
 
DATA NARRADOR OBSERVACIONS 

GENER 2016 
Dissabte 

16 de gener 
11:30 h. 

 
Dissabte 

23 de gener 
11:30 h. 

 
 
 

 
ROSA FITÉ 

 
 
 

L’editorial  
EUMO  

PRESENTA... 

Un grapat de contes  
* A partir de 3 anys 
La Rosa té un bon grapat de contes per explicar.  Els vols 

escoltar? Doncs no et perdis aquesta sessió enginyosa  i 

plena  de cançons i endevinalles que agradaran a xics i grans! 

 

Faules de sempre i altres contes d'animals  
*A partir 5 anys 
Presentació del llibre de M. Carme Bernal i Carme Rubio. 
L’actriu Dolors Rusiñol explicarà algunes faules del llibre. 

La presentació anirà a càrrec de Francesc Codina, professor 

de la UVic-UCC. 

 

 

FEBRER 2016 
Dissabte 

6 de febrer 
11:00 h. 

 
 
 
 
 

Divendres 
26 de febrer 

17:30 h. 

 

 
ABOON TEATRE  

 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORI 
D’EXPERIMENTACIÓ 

LECTORA 
(amb la col·laboració  

de bibliotecaris, 
 pares i nens) 

 
 

El petit arbre de la vida  
*Per a nadons de 0-3 anys 
Places limitades. Inscripcions a partir del dia 22 de 
gener de 2016. 
Un espectacle innovador i simbòlic. Junts ens embarcarem 

en un viatge sensorial que ens acostarà a l’inici de la creació, 

a la màgia que, del no res, apareix la matèria i on tot és 

possible. Un joc de colors, formes, elements i moviments 

perquè l’infant pugui despertar el seu món imaginari i 

projectar en l’espectacle tot el que ell sent. 

 
Pim Pam Pomelo  
* A partir de 6 anys. 
Places limitades. Inscripcions a partir del 12 de febrer 
de 2016. 
Voleu saber qui és el Pomelo? 

Hortalisses, 30%; insectes, 2%; preguntes filosòfiques, 8%; 

somnis, 9%; aventures, 15%; humor, 9%; emocions,12%; 

incerteses, 5%; complexos,0% = 100% POMELO. 
Una espècie de km. 0 vinguda directament des del seu hort, 

sense intermediaris. 

 

MARÇ 2016 
Dissabte 
5 de març 

11:30 h 

PEPA  
CONTES 

Pouem poemes.  
* Activitat de poesia per a nens  partir de 4-5 anys 
Només ens cal un pou de poemes, una galleda i molta 

imaginació. Ah! També la taula de l'escriptor i... Pouant, 

pouant, escoltarem com la poesia diu... paraules d'amor, 

parla... d'animals o del vent. Pouant, pouant, trobarem que la 

poesia és... joc, música, conte. Pouant, pouant, descobrirem 

que la poesia és... màgia. 
 
 

Encetem un nou any i aquest primer trimestre ve carregat d’activitats 

diverses: contes, laboratoris, presentació de llibres, tallers, clubs de 

lectura i fins i tot un espectacle de poesia a l’Atlàntida... 



 
 
 

 

 

ELS CLUBS DE LECTURA 

Aquests són els llibres que llegirem properament: 
 

CLUB DE LECTURA INFANTIL  

(participem en la categoria 11-12 anys del premi ATRAPALLIBRES) 

 

DIJOUS 28 DE GENER (17:30 h.) 

Fèlix ets un desastre de JaKob M. Leonhardt 

*Aquest dia votarem el millor dels tres llibres del premi Atrapallibres  

de la categoria 11-12 anys. 
 

DIJOUS 25 DE FEBRER (17:30 h.) 

L’enemic de Davide Cali 
 

DIJOUS 31 DE MARÇ  (17:30 h.) 

Miquel Strogoff de Jules Verne 

 

CLUB DE LECTURA JUVENIL 

(participem en la categoria 15-16 anys del premi PROTAGONISTA JOVE) 
 

DIVENDRES 29 DE GENER (18:00 h.) 

Totes les fades del regne de Laura Gallego. 
  

DIVENDRES 26 DE FEBRER (18:00 h) 

L'home dels records de Lois Lowry. 

  
*Aquest dia votarem el millor dels tres llibres del premi Protagonista Jove  

en la categoria 15-16 anys. 
 

DIMARTS  29 DE MARÇ  (18:00 h) 

Xènia tens un Whatsapp de Gemma Pasqual i Escrivà 

 

DIJOUS 17 DE MARÇ: ESPECTACLE DE POESIA “L’ESCOLA” 

al teatre L’Atlàntida de Vic. 2 sessions (18:00 h. i 20:30 h.) 
 

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  i amb el suport 

de la Regidoria d’Educació i la de Cultura de l’Ajuntament de Vic, Serveis Territorials de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

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

 
A MÉS 
A MÉS!! 
  


