
Ajuntament d’Abrera
Regidoria d’Infància
Regidoria de Joventut

Tallers, activitats 
i molt més al Casal  

de Joves! 

ACTIVITATS GRATUÏTES

Dilluns 26, dimarts 27, 
dimecres 28 i dijous 29 

de març del 2018

CENTRE POLIVALENT 
D’ABRERA 

(Plaça del Rebato, 1)



Durant la Setmana Santa, des de les Regidories d’Infància 
i Joventut, volem impulsar una setmana amb diversitat 
d’activitats, tallers i animacions dirigides a infants, joves 
i famílies. 

Treballem per impulsar activitats d’oci, lleure 
i per fomentar la participació en la cultura. 

Trobareu activitats i tallers dirigits 
a nadons i infants de 0 a 12 anys, 
activitats obertes a tota la família 
i activitats dirigides a joves. 

Totes les activitats són gratuïtes, no 
cal inscripció prèvia. Els infants 
hauran d’anar acompanyats 
d’un adult.

Us hi 
esperem!



Les Regidories d’Infància i Joventut es fan càrrec de proporcionar tot el material 

necessari per a la realització de les diferents activitats, excepte la samarreta 

blanca per al taller d’estampació del dimecres 28 de març.

ActivitAts per A infAnts:
• Parc motriu

• Llits elàstics

• Taules de llum

• Dibuixa amb música

• Pintura de cara

• Deixa la petjada

• Pots de sal de colors

• Estampació de samarretes

• Xapes

• Mones de Pasqua

ActivitAts per A lA fAmíliA:
• Conte a la pell

• Zumba

• Karaoke

• Recerca del tresor

• Espectacle d’animació

• Xerrada

ActivitAts per A joves:
• Reinventar la publicitat 

• Càmera i vídeo

• Big Ràdio 

• Karaoke 

• Teatre

Proposta 
d’activitats

Totes les activitats es duran a terme al Centre Polivalent. Activitats gratuïtes, no cal inscripció prèvia.



Matí

Totes les activitats es duran a terme al Centre Polivalent. Activitats gratuïtes, no cal inscripció prèvia.

Dilluns 26 de març

Parc motriu
11.30 h - 13.30 h
Infants de 0 a 6 anys

Activitat dirigida als més petits, 
perquè puguin descobrir 
noves habilitats.

Llits elàstics
11.30 h - 13.30 h
Infants de 2 a 12 anys

Els infants podran gaudir de 
diversos llits elàstics. T’agrada 
saltar? Doncs vine al Casal de 
Joves.

Taller de xapes
11.30 h - 13.30 h
Infants de 4 a 12 anys

En aquest taller podràs 
personalitzar la teva xapa. 

Pintura de cara
11.30 h - 13.30 h
Infants de 2 a 12 anys

Maquillar la cara és una 
activitat que permet que 
els nens es diverteixin i que 
expressin la seva creativitat i 
imaginació.

Dibuixa 
amb música
11.30 h - 13.30 h
Infants de 18 mesos 
a 3 anys

A través de la música els més 
petits podran pintar i dibuixar 
en un ambient relaxat.



Parc motriu
16.30 h – 19.00 h
Infants de 0 a 6 anys 
Activitat dirigida als més petits, 
perquè puguin descobrir 
noves habilitats.

Llits elàstics
16.30 h – 19.00 h
Infants de 2 a 12 anys

Els infants podran gaudir de 
diversos llits elàstics. T’agrada 
saltar? Doncs vine al Casal de 
Joves.

Taller de xapes
16.30 h - 19.00 h
Infants de 4 a 12 anys

En aquest taller podràs 
personalitzar la teva xapa. 

Reinventar
la publicitat 
17.00 h – 18.00 h 
Infants d’11 I 12 anys

La publicitat sembla que 
decideix quines joguines 
són per a nens i quines per a 
nenes: és habitual veure nens 
jugant a cuinetes? I nenes amb 
cotxes de bombers? A partir 
de l’anàlisi dels estereotips 
sexistes d’alguns anuncis, 
aprendrem a construir una 
proposta alternativa que 
s’allunyi d’aquests prejudicis.

