“Com ajudar els nostres fills davant la pèrdua i el dol”
Jugantots

25 de novembre,
de 10.30 a 13.30 h i de 15 a 18 h
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AMB QUIN PAPER VOLS JUGAR?
Dissabte 4 de novembre, d'11.30 a 12.30 h
Escola Narcís Monturiol
L'activitat preveu la fabricació de paper a partir de
paper utilitzat. S'aprendran els principis bàsics de
la tecnologia de fabricació de paper i la importància de reciclar-lo. Els participants podran fabricare in situ (preparar la pasta, filtrar i assecar).

TALLERS D'IL.LUSIONISME 2 (Durada: 2 dies)
Dissabtes 4 de novembre i 2 de desembre,
de 15 a 17 h. Escola Narcís Monturiol
Aquest taller pretén despertar l'enginy i la creativitat, satisfer curiositats, que aprenguem a distreure'ns, divertir-nos i divertir els altres. Taller
teòric i pràctic, amb demostració i aprenentatge de
diferents jocs de màgia.

A càrrec: del doctor Josep Duran de la Universitat
de Girona i el doctor Marc Delgado del Laboratori
d’Enginyeria Paperera.
Adreçat a: nascuts entre el 2004 i el 2007.

A càrrec: de l'Il·lusionista Xevi, mestre de màgia.
Adreçat a: nascuts entre el 2006 i el 2008.
Material a càrrec del participant: llapis i paper.

ELS INVENTS I ELS SEUS INVENTORS
Dissabte 4 de novembre, de 10 a 11 h
Escola Narcís Monturiol
El taller repassa alguns dels invents que han marcat les èpoques més importants de la humanitat,
així com els seus inventors. Es presenten diferents
invents i es fan explicacions amb diferents experiments.

APRENEM MODELANT 1
Dissabte 11 de novembre, de 10 a 11.30 h
Escola Narcís Monturiol
Tallers pensats perquè els més petits gaudeixin
modelant criatures. Crearan el seu propi món marí
particular amb pasta de modelar especial de colors.
Se’l podran emportar a casa.

A càrrec: del doctor Josep Duran de la Universitat
de Girona i el doctor Marc Delgado, del Laboratori
d’Enginyeria Paperera.
Adreçat a: nascuts entre el 2006 i el 2009.
TALLERS D'IL.LUSIONISME 1 (Durada: 2 dies)
Dissabtes 4 de novembre i 2 de desembre,
d'11.15 a 13.15 h. Escola Narcís Monturiol
Aquest taller pretén despertar l'enginy i la creativitat, satisfer curiositats, que aprenguem a distreure'ns, divertir-nos i divertir els altres. Taller
teòric i pràctic, amb demostració i aprenentatge de
diferents jocs de màgia.
A càrrec: de l'Il·lusionista Xevi, mestre de màgia.
Adreçat a: nascuts entre el 2009 i el 2011.
Material a càrrec del participant: llapis i paper.

A càrrec: de l'Escola taller animART. Laia Segura i
Teresa Turigas, professores d’art.
Adreçat a: nascuts el 2013 i 2014

