
 1 

         

   

ACTIVITATS FAMILIARS 

L’HORA DEL CONTE ESPECIAL NADAL - Recomanat per a infants a partir de 4 anys 

Dimecres 23 de desembre de 18 a 19 h. “La Revolució del pessebre” a càrrec de la Cia. Patawa.  

TALLERS FAMILIARS DE NADAL  
 
Dimarts 22 de desembre a les 17.30 h. Taller BiblioLAB “Vareta elèctrica Harry Potter” a càrrec de  

                     Smartions.  Recomanat per infants a partir de 7 anys.  
 
I a través del nostre canal de youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCgCFu4_4kXTuMr5uO63YyhQ 
 

 Dilluns 28 de desembre a les 17.30 h. Taller “Una carta als Reis d’Orient” a càrrec d’Enigma Difusió Patrimonial. 

Recomanat per infants a partir de 3 anys.  
 

 Dimarts 29 de desembre a les 17.30 h. Taller “A Story Santa’s little secret and Christmas tree craft” 
a càrrec d’Acadèmia Molière. Recomanat per a infants a partir de 6 anys.   
 

 Dimecres 30 de desembre a les 17.30 h. Taller “Il·luminem el Nadal amb fanalets” a càrrec d’Enigma Difusió 

Patrimonial.  Recomanat per a infants a partir de 6 anys.  
 

 Dilluns 4 de gener a les 17.30 h. Taller “Cosim el Nadal... aprenem a teixir amb un teler casolà” a càrrec d’Olga 

Berbetoros d’IdeaModa. Recomanat per a infants a partir de 6 anys.  
 

 Dimarts 5 de gener a les 12 h.  Taller “Una recepta de butxaca per a una nit especial: culleretes màgiques dels 

Reis Mags” a càrrec de Lola Conde. Recomanat per a infants de 3 a 6 anys.  
 

Amb inscripció prèvia només si voleu passar per la biblioteca a recollir el material necessari per fer l’activitat (unitats 
limitades) 

 

Pots consultar les activitats del mes de gener a partir del 8 de gener de 2021. 
 

HORARI NADAL Biblioteca del 21 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

Ens podeu seguir a través de:    WHATSAPP 610 560 978    
 

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 
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TANCAT OBERTC 

 

Dilluns i dimecres de 16 a 20:30 h.  
Dimarts  de 10 a 14 
                i de 16 a 20:30 h.   
05/01 Especial Vigília de Reis  
de 10 a 15 h. 

NADAL 2020 
Del 19 de desembre al 5 de 

gener de 2021 
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