
04
dissabte

Famílies, infants i joves
De 16.00 a 19.00 h 
A la Biblioteca Municipal BBVA
Vine a descobrir les novetats en jocs de taula i a 
compartir una bona tarda en família. A càrrec de 
ENJOK.

ACTIVITATS EN FAMÍLIA

tarda de jocs de taula

04
dissabte

Famílies, infants i joves
De 16.00 a 19.00 h 
A la Biblioteca Municipal BBVA 
Aquest carnestoltes podràs presumir de la teva 
màscara personalitzada, creada amb diferents 
materials reciclats i respectuosos amb el medi 
ambient. A càrrec d’Scarlett Uturrarán.

ACTIVITATS EN FAMÍLIA

taller de reciclatge
per carnaval

febrer

16
dijous

Per a famílies
A les 15.00 h 
A l’Escola Puig-agut 
Com millorar la comunicació i  l’expressió de les 
emocions amb els nostres �lls en el dia a dia. A 
càrrec de Sònia Alarcón (SOAF). Servei de 
canguratge amb inscripció prèvia a 
educacio@manlleu.cat.

XERRADA

com cuidar la relació 
amb els nostres fills i 
filles? 

14
dijous

Per a famílies
A les 18.30 h 
A l’EBM Els Picarols 
Abordarem dubtes sobre les patologies 
respiratòries més comunes en la primera infància i 
donarem recursos per afrontar-les des de casa.  A 
càrrec de Laura Crous. Servei de canguratge amb 
inscripció prèvia a educacio@manlleu.cat.

XERRADA

fora mocs 

08
dimecres

Infants de 0 a 3 anys
A les 17.30 h 
A la Biblioteca Municipal BBVA
Després d’explicar el conte farem una activitat 
amb els petits. A càrrec de les Educadores de l’EBM 
Els Picarols. 

el secret de la tortuga
HORA DEL CONTE *

25
dissabte

Infants a partir de 4 anys
A les 12.00 h 
A la Biblioteca Municipal BBVA
Una història que parla dels somnis, la por de la nit 
i la màgia dels contes. A càrrec d’Ada Cusidó. 

els calaixos del cel
HORA DEL CONTE * + TALLER

05
diumenge XERRADA + PEDALADA

el bicibús arriba a 
manlleu

Famílies, especialment de les escoles 
Casals-Gracia i Pompeu Fabra
A les 11.00 h
Al Museu del Ter
Un bicibús és un grup d'infants que es mouen amb 
bicicleta cap a l'escola acompanyats de persones 
adultes. Primer hi haurà una xerrada i tot seguit 
farem un recorregut amb bicicleta. A càrrec de 
Canvis en cadena. 

03
divendres

Famílies amb infants 
De les 20.00 a les 22.00 h 
A l’Escola Pompeu Fabra
Voleu observar el cel i aprendre a identi�car 
estrelles i constel·lacions? Porteu alguna cosa per 
menjar i soparem plegats. A càrrec de l’Agrupació 
astronòmica d’Osona.

TALLERS EN FAMÍLIA

observació astronòmica
en família 

març

15
dimecres

Per a famílies
A les 19.30 h 
Al Museu del Ter
Com ajudar al vostre �ll/a a prendre decisions 
sobre el seu futur acadèmic. A càrrec del Servei 
d’Orientació Acadèmic i Professional de 
l’Ajuntament de Manlleu.

XERRADA

camins després de l’eso

28
dimarts

Per a famílies 
A les 18.30 h
A l’EBM Els Picarols
Parlarem dels senyals que ens permeten identi�car 
quan un infant està preparat per deixar el bolquer 
i com el podem acompanyar des de casa de forma 
respectuosa. A càrrec de Noe Vallejo. Servei de 
canguratge amb inscripció prèvia a 
educacio@manlleu.cat. 

XERRADA

acompanyem els infants
en el procés de deixar 
el bolquer

11
dissabte

Infants a partir de 4 anys 
A les 12.00 h 
A la Biblioteca Municipal BBVA 
Descobrim i expliquem els contes de l’Astrid 
Lindgren, autora de les famoses aventures de la 
Pippi Langstrump. A càrrec de Sherezade Bardají.

