
PASSAPORT

AC
TIV

ITAT COMPLETADA

A
CTIVITAT COMPLETADA

Manualitats inventades
Inventa, dissenya  o construeix les teves pròpies 

manualitats. Una màscara, figures de fang
o un penjador: tot s’hi val!

Calidoscopi de contes
Divendres, 1 d’abril

Biblioteca Municipal Les Voltes
A les 17.30 h

Un calidoscopi màgic carregat de contes 
que farà gaudir als infants i ampliarà el seu 

imaginari celebrant la diversitat 
sexoafectiva i de gènere

Inscripcions: sailgtbi@svh.cat
93 656 06 63     

Públic infantil

Xocobàsquet
Dissabte, 16 d’abril

Poliesportiu Sant Josep, de 9 a 14 h
Vine a jugar a bàsquet i gaudeix d’una xocolatada.     

Infants de 10 a 12 anys

New York,
la ciutat dels gratacels

Durant tot el mes d’abril
Biblioteca Municipal Les Voltes

Si t’emportes en préstec algun material de l’exposició, 
demana el teu segell Edunauta i descobreix amb 

profunditat tots els secrets de la ciutat dels gratacels.
     Públic familiar

La imaginació farà la joguina
Diumenge, 3 d’abril
Parc del Pi Gros, d’11.30 a 13.30 h
Taller creatiu per a la construcció de joguines sostenibles
Jugatecambiental   
Infants de 9 a 12 anys

Sardanes en família 
amb la Cobla Vila d'Olesa
Dissabte, 23 d’abril
Plaça de la Vila, a les 12. 30 h
Atreveix-te a provar i gaudir del ball nacional de Catalunya
Públic familiar

Per Sant Jordi us recomano...
Durant tot el mes d’abril
Biblioteca Municipal Les Voltes
Feu una fotografia d’un llibre que us hagi agradat, i publiqueu-
la a través del perfil dels vostres pares a Instagram. Per 
participar cal que mencioneu el nostre perfil @bibliolesvoltes i 
el hastag #edunauta, així aconseguireu el vostre segell.
Públic familiar

La síndria i les seves llavors
Diumenge, 10 d’abril
Parc del Pi Gros, d’11.30 a 13.30 h
Aprenem sobre llavors i fruits
Jugatecambiental
Infants de 9 a 12 anys

La petita eruga
Diumenge, 24 d’abril
Parc del Pi Gros, d’11.30 a 13.30 h
Aprenem sobre la importància ecològica 
i el cicle de vida de l’eruga
Jugatecambiental
Infants de 9 a 12 anys

Taller d'observació
de la lluna

Divendres, 8 d’abril
Escola La Guàrdia, a les 20 h

Vine a observar la lluna en
quart creixent i els seus cràters

Públic familiar

Duatló infantil
Diumenge, 24 d’abril
Polígon La Barruana

Sortida: Baixada camp de futbol
de 9 a 13h

Participa amb les modalitats de córrer i bicicleta
Infants de 10 a 12 anys

Les meves activitats a casa

ABRIL 2022

Descobreix 
totes les 

activitats que 
es faran per 
la diada de 
Sant Jordi