APRENEM MODELANT 2
Dissabte 11 de novembre, de 12 a 13.30 h
Escola Narcís Monturiol
Tallers pensats perquè els més petits gaudeixin
modelant criatures. Crearan el seu propi món marí
particular amb pasta de modelar especial de colors.
Se’l podran emportar a casa.
A càrrec: de l'Escola taller animART. Laia Segura i
Teresa Turigas, professores d’art.
Adreçat a: nascuts el 2011 i 2012.
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TALLER D'OBSERVACIÓ
ASTRONÒMICA DEL SOL 1
Dissabte 11 de novembre, de 10 a 11.30 h
Escola Narcís Monturiol
Els infants s’acostaran de primera mà a l'observació
del Sol amb tota seguretat mitjançant telescopis
preparats per a l'observació directa. S'acompanya
d'explicacions teòriques sobre l'origen i evolució
del Sol. En cas de mal temps, com a alternativa a
l’observació del Sol, es faria un taller de construcció d'un rellotge de sol o d'un espectòmetre solar,
acompanyat d'un viatge pel sistema solar en 3D.
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 2008 i el 2011.
TALLER D'OBSERVACIÓ
ASTRONÒMICA DEL SOL 2
Dissabte 11 de novembre, de 12 a 13.30 h
Escola Narcís Monturiol
Els infants s’acostaran de primera mà a l'observació
del Sol amb tota seguretat mitjançant telescopis
preparats per a l'observació directa. S'acompanya
d'explicacions teòriques sobre l'origen i evolució
del Sol. En cas de mal temps, com a alternativa a
l’observació del Sol, es faria un taller de construcció d'un rellotge de sol o d'un espectòmetre solar,
acompanyat d'un viatge pel sistema solar en 3D.
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 2004 i el 2007.

10 ANYS DE XAROP CLOWN
amb l'espectacle A L'ATZAR
Diumenge 12 de novembre a les 11 h. Durada 1 h
Teatre Municipal de Roses
Espectacle amb els pallassos de l'àrea de pediatria
de l'Hospital Universitari Josep Trueta de Girona.
Amb aquest espectacle celebrarem els 10 anys de
Xarop Clown i d'un munt d'experiències d'humanitat amb els nens i nenes del territori i les seves
famílies.
A càrrec: Ass. de Pallasos d'Hospital Xarop Clown.
Adreçat a: activitat familiar, de 0 a 99 anys.
TALLER DE PAPIROLA (Grup 1)
Dissabte 18 de novembre, de 9.30 a 11 h
Escola Narcís Monturiol
Introduirem els participants en l’art de compondre
figures de papirola, tot parlant de la Xina i de la
vida dels seus infants.
A càrrec: de l’Escola de Bambú de Casa Àsia.
Educadora asiàtica de l’Escola de Bambú.
Adreçat a: nascuts entre el 2005 i el 2007.

TALLER DE PAPIROLA (Grup 2)
Dissabte 18 de novembre, d'11.30 a 13 h
Escola Narcís Monturiol
Introduirem els participants en l’art de compondre
figures de papirola, tot parlant de la Xina i de la
vida dels seus infants.
A càrrec: de l’Escola de Bambú de Casa Àsia.
Educadora asiàtica de l’Escola de Bambú.
Adreçat a: nascuts entre el 2005 i el 2007.
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TALLER DE RETALL DE PAPER XINÈS (Grup 1)
Dissabte 18 de novembre, de 9.30 a 11 h
Escola Narcís Monturiol
Introduirem els participants en l'art de retallar paper, partint de figures senzilles i augmentant la dificultat en funció dels resultats; mentre es realitza,
les educadores van fent una introducció al país, la
Xina.
A càrrec: de l’Escola de Bambú de Casa Àsia.
Educadora asiàtica de l’Escola de Bambú.
Adreçat a: nascuts entre el 2008 i el 2010.

TALLER DE RETALL DE PAPER XINÈS (Grup 2)
Dissabte 18 de novembre, d'11.30 a 13 h
Escola Narcís Monturiol
Introduirem els participants en l'art de retallar paper, partint de figures senzilles i augmentant la dificultat en funció dels resultats; mentre es realitza,
les educadores van fent una introducció al país, la
Xina.
A càrrec: de l’Escola de Bambú de Casa Àsia.
Educadora asiàtica de l’Escola de Bambú.
Adreçat a: nascuts entre el 2008 i el 2010.

TALLER FAMILIAR GRONXA'M.
Cançons de Bressol de l’Índia (Grup 1)
Dissabte 18 de novembre, de 10 a 11 h
Escola Narcís Monturiol
Taller familiar per gaudir amb el nadó, acompanyat
d’un progenitor, de les cançons de bressol, petits
jocs de falda i massatges tradicionals de l’Índia.
A càrrec: de l’Escola de Bambú de Casa Àsia.
Educadora asiàtica de l’Escola de Bambú.
Adreçat a: nascuts entre els anys 2015 i 2017,
amb un adult acompanyant.
Material a càrrec del participant: Coixí còmode.

