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I APRENEM JUNTS

A més a més...

INFORMACIÓ, PROPOSTES I SUGGERIMENTS:

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
C/ Àngel Guimerà, 2
Tel. 93 635 18 02
educaciofamilies@viladecans.cat
www.viladecans.cat  

BIBLIOTECA DE VILADECANS
Activitats de dinamització de la lectura i hora del conte per a infants
Tel. 93 637 40 90
bibliotecadeviladecans.blogspot.com
www.diba.cat/biblioteques

CAN XIC 
Centre de recursos per a joves
Tel. 93 647 00 24
canxic@viladecans.cat
www.viladecans.cat/joves

VILADECANS REPARA
On pots venir a Reparar, Reutilitzar i Regaudir
www.viladecans.cat

FAMÍLIES I ESCOLA: JUNTS X L’EDUCACIÓ 

 

Web de la Generalitat de Catalunya amb informació sobre 
l’escolaritat i sobre com educar i créixer en família
www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola

ATENEU DE LES ARTS

 
Cursos i tallers d’arts escèniques, arts visuals, plàstica i música
Tel. 93 659 41 60
www.ateneudelesarts.cat 

ATENEU DE CULTURA POPULAR CAN BATLLORI
Propostes de tallers infantils, per a adults i famílies
Tel. 93 637 61 68
ateneucanbatllori@viladecans.cat

ATRIUM VILADECANS
La seva programació sempre inclou unes excel·lents 
propostes de programació infantil i familiar
Tel. 93 659 41 60
www.atriumviladecans.com 

DIA: 19, 26 DE MAIG, 2 I 9 DE JUNY

ACTIVITAT: INFANTS ENTRE 3 MESOS I 2 ANYS I FAMÍLIES 

HORA: 17 a 18 hores · LLOC: ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA GINESTA

TALLER DE IOGA PER A NADONS

A CÀRREC DE: ESTHER ESPÍGOL, MESTRA DE IOGA

El taller de ioga per a nadons està enfocat cap a les famílies. Mitjançant les postures, creem un espai lliure de tensió on 
es pugui establir una connexió entre ells. Amb els nadons fem petits exercicis que els ajudin a descobrir el seu cos, 
treballant el seu desenvolupament psicomotor.
*Activitat amb places limitades (hi tindran proritat d’inscripció els infants matriculats a les escoles bressol municipals)

DIA: 5 i 12 DE MAIG · ACTIVITAT: FAMÍLIES 3 A 16 ANYS

HORA: 15.15 a 16.45 hores · LLOC: COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA

EDUCAR SENSE CRIDAR

A CÀRREC DE: ALBA CASTELLVÍ, MARE, SOCIÒLOGA, MEDIADORA I EDUCADORA

L’objectiu del taller és donar estratègies i instruments als pares i mares per educar amb serenitat i coherència quan 
es produeixen situacions-repte en la vida quotidiana: quan els nens no col·laboren, quan se'ls han de dir les coses 
moltes vegades, quan no assumeixen les seves responsabilitats... Educar per a una llibertat responsable i fer-ho 
des de la tranquil·litat és possible si es disposa d’eines que es poden aprendre. Aquest taller és un compendi 
d’aquestes eines a disposició de les famílies.

DIA: 23 DE MAIG · ACTIVITAT: FAMÍLIES 3 A 16 ANYS

HORA: 17.30 a 19.15 hores · LLOC: COL·LEGI SANT GABRIEL

INTERNET SEGURA PER 
A LA PROTECCIÓ DEL MENOR

A CÀRREC DE: OFICINA DE RELACIONS AMB LA COMUNITAT 
 DE MOSSOS D’ESQUADRA VILADECANS

Facilitar recursos a les mares i pares perquè facin un ús adient i segur de la xarxa. Informar com els seus fills poden 
fer-ne un ús adient. Fomentar la participació resolent tots els dubtes relacionats amb el món d’Internet. Informar 
sobre les situacions de risc que es poden presentar davant dels menors (contrasenya, virus, xat, missatgeria i xarxes 
socials, blocs i fotoblocs, webcam, portàtils).

