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SERVEIS DEL CENTRE 

Espai de joc: a la ludoteca disposeu 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, a la ludoteca del Centre 
De dilluns a divendres de 16.30 a 19.30 h i dissabtes de 10.00 a 13.30h  

Racó d’alletament: espai de lactància per a nadons 

Espai Wi-fi 
                                          
Per a més informació www.flassaders.org 

Inscripcions del 16 al 31 de març 
Inici de les activitats a partir de l’1 d’abril 

Espai per a famílies  

Ioga per a famílies Taller trimestral 
Dilluns de 17.30 a 18.30 h (infants de 0 a 3 anys) 
Dilluns de 18.30 a 19.30 h (infants de +3 anys) 

Percussions i danses afroccidentals (infants a partir de 5 anys) 
Dijous del 7 de maig al 25 de juny de 17.30 a 18.30h 

Consum ètic: sortim a fer una compra conscient (infants de 5 a 12 anys) 
Dimarts 21 d’abril, 19 de maig i 23 de juny de 17.30 a 19.30h  
 

Confecció de bolquers ecològics de tela (només persones adultes) 
2, 3 i 4 de juny de 17.00 a 19.30h 
 

Espai infantil i juvenil 
 

Amb tacte: llibres i textures (infants de 3 a 5 anys) 
Dijous de maig de 18.00 a 19.00h 

La volta al món en cinc setmanes (infants de 5 a 7 anys)  
Dimarts del 28 d’abril al 2 de juny de 17.30 a 18.30h 
 
Cuinateca: textures i sabors (infants de 8 a 10 anys)  
Dilluns del 20 d’abril a l’1 de juny de 17.30 a 18.30h 
 
Fet a mà: l’ànima dels llibres (infants de 8 a 11 anys)  
Dimarts del 28 d’abril al 2 de juny de 18.00 a 19.00h 
 

Espai TIC 

Càpsules formatives en Noves Tecnologies:  iniciació a Instagram, edició 
d’imatges, maneig de Paypal, aplicacions al mòbil, inclusió TIC, processador de 
textos, navegar per Internet... 

 
 

Les famílies que teniu infants, consulteu les activitats compatibles 
amb  l’horari del Servei Tempsxtu! 

 
 
 



 

Espai Visibles (tots els tallers d’aquest espai, són gratuïts) 
NOVETAT  INSCRIPCIONS ONLINE I PRESENCIALS  

Auto-representació feminista: espai de recerca d’art i feminismes Taller trimestral 
Dimarts (quinzenal) del 14 d’abril al 23 de juny de  18.00 a 20.30h 

Creació d’aquarel·les artesanals Taller puntual 
Divendres 17 d’abril de 17.00 a 19.00h 

Quadern d’experimentació pictòrica Taller trimestral 
Dimarts del 21 d’abril al 16 de juny de 17.00 a 19.00h 

Llata: introducció a l’elaboració de cistelles  
Dilluns del 4 de maig al 29 de juny de 17.30 a 19.30h 

Pell nòmada: espai de recerca de dansa i espai públic 
Dilluns i dimecres de maig de 18.00 a 20.00h 

Sound Triology: projecció de curtmetratges Taller puntual 
Taller en col·laboració amb el British Council i la plataforma Boiler Room 
Dijous 14 de maig de 18.30 a 20.00h 

Kokedama: botànica japonesa Taller puntual 
Divendres 15 de maig de 18.00 a 20.00h 

Taller d’elaboració de sabons artesanals Taller puntual 
25 i 26 de maig de 17.30 a 20.30h 

Laboratori fotogràfic: quimigrama. Imatge vetllada Taller puntual 
Dilluns 18 i 25 de maig de 17.00 a 19.00h 

Laboratori fotogràfic: cianotípies. Imatges de llum  Taller puntual 
Dilluns 15 i 22 de juny de 17.00 a 19.00h  
 

Espai Dones (tots els tallers d’aquest espai, són gratuïts) 
NOVETAT  INSCRIPCIONS ONLINE I PRESENCIALS  

Cuida’t: recuperació del sòl pelvià Taller trimestral 
Dimecres de 17.30 a 18.30h  

Descobrim la pelvis: taller de consciència corporal i sòl pelvià 
Dimecres del 22 d’abril al 6 de maig de 10.00 a 12.00h 

Les dones a la premsa: presències i absències al discurs mediàtic Taller puntual 
+ Brunch feminista 
Dissabte 25 d’abril de 10.00 a 13.30h 

Violència obstètrica i cos-territori: habitar el cos per transformar  
Dijous de juny de 17.30 a 19.30h 

Celebrem que som cícliques: taller menstrual Taller puntual 
Dissabte 6 de juny de 10.00 a 13.30h  

Confecció de compreses de tela reutilitzables Taller puntual 
10 i 11 de juny de 17.30 a 19.30h 

 

Per a consultar horaris i més informació:  

971 214 027 o www.flassaders.org 
 

També podeu trobar-nos a  


