L’EMOCIÓ DES DE L’ART
EN FAMÍLIA (CONTE –
TALLER)
LAIA BEDÓS
Dissabte, 26 de maig del 2018 a les 11h
(+ 3 anys)
Començarem l’activitat explicant el conte El
monstre dels petons i, a partir de la seva història,
aprendrem noves tècniques pictòriques,
deixant-nos portar i gaudint.

EL VIATGE DEL VI
ELISABETH ULIBARRI
Dissabte, 9 de juny del 2018 a les 11h
(+3 anys)
Follets entremaliats, noies poderoses i fadetes
amb ales ens acompanyaran en un viatge màgic
a la recerca del millor vi.

***Acte inclòs en les activitats de
Biblioteques amb D.O.***

EL SOL I LA LLUNA
JUGUEN A CUIT I AMAGAR

Juny

BEL CONTES
Divendres, 15 de juny del 2018 a les 17h30
(- 3 anys)

KIDS&US FIGUERES
Dissabte, 2 de juny del 2018 a les 11h
(+ 3 anys)
Representació d’una història a través de
diferents personatges, cançons i material
complementari per gaudir d’una hora del conte
en anglès.

FAGES DE CLIMENT
HORES DEL CONTE
(Programació abril – juny 2018)

***Aforament limitat a 30 assistents, entre
nens i acompanyants. Inscripció prèvia a la
Biblioteca Fages de Climent.***

STORYTIME

BIBLIOTECA

El Sol i la Lluna juguen cada dia a cuit i amagar.
La Lluna estima al Sol i l’espera se li fa llarga, per
això canta cançons fins que clareja. Només es
poden veure una estoneta petita. Estimar és el
millor que hi ha!
Totes les activitats són gratuïtes
i es realitzaran a la sala d’actes de la biblioteca.
L’aforament és limitat.
Més informació: www.bibliotecadefigueres.cat

Organitza:

Amb el suport de:

Maig

Abril
CONTENADONS: TOCA SONS
PEPA CONTES
Divendres, 13 d’abril del 2018 a les 17h30
(- 3 anys)
El conte sorgeix d’un joc de sons, cantarelles i paraules
que desperten l’atenció dels infants més petits, que
voldran descobrir els sons amagats. Toca sons!

STORYTIME
KIDS&US FIGUERES
Dissabte, 21 d’abril del 2018 a les 11h
(+ 3 anys)
Representació d’una història a través de diferents
personatges, cançons i material complementari per
gaudir d’una hora del conte en anglès.

LA LLEGENDA DE SANT JORDI
OLGA CERCÓS
Dilluns, 23 d’abril del 2018 a les 11h i a les 11h50
(+ 3 anys)
Veniu a escoltar tres contes que ens parlaran de la
Llegenda de Sant Jordi. Acompanyarem les històries
amb objectes, teatralització i molt sentit de l’humor.
***L’hora del conte es farà a la placeta baixa de
la Rambla.***

CONTES DEL SOL I LA
LLUNA
CLARART
Divendres, 27 d’abril del 2018 a les 17h30
(- 3 anys)
Espectacle de petit format que combina contes,
poemes i jocs de falda al voltant del sol i la lluna.
Les narracions van acompanyades d’objectes i
recursos visuals per tal que els més menuts
puguin seguir-les més fàcilment.

ÀVIES D’ANADA I
TORNADA
SUSANA TORNERO
Dissabte, 28 d’abril del 2018 a les 11h
(+ 3 anys)
Us convidem a gaudir d’un viatge poètic per als
més petits amb un conte trufat de poemes basats
en la rondalla El castell d’iràs i no en tornaràs.
***Aquesta activitat està inclosa en la
celebració de l’Any Carles Fages de
Climent.***

AQUEST FINAL FELIÇ, NO
EM FA FELIÇ
ALUMNES DE L’AULA DE TEATRE
EDUARD BARTOLÍ
Dijous, 10 de maig del 2018 a les 18h
(+ 3 anys)
Què passaria si els personatges dels contes no
fossin feliços amb el seu final? Els alumnes de
l’aula de teatre ens vindran a explicar què pensen
i senten els personatges després del suposat
final.

TIC-TAC
LÍDIA CLUA
Divendres, 11 de maig del 2018 a les 17h30
(- 3 anys)
Un dia a la vida d’un infant és intens, tot es viu
per primera vegada. Ens endinsem en aquest
passar de les hores i vivim la intensitat de cada
moment.

FARCELL DE COLORS
FES-T’HO COM VULGUIS
Divendres, 25 de maig del 2018 a les 17h30
(- 3 anys)
Us porto contes embolicats amb farcells de
molts colors. Els obrirem junts i jo us podré
explicar contes com més m’agrada!