JUNY 

A CÀRREC DE: MARTÍ SOLER, MÚSIC I PERCUSSIONISTA

DIA: 14 DE JUNY · ACTIVITAT: INFANTS DE 2 A 3 ANYS I FAMÍLIES

HORA: 17 a 17.45 hores · LLOC: ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA GINESTA

La música incideix d’una manera natural en els aspectes motors, cognitius i emocionals dels infants. Per aquest motiu 
es proposa aquest taller que, mitjançant la manipulació d’instruments (petita percussió i joguines de so) els infants 
reben una estimulació afectiva única a través de la veu i en contacte amb els seus referents més próxims. 
*Activitat amb places limitades (hi tindran prioritat d'inscripció els infants matriculats a les escoles bressol municipals)

TALLER DE PERCUSSIÓ EN FAMÍLIA

T’agradaria millorar la convivència a casa? Qui posa les normes? Per a què serveixen els límits? Què pots fer quan els 
teus fills els sobrepassen? Quina autoritat cal per educar? En col·laboració amb el Centre Municipal de Mediació, us 
convidem a un taller on parlarem de la importància de la construcció conjunta de normes per a la bona convivència a 
casa i de com abordar, mitjançant el diàleg, les situacions en què se sobrepassen aquestes regles i els límits acordats.

ANEM A L’UNA? COM CONSTRUIR, 
A TRAVÉS DEL DIÀLEG, LES REGLES DE LA 
CONVIVÈNCIA A CASA

A CÀRREC DE: CENTRE MUNICIPAL DE MEDIACIÓ

DIA: 15 DE MAIG · ACTIVITAT: FAMÍLIES 12 A 16 ANYS 

HORA: 17.30 a 19 H · LLOC: INSTITUT JOSEP MESTRES I BUSQUETS

DIA: 10 i 17 DE MAIG · ACTIVITAT: INFANTS ENTRE 3 A 6 ANYS I FAMÍLIES

HORA: 17 a 18 hores · LLOC: ESCOLA GOAR

Activitat conjunta d’infants entre 3 i 6 anys i famílies. Seran sessions dinàmiques amb la proposta de diferents 
activitats relacionades amb l’expressió corporal, el joc simbòlic i la relaxació. Els objectius que es treballaran seran 
les habilitats bàsiques per educar mitjançant el joc i la millora de les relacions familiars, aportant diferents 
recursos educatius.

EXPERIMENTEM EN FAMÍLIA

A CÀRREC DE: PAIDO, ASSOCIACIÓ DE LLEURE

DIA: 28 DE MAIG · ACTIVITAT: ACTIVITAT CONJUNTA D’INFANTS I FAMÍLIES

HORA: 11 a 13 hores · LLOC: PRAT DE PAPALLONES (AL PARC DE MAS RATÉS)

Activitat conjunta d’infants i famílies. Descobrirem els aspectes més generals de les abelles de la mel, així com 
l’ésser humà interactua i aprofita el treball de les abelles per obtenir diferents productes.

EL MÓN DE LES ABELLES I L’APICULTOR

A CÀRREC DE: MEL·LIS

A CÀRREC DE:

DIA: 31 DE MAIG · ACTIVITAT: TOTHOM

HORA: 17.30 a 19 hores · LLOC: EAP MARIA BERNADES

Xerrada que tractarà els aspectes clau relacionats amb les estratègies per deixar de fumar i els recursos existents, 
incidint en el model com a pares de cara als nostres fills i filles.

DEIXAR DE FUMAR

ANTONI PADILLA, COORDINADOR DE LA UNITAT DE TABAQUISME 
DEL CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE VILADECANS 

A CÀRREC DE: MARTÍ SOLER, MÚSIC I PERCUSSIONISTA

DIA: 17 DE MAIG · ACTIVITAT: INFANTS DE 2 A 3 ANYS I FAMÍLIES

HORA: 17 a 17.45 hores · LLOC: ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA MARINA

La música incideix d’una manera natural en els aspectes motors, cognitius i emocionals dels infants. Per aquest motiu 
es proposa aquest taller que, mitjançant la manipulació d’instruments (petita percussió i joguines de so) els infants 
reben una estimulació afectiva única a través de la veu i en contacte amb els seus referents més próxims. 
* Activitat amb places limitades (hi tindran prioritat d'inscripció els infants matriculats a les escoles bressol municipals)

