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 JULIOL 2020 

Amb inscripció prèvia      Infants acompanyats d’un adult  Preu per a material 

 
Protocol pel que fa a la prevenció amb motiu de la COVID-19 i  mesures individuals que hauran de seguir les 

persones que assisteixin a les activitats. 
 
Les activitats seguiran els protocols següents sempre d’acord amb la normativa vigent: 

 Desinfecció diària de tot l’espai. 
 A l’entrada de la biblioteca hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic i control d’aforament. 
 L’aforament i la disposició dels seients compliran les distàncies de seguretat requerides. 
 L’accés i el desallotjament de l’espai es farà de manera esglaonada i sota control del personal. 

Mesures individuals: 

 Recorda que a tots el espais cal mantenir una distància de seguretat entre persones de 1.5 metres. 
 L’ús de la mascareta és obligatori. 
 Si penses que pots tenir símptomes de la COVID-19 o has estat en contacte amb algú diagnosticat del 

virus, queda’t a casa. Segur que tenim l’oportunitat de retrobar-nos  ben aviat. 

Les mesures són de compliment obligatori per part de tots els assistents a l’activitat. 

 

ACTIVITATS INFANTILS 

L’activitat es farà en la llengua en què està anunciat el títol. L’infant ha d’estar dintre de la franja d’edat indicada. A les activitats familiars 
només tindrà accés a la sala l’infant inscrit amb l’adult acompanyant. No serà permesa l'entrada a la sala passats 5 minuts del començament 
de l’activitat, per aquest motiu es prega puntualitat. 

 

L’HORA DEL MEDI AMBIENT 

 Dilluns 20 d’11 a 12 h. Hora del medi ambient “Aprenem a fer segells i fem estampació d’un embolcall creatiu” a 

càrrec de Lab Creatiu. En col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient. Infants a partir de 6 anys.   

 Dilluns 27 d’11 a 12 h. Hora del medi ambient “Tintures i olis naturals amb plantes remeieres” a càrrec de Mercè 

Serra d’Olieu. En col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient. Infants de 4  a 8 anys.   

 

TALLERS FAMILIARS HISTÒRIA I CIÈNCIA 

 Dimecres 1 d’11 a 12 h. Taller “Desencriptem un missatge secret” a càrrec d’Explorium. Infants a partir de 10 

anys.   

 Dimecres 8 de 11 a 12 h. Taller “Fem Slime!” a càrrec d’Explorium. Infants a partir de 6 anys.   

 Dimecres 15 de 11 a 12 h. Taller “Qui vivia a Castelldefels fa 100.000 anys” a càrrec de Schola Activa. Infants de 4 

a 7 anys.   

 Dimecres 22 de 11 a 12 h. Taller “Descobrim la BeeBot” a càrrec d’Explorium. En col·laboració amb la Regidoria 

de Medi Ambient. Infants a partir de 6 anys.   

 Dimecres 29 de 11 a 12 h. Taller “Qui vivia a Castelldefels fa 100.000 anys” a càrrec de Schola Activa. Infants a 

partir de 8 anys.   

 

TALLERS FAMILIARS MANUALITATS 
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 Divendres 10 d’11 a 12 h. Taller “Llibretes de fantasia” a càrrec d’Enigma Difusió Patrimonial.  Infants a partir de 

6 anys.   

 Divendres 17 d’11 a 12 h. Taller “Fes el teu propi joc de memory” a càrrec d’Olga Berbetoros.  Infants a partir de 

5 anys.   

 Divendres 31 d’11 a 12 h. Taller “Cuiners de manualitats: Piruletes de fruita amb goma eva” a càrrec d’Olga 

Berbetoros.  Infants a partir de 5 anys.   

 

RATOLINS DE BIBLIOTECA 

 Divendres 24 de 10.30 a 11.15 i de 11.30 a 12.15 h (2 sessions). Ratolins de biblioteca “Glups” a càrrec de la Cia 

Sifó.  Infants de 0 a 3 anys.   

 

Horaris estiu 2020 de l’1 de juliol al 14 de setembre: 
Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado  

De dilluns a divendres de 9 a 14 h. 
Biblioteca de la platja Carme Romaní (Parc del Mar)  

De dilluns a divendres de 17 a 20.30 h. 
 

Pots consultar les activitats de la biblioteca de la platja a:  
www.bibliotecarfjcastelldefels.org 

 

 
 
 

La Biblioteca es reserva el dret a fer les modificacions que es considerin oportunes. 

Ens podeu seguir a través de:    
Per a rebre les activitats de la biblioteca per correu electrònic podeu sol·licitar-ho a: www.castelldefels.org/butlletins 

Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado. Bisbe Urquinaona, 19-21. 08860 Castelldefels. Tel. 93 636 96 97  
b.castelldefels@diba.cat;  biblioteca@castelldefels.org ; www.bibliotecarfjcastelldefels.org 

http://bibliotecavirtual.diba.cat/castelldefels-biblioteca-ramon-fernandez-jurado 
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