
Encetem el 2015 amb un primer trimestre ben carregat d’activitats: 

contes, el laboratori d’experimentació lectora, presentacions de 

llibres, tallers, clubs de lectura i fins i tot un espectacle de poesia al 

teatre l’Atlàntida... 
DATA NARRADOR OBSERVACIONS 

GENER 2015 
Dissabte 

31 de gener 
11:30h. 

CLARA GAVALDÀ Les princeses també es tiren pets .  
*A partir de 4 anys  
Vine a escoltar aquests contes divertits, veuràs com les 

coses no són sempre el que semblen. 

 

FEBRER 2015 
Dimecres 

11 de febrer 
18:00h. 

 
 

Divendres 
20 de febrer 

18.00h. 
 

 

DÀLIA ADILLÓN 
(Il·lustradora) 

 
 
 

4rt  
LABORATORI  

D’EXPERIMENTACIÓ 
LECTORA 

(amb la col·laboració  
de bibliotecaris, 
 pares i nens) 

 
 
 

El vestit nou de l’emperador  
*A partir de 4 anys 
Premi Apila Primera Impressió 2014. 
La il·lustradora d’aquest llibre d’Apila Edicions ens 

presentarà i explicarà el conte i tots plegats farem una 

activitat al voltant del llibre. 

 
L’Armari de l’Olivia 
*Taller per a famílies amb nens i nenes a partir de 6 
anys. 
Places limitades. Inscripcions a partir del 6 de fe brer.  
Heu fet mai de dissenyadors de moda? Doncs si voleu 

nosaltres ho tenim tot a punt: la cinta mètrica, les tisores i 

una gran quantitat de dissenys i vestits inspiradors que ens 

ajudaran a vestir a l’Olivia, la porqueta protagonista de la 

col·lecció de  contes creats per Ian Falconer.  

Us atreviu a vestir l’Olívia? 

  

Dissabte 
28 de febrer 

11:00h. 
 

LA TABOLA 
 

A cau d’orella: Històries d’un veïnat   
*Per a nadons de 0-12 mesos.  Places limitades.  
Inscripcions a partir del 13 de febrer. 
Amb l’acordió i amb petits instruments, iniciarem un viatge 

sensorial i musical pels ball manetes, jocs de repetició 

tradicionals i les cançons de bressol per a conèixer les 

històries d’un veïnat molt especial. 

MARÇ 2014 

Dissabte 
7 de març 

11:30h 

L’ÓS MANDRÓS Noies intrèpides   
*A partir 4 anys 
Contes de nenes valentes, sense por, divertides, capaces 

d’enfrontar-se soles als monstres, amb humor i alegria. 

Contes de noies creatives, tendres que s’atreveixen a 

afrontar la injustícia sense callar. 

  
Dimarts 

10 de març 
18:00h 

 

GERMÁN 
MACHADO i 
STEL·LA 
CAMACHO 

Taller de poesia  exprés   
*Per a nens/es d’entre 6 i 9  anys.  
Inscripcions a partir 24 de febrer.  
Taller per donar a conèixer el món de la poesia als 

nens i nenes, d’una manera lúdica i divertida. 

 
 



 

 
 
 

 
 

DIVENDRES 20 DE MARÇ: ESPECTACLE DE POESIA “L’ESCOLA” 
al teatre L’Atlàntida de Vic.  

2 sessions (18.00h i 20.30h)  
 
Espectacle cloenda dels Tallers de poesia realitzats al llarg del curs a la Biblioteca Joan Triadú de Vic, 
protagonitzats pels alumnes de cicle superior de totes les escoles de Vic . 
Dirigits per Teatrart, amb la col.laboració del Centre de Recursos Pedagògics d’Osona (CRPO)  i amb el 
suport de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vic; la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Vic; els Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Institució Puig-Porret. 
 

* Espectacle gratuït obert a les famílies dels participants. Places limitades. Cal entrada. 
 

 
 

 
 

 
A MÉS 
A MÉS!! 
  