TALLER DE PERCUSSIÓ EN FAMÍLIA

DIA: 11 DE MAIG · ACTIVITAT: FAMÍLIES 3 A 16 ANYS

HORA: 15 a 16.30 HORES · LLOC: ESCOLA EL GARROFER

Taller de sensibilització sobre les dinàmiques de discriminació entre iguals, i una de les seves formes més extremes, el 
bullying. S'hi abordarà el tema des d'un enfoc sistèmic, i s’hi reflexionarà sobre quins factors psicològics, sistèmics, 
socials i estructurals afavoreix el bullying. Per acabar es donaran algunes claus sobre com les famílies podem actuar 
en relació als nostres fills en els diferents rols: víctima, agressor o testimoni, i com a membres de la comunitat escolar.

BULLYING, UNA RESPONSABILITAT DE TOTHOM 
TALLER DE PREVENCIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ

A CÀRREC DE: MIREIA PARERA PUIGDOMÈNECH 
JOANA BOU SUÀREZ, COOPERATIVA FIL A L'AGULLA



SERVEI D’ACOLLIDA

MARÇ

ABRIL

DIA: 2 DE MARÇ · ACTIVITAT: FAMÍLIES 3 ANYS

HORA: 17 a 18 hores · LLOC: ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA MUNTANYETA

Temes importants per a les famílies en relació a l'inici de l'escolarització dels seus fills i filles en els centres d'educació 
infantil i primària: preinscripció i matrícula, adaptació, normes de funcionament, sortides, quotes, informes, serveis, etc.

EL PAS A P3

A CÀRREC DE: DIRECTORES DE LES ESCOLES GERMANS AMAT I TARGA, 
MONTSERRATINA I EL GARROFER

A CÀRREC DE: MARTÍ SOLER, MÚSIC I PERCUSSIONISTA

DIA: 22 DE MARÇ · ACTIVITAT: INFANTS DE 2 a 3 ANYS I FAMÍLIES

HORA: 17 a 17.45 hores · LLOC: ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA PINEDA

La música incideix d’una manera natural en els aspectes motors, cognitius i emocionals dels infants. Per aquest motiu 
es proposa aquest taller que, mitjançant la manipulació d’instruments (petita percussió i joguines de so) els infants 
reben una estimulació afectiva única a través de la veu i en contacte amb els seus referents més pròxims. 
* Activitat amb places limitades (hi tindran prioritat d'inscripció els infants matriculats a les escoles bressol municipals)

TALLER DE PERCUSSIÓ EN FAMÍLIA

A CÀRREC DE: SONIA ALONSO, PSICÒLOGA D'AULESPAI TERÀPIA I FORMACIÓ

DIA: 29 DE MARÇ · ACTIVITAT: FAMÍLIES 3 A 12 ANYS

HORA: 15 a 16.30 hores · LLOC: ESCOLA ENXANETA

Per a una bona gestió de les emocions pròpies i dels altres, hem d’educar-nos i educar els nostres fills en tres 
pràctiques senzilles: pensar, sentir i actuar. Vine i aprendrem junts!!!

EDUCACIÓ EMOCIONAL: 
PENSAR, SENTIR I ACTUAR

Inscriu-t’hi a través de:

viladecans.cat

93 635 18 02

educaciofamilies@viladecans.cat

670 051 661

PER ASSISTIR-HI CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

FORMACIÓ PER A PARES I MARES

REFLEXIONEM
I APRENEM JUNTS

Totes les activitats amb aquest distintiu 
disposaran d’un servei d’acollida per a infants 
majors de 3 anys. 
Caldrà informar de la seva edat a la inscripció.

Aquesta programació està destinada a totes les mares, 
pares i professionals de Viladecans interessats en 
temes educatius.

Parteix de les inquietuds i propostes de les pròpies 
famílies que, a més d’aportar informació especialitzada 
sobre les temàtiques a treballar, generen debats i 
reflexions entre elles sobre com respondre a les 
necessitats dels infants i joves, facilitant així la 
interrelació entre les famílies.

Aquesta programació la proposen conjuntament la 
Comissió de Vocals de Formació (en què hi ha 
representades totes les AMPA de Viladecans) i els 
centres educatius.

