
Per a més informació:
Regidoria d’Infància, Ajuntament del Masnou
Tel. 93 557 18 46 – infancia@elmasnou.cat

Espai Escènic Ca n’Humet
Punts de venda d’entrades anticipades: www.quedat.cat
Venda d’entrades a taquilla: una hora abans de l’espectacle.

Informació i reserves per a l’activitat “El gran joc: El Mas-
nou, terra de mar”
Informació i reserves: en línia o a l’Oficina de Turisme del Mas-
nou, tel. 93 557 18 34 / turisme@elmasnou.cat

Amb el suport de:

El 20 de novembre se celebra el Dia Internaci-
onal dels Drets dels Infants.

La Convenció sobre els drets de l’infant de les Na-
cions Unides és un instrument internacional que 
estableix els drets civils, polítics, econòmics, soci-
als i culturals per als menors d’edat i fou adoptada 
per l’Assemblea General de l’ONU el 20 de novem-
bre de 1989.

Per commemorar aquesta data, enguany us pre-
sentem una nova programació d’activitats i xerra-
des per al mes de novembre.
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L’Hora Menuda: “La panera dels tresors”

Dimecres 6 de novembre, a les 17.30 h, a la Biblioteca Joan Coromines

Un joc d’intercomunicació per descobrir els diferents matisos dels ob-
jectes i materials que formen part de la nostra vida quotidiana. Per gau-
dir de l’aprenentatge en família mitjançant l’exploració.
Cal inscripció prèvia amb el carnet de la Biblioteca.
Adreçat a famílies amb nadons de 4 a 24 mesos (inscripció per a l’infant 
i un acompanyant).
A càrrec d’Olga Menes.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

Laboratori: “Les cúpules de Leonardo da Vinci”

Dissabte 9 de novembre, a les 11 h, a la Biblioteca Joan Coromines

Celebrem els 500 anys del naixement de Leonardo da Vinci amb un taller 
de construcció de les cúpules de Leonardo, a càrrec del Museu de Mate-
màtiques de Catalunya.
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia.
Adreçat a infants de 8 a 11 anys, sense acompanyant.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

L’Hora del Conte: En Bum i el tresor del pirata
Dissabte 16 de novembre, a les 11 h, a la Biblioteca Joan Coromines

Una divertida manera d’introduir els nens i les nenes en l’apassionant 
món de la bateria i la percussió. Adreçat a infants de 4 a 8 anys, però 
tots i totes hi sou benvinguts!
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

L’Hora del Conte: La casa de la mosca fosca
Dissabte 30 de novembre, a les 11 h, a la Biblioteca Joan Coromines

Versió musical d’un conte popular rus. Amb un grapat de divertits per-
sonatges representats per titelles i cançons originals, interpretats com 
sempre en directe i acompanyats de piano. Cada personatge té una can-
çó amb un estil musical diferent, que va des del blues o el rock fins a la 
salsa o l’havanera. Adreçat a infants de 3 a 10 anys.
A càrrec d’Alquímia Musical. Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

Tastet d’instruments

Dissabte 16 de novembre, d’11 a 13 h, a la plaça d’Ocata

Amb motiu del Mes dels Drets dels Infants, l’Escola Municipal de Mú-
sica vol apropar i donar a conèixer diversos instruments de manera 
pràctica i vivencial. Vine a provar i a fer sonar instruments com el 
saxo, el clarinet, la trompeta, la flauta travessera, el violí, el violoncel o 
la bateria participant en el tastet d’instruments que organitza l’Escola 
Municipal de Música!
Activitat adreçada a totes les edats.Ho organitza: l’EMUMM.

Altres activitats

06/11 L’Hora Menuda: “La panera dels tresors”
06/11 Xerrada: “Amenaces i riscos en l’ús d’Internet
 i les xarxes socials”
09/11 Laboratori: “Les cúpules de Leonardo da Vinci”
10/11 Taller d’art efímer: “Empremtes a la natura”
10/11 Teatre infantil: El Monstre de Colors
13/11 Xerrada: “Si m’ho fas tu, jo no aprenc...”
16/11 L’Hora del Conte: En Bum i el tresor pirata
16/11 Tastet d’instruments
17/11 El gran joc “El Masnou, terra de mar”
17/11 Teatre infantil: Simplicitats
20/11 Contes dels drets dels infants
24/11 Instal·lació: El laberint
27/11 Xerrada: “Castigar ens ajuda a resoldre conflictes?”
30/11 L’Hora del Conte: La casa de la mosca fosca
01/12 Gimcana familiar



XERRADA

“AMENACES I RISCOS
EN L’ÚS D’INTERNET 
I LES XARXES SOCIALS”

XERRADA

“SI M’HO FAS TU, 
JO NO APRENC...”

EL GRAN JOC “EL MASNOU,
TERRA DE MAR”

EMPREMTES A LA NATURA

CONTES DELS DRETS
DELS INFANTS

EL LABERINT

XERRADA

“CASTIGAR ENS AJUDA A 
RESOLDRE CONFLICTES?”

