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Amb inscripció prèvia.   Infants acompanyats d’un adult 
  

 

ACTIVITAT ADULTS 

Dilluns 20 de desembre a les 18 h. Taller de decoració “Idees i protocol de parament d’una taula de Nadal” a càrrec 

de Home and Order, La Rosita i Tulum Interiorisme. Espai Margarida Xirgu.    

 

ACTIVITATS FAMILIARS 

Dilluns 20 de desembre a les 18 h. Taller de cuina “Galetes de Nadal, per llepar-se els dits!” a càrrec de Zero Waste 

Barcelona. Infants a partir de 8 anys. Sala taller infantil.     

Dimarts 21 de desembre a les 18 h. Taller de ciència “Els volcans: descoberta i experiments” a càrrec de  Funbrain. 

Infants a partir de 7 anys. Espai Margarida Xirgu.     

Dimecres 22 de desembre a les 18 h. Hora del Medi Ambient “Toca toca: els animals i l’hivern. Per què dormen tant? 
Per què viatgen quilòmetres lluny? Descobreix un munt de curiositats animals!” a càrrec d'Edulis. Infants a partir de 

4 anys. Espai Margarida Xirgu.     

Dijous 23 de desembre a les 18 h. Hora del conte “El Tió Menut” a càrrec de la Cia. Patawa. Recomanat per infants a 
partir de 3 anys (no cal inscripció prèvia). 

El Tió sol cagar llaminadures o petites joguines, neules o turrons, però avui el tió menut caga contes i cançons per tots els infants. 
El vols fer cagar? Per Nadal els contes de pastorets a la vora del foc i les Nadales no poden faltar. A cantar! 

Dilluns 27 de desembre a les 18 h. Taller de manualitats “La màgia de les boles de neu per decorar el Nadal” a càrrec 

d’Enigma Difusió Patrimonial. Infants de 3 a 5 anys. Espai Margarida Xirgu.      

Dimarts 28 de desembre a les 18 h. Taller de manualitats “Origami- papiroflèxia- de Nadal” a càrrec de Lola Conde. 

Infants a partir de 6 anys. Espai Margarida Xirgu.      

Dimecres 29 de desembre a les 18 h. Taller de manualitats “Cosim el Nadal amb fils de fantasia i fem una garlanda!” 

a càrrec d'Idea Moda. Infants a partir de 6 anys. Espai Margarida Xirgu.      

Dijous 30 de desembre a les 18 h. Taller de manualitats “Atrapasomnis  amb elements naturals: atrapem els desitjos 

i somnis del nou any” a càrrec d’Enigma Difusió Patrimonial. Infants a partir de 6 anys. Espai Margarida Xirgu.    

Dilluns 3 de gener a les 18 h. Taller de manualitats “Fes el teu ninot de neu i guarda els teus secrets i desitjos... i 

molt més” a càrrec de Lola Conde. Infants de 3 a 5 anys. Espai Margarida Xirgu.     

Dimarts 4 de gener a les 18 h. Taller de manualitats “Quin bon rotllo de reis mags” a càrrec d’Idea Moda. Infants a 

partir de 6 anys. Espai Margarida Xirgu.    

Divendres 7 de gener a les 10.30 h. Taller d’estimulació musical “Sons per a nadons” a càrrec d’Alquimia Musical. 

Infants de 0 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.    
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Les bústies de Ses Majestats els Reis d’Orient a la biblio!!! Vine i deixa la teva 
carta des del dilluns 20 de desembre fins el dimecres 5 de gener. Us hi esperem!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Pots consultar les activitats del mes de gener a partir del 10 de gener de 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ens podeu seguir a través de:    WHATSAPP 610 560 978 
SI VOLS REBRE INFORMACIÓ SOBRE LES ACTIVITATS 

ACTIVA L’OPCIÓ “VULL REBRE INFORMACIÓ DE LA BIBLIOTECA” DEL TEU ESPAI PERSONAL DEL CATÀLEG ALADÍ: 
https://aladi.diba.cat/patroninfo*cat 

 
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 

 
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS: www.bibliotecarfjcastelldefels.org/inscripcio-activitats 

 

 
 

 
Dilluns i dimecres de 16 a 21  h.  

Dimarts i dijous de 10 a 14 i de 16 a 21  h. 
Divendres de 10 a 15 h. 

 
*05/01 Especial Vigília de Reis de 10 a 15 h. 
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