
Organitza:

iverCiència
iverIoga
iverCrea 
iverMúsica
iverCuinaD

Arriben els  

DiverDivendres!

 la  nova programació familia
r

 de la Xarxa de Centres Cívics!

FEBRER - JUNY 2018

DIVERCIÈNCIA: Taller de robòtica
A càrrec d’Àlex González i Laura Morera, d'Explorium

T'agrada la robòtica? Has programat mai un robot? 
Vine al DiverCiència i passaràs una tarda divertida entre robots!
Per a famílies amb infants de 6 a 12 anys.

Divendres 16 de febrer de 2018, de 17.30 a 19.30 h 

Activitat gratuïta amb inscripció  familiar ( 1 adult + 1 o 2 infants), 
del  5 de febrer al dia de l’activitat, al telèfon 93 870 62 03 i,
presencialment, al Centre Cívic Can Bassa.
Places limitades
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

Activitats
DiverCiència
16 de febrer

DiverIoga
16 de març

DiverCrea
20 d'abril

DiverMúsica
18 de maig

DiverCuina
15 de juny

DIVERMÚSICA:
Donem-li una volta al món amb XIULA!
A càrrec de XIULA

Espectacle d’animació musical fresc, atrevit i emocionant! 
Et convidem a participar a una tarda amb música, jocs i ball
on petits i grans gaudireu d’una experiència musical creativa. 
Activitat per a tota la família! Els menors de 6 anys
han de venir acompanyats d’un adult.

Divendres 18 de maig de 2018, a les 18 h

Activitat gratuïta
Lloc: plaça de Joan Oliver

DIVERIOGA: Ioga en família
A càrrec de Núria Burgaya, del centre de ioga Narayoga Granollers

Veniu a fer ioga amb els vostres petits i petites; a través del joc,
la música i els contes crearem  dinàmiques divertides
per desenvolupar la imaginació en família!.

Divendres 16 de març de 2018 
Grup 1 (famílies amb infants de 4 a 7 anys): de 17 a 18 h
Grup 2 (famílies amb infants de 8 a 11 anys): de 18.30 a 19.30 h  

Activitat gratuïta amb inscripció familiar (1 adult + 1 o 2 infants),
del 5 de març al dia de l’activitat, al telèfon 93 840 60 69 i, presencialment, 
al Centre Cívic Nord.
Places limitades
Lloc: Centre Cívic Nord

 DiverDivendres!  
DIVERCUINA: Taller de gelats, batuts i  granissats
A càrrec d’Elena Matencio

Vine a fer un taller en família amb les propostes més refrescants de l’estiu i gaudeix 
dels gelats, batuts i granissats més saborosos i sorprenents.
 
Divendres 15 de juny de 2018
Grup 1 (famílies amb infants de 3 a 5 anys): de 17.15 a 18.15 h
Grup 2 (famílies amb infants de 6 a 10 anys): de 18.30 a 19.30 h 

Activitat gratuïta amb inscripció familiar
(1 adult + 1 o 2 infants), del 4 de juny al dia de l’activitat,
al telèfon 93 849 90 45 i, presencialment,
al Centre Cívic Can Gili.
Places limitades
Lloc: Centre Cívic Can Gili

DIVERCREA: Taller d'estels
A càrrec d’Anna Obón i Núria Güell

Si us fascina el cel i us atrauen els objectes voladors de qualsevol mena,
us esperem al taller d’estels. Us donarem el material i us ensenyarem
a construir-ne uns de molt senzills i divertits! Omplim entre tots el cel
de formes i colors, i a volar ben amunt!
(Per a famílies amb infants de 6 a 12 anys)

Divendres 20 d'abril de 2018
Grup 1: de 17 a 18.30 h
Grup 2: de 18.30 a 20 h

Activitat gratuïta amb inscripció familiar
(1 adult + 1 o 2 infants), del 9 d'abril al dia
de l’activitat, al telèfon 93 879 58 92 i,
presencialment, al Centre Cívic Jaume Oller.
Places limitades
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller


