AGENDA D’ACTIVITATS
FEBRER 2013
2, 9, 16, 23 I 28 DE
FEBRER

SALA
D’ACTES

TALLER FAMILIAR
Massatge infantil
A través del massatge infantil s’afavoreix i augmenta el vincle
afectiu i es proporciona un temps de qualitat per a tu i el teu
bebè a través del tacte nutritiu. Ens ajuda a relaxar-lo, millorar
els patrons de la son, alleugerir gasos i còlics, estimular les
connexions neuronals, millorar les molèsties del refredat,
molèsties per dentició, etc.
En aquest taller de 5 sessions per a mares, pares i els seus
nadons s’explicaran els beneficis del massatge infantil i
s’ensenyarà de forma pràctica la seva tècnica.
A càrrec de Marta Ortiz, educadora infantil i educadora de
massatge infantil.
Nombre de places limitades.
Edat recomanada: nadons d’1 a 8 mesos
Cal inscripció prèvia l’àrea infantil de la Biblioteca.
Dissabtes 2, 9, 16, 23 de febrer, d’11 a 12.30 h i dijous 28
de febrer, de 16.00 a 17.30 h

DEL 4 AL 28 DE
FEBRER

SALA
D’ACTES

EXPOSICIÓ
Seguint les petjades dels romans. Els camins de l’aigua.
Exposició fotogràfica de Carles Olivella, mecànic tèxtil
sabadellenc, escalador i expresident de la Unió Excursionista
de Sabadell, sobre les construccions romanes per a l'ús de
l'aigua, aqüeductes i termes a les terres hispàniques.
Del 4 al 28 de febrer
Acte de presentació el dijous 7 de febrer a les 19.30 h a
càrrec de Carles Olivella i Viguer.

AGENDA D’ACTIVITATS
FEBRER 2013
FEBRER/MARÇ

PUNT
TIC

CURSOS D’INTERNET 2013
La Biblioteca de Caldes de Montbui torna a organitzar
enguany sessions de formació en l’ús d’internet, amb
l’objectiu d’oferir als ciutadans formació continuada i lliure
accés a les tecnologies de la informació i la comunicació.
Aquestes sessions s’organitzen en dos mòduls:
Mòdul A (Febrer)
Mòdul B (Març)
•
•
•
•
•
•
•
•

Per a cada mòdul hi haurà dos grups: matí i tarda.
Cada sessió, on es combina teoria i pràctica, tindrà
una durada de 3 hores.
Cal tenir coneixements bàsics d’informàtica per poder
seguir adequadament les sessions.
No és necessari haver fet el mòdul A per accedir al
mòdul B.
Les places del curs són limitades
Es lliurarà un certificat d’assistència a les persones
que hagin assistit a un mínim del 80% del curs.
En fer la inscripció caldrà abonar 7,50 € per mòdul.
Les inscripcions s’obren l’11 de febrer per al
mòdul B.

Calendari Mòdul A:
Tarda: dimarts 5, 12 i 19 de febrer de 17.30 a 20.30 h.
Matí: dimecres 6, 13 i 20 de febrer de 10.30 a 13.30 h.
Calendari Mòdul B:
Tarda: dimarts 5, 12 i 19 de març de 17.30 a 20.30 h.
Matí: dimecres 6, 13 i 20 de març de 10.30 a 13.30 h.

AGENDA D’ACTIVITATS
FEBRER 2013
7 DE FEBRER

ÀREA
TALLER FAMILIAR
INFANTIL Taller de disfresses de personatges de contes
El taller consisteix en fer-se una disfressa de Caputxeta,
cavaller, Peter Pan o princesa. Cadascuna està formada per
una peça de barret i una o dues de cos. Les unions entre les
peces es fan per sistema de pestanyes i obertures, sense
costures.
Es pretén estimular el joc simbòlic a partir dels personatges
de contes tradicionals. Estimular la iniciativa en la creació dels
seus propis dissenys. Conèixer el pas d’un dibuix, o patró, a la
forma en tres dimensions com a mitjà de representació.
A càrrec de Glòria Giménez
Nombre de places limitades.
Taller familiar, per a nens i nenes de 3 a 8 anys. Cal que els
pares dels infants fins a 6 anys, col·laborin en la realització del
taller. Tan sol podran assistir-hi sols, els infants de 7 i 8 anys.
Cal inscripció prèvia a l’àrea infantil de la Biblioteca.
Dijous 7 de febrer a les 18.00 h.