HORA DEL CONTE *

nangilima 

25
dissabte

Per a famílies amb els infants 
A les 16.00 h
Al local social de la Colla Gegantera
Direcció: Passeig del Ter,7
Creació d’una �gura festiva (capgròs, gegantó, 
tabal...) en motiu del centenari dels gegants de 
Manlleu. A càrrec de la Colla gegantera i grallera 
de Manlleu.

DISSABTES EN FAMÍLIA

creem cultura: fes el teu
capgròs o gegantó

04
dissabte

Famílies 
De les 10.30 a les 13.00 h
A l’EBM Colors
Explorem les alternatives al càstig que ens 
permetin expressar el desacord fomentant la 
consciència dels actes. A càrrec de Marta 
Meléndez, d’Eco-Mama. Servei de canguratge 
amb inscripció prèvia a educacio@manlleu.cat. 

XERRADA

alternatives al càstig

23
gener

27
març

Famílies i unitats de convivència
Cada dilluns de 17.45 a 18. 45 h
Al Casal Cívic i Comunitari Manlleu -  
Frederica Montseny
La música i el moviment ens agrada a grans i 
petits, passem-ho bé junts!

TALLER FAMILIAR

aeròbic familiar

al

29
gener

12
febrer

12
març

/ /
Famílies i infants
A les 17 h
Al Cinema Casals de Gràcia
Sessions de cinema infantil i familiar de qualitat en 
català. Un diumenge de cada mes. Informació de 
les sessions: manlleu.cat/cultura

Preu de les entrades
Entrada general: 4.5  € / Infants de 3 a 12 anys, 
Carnet Jove i persones associades d’Òmnium 
Cultural: 3 €  /  Fins a 3 anys: entrada gratuïta

CINEMA

cinexic

trimestrals
15
gener

Totes les edats
Cada diumenge de 10.00 a 13.00 h
A la carpa annexa del pavelló 
Pista oberta per patinar en família i amics. A càrrec 
de l’Ajuntament de Manlleu.

TALLER FAMILIAR

patina en família

a partir del

08
febrer

Famílies amb infants de �ns a 3 anys / 6 
anys
Els dies 8, 9, 15 i 16 de febrer; 1 i 29 de 
març; 3, 13,19 i 20 de maig. De 15.30 a 
16.45 h
A l’INS Antoni Pous i Argila 
Espai de trobada i de joc per a infants i famílies.
Inscripcions a espaifamiliar@insantonipous.cat
A càrrec de l’alumnat de 2n curs de Tècnic 
d’Educació Infantil de l’INS Antoni Pous.

TALLER FAMILIAR

espai familiar: 
el serpent del ter

a partir del

A partir de 12 anys
Dissabte cada 15 dies
Al Cinema Casals de Gràcia
Un cicle de cinema organitzat amb Espai 
Participatiu d’Adolescents Fem Pinya. Informació 
de les sessions: manlleu.cat/cultura

CINEMA JOVE

cicle de cinema fem pinya

04
febrer

a partir del

gener
31
dimarts XERRADA

estimular el llenguatge 
de 0 a 3 anys

Per a famílies
A les 18.30 h
A l’EBM Els Picarols
Parlarem del desenvolupament del llenguatge i 
donarem algunes pautes i recursos per ajudar als 
infants en la seva adquisició. A càrrec de Noe 
Vallejo. Servei de canguratge amb inscripció 
prèvia a educacio@manlleu.cat.

@xarxampa

* HORA DEL CONTE
Les activitats de la Biblioteca són amb places limitades. 

Truqueu a la Biblioteca per més informació 
Tel. 93 851 14 86 / 661 87 53 27

** DISSABTES EN FAMÍLIA / XERRADA
Es recomana inscripció prèvia per poder participar a l’activitat. 

Inscripcions amb requisits

activitats

GRA
TUI
TES

OBER
TES
A TOTHOM

educacio@manlleu.cat
93 851 50 22
647 926 381
entradesmanlleu.cat

CURS 
2022
2023