Totes aquestes activitats estan incloses dins la 
programació del Pla Educatiu d’Entorn del municipi.  

DIA: 23 DE MARÇ · ACTIVITAT: FAMÍLIES 3 a 12 ANYS

HORA: 15 a 16.30 H · LLOC: ESCOLA CAN PALMER

INTERNET SEGURA PER A LA 
PROTECCIÓ DEL MENOR

A CÀRREC DE: OFICINA DE RELACIONS AMB LA COMUNITAT 
 DE MOSSOS D’ESQUADRA VILADECANS

Facilitar recursos a les mares i pares perquè facin un ús adient i segur de la xarxa. Informar com els seus fills poden 
fer-ne un ús adient. Fomentar la participació resolent tots els dubtes relacionats amb el món d’Internet. Informar 
sobre les situacions de risc que es poden presentar davant dels menors (contrasenya, virus, xat, missatgeria i xarxes 
socials, blocs i fotoblocs, webcam, portàtils).

DIA: 26 D’ABRIL · ACTIVITAT: FAMÍLIES 3 a 12 ANYS

HORA: 16.30 a 18 hores · LLOC: ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA

INTERNET SEGURA PER A LA 
PROTECCIÓ DEL MENOR

A CÀRREC DE: OFICINA DE RELACIONS AMB LA COMUNITAT 
 DE MOSSOS D’ESQUADRA VILADECANS

Facilitar recursos a les mares i pares perquè facin un ús adient i segur de la xarxa. Informar com els seus fills poden 
fer-ne un ús adient. Fomentar la participació resolent tots els dubtes relacionats amb el món d’Internet. Informar 
sobre les situacions de risc que es poden presentar davant dels menors (contrasenya, virus, xat, missatgeria i xarxes 
socials, blocs i fotoblocs, webcam, portàtils).

A CÀRREC DE: MARTÍ SOLER, MÚSIC I PERCUSSIONISTA

DIA: 26 D’ABRIL · ACTIVITAT: INFANTS DE 2 a 3 ANYS I FAMÍLIES

HORA: 17 a 17.45 hores · LLOC: ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA MARINA

La música incideix d’una manera natural en els aspectes motors, cognitius i emocionals dels infants. Per aquest motiu 
es proposa aquest taller que, mitjançant la manipulació d’instruments (petita percussió i joguines de so) els infants 
reben una estimulació afectiva única a través de la veu i en contacte amb els seus referents més pròxims. 
* Activitat amb places limitades (hi tindran prioritat d'inscripció els infants matriculats a les escoles bressol municipals)

TALLER DE PERCUSSIÓ EN FAMÍLIA

DIA: 19 i 28 D'ABRIL, 5 i 12 DE MAIG · ACTIVITAT: INFANTS DE 3 MESOS A 2 ANYS I FAMÍLIES

HORA: DE 17 a 18 hores · LLOC: ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA MUNTANYETA

TALLER DE IOGA PER A NADONS

A CÀRREC DE: ESTHER ESPÍGOL, MESTRA DE IOGA

El taller de ioga per nadons està enfocat cap a les famílies. Mitjançant les postures, creem un espai lliure de tensió on 
es pugui establir una connexió entre ells. Amb els nadons fem petits exercicis que els ajudin a descobrir el seu cos, 
treballant el seu desenvolupament psicomotor.
*Activitat amb places limitades (hi tindran proritat d’inscripció els infants matriculats a les escoles bressol municipals)

A CÀRREC DE: CREU ROJA VILADECANS

DIA: 4 D’ABRIL · ACTIVITAT: FAMÍLIES 0 A 6 ANYS

HORA: 15 a 16.30 hores · LLOC: ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA PINEDA

Xerrada sobre els conceptes més essencials dels primers auxilis, facilitant les habilitats necessàries per poder fer 
front de manera efectiva a diferents situacions d'emergència que ens podem trobar a la nostra vida quotidiana. Els 
continguts que es treballen són: prevenció d'accidents, quins són els accidents més comuns i com prevenir-los, 
exploració primària, obstrucció de vies aèries, ferides, hemorràgies i cremades.