Tarda de conte 
a la pell
18.00 h - 19.00 h 
Per a famílIes amb Infants 
d’1 a 6 anys

Ens introduirem en el meravellós 
món de la literatura infantil d’una 
manera diferent.  A través del 
tacte, descobrirem un conte.

   Tarda

Totes les activitats es duran a terme al Centre Polivalent. Activitats gratuïtes, no cal inscripció prèvia.

Dilluns 26 de març



Matí

Totes les activitats es duran a terme al Centre Polivalent. Activitats gratuïtes, no cal inscripció prèvia.

Dimarts 27 de març

Parc motriu
11.30 h - 13.30 h
Infants de 0 a 6 anys

Activitat dirigida als més petits, 
perquè puguin descobrir 
noves habilitats.

Llits elàstics
11.30 h - 13.30 h
Infants de 2 a 12 anys

Els infants podran gaudir de 
diversos llits elàstics. T’agrada 
saltar? Doncs vine al Casal de 
Joves.

Taller de xapes
11.30 h - 13.30 h
Infants de 4 a 12 anys

En aquest taller podràs 
personalitzar la teva xapa. 

Deixa la petjada!
11.30 h - 13.30 h
Infants de 0 a 12 anys

Pintar amb dits i mans és 
una activitat que dona gran 
llibertat a la imaginació i a la 
creativitat dels nostres infants. 
Descobreixen textures, olors i 
colors nous. 

Pots de sal 
de colors
11.30 h - 13.30 h
Infants de 4 a 12 anys

Amb materials com les sals 
i els guixos de colors, petits 
i grans podran decorar cada 
racó de la casa amb els pots 
de sal que faran.



Parc motriu
16.30 h – 19.00 h
Infants de 0 a 6 anys 
Activitat dirigida als més petits, 
perquè puguin descobrir 
noves habilitats.

Llits elàstics
16.30 h – 19.00 h
Infants de 2 a 12 anys

Els infants podran gaudir de 
diversos llits elàstics. T’agrada 
saltar? Doncs vine al Casal de 
Joves.

Taller de xapes
16.30 h - 19.00 h
Infants de 4 a 12 anys

En aquest taller podràs 
personalitzar la teva xapa. 

Càmera i vídeo 
16.30 h – 19.00 h
a PartIr de 12 anys

T’agrada el món de la 
fotografia? Farem fotografies i 
també un esquetx de vídeo.

Zumba
17.30 h - 18.30 h
Per a famílIes amb Infants 
a PartIr de 3 anys

A càrrec de l’Associació Vive 
y Baila. Faran una actuació de 
zumba perquè grans i petits 
puguin ballar.

   Tarda

Totes les activitats es duran a terme al Centre Polivalent. Activitats gratuïtes, no cal inscripció prèvia.

Dimarts 27 de març



Dimecres 28 de març

Totes les activitats es duran a terme al Centre Polivalent. Activitats gratuïtes, no cal inscripció prèvia.

Matí

Parc motriu
11.30 h - 13.30 h
Infants de 0 a 6 anys

Activitat dirigida als més petits, 
perquè puguin descobrir 
noves habilitats.

Llits elàstics
11.30 h - 13.30 h
Infants de 2 a 12 anys

Els infants podran gaudir de 
diversos llits elàstics. T’agrada 
saltar? Doncs vine al Casal de 
Joves.

Taller de xapes
11.30 h - 13.30 h
Infants de 4 a 12 anys

En aquest taller podràs 
personalitzar la teva xapa. 

Taller de mones 
de Pasqua
11.30 h – 13.30 h 
Infants de 2 a 12 anys 
Podreu preparar i decorar la 
mona de Pasqua al vostre gust. 

