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

Inscripcions prèvies al web de l’Ajuntament:
www.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.

Amb el suport de:

Activitats familiars en commemoració
del Dia Internacional de les Famílies

El 15 de maig és el Dia Internacional de les Fa-
mílies, d’acord amb una resolució de l’Assemblea 
General de les Nacions Unides que així ho va pro-
clamar l’any 1993.

Per commemorar-lo, aquest any tornem a presen-
tar-vos diverses propostes molt interessants per-
què en gaudiu amb tota la família! MAIG 2019

Mes de les
Famílies
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04/05 Presentació i lectura del conte Marlinets
 Trencaclosques i encaixos

10/05 Presentació i lectura del conte El tresor del pirata Ferric
14/05 Xerrada: “La transició de primària a secundària”

15/05 Taller: La cúpula de Leonardo da Vinci

16/05 Xerrada: “Internet segura”

17/05 Minimon interactiu

18/05 Minimon interactiu

19/05 Activitats esportives en família

21/05 Xerrada: “Ens funciona la comunicació que fem servir amb els 
 nostres fills i filles?”

23/05 Taller d’expressió i art en moviment

25/05 Teatre familiar: La petita Capmany
29/05 Taller: Fauna salvatge

04/06 Càpsules pediàtriques: “Actualitzacions pràctiques promotores 
 de salut”

Resum
“La transició de primària a secundària”

Dimarts 14 de maig, a les 18 h, a l’Espai de Trobada de Ca n’Humet

Xerrada sobre el pas que fan els fills i filles entre l’educació primària i 
secundària (ESO). Es donaran eines i recursos per poder fer l’acompa-
nyament en aquest període de transició. Adreçada a famílies amb ado-
lescents d’11 a 14 anys. A càrrec de Montse Sànchez, criminòloga i es-
pecialista en gestió de conflictes. Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Taller: La cúpula de Leonardo da Vinci

Dimecres 15 de maig, a les 18 h, a la sala polivalent de la Biblio-
teca Joan Coromines

Taller familiar relacionat amb aquest polifacètic artista, adreçat a famílies 
amb infants de 6 a 9 anys. A càrrec del Museu de Matemàtiques de Cata-
lunya (MMACA). Activitat gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia: 93 
557 18 88 o b.masnou.jc@diba.cat. Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

“Internet segura”

Dijous 16 de maig, a les 19.15 h, a la sala polivalent de la Biblioteca 
Joan Coromines

Xerrada per a famílies amb fills i filles de totes les edats sobre l’ús cor-
recte de les pantalles per evitar els perills que comporten. Els assistents 
hi podran exposar els seus dubtes i experiències. A càrrec dels Mossos 
d’Esquadra. Activitat gratuïta. Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Taller: Fauna salvatge

Dimecres 29 de maig, a les 17.30 h, a la sala polivalent de la Biblio-
teca Joan Coromines

Coneixereu els animals que viuen als parcs naturals que teniu més a prop, i 
aprendreu on i com viuen. A càrrec de l’Associació Bioeduca. Adreçat a famílies 
amb infants de 3 a 6 anys. Activitat gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia: 
93 557 18 88 o b.masnou.jc@diba.cat. Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

“Ens funciona la comunicació que fem servir amb 
els nostres fills i filles?”

Dimarts 21 de maig, a les 18 h, a l’Espai de Trobada de Ca n’Humet

Xerrada activa on podreu experimentar què senten els infants o els ado-
lescents quan ens comuniquem amb ells.  A càrrec de Maria Goday, mare, 
educadora social, mediadora de conflictes, doula i acompanyant en la 
primera infància. Activitat gratuïta. Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Càpsules pediàtriques:
“Actualitzacions pràctiques promotores de salut”

Dimarts 4 de juny, a les 17.30 h, a la 2a planta de Can Malet

L’objectiu de la xerrada és facilitar eines de suport a les famílies en la criança 
dels seus fills i filles respecte dels diferents aspectes de salut que són primordials 
durant els primers anys de vida. Activitat gratuïta. A càrrec de Sílvia Bernàrdez, 
infermera de pediatria del CAP Masnou. Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Altres activitats