21 DE FEBRER

SALA
D’ACTES

CONTES EN ANGLÈS
STORY TIME: The Amazing Astronaut
Paraules, jocs i cançons en anglès per familiaritzar els més
petits amb la llengua anglesa d’una manera divertida i amena.
Edat recomanada: de 3 a 8 anys.
Dijous 21 de febrer a les 18.00 h
A càrrec de Brie Edwards
Organitza: Cambridge School i la Biblioteca

22 DE FEBRER

SALA
D’ACTES

HORA DEL CONTE
Un lleó a la Biblioteca
Un dia a la biblioteca va passar una cosa supersònica i
estratosfèrica: va entrar un lleó, amb les seves urpes, els seus
ullals i la seva crinera. T’ho imagines? No és cap bestiesa!
A càrrec de Sandra Rossi
Edat recomanada: a partir de 3 anys
Divendres 22 de febrer a les 18.00 h

AGENDA D’ACTIVITATS
FEBRER 2013
25 DE FEBRER

SALA
D’ACTES

XERRADA
CICLE DESPRENDRE PER APRENDRE
Un procés anomenat dol
Xerrada per entendre el procés del dol i trobar
formes útils d’acompanyar l’altre.
Desprendre per aprendre és un espai de trobada i reflexió
on, a través del diàleg, la informació i el debat, es parla de la
vida, de la mort i de tot allò que l’envolta: el procés de morir,
el dol, l’eutanàsia, el testament vital, la mort digna, etc.
Adreçat a totes les persones interessades i a professionals de
l’àmbit sanitari i social.
A càrrec de la Dra. Clara Gomis, psicòloga de la Fundació
Santa Susanna.
Dilluns 25 de febrer de desembre a les 17.30 h
Organitza: Creu Roja, Obra Social "la Caixa" i Fundació
Santa Susanna
Col·labora: Biblioteca de Caldes de Montbui

25 DE FEBRER

SALA
D’ACTES

CLUB DE LECTURA
Xerrada sobre l’obra de Manuel Rivas,
El llapis del fuster
“L’estiu del 1936, a la presó de Santiago de Compostel·la, un
pintor dibuixa el Pòrtic de la Glòria de la catedral amb un llapis
de fuster. Els rostres dels profetes i dels ancians de
l’Orquestra de l’Apocalipsi són els dels seus companys
republicans de presó. Un guardià, el seu futur assassí,
l’observa fascinat… La història d’aquest llapis, conductor de
memòries, portador d’ànimes, continuarà fins als nostres
dies.”
Cal inscripció prèvia al Club de lectura per poder-hi
participar.
Dilluns 25 de febrer a les 19.00 h

AGENDA D’ACTIVITATS
FEBRER 2013
GENER-FEBRER

RACÓ DELS RECOMANATS
Voleu entrar en el sorteig d’aquests llibres?

Maj Sjöwall.
El policia que riu, Barcelona:
Columna, 2010.

Einar Turkowski. El Pastor,
les ovelles, el llop i el mar,
Barcelona: Libros del Zorro
Rojo, 2010.

La Biblioteca i Ràdio Caldes et conviden a participar al Racó
dels recomanats. Només cal que ens feu arribar les vostres
lectures recomanades indicant l’autor, el títol i la raó per la
qual feu la recomanació. Aquestes es poden enviar:
Via el Facebook de la Biblioteca, publicant la recomanació al
mur: http://www.facebook.com/BibliotecadeCaldesdeMontbui.
O via un correu electrònic a b.caldesm@diba.cat, amb
l’assumpte Racó dels recomanats.
O omplint les butlletes de recomanacions disponibles a la
Biblioteca.
Cada dos mesos, es farà el sorteig entre tots els participants,
d’un llibre per a les recomanacions d’adults i un per a les
infantils.
Els guanyadors s’anunciaran al programa Bibliocaldes de
Ràdio Caldes.

AGENDA D’ACTIVITATS
FEBRER 2013
MARÇ/ABRIL

SALA
D’ACTES

TALLERS PER A PETITS LECTORS
Aquests tallers pretenen apropar la música i la lectura als
infants més petits (de 0 a 3 anys), d’una manera atractiva i
engrescadora. L’objectiu principal és gaudir a través de la
sensibilització musical i de les primeres lectures.
A càrrec d'Un Conte al Sac
Nombre de places limitades.
Cal inscripció prèvia a l’àrea infantil de la Biblioteca.
Taller: Jocs de faldes
Edat: de 3 a 12 mesos, imprescindible que encara no caminin.
Sessions: dissabtes 2, 9, 16 i 23 de març de 12 a 12:45 h
Taller: Música i contes
Edat: de 12 a 36 mesos
Sessions: dissabtes 6, 13, 20 i 27 d’abril de 12 a 12:45 h

