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Amb inscripció prèvia      Infants acompanyats d’un adult 

Activitats de Nadal: del  22 de desembre de 2016 al 4 de gener de 2018 
 

 

Celebrem els 20 anys amb Harry Potter 
ACTIVITATS FAMILIARS 

L’infant ha d’estar dintre de la franja d’edat indicada. A les activitats familiars només tindrà accés a la sala l’infant inscrit amb l’adult 
acompanyant.  No serà permesa l'entrada a la sala passats 10 minuts del començament de l’activitat, per aquest motiu es prega puntualitat. 

 

L’HORA DEL CONTE ESPECIAL NADAL - Recomanat per a infants a partir de 3 anys  
 

 Divendres 22 de desembre a les 18 h. Espectacle especial Nadal “Queviures nadalencs” a càrrec de la Cia De 

Parranda.  Espai Margarida Xirgu.  

 

TALLERS FAMILIARS DE NADAL - Sala taller infantil 

TOTS ELS TALLERS     

 Dimecres 27 de desembre a les 18 h. Taller "Organitza't els llapis i els colors amb Harry Potter" a càrrec de 
Cristina d’Enigma Difusió Patrimonial. Infants de 3 a 6 anys. 
 

 Dijous 28 de desembre a les 18 h. Taller “Fes la teva Òliba de Harry Potter" a càrrec de Cristina d’Enigma Difusió 
Patrimonial. Infants de 7 a 12 anys.  
 

 Divendres 29 de desembre a les 12 h. Taller de cuina Biblio & Teca "Sorprèn amb delicioses postres inspirats per 
Harry Potter: cupcakes i sorprenents Golden Snitchs" a càrrec de Nuria Membrado d'Experimenta Art. Infants a 
partir de 7 anys.  
 

 Dimarts 2 de gener a les 18 h. Taller “Com es mouen els titelles! taller de manipulació de titelles” a càrrec del 
mestre titellaire Jordi Bertran. Infants a partir de 7 anys. 
 

 Dimecres 3 de gener a les 18h. Taller "Converteix-te en Harry Potter. Crea el teu propi atrezzo: corbata, ulleres i 
tot allò que la teva imaginació permeti" a càrrec d’Olga Berbetoros d’Idea Moda. Infants a partir de 7 anys. 
 

 Dijous 4 de gener a les 18 h Taller “Obrim les portes al món de la màgia i la fantasia de Harry Potter: fem clauers 
de plàstic màgic” a càrrec de Lola Conde de Torre de Somnis. Infants de 4 a 6 anys. 

 
 

Pots consultar les activitats del mes de gener a partir del 2 de gener. 
 

La Biblioteca es reserva el dret a fer les modificacions que es considerin oportunes. 
 

Ens podeu seguir a través de:   
Per a rebre les activitats de la biblioteca per correu electrònic podeu sol·licitar-ho a: www.castelldefels.org/butlletins 

 
Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado. Bisbe Urquinaona, 19-21. 08860 Castelldefels. Tel. 93 636 96 97 

b.castelldefels@diba.cat;  biblioteca@castelldefels.org ; www.bibliotecarfjcastelldefels.org ; http://bibliotecavirtual.diba.cat 
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