PRESENTACIÓ I LECTURA

DEL CONTE

MARLINETS

TALLER

EXPRESSIÓ
I ART
EN MOVIMENT

MINIMON
INTERACTIU

ACTIVITATS
ESPORTIVES
EN FAMÍLIA

TRENCA-
CLOSQUES
I ENCAIXOS

LA PETITA
CAPMANY

DISSABTE 4 DE MAIG
 11.30 h
 A l’escenari principal de la 20a 

Fira Comercial i Gastronòmica del 
Masnou

DIJOUS 23 DE MAIG
 17 h
 A l’Espai de Trobada de Ca 

n’Humet

DIVENDRES 17 I
DISSABTE 18 DE MAIG

 A la sala polivalent de Ca n’Humet

DIUMENGE 19 DE MAIG
 10 h
 A la platja, davant de la rotonda 

del Masnou-Alella

DISSABTE 4 DE MAIG
 17 h
 Espai de Trobada de Ca n’Humet

DISSABTE 25 DE MAIG
 18 h
 A l’Espai Escènic Ca n’Humet

Heu sentit a parlar dels marlinets? Són uns éssers fantàstics que viuen al fons 
del mar i que, segons explica la llegenda, fa molts i molts anys, va descobrir un 
pescador del Masnou... Deixeu-vos seduir per la màgia d’aquests personatges i 
endueu-vos el conte a casa, signat per l’autora i la il·lustradora!
Text: Elisenda Guiu. Il·lustracions: Elena Feliu. Narració: Eva de Luis, de + q Teatre, i 
tres alumnes de teatre de l’Escola Ocata.
Es regalarà un conte a cada infant que hi assisteixi fins a exhaurir les existències.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Instal·lació lúdica i artística, un espai de creació, expressió, joc i imaginació.
El taller està dissenyat amb un enfocament en el desenvolupament psicològic, 
emocional i creatiu inspirat en la filosofia educativa de Reggio Emilia.
En aquest espai sensorial els infants podran endinsar-se en el món de l’art de 
manera vivencial, explorant lliurement amb diferents materials naturals i de re-
ciclatge creatiu.
A càrrec de Wood & ArtLab.
Activitat familiar amb infants de 18 mesos a 6 anys.
Hi haurà dos torns, amb places limitades: de 17 a 18.15 h i de 18.30 a 20 h.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Un sorral interactiu que combina les potencialitats de la visualització 3D i de la realitat 
augmentada, com la manipulació tàctil. Un escenari visualitzador similar a un mapa 
geogràfic amb mar, llacs, rius, muntanyes...
Els infants poden crear el seu propi paisatge natural, el seu propi minimon!
A càrrec de La Città Infinita. Activitat familiar amb infants a partir dels 4 anys. 
Hi haurà diferents torns de 30 minuts amb places limitades. Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia. Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Al llarg del matí es faran activitats esportives en família (surf, surf de rem i big SUP).
A càrrec de Maresme Waves.
Cal inscripció prèvia. Hi haurà diferents torns. Activitats gratuïtes.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Espai familiar dedicat als trencaclosques i encaixos per a totes les edats.
Passareu una tarda entretinguda i divertida trencant-vos la closca!
A càrrec de l’Associació Lleureka Projectes Educatius.
No cal inscripció prèvia. Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Espectacle de teatre, titelles, gegants, bestiari i màscares per a tota la família.
La Maria Aurèlia no entén la feina del seu pare. Aviat descobrirà que el món que 
coneix està en perill: tot pot desaparèixer. Acompanyada d’en Patufet, entrarà en 
un univers en què personatges del folklore català l’ajudaran a lluitar contra l’Oblit, 
a descobrir-se a si mateixa i a millorar la relació amb el seu pare. Un viatge tendre 
i divertit a través de les tradicions populars per viure una aventura fantàstica i 
emocionant. Espectacle que vol commemorar els 100 anys del naixement de 
Maria Aurèlia Capmany i els 150 del naixement del seu pare, Aureli Capmany.
Una coproducció de Tanaka Teatre i la Fundació La Roda.
Preu: 3 €
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

PRESENTACIÓ I LECTURA

DEL CONTE

EL TRESOR DEL 
PIRATA FERRIC
DIVENDRES 10 DE MAIG

 17.30 h
 A la sala infantil de la Biblioteca 

Joan Coromines

Presentació del cinquè conte del projecte literari “Cap nen/a sense conte”, de l’Asso-
ciació Educativa i Formativa TBCLASS.
Aquest projecte el van engegar Antoni Argent i Núria Ramon, dos professors de se-
cundària, amb l’objectiu de fomentar l’hàbit de lectura entre els nens i nenes.
Lectura del conte a càrrec de l’actriu Eva de Luis.
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia. Ho organitza: Ajuntament del Masnou
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