Dimecres, 20 de novembre, a les 17.30 h

BIBLIOLAB

A vista d’ocell. La màquina voladora de Leonardo
Observem el vol dels ocells tal com ho va fer Leonardo da Vinci?
En aquest taller començarem dibuixant com són les ales i la
cua dels ocells al volar i, a partir d’aquest model, construirem
una reproducció a escala de la màquina voladora de da Vinci,
(amb fusta, roba, filferro, fils... ) que podrem penjar del sostre
de l’habitació.
Per a infants entre 7 i 12 anys.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia presencialment a la Biblioteca
o via formulari al web.
Inscripció: dilluns 4 de novembre a les 15.30 h

Dimarts, 26 de novembre, a les 18 h

L’HORA DEL CONTE
Especial Acròbates Kids

Bestiolari casolà, a càrrec de Micro Troupe Teatre
Espectacle inspirat en els bestiaris, que combina el món dels
animalons, tan atractiu pels infants, amb petits poemes pels
més petits.

BIBLIOTECA SANTA EULÀLIA
Carrer de Pareto, 22
Telèfon: 93 331 34 91
Adreça electrònica: bibsantaeulalia@l-h.cat
Horari: de dilluns a divendres,
de 15.30 a 20.30 h.
Els dimarts i dissabtes, de 10 a 13.30 h.
Transports: Metro L1, Santa Eulàlia; autobusos:
L´H2,L52,L82,L85,N13

ACTIVITATS INFANTILS
Octubre-Novembre 2019

BIBLIOTECA PLAÇA D’EUROPA
Carrer d’Amadeu Torner, 57
Telèfon: 93 403 20 90
Adreça electrònica: bibpleuropa@l-h.cat
Horari: de dilluns a divendres,
de 15.30 a 20.30 h.
Els dilluns, dijous i dissabtes, de 10 a 13.30 h
Transports: FGC: Europa Fira; Metro: L9, Europa
Fira i Can Trias Gornal; autobusos: L’H1 i L16

Dipòsit legal: B 24489-2019

Per a infants a partir de 3 anys.

BIBLIOTECA PLAÇA D’EUROPA
Carrer d’Amadeu Torner, 57
Telèfon: 93 403 20 90
Adreça electrònica: bibpleuropa@l-h.cat
Horari: de dilluns a divendres,
de 15.30 a 20.30 h.
Els dilluns, dijous i dissabtes, de 10 a 13.30 h.
Transports: FGC: Europa Fira; Metro: L9, Europa
Fira i Can Trias Gornal; autobusos: L’H1 i L16

www.bibliotequeslh.cat
@BibliotequesLH

ACTIVITATS INFANTILS
Octubre-Novembre 2019

BIBLIOTECA SANTA EULÀLIA
Divendres 25 d’octubre, a les 17 h

TALLER

Taller especial Castanyada a la plaça
de Milagros Consarnau, a càrrec del personal de la Biblioteca
Vine a celebrar la Castanyada amb nosaltres
d’una forma creativa!
Dimecres, 6 de novembre, a les 17.30 h

L’HORA DEL CONTE
Especial Acròbates Kids

Juguem amb els poetes, a càrrec de Rosa Fité
Aquest espectacle està basat en la poesia de diferents poetes
catalans contemporanis. No és un màster en poesia. És un joc
on podreu jugar amb el senyor/a poeta i la seva poesia per tal
d’entendre el significat de les seves paraules a través
del joc i la imatge.
Per a infants a partir de 4 anys.

Dimarts, 13 de novembre, a les 18 h

TALLERS

Taller de cúpules de Leonardo,
a càrrec del personal de la Biblioteca.
Amb motiu de la Setmana de la Ciència, les Biblioteques de
L’Hospitalet oferim aquest taller que consisteix en interactuar,
jugar i aprendre a partir d’una de les idees del genial Leonardo
da Vinci: les cúpules autosostenibles.
Un repte original i divertit que ens permetrà construir, entre tots,
una enorme cúpula!
Per a infants entre 6 i 12 anys.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia presencialment a la Biblioteca
o via formulari al web.

BIBLIOTECA PLAÇA D’EUROPA
Dilluns, 11 de novembre, a les 17.30 h

TALLER

Taller de cúpules de Leonardo,
a càrrec del personal de la Biblioteca
Amb motiu de la Setmana de la Ciència, les Biblioteques de
L’Hospitalet oferim aquest taller que consisteix en interactuar,
jugar i aprendre a partir d’una de les idees del genial
Leonardo da Vinci: les cúpules autosostenibles.
Un repte original i divertit que ens permetrà construir, entre
tots, una enorme cúpula!
Per a infants entre 6 i 12 anys.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia presencialment a la Biblioteca
o via formulari al web.
Inscripció: dilluns 28 d’octubre a les 15.30 h

