
 

SERVEIS DEL CENTRE 

Espai de joc: a la ludoteca disposau de jocs i joguines per gaudir-los en família. 
De dilluns a divendres de 9.00 a 15.30 h 
 

Servei Tempsxtu: de conciliació familiar i personal a la ludoteca del Centre  
De dilluns a divendres de 16.30 a 19.30 h i dissabtes de 10.00 a 13.30 h  
 

Servei de cafeteria i menjador: de dilluns a divendres de 8.00 a 18.00 h i 
dissabtes de 10.00 a 14.00 h 
 
Espai WI-FI                          
                                                   Per més informació:  

971 214 027 o www.flassaders.org 

 

PROGRAMACIÓ GENER-FEBRER-MARÇ 2020 
Inscripcions a partir del 16 de desembre 

Espai famílies  
Ioga per a famílies (infants de 0 a 11 anys) Taller trimestral 
Dilluns de 17.30 a 18.30 h i de 18.30 a 19.30h 

 

Real Food: la cuina sostenible (a partir de 4 anys) Tallers monogràfics 
Dimarts 14 de gener, 11 de febrer i 10 de març de 17.30 a 19 h   

3, 2, 1... FamFilm! (a partir de 3 anys) Taller quinzenal 
Divendres 17 i 31 de gener,  14 i 28 de febrer i 13 i 27 de març de 17,30 a 19h 

La calma dels sentits (a partir de 5 anys) Taller puntual 
Divendres 6 de març de 17.30 a 19h 
 

Espai infantil i juvenil 
A ritme d'art (de 5 a 6 anys) Taller mensual 
Divendres del 10 al 31 gener de 17.30 a 18.30 h  
 

Fem  teatre (de 5 a 6 anys) Taller mensual 
Dilluns del 3 al 24  de febrer de 17,30 a 18,30h 
 

Rínxols d'ós: contacontes (a partir de 5 anys) Taller puntual 
Dijous 27 de febrer de 17,30 a 19h 

Un niu d'experiments:  la ciència a través del joc (de 6 a 8 anys) Taller quinzenal 
Dimarts del 14 de gener al 24 de març de 17.30 a 18.30 h 
 

Scape Room: els enigmes dels nombres (de 6 a 8 anys) Tallers monogràfics 
Dimecres 29 de gener, 26 de febrer i 18 de març de 18 a 19h 
 

El món del circ (de 7 a 10 anys) Taller trimestral 
Dijous del 16 de gener al 26 de març de 18 a 19h 
 

Laboratori de lletres (de 7 a 12 anys) Taller puntual 
Dijous 26 de març de 17,30 a 19h 
 

Stop Motion: Frame by Frame (d’ 11 a 15 anys) Taller trimestral 
Dimarts del 14 de gener al 31 de març de 17,30 a 18,30h 

 
 

Espai TIC (tots els tallers son gratuïts) 
Càpsules formatives en Noves Tecnologies:  consultar fulletó específic 
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Espai Visibles (tots els tallers son gratuïts)  

NOVETAT!       INSCRIPCIONS ONLINE I PRESENCIALS 

 
 “Elèctrica sonora”.  Electrònica analògica 2.0-  Taller monogràfic 

Dijous del 16 de gener al 5 de març de 18,30 a 20h  
  

"Del carrer al paper". Urban Scketchers-  Taller trimestral                                                                                                                                                                                          
Dissabtes del 11 de gener al 14 de març de 10 a 12h 
 

Lectura i experiència: tercera i quarta onada feminista- Taller quinzenal 
Dimarts quinzenals del 21 de gener al 31 de març de 18,30 a 20,30h  
 

“Dansa: cos-trans-forma”. Taller d'educació corporal i dansa creativa - Taller trimestral  
Dimecres del 22 de gener al 25 de març de  17,30 a 19,30h  
 

Fotografia- Tallers monogràfics: 
 

El llenguatge dels colors. Dilluns 3 i 10 de febrer de 17,30 a 19,30h 
Narració fotogràfica. Dilluns 17 i 24 de febrer de 17,30 a 19,30h 
Recursos casolans. Dilluns 23 i 30 de març de 17,30 a 19,30h 
 

Amor enllaunat i estereotips nefastos- Taller puntual  
Dimecres 12 de febrer de 18 a 20h 
 

Upcycling: fusta- Taller monogràfic 
Dijous 6 i 13 de febrer 18 a 20h  
 

Bossa xarxa: crea i reutiliza- Taller mensual 
Dijous de febrer de 17 a 18,30h  
 

Climax: la importància de l’orgasme- Conferència (aforament limitat) 
Dilluns 24 de febrer de 18 a 19,30h 
  

Els homes i els feminismes: de la indiferència a la responsabilització- Taller puntual 
Dimecres 4 de març de 17,30 a 20,30h 
 

Jocs íntims, dildos, complements i afrodisíacs- Taller puntual  
Dimecres 11 de març de 18 a 20h 
 

“Monstre de plàstic”. Creació d’una instal·lació  artística col·lectiva- Taller puntual 
Activitat en commemoració del Dia Mundial del Mar  

Dimarts 17 de març de 17,30 a 20,30h     
 

“Històries de Vida”. El valor de la interculturalitat: posem fre als estereotips- Taller puntual 

Activitat en commemoració del Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial 
Divendres 20 de març de 18,30 a 20h     
 

Sexe i tabú: la porta de darrera- Conferència (aforament limitat) 
Dilluns 23 de març de 18 a 19,30h  
 

Espai Dones (tots els tallers son gratuïts) 

Teatre de les oprimides. Laboratori Magdalenes - Taller trimestral 
Dimarts del 14 de gener al 17 de març de 18 a 20h 

Ejaculació femenina i altres fluids- Conferència (aforament limitat) 
Dijous 16 de gener de 18 a 19,30h  

Cuida el teu sòl pelvià- Xerrada  
Dimecres 29 de gener de 18 a 20h 

Dona Collage – Taller mensual 
Divendres de febrer de 18 a  19,30h 

Ceràmica: l'artesania com arma de protesta feminista – Taller mensual 
Divendres del 7 febrer al 6 de març de 17,30 a  19,30h 

Cuida’t: recuperació del sòl pelvià- Taller trimestral  
Dimecres de 17.30 a 18.30h 
 
Les famílies que teniu infants consulteu les activitats compatibles amb 

l’horari del Servei Tempsxtu! 

 


