2n TRIMESTRE
curs 2020-2021

Febrer
Dimarts 16 de febrer - 18.15 h
Sala de Petits Lectors de la Biblioteca

Hora del conte per a menuts
La festa de les màscares
A càrrec de La Maleta de Lili

Activitat per a famílies amb infants d’1 a 4 anys
Cal fer inscripció prèvia a: b.rubi.mmt@diba.cat
Dimecres 17 i 24 de febrer i 3, 10 17 i 24 de març - de 17.30 a 19 h

Taller de disciplina positiva
A càrrec de Griselda Garriga, psicòloga, mestra, guia Montessori i facilitadora de disciplina positiva
Sessió 1: Descobrint la disciplina positiva
Sessió 2: Vull entendre el meu fill
Sessió 3: L’enfocament en solucions
Sessió 4: Eines de la disciplina positiva
Sessió 5: L’autoconeixement de l’adult
Sessió 6: Com fer reunions familiars efectives

Adreçat a famílies amb infants de 6 a 12 anys
Les sessions es faran a través de la plataforma Zoom
Cal fer inscripció prèvia a: educacio@ajrubi.cat

Dissabte 20 de febrer - de 10 a 13 h

Itinerari de natura pels xaragalls del Vallès: el torrent Fondo de Rubí
Recorregut de 5 km per corriols
Punt de trobada i sortida: porta de l’escola Rivo Rubeo (c/ Gràcia s/n)
Guiatge a càrrec de Falet Bosch, membre de Rubí d’Arrel

Activitat aconsellada per a famílies amb infants a partir de 5 anys
Màxim 30 places
Cal fer inscripció prèvia a: educacio@ajrubi.cat
Dissabte 20 de febrer - 11.30 h
Ateneu Municipal

Art i creativitat: Juguem amb baldufes òptiques
En aquest taller construirem baldufes òptiques. Des del camp de l’art, molts artistes han investigat sobre els efectes del color,
la forma i la llum sobre la nostra visió. La baldufa òptica, anomenada mesclador òptic de color, la van crear mestres-artistes
de l’escola alemanya Bauhaus als anys vint. Consisteix en una baldufa de fusta i un set de set discos de cartró amb diferents
impressions de colors i un orifici al centre que permet inserir-los sobre la baldufa. Quan la fem girar, es creen efectes òptics.

Activitat per a famílies amb infants a partir de 6 anys
Places limitades
Cal fer inscripció prèvia a: https://cursos.ajuntamentrubi.cat
Si per raons sanitàries s’han de suspendre les activitats presencials, passaran a fer-se exclusivament en línia

Diumenge 21 de febrer - 12 h
Teatre Municipal La Sala

Espectacle familiar
The postman (El carter)
A càrrec de Txema Màgic
Ja ha arribat! Ens han dit que és l’únic carter que ha repartit cartes a més de vint països dels cinc continents. Ha lliurat
paquets a la reina d’Anglaterra, al Papa i a dos presidents dels Estats Units. Tot allò que té destinatari, ho distribueix. Avui,
però, quan ha acabat la feina, s’ha adonat que un paquet no té adreça ni remitent. No sap per a qui és. L’obre i descobreix
què hi ha dins. Mai s’ho hauria imaginat. Finalment trobarà el destinatari.
Preu: 5 € socis / 6 € no socis
Ho organitza: La Xarxa
Dimecres 24 de febrer - 18 h
Auditori de la Biblioteca

Hora del conte
Pum! Contes d’una bruixa llaminera
A càrrec de Sherezade

Activitat per a famílies amb infants de 4 a 8 anys
No cal fer inscripció prèvia

Divendres 26 de febrer - de 19.15 a 20.15 h

Càpsula de suport familiar
Jocs de taula: Vincle, gestió d’emocions i diversió
A càrrec de Cristina Castañé, de l’Òliba recursos educatius
Convertir el menjador de casa en l’escena d’un crim, muntar un trencaclosques de fusta que sembla impossible, llançar el dau
i pensar, ballar, escriure o dibuixar. Mentre ens divertim estem treballant l’estimulació. Descobreix tots els beneficis dels jocs
de taula en família.
Es facilitarà un dossier que acompanya la sessió, amb tota la informació necessària per poder posar en pràctica les idees
a casa i poder adaptar-les a cada realitat.

Activitat per a famílies amb infants de 3 a 12 anys
Les sessions es faran a través de la plataforma Zoom
Cal fer inscripció prèvia a: educacio@ajrubi.cat
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Dimecres 3, 10 i 17 de març - de 18.15 a 20.15 h

Taller grupal per a famílies d’adolescents
A càrrec de Diana Barenblit Scheinin, psicòloga clínica i Domingo A. Mosto Granitto, psicòleg sanitari del centre IPSI
Espai en línia per compartir, reflexionar i oferir recursos per poder afrontar les dificultats i millorar la convivència
en aquesta etapa.

