
ALTRES ACTIVITATS A GAUDIR DURANT
LA MOSTRA DE JOCS I JOGUINES

Del 17 de desembre de 2018
al 4 de gener de 2019
Exposició de joguines “Amb ulls d’infants”
Al vestíbul del Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Entrada lliure

VII Concurs de Creació i Innovació de joguines 
Infants de 4 a 12 anys
Recollida de joguines: del 17 al 24 de desembre de 9 a 20 h
Entrega de premis: el 27 de desembre després de la 
projecció de Petits Herois
T’agradaria tenir la joguina dels teus somnis? Doncs 
aquesta és la teva oportunitat! Construeix-la i presen-
ta-la al concurs.
Bases del concurs: https://www.fortpienc.org/

Del 3 a l’11 de desembre
Renova les teves joguines
• Recollida de joguines: del 3 al 5 de desembre
de 16.30 a 19.30 h.
• Intercanvi de joguines: 10 i 11 de desembre
de 16.30 a 19.30 h.
Projecte per fomentar el consum responsable dels jocs 
i les joguines a través de l’intercanvi. 
Condicions i horaris: https://www.fortpienc.org/

Del 10 al 31 de gener del 2019
Exposició de joguines participants al
VII Concurs de Creació i Innovació de joguines
Al vestíbul del Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Entrada lliure

● Inscripcions a infants@fortpienc.org
o per telèfon al 93 232 78 27

Podeu consultar la informació completa de les diferents acti-
vitats al web https://www.fortpienc.org/
El centre es reserva el dret d’anul·lar o modificar les activitats 
programades si considera que el nombre d’usuaris és insufi-
cient o per altres raons organitzatives. 
Per a més informació, truqueu al Centre Cívic,
tel. 93 232 78 27, de dilluns a divendres de 9 a 20 h.

MOSTRES DE JOCS I JOGUINES
DE L’EIXAMPLE

Juga i tria!
15a edició

CASAL INFANTIL
FORT PIENC

Del 17 de desembre de 2018
al 4 de gener de 2019

Més informació:

@BcnEixample

@bcn_eixample

El Casal Infantil Fort Pienc s’omple de jocs i 
joguines perquè les famílies amb infants de 0 a 
12 anys disposin d’un espai on poder compartir 
una estona de joc, tot descobrint i experimentant 
les últimes novetats lúdiques i educatives del 
mercat, així com els jocs més clàssics.

La Mostra promou un consum crític i responsable 
de jocs i joguines i la transmissió de valors com 
la igualtat de gènere. Els espais lúdics i d’activitat 
estan distribuïts per grups d’edat atenent a les 
necessitats dels infants i les seves famílies i a la 
tipologia dels jocs: psicomotricitat, construcció, 
jocs de taula, espai multimèdia...

- 0-3 anys: infants acompanyats d’una persona
  adulta
- 4-8 anys: infants i famílies
- 9-12 anys: infants i famílies

Durant la mostra es podrà participar en les 
activitats complementàries que podeu trobar en 
el programa: espectacles, tallers, projeccions,
jocs cooperatius...

CASAL INFANTIL FORT PIENC
15a edició de “JUGA I TRIA”
Pl. Fort Pienc, 4-5 
Tel. 93 232 78 27
www.fortpienc.org/el-casal-infantil



• Aforament limitat
• Preu: 1,10 € per infant i sessió
• Els infants han de venir acompanyats d’una persona 
adulta
• L’accés a les activitats complementàries programades 
està inclòs en el tiquet de la mostra
• Totes les activitats tenen places limitades
• Cal reservar plaça per a les activitats marcades amb ●

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Dilluns 17 i dimarts 18 de desembre a les 16.30 h
Espai de creació de joguines amb material reciclat
Infants de 4 a 12 anys en família
Vine a crear la joguina dels teus somnis, posa-li nom i, si 
vols, participa al concurs.
Capacitat de l’espai limitada

Dimecres 19 de desembre a les 17.30 h
Juguem amb caixes ●
Infants de 4 a 12 anys en família
Endinsa’t al món de les caixes, un món de cartró per dei-
xar anar la teva imaginació.

