
Enfilem la recta final de Temps de contes amb activitats per a totes les edats! 

 

DATA NARRADOR OBSERVACIONS 
ABRIL 2015 

Dissabte 
11 d’abril 
11:30h. 

 
 

Dimecres 
15 d’abril 
18:00h. 

 

ALMA I LA MAR 
DE CONTES 

 
 
 

DÀLIA ADILLON  
(escriptora i 
il·lustradora)   

Núvols, estels i contes del cel  
* A partir de 4 anys 
L'Alma ens explicarà quatre contes ennuvolats on el sol, la lluna, 

l'aigua i el cel prenen protagonisme.  

 

Antoni Gaudí 
* A partir de 4 anys. Places limitades.  
Inscripcions a partir del 30 de març 
Narració i presentació del llibre Antoni Gaudí seguit del taller 

Arquitectes per un dia on dissenyarem un edifici inspirant-nos 

en elements naturals, tal com feia Gaudí.  

 

MAIG 2015 
Dimarts  

5 de maig 
18:00h. 

 
 

Dissabte 
9 de maig 
11:00h. 

 
 
 
 
 

Dissabte 
16 de maig 
12:00h. 

 
 

Dimecres 
20 de maig 
18:00h. 

 
Dissabte 

23 de maig 
12:00h. 

MESTRES DE 
L’ESCOLA LA 
FONT DE VIC 

 
 

ADA CUSIDÓ 
 
 
 
 
 
 
  

SUBI I ANNA 
OBIOLS 

 
 
 
   
TALLER GABINS 
 
       

 
 

El sabater i els follets.  

* Conte adreçat a infants de 3 a 8 anys. 
Un sabater prepara durant el vespre la feina que ha d’acabar 

l'endemà al matí.  Però quelcom passa durant la nit, perquè 

l'endemà es troba la feina feta... 

 
Dins del cor  
* Per a nadons de 12 a 24 mesos. 
Places limitades. Inscripcions a partir del 30 d’abril 
Quan surt el sol, estenem la roba al balcó perquè s'eixugui amb 

el vent suau. Allà hi viuen els nostres amics amb qui compartim 

estones, juguem a pilota, saltem i ballem però... qui viu a la 

butxaca de la samarreta de colors? Ningú l'ha vist mai i només 

surt quan tothom dorm! Pssttt... que es desperta!!! Un conte 

dolç, sobre l'amistat i la companyia. 

 

Gegants i capgrossos.  
* Públic familiar 
Voleu conèixer les nostres tradicions? I com va ser que gegants 

i capgrossos van convertir-se en els personatges que animen les 

nostres festes? 

Seguit de: Presentació del capgròs infantil que en Subi va crear 

pel Taller Gabins. 
 

Titelles: Les aventures de la família Llúpia de Vic.  

I després Taller de titelles on podreu crear la vostra titella 

del Merma, la Vella o el Nen. 

 

Fal·lera gegantera 
* Públic familiar    
Ball amb gegantons, capgrossos, cavallets i bèsties de foc del 

Taller Gabins. Festa final amb cercavila, acompanyats dels 

gegantons de l’escola Sant Miquel dels Sants i la ge-gantona de 

l’escola Santa Caterina. Amb la participació dels gegantons 

d’Osona gegantera, amb els gegants i bestiari petit de Vic i dels 

grallers del carrer de la Riera. 



JUNY 2015 
Divendres 
5 de juny 
17:00h. 

 
 
 
 
 

Dissabte 
13 de juny 
11:30h. 

 

LABORATORI 
D’EXPERIMENTACIÓ 

LECTORA 
(amb la col·laboració 

de bibliotecaris, 
pares, mares i nens) 

 
 

MANEL RICART 
CLOENDA 

TEMPORADA DE 

TEMPS DE CONTES 

Quatre caixes i un univers 
* Activitat per a famílies amb nens/es a partir de 6 anys. 
Inscripcions a partir de 22 de maig 
Quatre caixes que afirmen no ser-ho. Quatre colors que pinten 

el món. Una sorpresa, temps per mirar i coses que  

canvien fins a tornar a ser el que eren. Ho vindreu a investigar? 

En aquest 5è laboratori de lectura en família descobrirem tot 

el que amaga l’univers de la il·lustradora italiana Iela Mari . 

 
Titelles: La Família ratón 
* Per a totes les edats 
Aquest espectacle explica les aventures d’una família de 

ratolins, però sobretot les peripècies de la filla “ ratolina”  per 

no casar-se amb un príncep malcarat... 

Sorpreses servides amb safata de la mà d’un titellaire expert i 

d’uns titelles divertits i extraordinaris. 

 
 
 
 
 

 
 

CLUB DE LECTURA JUVENIL 
  
 

DIVENDRES 24 D’ABRIL (18:00 h) 
Detective Conan. Gosho Aoyama 

 
DIVENDRES 29 DE MAIG (18:00 h) 

L’Illa de Bowen. César Mallorquí 
 

DIVENDRES 26 DE JUNY  (18:00 h) 
Presoners del mar. Arturo Padilla de Juan 

 

 
A MÉS 
A MÉS!! 
  


