
FABRESTIU 2018

Plaça de Can Fabra
FABRA I COATS

Jocs, tallers i activitats per a infants i joves de 3 a 12 anys, 
organitzades per les entitats, els serveis i els projectes 
del recinte Fabra i Coats

Districte de
Sant Andreu 
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Organitzen:

ENTITATS, SERVEIS I PROJECTES 
DEL RECINTE FABRA I COATS

Per als dos dies, el Centre de Normalització Lingüística de Sant 
Andreu ha preparat material per a complementar algunes de les 
activitats: vocabulari especialitzat i jocs relacionats amb el còmic, els 
castells, els escacs i els jocs tradicionals catalans.

Cal que els infants de 3 a 5 anys vagin sempre acompanyats d’un adult 
o d’un germà o germana gran.

Per a més informació: 
Coordinació Municipal del Recinte Fabra i Coats

Tel.: 936 815 962 / Correu electrònic: infofabracoats@grup-ip.cat



Els jocs de sempre
Farem petar l’olla, corre-
rem carreres de sacs i gau-
direm de molts altres jocs 
d’ara i de sempre!

• De 17.30 h a 20.00 h.
• De 5 a 12 anys.
• A càrrec dels Amics 

de la Fabra i Coats.

Dibuixa, pinta i retalla 
el teu personatge de 
Star Wars preferit
A partir d’exemples i de re-
produccions, dibuixarem i 
caracteritzarem els perso-
natges de la famosa saga. 
Qui vulgui podrà retallar el 
dibuix i endur-se’l a casa.

• De 17.30 h a 20.00 h.
• De 5 a 12 anys.
• Places limitades.
• A càrrec de 

l’Associació 
Retromaniacs.es.

Taller d’introducció 
als castells i 
entrenament obert
Taller familiar per a conèi-
xer de prop el fet casteller. 
Només cal que porteu una 
camisa i uns texans vells, ja 
que, la faixa, te la deixem 
nosaltres! També hi haurà 
un joc de vocabulari caste-
ller, preparat amb el Cen-
tre de Normalització Lin-
güística de Sant Andreu. 

• De 17.30 h a 20.00 h.
• A partir de 5 anys i 

familiar.
• A càrrec de la Colla 

Jove de Barcelona.
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Escacs a la plaça
La Federació Catalana 
d’Escacs cedeix un parell 
de taulers d’escacs per-
què tothom que ho vulgui 
jugui una partida i rebi els 
consells d’un expert. 

• De 17.30 h a 20.00 h.
• De 5 a 12 anys.
• Places limitades.
• A càrrec de la 

Federació Catalana 
d’Escacs.
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Apropem-nos 
al ferrocarril
Gaudirem d’uns retalla-
bles especials de diferents 
models de ferrocarril, una 
miniatura amb la via i la 
maqueta, i més sorpreses 
per a petits i grans!

• De 17.30 h a 20.00 h.
• Activitat familiar.
• A càrrec de 

l’Agrupament 
Ferroviari de 
Barcelona.

Un estiu 
de pel·lícula!
En la línia de l’Escoleta de 
Cinema, proposem un pe-
tit recull d’activitats infan-
tils i familiars que giren al 
voltant de dos eixos: 1) la 
posada en valor del barri, 
la descoberta de l’entorn 
i la quotidianitat que s’hi 
desplega, i 2) el cinema 
com a exploració dels ima-
ginaris dels infants, tot po-
sant èmfasi en les veus, les 
mirades i les representaci-
ons dels nens i les nenes.

• De 17.30 h a 20.00 h.
• De 5 a 12 anys.
• A càrrec de Teleduca 

(projecte resident a la 
Fàbrica de Creació).

Petits Detectius 
de Monstres
Afrontarem la resolució 
d’un cas de Petits Detec-
tius de Monstres en format 
de joc de pistes.

• 18.00 h.
• A càrrec de 

l’Associació 
Stronghold.

• Activitat amb 
inscripció prèvia. 
Places limitades. 

Kolam col·lectiu
Aquest taller és una cele-
bració col·lectiva en què 
el joc, la paraula, la crea-
tivitat, el cos, l’art i la na-
turalesa es donen la mà. El 
kolam és un dibuix hindú 
que es crea a la terra amb 
elements de la naturalesa; 
a través d’aquesta metà-
fora d’ecologia emocional, 
aprenem a connectar-nos 
en el nostre dia a dia 
amb energies emocionals 
equilibradores, com ara 
l’alegria, la il·lusió, l’amor, 
l’agraïment, la tranquil·litat 
o la valentia. Una bonica 
activitat per a gaudir-ne 
en família!

• De 17.30 h a 19.00 h.
• Famílies amb infants 

de 3 a 8 anys.
• A càrrec de la 

Fundació Àmbit.
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Fanzinitza’t!
Repàs de la història del 
fanzine mitjançant jocs de 
creativitat. Cada partici-
pant podrà elaborar el seu 
propi fanzine.

• A partir de les 18.00 h.
• A partir de 6 anys.
• Activitat gratuïta amb 

inscripció prèvia, 20 
participants.

• A càrrec de Laura 
Bernis i Nadia Hafid.