Divendres 21 de desembre a les 17. 30 h
Torneig de jocs de taula
Infants de 4 a 12 anys
Participa i aprèn a guanyar o perdre amb els jocs de taula 
més actuals. 
Capacitat de l’espai limitada

Dilluns 24 de desembre a partir de les 11.30 h
Juguem a la Wii amb el Just Dance 2019
Infants de 4 a 12 anys
Mou-te al ritme de la música més actual i no deixis que 
t’ho expliquin.
Capacitat de l’espai limitada

Dijous 27 de desembre a les 11.30 h
Espectacle Baby Esfèric d’Aboon Teatre ●
Infants de 0 a 3 anys, acompanyats 
Baby Esferic és un homenatge a la terra. Parla de la mà-
gia que ens uneix al planeta i als seus habitants a través 
de diferents històries i paisatges. Sense text, amb un llen-
guatge molt visual, una esfera blanca és la protagonista, 
i es va transformant en diferents paisatges i simpàtics 
animals.

Dijous 27 de desembre a les 17.30 h
Petits Herois. Cinema Familiar
Públic infantil i familiar a partir de 4 anys
“Petits Herois” és una divertida selecció de curtmetrat-
ges d’animació que estarà presentada per un simpàtic 
personatge que dinamitzarà la sessió com un joc, on els 
petits i grans espectadors hauran de respondre als reptes 
que es plantegin, solucionar enigmes, posar-se en dife-
rents rols, etc. 
Després de la projecció, es farà l’entrega de premis del 
VII Concurs de Creació i Innovació de joguines
Capacitat de l’espai limitada

Divendres 28 de desembre a partir de les 16.30 
Prohibit no tocar!
Infants de 0 a 3 anys, acompanyats 
Espai de joc sensorial dedicat a l’experiència d’interacci-
onar amb la llum. Cubs lluminosos, taules de llum, mate-
rials i objectes inusuals, colors, transparències, textures, 
sons i molt més us esperen per experimentar i viure no-
ves experiències.
A càrrec de La città infinita
Capacitat de l’espai limitada

Dimecres 2 de gener a les 16.30 h,
a les 17.30 h i a les 18.30 h
La città infinita. Joc de construcció ●
Infants de 4 a 12 anys en família
T’agradaria construir la teva ciutat participant en un joc 
constructiu potencialment infinit? Deixa anar la imagi-
nació i aconsegueix crear tot allò que desitges tot inici-
ant un camí constructiu comú.

Dijous 3 de gener a les 16.45 h
Taller de Scratch ●
Activitat Minijove, infants de 8 a 12 anys
Vols crear un videojoc? L’Scratch ens ajudarà a progra-
mar històries interactives i videojocs. T’hi sumes?
A càrrec de Peques&Robots

Dijous 3 de gener a les 18:00 h
Taller de robòtica WeDo ●
Infants de 4 a 7 anys en família
Apunta’t, construeix amb LEGO i aprèn a programar 
perquè el teu robot es mogui. Una eina simple, fàcil i 
divertida per iniciar-se a la robòtica.
A càrrec de Peques&Robots

Divendres 4 de gener (dues sessions)
Taller de Leonardome, un joc de construcció ●
Activitat Minijove, infants de 8 a 12 anys i infants
de 4 a 12 anys en família
A les 12 h, infants de 8 a 12 anys 
A les 17 h, infants  de 4 a 12 anys en família 
Leonardome és un recurs educatiu que permet cons-
truir estructures ideades per Leonardo da Vinci. A partir 
de diferents patrons geomètrics podrem aixecar unes 
cúpules autosostenibles. 
A càrrec de Leonardome

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
 17 18 19 20 21
   De 16.30 a 19.30 h

 24 25 26 27 28
 D’11 a Tancat D’11 h a 13.30 h
 13.30 h  De 16.30 h a 19.30 h

 31 1 2 3 4
 D’11 a Tancat D’11 h a 13.30 h
 13.30 h  De 16.30 h a 19.30 h

HORARIS DE LA MOSTRA
I INFORMACIÓ GENERAL