PRIMERS AUXILIS: PER A PARES I 
MARES D'INFANTS DE 0 A 6 ANYS

DIA: 16 DE MARÇ · ACTIVITAT: TOTHOM

HORA: 18 hores · LLOC: BIBLIOTECA DE VILADECANS

La família d’avui viu també en digital. I és que la societat canvia de pressa i les noves tecnologies arriben a tots els 
sectors i a totes les persones. La proliferació de mòbils, tauletes i ordinadors connectats a Internet està canviant la 
nostra forma d’organitzar-nos, divertir-nos, llegir, aprendre, comunicar-nos, cuidar-nos i, fins i tot, de viatjar.
El llibre "La família en digital”, ens convida a pensar què estem fent i com ho estem fent, si ens apropem a la 
tecnologia com un problema o bé com una oportunitat que podem aprofitar.

LA FAMÍLIA EN DIGITAL

A CÀRREC DE: JORDI JUBANY VILA, MESTRE, ANTROPÒLEG
I ASSESSOR EN EDUCACIÓ DIGITAL

DIA: 11 DE MARÇ · ACTIVITAT: ACTIVITAT CONJUNTA D’INFANTS I FAMÍLIES

HORA: 11 a 13 hores · LLOC: VILADECANS REPARA (A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL)

Activitat conjunta d’infants i famílies. T'ensenyarem a fer sabó artesanal amb oli de cuina usat.

TALLER DE SABÓ

A CÀRREC DE: VILADECANS REPARA

DIA: 17 DE MARÇ · ACTIVITAT: FAMÍLIES 3 A 16 ANYS

HORA: 15.15 a 16.45 hores · LLOC: COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA

Conscienciar de les activitats il·lícites en què els menors poden incórrer o ser-ne víctimes. Informar sobre les situacions 
de risc que es poden presentar davant dels menors (responsabilitat penal dels menors, identificacions policials, 
baralles, pintades i grafits, ciclomotors i bicicletes, armes o objectes perillosos, alcohol o tabac, gossos perillosos).

SITUACIONS DE RISC PER A JOVES

OFICINA DE RELACIONS AMB LA COMUNITAT 
DE MOSSOS D’ESQUADRA VILADECANS

A CÀRREC DE: 

A CÀRREC DE: EXPLORA 360

DIA: 21 DE MARÇ · ACTIVITAT: INFANTS ENTRE 3 I 7 ANYS I FAMÍLIES

HORA: 17.30 a 18.30 hores · LLOC: BIBLIOTECA DE VILADECANS

Activitat conjunta infants entre 3 i 7 anys i famílies. Un conte en 360º que ens endinsarà en un viatge al fons del mar on 
descobrirem la increïble bellesa dels nostres oceans i els seus habitants: eriçons, estrelles de mar, meduses, tortugues, taurons etc.

CONTES EDUCATIUS EN 360º:
EXPLORADORS FONS MARÍ

A CÀRREC DE: VILADECANS REPARA

DIA: 25 DE MARÇ · ACTIVITAT: ACTIVITAT CONJUNTA D’INFANTS I FAMÍLIES

HORA: 11 a 13 hores · LLOC: VILADECANS REPARA (A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL)

Activitat conjunta d’infants i famílies. Coneixerem les parts de la bicicleta, adquirirem bons hàbits per preveure avaries 
i també aprendrem a fer petites reparacions.

TALLER DE BICICLETES

ANA ISABEL DEL RÍO, PEDAGOGA I MÀSTER EN EDUCACIÓ
PER LA CIUTADANIA I EN VALORS

A CÀRREC DE:

DIA: 24 D’ABRIL · ACTIVITAT: FAMÍLIES 12 A 16 ANYS

HORA: 17.30 a 19.30 hores · LLOC: INSTITUT JOSEP MESTRES I BUSQUETS

Aquest taller té com a objectiu aprendre a implicar-se eficaçment en el procés educatiu dels fills i filles, per tal de 
millorar el seu rendiment acadèmic i el seu benestar emocional i físic, centrant-se en accions clau i deixant de fer 
allò que no funciona. Continguts: el valor de la implicació familiar, les expectatives familiars, el foment i suport de la 
lectura, la comunicació eficaç, la relació amb el centre educatiu, els estudis i deures, el vincle, l’estil educatiu, la 
intel·ligència emocional, la ngestió de l’estrès i la cura de la salut física i el desenvolupament del cervell.

