
 

 

COMISSIÓ DE MATINALS FAMILIARS 

Data: Dimecres 9 de maig  

Duració: de 21h a 22h 

0. Presentació assistents 

Elsa Corominas, Júlia Juanet, Elena Pereta, Natàlia Oliete i Núria Tarragó. 

S’excusa Ana Bosch. 

 

1. Valoració activitats públic familiar Gener a Abril 2018 

ACTIVITATS INDICADORS 

Contes sota l’escala Mitjana de 20-30 

Dansa en família Mitjana 4-5 

Nadons a l’Orlandai 14+17 

Teatre d’ombres: El petit circ 45 

Carnaval: Rumba per la canalla 250 

Titelles: Gnoma 37 

Espai 0-3 anys 32 

Titelles: El Tresor del Pirata 45 

 

Es valora molt positivament totes les activitat tant per que són de tipologia diferent, 

com  per la qualitat de les propostes. Des de la comissió es torna a recalcar que cal 

especificar les edats de cada una.  

La valoració de l’Aniversari a nivell d’activitats familiars, les titelles van estar molt i 

molt bé i l’espai 0-3 any, tothom va quedar encantat. Hem de continuar apostant per 

aquests espais.  

Pel que fa referència a les entrades i benvingudes, és important que l’equip tècnic 

estigui coordinat, amb una bona actitud. Sobretot recalcar les edats als fulletons i 

també controlar els aforaments. Sobretot si són activitats gratuïtes.  

Parlant de Carnaval, seria interessant també començar la Rua i en conseqüència 

l’espectacle més d’hora, perquè pels infants és tard.  
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2. Propostes tardor 2018 

Matinals Familiars 

Durant la tardor programem tres matinals, una d’elles en el marc de la Festa Major al 

pati a l’aire lliure, i les altres dues novembre i desembre. 

EXTERIOR.( Festa Major) Tots els públics 

 Bombolles: experimentació amb Bombolles de Sabó. 

Titellarium: 12 racons de diversos espais per titelles, experimentació 

Des de la comissió també s’apunten dues propostes més: 

- Activitats del Museu de les Matemàtiques 

- Kappla. ( Però tenint en compte que ja s’han fet d’altres anys) 

INTERIOR 

* Activitats franja 0-3 anys. Es destaca la importància d’oferir més activitats en 

aquesta franja d’edat com per exemple un espai joc lliure, amb Espai Nats o Aupalí. 

Com també complementar activitats de titelles i adults amb cessions de materials: 

p.ex sorral amb Espai Familiar Petit Drac 

Es podrien fer taller de portabebés ( dansa) amb Aupalí i també tallers d’ombres amb 

Espai Nats, per exemple.  

* Monstres. Zipit Company. Espectacle de titelles + 4 anys 

* Bianco. TeatreLabú. Espectacle de dansa + 6 anys 

*Botó màgic o De que té gust la lluna? Entitat Aspasim. Contes musicats. 3-6 anys. 

La comissió decideix que seria millor deixar aquesta activitat per l’Aniversari de la 

Casa, ja que són una entitat allotjada a la Casa desde aquest 2018. 

Contes sota l’escala. Cada divendres espai racó de Contacontes sota el vestíbul 

Divendres en calendari escolar, de setembre a desembre 

Nadons a l’Orlandai.  Sessió taller+concert per Nadons de 0-18 mesos 

Important seguir  apostant en aquesta línia, tot i que l’Elena Pereta qui porta la 

companyia ComSona, destaca que seria interessant poder oferir cada trimestre una 

disciplina diferent, per exemple de dansa.. 

Opció per exemple amb Queralt Prats, Gemma Baños o Francesca Salgado. 

Es podria programar el taller per nadons amb l’espai també.  

Tallers entre setmana:  

Dansa en família, ioga en família, etc.. Per infants fins a 5 anys, ja que més enllà hi ha 

oferta lúdica al barri. 
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Robòtica. Per infants de 8 a 12 anys. 

Peona i peó: com a projecte de gènere i escacs que s’està duent a terme a l’Escola 

Monserdà. 

Parlem en Família  Cicle de tres xerrades- tallers pràctics amb temàtiques diverses 

coorganitzades amb AFES tant d’escoles Bressols com Primàries.  

-Gènere i infants de 3 a 6 anys Jenny Cubells. La comissió també  planteja de 6 a 12 

anys. 

- Usos digitals en l’infància i adolescència. Blog Depadres amb Isma Peña 

Finalment com a noves línies de treball, poder crear un grup de criança, tot reforçant 

l’entitat Amanida. 