Activitat per a famílies amb fills i filles adolescents
Les sessions es faran a través de la plataforma Zoom
Cal fer inscripció prèvia a: educacio@ajrubi.cat

Divendres 5 de març - de 19.15 a 20.15 h

Càpsula de suport familiar
Cinema: Aprenem amb el setè art a casa
A càrrec de Cristina Castañé, de l’Òliba recursos educatius
Les pel·lícules ens obren les portes a mons fantàstics. Un cop hi entrem, les possibilitats d’imaginar són infinites, tant per als
més petits com per als més grans. Com creem debat i estimulem la imaginació a través de la pel·lícula que acabem de veure?
Es facilitarà un dossier que acompanya la sessió, amb tota la informació necessària per poder posar en pràctica les idees
a casa i poder adaptar-les a cada realitat.

Activitat per a famílies amb infants de 3 a 12 anys
Les sessions es faran a través de la plataforma Zoom
Cal fer inscripció prèvia a: educacio@ajrubi.cat
Dissabte 6 de març - 12 h
El Celler

Taller: Preparem amanides de temporada!
A càrrec de L’Ortiga
Aquest taller permetrà descobrir que encara que la nostra societat s’ha acostumat a consumir qualsevol producte en qualsevol moment de l’any, les hortalisses i fruites tenen una temporalitat. Si som persones conscients i coherents amb la nostra
salut i la de la terra, hauríem de plantejar-nos aquesta temporalitat i les seves oportunitats i virtuts.
En aquest taller es coneixerà l’origen i la temporada de les hortalisses, i amb elles es dinamitzarà un concurs d’amanides
de temporada en què es descobriran innovadores i creatives formes de presentar les amanides.

Activitat per a famílies amb infants a partir de 5 anys
Cal fer inscripció prèvia a: museu@ajrubi.cat

Divendres 12 de març - de 19.15 a 20.15 h

Càpsula de suport familiar
Creativitat. Grans obres, grans artistes i grans idees amb material senzill
A càrrec de Cristina Castañé, de l’Òliba recursos educatius
No necessitem material complicat ni gaire espai, només ganes de crear! Presentem un recull de deu propostes creatives per fer
a casa amb material senzill, per tal d’estimular la psicomotricitat fina, entre moltes altres destreses, mentre descobrim
les obres d’art i els i les artistes més famoses de la història!
Es facilitarà un dossier que acompanya la sessió, amb tota la informació necessària per poder posar en pràctica les idees
a casa i poder adaptar-les a cada realitat.

Activitat per a famílies amb infants de 3 a 12 anys
Les sessions es faran a través de la plataforma Zoom
Cal fer inscripció prèvia a: educacio@ajrubi.cat
Dissabte 13 de març - 12 h
Ateneu Municipal

Teatre familiar: Els calaixos del cel
A càrrec de la cia. Ada Cusidó
Jo tinc una filla, és petita, sabeu? Es diu Greta. A vegades a la nit té una mica de por de la foscor, però per sort la lluna
li deixa un somni sota el coixí, perquè el somiï tota la nit. Avui la lluna m’ha convidat a sopar a casa seva i m’ha regalat
un somni per a la Greta, el tinc a la butxaca. Segur que li agradarà. El voleu veure?

Activitat per a famílies amb infants a partir de 4 anys
Places limitades
Cal fer inscripció prèvia a: https://cursos.ajuntamentrubi.cat
Si per raons sanitàries s’han de suspendre les activitats presencials, passaran a realitzar-se exclusivament en línia

Diumenge 14 de març - 12 h
Teatre Municipal La Sala

Espectacle familiar
Neón
Dir. Carlos Álvarez-Ossorio
A càrrec de la Cia. Truca Circus
Espectacle en castellà
En una noche cualquiera, un dormitorio cualquiera se transforma en un portal dimensional desde el que dos hermanos, un
niño y una niña, comenzarán una travesía cósmica. Mientras, su entrañable abuelo no sabe si cancelar la aventura o sumarse a la fantasía.
Viajeros interestelares que brincan entre satélites, planetas, cometas y estrellas. Pequeños asteroides luminosos que se posan
en nuestro hombro. Hulahops que comunican distintos universos. Una rueda cyr que nos impulsa al espacio exterior a velocidad de vértigo.
Cuando el juego termina, aún estamos al comienzo de la noche, pero tenemos la certeza de que ésta encierra, en su oscuridad,
las más maravillosas posibilidades. Neón es un espectáculo de circo para la infancia específicamente planteado para teatros o
espacios de interior, con música original y parcialmente interpretada en directo y un fuerte protagonismo de la iluminación en
la investigación circense, la puesta en escena y el desarrollo en la dramaturgia.
Preu: 5 € socis / 6 € no socis
Hi col·labora: La Xarxa
Dimarts 16 de març - 18.15 h
Sala de Petits Lectors de la Biblioteca