10 CLAUS PER A L'ÈXIT ACADÈMIC EINES PER 
L’ACOMPANYAMENT ESCOLAR DELS TEUS FILLS I FILLES

DIA: 1 i 8 DE MARÇ · ACTIVITAT: FAMÍLIES 4 A 12 ANYS

HORA: 15 a 16.30 hores · LLOC: ESCOLA EL GARROFER

L’objectiu del taller és donar estratègies i instruments als pares i mares per educar amb serenitat i coherència quan es 
produeixen situacions-repte en la vida quotidiana: quan els nens no col·laboren, quan se'ls han de dir les coses moltes 
vegades, quan no assumeixen les seves responsabilitats... Educar per a una llibertat responsable i fer-ho des de la 
tranquil·litat és possible si es disposa d’eines que es poden aprendre. Aquest taller és un compendi d’aquestes eines a 
disposició de les famílies.

EDUCAR SENSE CRIDAR

A CÀRREC DE: ALBA CASTELLVÍ, MARE, SOCIÒLOGA, MEDIADORA I EDUCADORA

DIA: 7 DE MARÇ · ACTIVITAT: FAMÍLIES 3 A 12 ANYS

HORA: 15.10 a 16.30 hores · LLOC: ESCOLA ÀNGELA ROCA

Creus que és possible millorar la comunicació en la família? Quan parles amb els teus fills/es, et sents escoltat/da? 
A vegades, et costa entendre el que et volen dir? Tens la sensació que alguna cosa falla i la voldries canviar? En 
col·laboració amb el Centre Municipal de Mediació, us convidem a un taller on tractarem d’encaixar les peces del 
puzle de la comunicació dins l’entorn familiar. Es treballaran diferents habilitats comunicatives i posarem en comú 
eines per millorar el diàleg i l’entesa entre els membres de la família.  

“HEM DE PARLAR...” TALLER PER 
MILLORAR LA COMUNICACIÓ EN LA FAMÍLIA

A CÀRREC DE: CENTRE MUNICIPAL DE MEDIACIÓ

A CÀRREC DE: EXPLORA 360

DIA: 20 DE MARÇ · ACTIVITAT: INFANTS ENTRE 3 I 7 ANYS I FAMÍLIES

HORA: 17.30 a 18.30 hores · LLOC: BIBLIOTECA DE VILADECANS

Activitat conjunta d’infants entre 3 i 7 anys i famílies. Un viatge a les estrelles, planetes i la lluna combinant el format 
conte amb la realitat. Ens convertirem en astronautes i agafarem un coet per anar a l’espai, allà descobrirem com és 
la nostra lluna, quants planetes hi ha i quina és l’estrella més important.

CONTES EDUCATIUS EN 360º:
EXPLORADORS DE L’ESPAI

A CÀRREC DE: EXPLORA 360

DIA: 20 DE MARÇ · ACTIVITAT: INFANTS ENTRE 6 I 12 ANYS I FAMÍLIES

HORA: 18.30 a 19.30 hores · LLOC: BIBLIOTECA DE VILADECANS

Activitat conjunta d’infants entre 6 i 12 anys i famílies. Entrarem al Planetari per conèixer de manera diferent i en una 
pantalla de 360º l'Univers que ens envolta: veurem l'astre sol, la lluna; observarem la caiguda d'un meteor; descobrirem 
el cel estrellat amb les seves constel·lacions i ens endinsarem en la descoberta dels planetes del nostre sistema solar.

PLANETARI DIGITAL FAMILIAR

A CÀRREC DE: EXPLORA 360

DIA: 21 DE MARÇ · ACTIVITAT: INFANTS ENTRE 6 I 12 ANYS I FAMÍLIES

HORA: 18.30 a 19.30 hores · LLOC: BIBLIOTECA DE VILADECANS

Activitat conjunta infants entre 6 i 12 anys i famílies. Entrarem al Planetari per conèixer de manera diferent i en una 
pantalla de 360º l'Univers que ens envolta: veurem l'astre sol, la lluna; observarem la caiguda d'un meteor; descobrirem 
el cel estrellat amb les seves constel·lacions i ens endinsarem en la descoberta dels planetes del nostre sistema solar.

PLANETARI DIGITAL FAMILIAR