Estampació 
de samarretes
11.30 h - 13.30 h
Infants de 4 a 12 anys

En aquest taller podreu 
personalitzar la samarreta al 
vostre gust.
*Els nens hauran de portar 
una samarreta blanca.



Dimecres 28 de març

Parc motriu
16.30 h – 19.00 h
Infants de 0 a 6 anys 
Activitat dirigida als més petits, 
perquè puguin descobrir 
noves habilitats.

Llits elàstics
16.30 h – 19.00 h
Infants de 2 a 12 anys

Els infants podran gaudir de 
diversos llits elàstics. T’agrada 
saltar? Doncs vine al Casal de 
Joves.

Taller de xapes
16.30 h - 19.00 h
Infants de 4 a 12 anys

En aquest taller podràs 
personalitzar la teva xapa. 

Taules de llum
16.00 h  – 18.00 h 
Infants de 18 mesos a 3 anys

Taller experimental de taules 
de llum. Els nens jugaran, 
experimentaran i manipularan 
diferents materials.

Xerrada: 
“Reflexes Primitius, 
com afecten a la 
visió i al rendiment 
escolar?”
18.00 h - 20.00 h
Per a famílIes amb Infants

Parlarem dels reflexes 
primitius, de la importància de 
fer-ne una correcta integració
durant el primer any de vida i 
de la repercussió neurològica 
que això té en el
desenvolupament de l’infant.

Totes les activitats es duran a terme al Centre Polivalent. Activitats gratuïtes, no cal inscripció prèvia.

   Tarda



Totes les activitats es duran a terme al Centre Polivalent. Activitats gratuïtes, no cal inscripció prèvia.

Tarda de Big Friday!
16.30 h – 19.00 h

Karaoke 
Per a famílIes amb Infants

Us farem treure el cantant 
que porteu a dins. Infants i 
adults podran cantar totes 
aquelles cançons que els 
agradin.

Big Ràdio
a PartIr de 12 anys

Sentiu curiositat pel món 
de la comunicació? El 
grup Big Friday ensenyarà 
als joves com es fa un 
programa de ràdio. 

Teatre
a PartIr de 14-15 anys 
En aquest taller, 
els participants 
desenvoluparan diverses 
capacitats personals, com 
la imaginació, l’observació 
i la creativitat. És un taller 
molt dinàmic i participatiu. 

Dimecres 28 de març
   Tarda



Matí

Totes les activitats es duran a terme al Centre Polivalent. Activitats gratuïtes, no cal inscripció prèvia.

Dijous 29 de març

Parc motriu
11.30 h - 13.30 h
Infants de 0 a 6 anys 
Activitat dirigida als més petits, 
perquè puguin descobrir 
noves habilitats.

Llits elàstics
11.30 h - 13.30 h
Infants de 2 a 12 anys

Els infants podran gaudir de 
diversos llits elàstics. T’agrada 
saltar? Doncs vine al Casal de 
Joves.

Recerca 
del tresor!
11.30 h – 12.30 h
Per a famílIes amb Infants

Al Casal de Joves s’ha amagat 
un tresor i no el trobem. Ens 
ajudes a buscar-lo? 
A través d’un mapa, els infants, 
conjuntament amb les famílies, 
es convertiran en detectius per 
trobar el gran tresor. 

Espectacle 
d’animació
12.30 h – 13.30 h
Per a famílIes amb Infants

A càrrec de la companyia MIM, 
que ens farà un espectacle 
d’animació amb el pallasso 
Nanu Ferrari. 



ACTIVITATS GRATUÏTES 
NO CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA!
 
Els infants hauran d’anar acompanyats d’un adult.
 
Totes les activitats es realitzaran 
al Centre Polivalent (Pl. del Rebato, 1)

Més informació a:

ajuntamentabrera.cat

infancia@ajuntamentabrera.cat

joventut@ajuntamentabrera.cat

Tel. 93 770 43 34

Ajuntament d’Abrera
Regidoria d’Infància
Regidoria de Joventut