Hora del conte per a menuts
Taller de poesia
A càrrec de La Maleta de Lili

Activitat per a famílies amb infants d’1 a 4 anys
Cal fer inscripció prèvia a: b.rubi.mmt@diba.cat
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Dissabte 20 de març - de 10 a 13 h

Itinerari de natura pels hàbitats de zona humida: el torrent i l’estany dels Alous
Recorregut de 3 km per corriols
Punt de trobada i sortida: porta de l’Escola 25 de Setembre (ptge. Marconi, s/n)
Guiatge a càrrec de Falet Bosch, membre de Rubí d’Arrel

Activitat aconsellada per a famílies amb infants a partir de 5 anys
Màxim 30 places
Cal fer inscripció prèvia a: educacio@ajrubi.cat
Dissabte 20 de març - de 10 a 12 h
Sala de Petits Lectors de la Biblioteca

Espai literari
A través del mirall i allò que va trobar l’Alícia
A càrrec de La Maleta de Lili

Activitat per a famílies amb infants d’1 a 4 anys
No cal fer inscripció prèvia
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Dissabte 20 de març - 11.30 h
Ateneu Municipal

Art i creativitat: Fem titelles amb assemblatge. Els ninots d’en Pau Klee
El Pallasso de grans orelles, el Fantasma de la capsa de llumins, l’Esquimal amb cabells blancs o l’Esperit elèctric són algunes
de les titelles que l’artista Paul Klee va regalar al seu fill Fèlix quan va fer nou anys. Inspirant-nos en aquests ninots de Klee,
d’estil dadaista i expressionista i construïts amb materials reutilitzats de tot tipus que trobava al seu estudi i al carrer —com
ara endolls, raspalls, closques de nou o retalls de tela—, farem les nostres pròpies titelles experimentant amb la tècnica de
l’assemblage, que es basa en la combinació d’elements dispars.

Activitat per a famílies amb infants a partir de 6 anys
Places limitades
Cal fer inscripció prèvia a: https://cursos.ajuntamentrubi.cat
Si per raons sanitàries s’han de suspendre les activitats presencials, passaran a fer-se exclusivament en línia.
Diumenge 21 de març - 12 h
Museu Municipal El Castell (MMUC)

Espectacle de titelles: La Caputxeta Vermella i el follet
A càrrec de Titelles Vergés.
La històrica companyia de Titelles Sebastià Vergés adapta el conte tradicional de La Caputxeta Vermella per oferir-ne una versió actualitza i divertida que convida el públic a participar en les aventures i petites dissorts de la Caputxeta. No hi falten el
llop Joanot ni un follet, que en aquest conte és ecologista. La companyia fa servir en el seus espectacles titelles de guant català,
que manipulen amb gran habilitat i resultat excel·lent. Un espectacle de titelles per a tota la família.

Activitat per a famílies amb infants de 3 a 12 anys
Cal fer inscripció prèvia a: museu@ajrubi.cat

Dimecres 24 de març - 18 h
Auditori de la Biblioteca

Hora del conte
Oh! Aigua!!!
A càrrec de La Berta del Poblet

Activitat per a famílies amb infants de 4 a 8 anys
No cal fer inscripció prèvia
Dissabte 27 de març - 11 h
Auditori de la Biblioteca

Taller d’art infantil
Jocs d’escultura
A càrrec de Catàrtic

Fem
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Experiencie

Activitat per a famílies amb infants de 6 a 11 anys
Cal fer inscripció prèvia a: b.rubi.mmt@diba.cat
Dissabte 27 de març - 11 h i 12 h
Ateneu Municipal

Música familiar: Els sons de la primavera
Acompanya’ns a un nou taller relacionat amb els sons de la primavera. A través de peces de música clàssica i amb diferents
materials viurem com els compositors han descrit la natura a través dels instruments.

Activitat per a famílies amb infants de 0 a 5 anys
Places limitades
Cal fer inscripció prèvia a: https://cursos.ajuntamentrubi.cat
Si per raons sanitàries, s’han de suspendre les activitats presencials, passaran a fer-se exclusivament en línia

Adreces d’interès:
Ateneu Municipal
C/ Xile, 1-3
Biblioteca Mestre Martí Tauler
C/ Aribau 5
Escola 25 de setembre
Ptge. de Marconi,
12-14
Escola Rivo Rubeo
C/ de la Gràcia s/n
El Celler
C/ Federico Garcia Lorca, s/n
MMUC
(Museu Municipal El Castell)
C/ Castell s/n
Teatre Municipal La Sala
C/ Cervantes 126
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Trobareu tota la informació a

www.rubi.cat/educacio