TALLER FAMILIAR GRONXA'M.
Cançons de Bressol de l’Índia (Grup 2)
Dissabte 18 de novembre, d'11.30 a 12.30 h
Escola Narcís Monturiol
Taller familiar per gaudir amb el nadó, acompanyat
d’un progenitor, de les cançons de bressol, petits
jocs de falda i massatges tradicionals de l’Índia.
A càrrec: de l’Escola de Bambú de Casa Àsia.
Educadora asiàtica de l’Escola de Bambú.
Adreçat a: nascuts entre els anys 2015 i 2017,
amb un adult acompanyant.
Material a càrrec del participant: Coixí còmode.
XERRADA PER A FAMÍLIES. EDUCACIÓ
EMOCIONAL. “EDUCAR SENSE CRITS”
Divendres, 24 de novembre, de 19 a 21 h
Ca l’Anita
Aprendrem a posar límits des de l’amor i el respecte. Parlarem de la importància de posar límits per
créixer amb seguretat.
A càrrec: de VEIE VIDA. Escola d'intel·ligència
emocional. Alexandre Masset i Mònica Cunill,
llicenciats en psicologia.
Adreçat a: pares i mares d’educació infantil
i primària.
XERRADA PER A FAMÍLIES. EDUCACIÓ
EMOCIONAL. “COM AJUDAR ELS NOSTRES
FILLS DAVANT LA PÈRDUA I EL DOL”
Dissabte 25 de novembre, d’11 a 13 h
Ca l’Anita
Parlarem de com comunicar la pèrdua i atendre les
necessitats dels nostres fills/es quan estan en dol, i
les principals eines per atendre el dolor emocional.
A càrrec: de VEIE VIDA. Escola d'intel·ligència
emocional. Alexandre Masset i Mònica Cunill.
Adreçat a: pares i mares d’educació infantil
i primària.

programa aprenem jugant_set 2017.qxp_Maquetación 1 8/9/17 14:01 Página 7

ARQUITECTURA PER A PETITS INVENTORS.
TALLER “LES ESTRUCTURES”
Dissabte 25 de novembre, de 10 a 11.30 h
Escola Narcís Monturiol
Els petits inventors es familiaritzaran amb les estructures. Es treballarà el concepte a partir de l’estructura òssia del cos humà. El taller continuarà tot
treballant amb arquitectura comestible: amb llaminadures, galetes, etc... i construirem una estructura.
A càrrec: d'AQR inventors. Marga Aldeamil i Maria
J. Pacheco, arquitectes.
Adreçat a: nascuts entre el 2006 i el 2011.

TALLER DE CIRC INFANTIL 1
Dissabte 25 de novembre, de 16 a 18.30 h
Escola Narcís Monturiol
Aproparem el participant al món del circ i les seves possibilitats educatives. Proposem un tastet
de tallers a la carta, donant a conèixer tècniques
com l’acrobàcia, els ports acrobàtics, els equilibris
sobre objectes i els malabars.
A càrrec: de l'Associació Cultural Esplai de Circ.
Adreçat a: nascuts entre el 2006 i el 2009.

ARQUITECTURA PER A PETITS INVENTORS.
TALLER “CONSTRUÏM”
Dissabte 25 de novembre, de 12 a 13.30 h
Escola Narcís Monturiol
Els petits inventors faran construccions amb peces
(sistemes lego i kapla). L’objectiu del taller és que
gaudeixin d’una forma diferent de construir, que
s’arrisquin i s’atreveixin a provar nous conceptes.

