
DATA NARRADOR OBSERVACIONS 
OCTUBRE 2014 

Dissabte 
4/10/14 
11.30h 

DÍDAC MICALÓ 
 

Treure’s contes del barret  * A partir de 4 anys  
El barret del Dídac està ple d’històries i personatges i quan 

se’l posa es converteix en un personatge diferent i ens 

explica una història nova: El secret dels dinars divertits; Els 
dimarts, el meu tiet i els extraterrestres; El fantàstic món 
de les lletres. 

 

*Aquest conte s’emmarca dins les activitats que s’orga-
nitzen a Osona amb motiu del Dia mundial de la salut 
mental, que enguany es dedica als trastorns bipolars. 
 

NOVEMBRE 2014 
Dissabte 
22/11/14 
11.00h 

 
 

 
 
 

MON MAS 
 

 
 
 

 
*Activitat patrocinada 
per la Carnisseria-
Salsitxeria El Camp 

El cuc i la cuca  *Per a nens de 2 a 3 anys 
Places limitades. Inscripcions a partir del 7 de nov.  
Un bon matí de sol solet, de dins d’una poma vermella, va 

néixer un cuc verd, petit i escarransit, que va obrir la boca 

bocota i d’un queixalada –nyam! Se la va menjar i es va fer 

gran, gran, fins convertir-se en  un centpeus. 

I de dins d’una pera verda va sortir un altre cuc, verd i 

bonic, amb la seva boqueta de pinyó d’un petit mos, es va 

convertir en una cuca preciosa. 

El cuc de la cuca s’ha enamorat i a ca la Flor per sopar han 

quedat, busca sabates per anar ben mudat. 

Narració de contes de petit format amb un polsim de clown 

i una cullerada sopera de teatre. 

 
Divendres 
28/11/14 
18.00h 

 
3r LABORATORI 

D’EXPERIMENTACIÓ 
LECTORA  

amb la participació de 
bibliotecaris, pares i fills 

 i 
(amb la col·laboració de 

PACKDART) 
 

 
El Calendari d’advent : experimentem amb 
l’àlbum il·lustrat   
*Taller per a famílies amb nens a partir 6 anys 
Places limitades. Inscripcions a partir del 14 de 
novembre.  
Gaudirem tots plegats, mirant els àlbums il·lustrats que 

prèviament haurem seleccionat i n’escollirem un. 

Amb l’ajuda de la Teresa i la Paquita de Packdart (ex 

professores de la Farinera) crearem un calendari d’advent 

on en cada finestra amagarem un element que identifiqui el 

conte. 

Cada dia del mes de desembre a les 17.30 ens reunirem a la 

Biblioteca i els nens obriran la finestra que correspon a 

aquell dia, descobriran l’objecte amagat i hauran d’esbrinar 

de quin àlbum es tracta. 

 
DESEMBRE 2014 

Dissabte 
13/12/14 
11.30h 

 

ELS CONTES DE 
L’ANNA 

Àvies enginyoses *A partir de 3 anys 
Al Pol li encanta anar a casa de l'àvia i dormir al llit antic. La 

porta de l'habitació grinyola i no el deixa dormir. 

L'àvia  d'en Pol que és molt enginyosa trobarà la solució 

perquè el seu nét descansi plàcidament. 

Dimarts  
23/12/14 
18.00h 

PACKDART Taller de felicitacions en forma de cub   

*A partir de 4 anys. Places limitades.  
Inscripcions a partir del 9 de desembre  

Ja ha arribat el Nadal i com cada any a la Biblioteca fem el 

taller nadalenc. Aquest any ens ajuden La Teresa i la Paquita 

de Packdart (ex professores de la Farinera) 


