
Activitats
infantils i familiars

d’estiu 2019

17 DE JULIOL (17 a 20h)
LLoc: Jardins centre d’Art Can Castells
C. Lluís Castells, 16. Barri Centre

Espai Bebès
Endinsa’t en un món de sensacions, en un espai de joc, dissenyat i pensat exclusivament per a 
la petita infància.
Per a infants de 9 mesos a 3 anys
A càrrec de Xarranca

Jocs en grup
30 jocs tradicionals. Aquests jocs ajudaran els infants a potenciar l’agilitat, l’equilibri i l’habilitat.
Per a infants a partir de 3 anys
A càrrec de la Xarranca

Ludoteca d’Aigua
Espai amb diferents jocs, on a través de l’aigua els infants podran experimentar amb el so i el 
moviment. Bombolles, gotes, fonts... Res no sona si no et bellugues!
Per a infants de 3 a 12 anys
A càrrec del Drapaire Musical

Espectacle d’animació Remulla’t
Espectacle d’animació familiar on farem participar petits i grans, tot ballant i jugant amb cançons 
i danses, i on ens remullarem amb mànegues d’aigua.
Per a totes les edats
A càrrec de Jordi Tonietti

Eco barra
Barra amb productes ecològics amb berenar gratuït per als infants.
A càrrec de MenjaSalut Sant Boi



29 DE JUNY (11 a 14h)
Lloc: plaça Antonio Lara
Barri Ciutat Cooperativa-Molí Nou

L’art de fer bombolles gegants
A tots i totes ens agraden les bombolles... però l’experiència de fer-ne de més de tres metres no 
s’oblida fàcilment! Aprendrem a fer bombolles amb tot tipus de joguines i d’estris.
Per a infants a partir de 2 anys
A càrrec de Bombolles de Sabó

Farcell de Jocs gegants de fusta
Una cinquantena de jocs de fusta. Jocs que recorden a aquells què jugaven els nostres pares 
i mares i les nostres àvies i avis. Fem Participar a tothom: els nens i nenes aprenen a jugar 
amb el joc tradicional i els grans recorden la seva infantesa. Bitlles, corda, billars, xanques, 
laberints, curses de sacs, la granota, la xarranca, i també espai per als més menuts amb 
construccions, peixera de peixos i molts més.
Per a infants de totes les edats
A càrrec de Fefé i Cia

30 DE JUNY (11 a 14h)
Lloc: plaça de l’Olivera
Barri Casablanca

Carpa de joc lliure
Un espai adequat per al joc lliure i creatiu per a infants, amb diversitat de materials naturals i no 
estructurats (racó per a nadons, psicomotricitat, joc simbòlic, teatre, cuineta...)
Per a infants de 0 a 8 anys
A càrrec de Tata Inti (organitza Federació d’Entitats Els Garrofers)

03 DE JULIOL (17 a 20h)
LLoc: Jardins centre d’Art Can Castells
C. Lluís Castells, 16. Barri Centre

Espai de joc lliure i creatiu
Espai de joc amb divesitat de materials i d’origen natural, perquè l’infant connecti amb els sentits, 
la natura i la seva imaginació, creant així un joc de gran riquesa.
Per a infants de 0 a 8 anys
A càrrec de Tata Inti

Taller de circ
Endinsa’t en el món màgic del circ fent malabars, equilibri sobre objectes, acrobàcies i jocs 
d’expressió corporal.

Activitat recomanada per a totes les edats
Infants menors de 6 anys acompanyats d’una persona adulta
A càrrec de Circ de jocs

Atelier de l’aigua
Instal·lació lúdica i creativa per gaudir de jocs d’aigua amb tota la família. Aspersors, ampolles, 
embuts, tubs per jugar i experimentar amb totes les possibilitats que ens dóna l’aigua com a 
recurs que fa gresca i refresca!
Toca, sent i mulla’t! 
Per a infants de totes les edats
A càrrec de Tata Inti

Eco barra
Barra amb productes ecològics amb berenar gratuït per als infants.
A càrrec de MenjaSalut Sant Boi

10 DE JULIOL (17 a 20h)
LLoc: Jardins Centre d’Art Can Castells
C. Lluís Castells, 16. Barri Centre

Espai Rock & Joc
Perquè sí! Perquè som mares i pares i volem cantar totes les que sabem mentre juguem amb la 
nostra canalla!
Les cançons de quan teníem 20 anys del rock català i les noves fornades! Nens i nenes flipareu 
veient els grans cantant, ballant i jugant. Racons de jocs tradicionals i de fusta.
Toca, sent i mulla’t! 
Per a infants de totes les edats
A càrrec de Circ de Jocs

Taller d’experimentació i creació artística
Espai on els infants podran experimentar i fomentar la creativitat a través de la pintura.
Per a totes les edats
A càrrec de Tata Inti

Atelier de l’aigua
Instal·lació lúdica i creativa per gaudir de jocs d’aigua amb tota la família. Aspersors, ampolles, 
embuts, tubs per jugar i experimentar amb totes les possibilitats que ens dóna l’aigua com a 
recurs que fa gresca i refresca!

Toca, sent i mulla’t!
Per a infants de totes les edats
A càrrec de Tata Inti

Eco barra
Barra amb productes ecològics amb berenar gratuït per als infants.
A càrrec de MenjaSalut Sant Boi