GIMCANA FAMILIAR

DIMECRES 6 DE NOVEMBRE
 18 h a l’Espai de Trobada de Ca n’Humet

DIMECRES 13 DE NOVEMBRE
 17.30 h a la 2a planta de Can Malet

DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE
 11 h a la pl. de l’Església, s/n

DIUMENGE 10 DE NOVEMBRE
 11.30 h al parc de Vallmora

DIMECRES 20 DE NOVEMBRE
 17.30 h a la sala infantil de la Biblioteca 

Joan Coromines

DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE
 11 h als jardins de la Nimfa

DIMECRES 27 DE NOVEMBRE
 17.30 h a la 2a planta de Can Malet

DIUMENGE 1 DE DESEMBRE
 11 h al parc de Vallmora

Explicació de les amenaces i riscos de ciberseguretat aplicats al context dels infants. Els 
assistents poden explicar els usos que fan d’Internet i compartir alguns dels neguits que 
els han portat al taller. A càrrec del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 
(CESICAT). L’imparteix: Josep de la Casa, formador d’Internet Segura. Adreçada a famí-
lies amb infants de 3 a 12 anys. Exclusiva per a mares i pares. No cal inscripció 
prèvia. Activitat gratuïta. Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i Diputació de Barcelona.

Parlar de la importància de l’entorn en el desenvolupament de l’infant: els avis, l’esco-
la, la ciutat, etc. Creure en l’infant com a nucli del seu desenvolupament i reflexionar 
sobre com acompanyar l’infant com a pares i mares. A càrrec d’Aniol Quintana (psico-
motricista) i Pol Penalva (logopeda), del CDIAP Maresme. Adreçada a famílies amb 
infants de 0 a 6 anys. No cal inscripció prèvia. Activitat gratuïta.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Un repte amb pistes escampades per tota la població, enigmes i proves esbojarrades que 
haureu de fer amb un telèfon i un compte d’Instagram. Tindreu 90 minuts. Els menors 
d’edat han d’anar acompanyats d’un adult. Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Taller d’art efímer en plena natura, respectant les necessitats bàsiques dels infants 
a l’aire lliure: moviment, comunicació, expressió creativa, intensitat i construcció en 
el present. Les famílies podran explorar i recol·lectar materials del parc i utilitzar els 
que es posaran a la seva disposició per fer art natural efímer i crear les seves pròpi-
es composicions. Amb aquests materials desestructurats, ajudaran els infants a de-
senvolupar els seus sentits i la seva creativitat per deixar les seves empremtes en la 
natura, una emocionant experiència vivencial i familiar. A càrrec de Wood & ArtLab. 
No cal inscripció prèvia. Activitat gratuïta. Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Sessió de contes basada en el decàleg dels drets dels infants! Què passaria si els per-
sonatges dels contes tradicionals, com la Caputxeta, la Ventafocs, en Patufet o la Blan-
caneus, sortissin de les seves històries per manifestar-se a favor dels seus drets com a 
infants? A càrrec de l’associació Vivim del Cuentu. No cal inscripció prèvia.
Activitat gratuïta. Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

El Laberint és una instal·lació de gran format que planteja el repte atemporal més 
excitant. Una experiència col·lectiva per a totes les edats, capaç de transformar 
qualsevol espai públic quotidià (plaça, carrer, parc...) en una trobada lúdica. In-
sòlita xarxa de parets transparents i passadissos flanquejats per enigmàtiques 
portes on el que saps i el que fas crearà el teu propi camí. A càrrec d’Itinerània.
No cal inscripció prèvia. Activitat gratuïta. Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Quan castiguem, l’objectiu és que aprenguin que una conducta no ens ha agra-
dat. Practicarem algunes habilitats per resoldre els conflictes d’una altra manera 
amb l’objectiu que els mateixos infants vagin aprenent com solucionar-se els 
problemes que els sorgeixen. A càrrec de Maria Goday, educadora social i medi-
adora de conflictes www.mariagoday.cat. No cal inscripció prèvia.
Activitat gratuïta. Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Activitat proposada pels nens i nenes participants en el Consell Municipal dels 
Infants del curs 2017-2018, en què van debatre sobre els usos i activitats al 
parc de Vallmora.
Has pensat mai a passar un matí superant proves en família? Saps si els teus 
companys d’equip aportaran el necessari per aconseguir-ho?
Hem ideat una gimcana en què, en família, haureu de superar un seguit de pro-
ves d’agilitat, estratègia i precisió mental per arribar al final. Nou proves tan dures 
que us faran suar i de ben segur que us trauran un somriure.
No cal inscripció prèvia. Activitat gratuïta. A càrrec de JBM Projects.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

TEATRE INFANTIL

SIMPLICITATS

DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE
 12 h a l’Espai Escènic Ca n’Humet

Xucrut Teatre ens proposa un espai per oblidar-se del pas del temps on, allunyats del 
consumisme, el joc no té edat ni preu. Per a famílies amb infants a partir de 5 anys. 
Preu: 3 euros. Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i Diputació de Barcelona.

TEATRE INFANTIL

EL MONSTRE DE COLORS

DIUMENGE 10 DE NOVEMBRE
 18 h a l’Espai Escènic Ca n’Humet

Una història senzilla i divertida que introduirà petits i grans en el fascinant llenguatge 
de les emocions. Adreçat a famílies amb infants de 2 a 7 anys. Preu: 3 euros.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i Diputació de Barcelona.
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