
ALTRES ACTIVITATS A GAUDIR DURANT
LA MOSTRA DE JOCS I JOGUINES

De l’11 de desembre de 2017
al 4 de gener de 2018 
Exposició de joguines asiàtiques 
Al vestíbul del Centre Cívic Ateneu Fort Pienc 
Amb col·laboració de Deepti Golani- Oh India

VI Concurs de Creació i Innovació de joguines
Adreçat a infants de 4 a 12 anys
T’agradaria tenir la joguina dels teus somnis? Doncs 
aquesta és la teva oportunitat! Construeix-la i presen-
ta-la al concurs.  
Entrega de joguines: del 12 al 21 de desembre al CC 
Ateneu Fort Pienc, de 9 h a 20 h.
Entrega de premis al 3 de gener durant l’espectacle 
Bases del concurs http://www.fortpienc.org/ 

Del 13 al 18 de desembre
Renova les teves joguines
Projecte per fomentar el consum responsable dels jocs 
i les joguines a través de l’intercanvi.
Condicions i horaris: http://www.fortpienc.org/

Mostra de joguines que han participat al
VI Concurs de Creació i Innovació de joguines
Del 5 al 31 de gener del 2018 
Al vestíbul del Centre Cívic Ateneu Fort Pienc 

● Inscripció prèvia a infants@fortpienc.org
o per telèfon al 93 232 78 27

El centre es reserva el dret d’anul·lar o modificar activitats 
programes per nombre insuficient d’inscripcions o per raons 
organitzatives.

Més informació trucant al 93 232 78 27, dl a dv de 9 a 21 h

Mostres de jocs i joguines
de l’eixaMple

Juga i tria!
14a edició

casal infantil
fort pienc

de l’11 de desembre del 2017
al 4 de gener del 2018

Més informació:

casal infantil
fort pienc
pl. fort pienc, 4-5 
tel. 93 232 78 27
www.fortpienc.org/infants

@Bcneixample

@bcn_eixample



Per catorzè any consecutiu, el Casal Infantil Fort Pienc s’om-
ple d’una gran varietat de jocs i joguines que permetran 
descobrir, jugar, experimentar i provar les novetats del mer-
cat en previsió a les properes adquisicions nadalenques.

Horaris:
– De l’11 al 22 de desembre de 16.30 a 19.30 h
– Del 27 de desembre al 4 de gener d’ 11 a 13.30 h
   i de 16.30 a 19.30h

Preu: 1.10€ per infant i sessió

Els infants han de venir acompanyats d’una persona adul-
ta. Aforament limitat.

Durant la Mostra es portaran a terme tot un seguit d’acti-
vitats complementàries.
L’accés a les activitats està inclòs en el tiquet de la mostra. 
Totes les activitats tenen places limitades. Cal reservar pla-
ça per les activitats marcades amb ●

Dimarts 12 de desembre a les 17 h
Taller de creació de joguines
amb material reciclat
Infants de 4 a 12 anys en família
Vine a crear la joguina que no deixes d’imaginar-te, po-
sa-li nom i, si vols, participa al concurs

Dijous 14 de desembre a les 17.30 h
Jocs amb valors mediambientals ●
Infants de 4 a 12 anys en família
A càrrec d’Espai Ambiental SCCL
Creus que amb els jocs pots arribar a salvar el planeta? 

Dimecres 20 de desembre a les 17.30 h
Taller de jocs indis ●
Activitat Minijove, infants de 8 a 12 anys
A càrrec de Deepti Golani
Saps d’on prové el parxís? No deixis que t’ho expliqui’n i 
descobreix-lo tu mateix/a!

Dijous 21 de desembre a les 17.30 h
Taller hip-hop ●
Activitat Minijove, infants de 8 a 12 anys
Amb la col·laboració dels joves de l’Eix Jove
Quan sona la música no pots deixar de ballar? Aquest és 
el teu espai, vine a moure l’esquelet!

Divendres 22 de desembre a les 17.30 h
Espectacle Pintamúsica de Viu el teatre
Infants de 0 a 3 anys en família
Un quadre blanc, quatre colors i música clàssica i popu-
lar configuren aquesta experiència creativa per a nadons 
i els seus acompanyants, que, a través de les estacions 
de l’any que ens porta a crear una adaptació del quadre 
“Dona i ocells en la nit” de Joan Miró. Un viatge sensorial 
per escoltar, mirar i crear!

Dimecres 27 de desembre
a les 11.30 h i a les 12.30 h
Taller de robòtica LEGO WE-DO ●
Activitat Minijove, infants de 8 a 12 anys
A càrrec d’Arnau Borrell
T’agradaria descobrir com construir un robot amb peces 
de LEGO i programar-lo perquè es mogui? Apuntat i vine 
a jugar-hi! 

Dimecres 27 de desembre
a les 16.45 h i a les 18 h
Taller de robòtica LEGO WE-DO ●
Infants de 4 a 7 anys en família
A càrrec d’Arnau Borrell
Apunta’t i descobreix com construir un robot amb peces 
de LEGO i programar-lo perquè es mogui sol. 

Dijous 28 de desembre a partir de les 11.30 h 
Juguem a la Wii amb el Just Dance 2017 ●
Infants de 4 a 12 anys
T’atreveixes a moure el cos amb les cançons més actuals 
i més conegudes?

Dijous 28 de desembre a les 17.30 h 
Cinema Familiar. Animac camina contra el vent
Públic infantil i familiar a partir de 3 anys
La vida d’una noia de Myanmar que per un ull veu el pas-
sat i per l’altre el futur; un home que s’ha quedat sense 
pasta de dents... Aquestes i moltes d’altres històries for-
men curts animats per a tota la família.   

Divendres 29 de desembre a les 11 h
Xerrada sobre la importància
dels primers anys de vida
Famílies amb infants de 0 a 3 anys
A càrrec de Cristina Oliva, experta en la criança respec-
tuosa i maternitat conscient.
La criança és més esgotadora els primers anys dels nos-
tres fills però, sabies que es tracta d’anys essencials en 
el seu desenvolupament emocional i intel·lectual? Du-
rant aquesta etapa es marcaran actituds i funcionaments 
posteriors, un tresor que hem de preservar com la llavor 
d’un futur millor. Entendre-ho ens donarà forces.

Divendres 29 de desembre a les 18 h
Juguem amb la llum negra ●
Activitat Minijove, infants de 8 a 12 anys
Vols veure el món de colors fluorescents? Vine amb roba 
fosca i entra a construir un espai ple de fills de colors.

Dimarts 2 de gener a les 17.30 h  
Juguem amb el joc de construcció el KAPLA ●
Infants de 4 a 12 anys
A càrrec de Kapla Catalunya
Kapla és un joc que crea curiositat, desenvolupa la 
imaginació, l’esperit d’equilibri i la concentració. Un 
joc de construcció de fusta i sense encaixos que ens 
farà passar-nos-ho d’allò més bé tot creant unes fi-
gueres gegants.

Dimecres 3 de gener a les 18 h 
Espectacle familiar Bianco de Teatre Labú
i entrega de Premis del VI Concurs de Creació
i Innovació de joguines
Públic infantil i familiar a partir de 4 anys
Bianco és una espectacle familiar sense paraules, am-
bientat en l’hivern, que ens transportarà als racons més 
fràgils de la nostra imaginació 

Dijous 4 de gener a les 18 h
Juguem amb la llum negra ●
Infants de 4 a 7 anys en família
Vols veure el món de colors fluorescents? Vine amb roba 
fosca i entra a construir un espai ple de fills de colors.