TALLER DE CIRC INFANTIL 2
Dissabte 25 de novembre, d’11 a 13.30 h
Escola Narcís Monturiol
Aproparem el participant al món del circ i les seves possibilitats educatives. Proposem un tastet
de tallers a la carta, donant a conèixer tècniques
com l’acrobàcia, els ports acrobàtics, els equilibris
sobre objectes i els malabars.

A càrrec: d'AQR inventors. Marga Aldeamil i Maria
J. Pacheco, arquitectes.
Adreçat a: nascuts entre el 2008 i el 2013.

A càrrec: de l'Associació Cultural Esplai de Circ.
Adreçat a: nascuts entre el 2002 i el 2005.

JUGANTOTS
Dissabte 25 de novembre, de 10.30 a 13.30 h
i de 15 a 18 h.
Rambla (pl. Frederic Rahola en cas de mal temps)
Col·lecció exclusiva de 20 jocs gegants tradicionals de fusta, construïts artesanalment, per gaudir en família: l'oca, tres en ratlla, qui és qui, dòmino, tangram...

TALLER AMB BOMBOLLES DE SABÓ
Dissabte 2 de desembre de 9.30 a 11 h
Escola Narcís Monturiol
Taller educatiu on els infants, a part d’observar la
bellesa de la bombolla, aprendran diferents conceptes relacionats (esfera, cercle, colors primaris,
secundaris....) i treballaran amb materials diversos. Al final de l’activitat viuran l’experiència d’estar dins una bombolla de sabó gegant.

A càrrec: d'Activijoc.
Adreçat a: activitat familiar, de 0 a 99 anys.

A càrrec: de Barcelona Bubble Events.
Adreçat a: nascuts entre 2010 i el 2012.
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TALLER DE FOTOGRAFIA: EXPERIMENT DE
LA CAMBRA FOSCA GEGANT 1
Dijous 7 de desembre, de 10 a 12 h
Escola Narcís Monturiol
Experiment que consisteix a fer un petit forat en
una paret d’una cambra completament fosca i observar el fenomen òptic que es produeix. Els participants aprenen com es projecta una imatge dins
una càmera fotogràfica.
A càrrec: de Ramon Casanova, doctor en Belles Arts
de l'Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.
Adreçat a: nascuts entre 2005 i el 2007.
Material a càrrec del participant: esmorzar
TALLER DE FOTOGRAFIA: EXPERIMENT DE
LA CAMBRA FOSCA GEGANT 2
Dijous 7 de desembre, de 12 a 14 h
Escola Narcís Monturiol
Experiment que consisteix a fer un petit forat en
una paret d’una cambra completament fosca i observar el fenomen òptic que es produeix. Els participants aprenen com es projecta una imatge dins
una càmera fotogràfica.
A càrrec: de Ramon Casanova, doctor en Belles Arts
de l'Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.
Adreçat a: nascuts entre 2008 i el 2009.
Material a càrrec del participant: esmorzar

REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ
TOTES LES ACTIVITATS REQUEREIXEN
PREINSCRIPCIÓ, excepte les dues xerrades
adreçades a pares i mares, l’obra de teatre
de la companyia Xarop Clown, i l’activitat de
carrer Jugantots, 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, aportant fotocòpia
de la targeta sanitària del menor i del DNI
del pare/mare/ tutor.
2. Dates: es formalitzaran mitjançant la pàgina
web de l’Ajuntament del 7 al 12 d'octubre de
2017; o bé presencialment al SAC, de 9 a 14 h,
del 9 a l'11 d’octubre de 2017
3. Places limitades. Es farà un sorteig de places
el dia 18 d'octubre 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.
4. A partir del 23 d’octubre la llista d’admesos
i exclosos estarà penjada al plafó de l’Àrea
d’Ensenyament.
5. 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.

MES 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

6. Es demana compromís en l'assistència i, en
cas de no poder-hi assistir, cal avisar amb
antelació (ensenyament@roses.cat) per
possibilitar la participació d'infants o joves
en llista d'espera.
TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES

Ajuntament de Roses
www.roses.cat

MES 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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