Quiosc de jocs a la pl. del Sol

Calendari

Horari: de dilluns a divendres de 17.30 a 20.30 h
Des de l’1 d’abril fins al 31 d’octubre (excepte festius
i agost), trobaràs el Quiosc de Jocs a la plaça del Sol.

Dilluns

Dijous

Divendres

Pl. del
Sol

Jug uem a
s
e
c
l
a
les p 2019

#femGràcia

Què és?
Juguem a les places és una
campanya que proposa
activitats de joc a les places
per promoure l’activitat
familiar, veïnal i la convivència.
Els infants hi podeu descobrir
jocs tradicionals i jocs actuals,
aprendre tècniques de circ o
convertir-vos en artistes plàstics...

Quiosc de jocs
D’abril a octubre

Una caseta de fusta plena de jocs populars i psicomotrius
com xapes, baldufes, cordes, malabars...per jugar en família.

Tardes de joc, art i circ a les places
Maig, juny, juliol i setembre

Tallers de circ, intervencions artístiques, futbol
botons i jocs de taula a la Plaça de la Vila, la Plaça
del Diamant i la Plaça del Sol. Vegeu el detall de les
activitats i el calendari a l’interior d’aquest fulletó.

La Plaça la fem des del barri
Maig, juny i juliol

Activitats puntuals d’entitats i equipaments a les places
de Gràcia pensades per a compartir en família.
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Trobareu pilotes d’escuma a:
Plaça de la Vila, Plaça del Diamant, Plaça de la
Revolució, Plaça de les Dones del 36 i Plaça John Lennon.

Dimecres

Pl. del
Diamant

Pilota d’escuma

Les pilotes les presten els comerços de les places que
col·laboren amb la campanya i coneixereu per l’adhesiu
que tenen a l’entrada.

Dimarts

Pl. de la
Virreina

Pots demanar en préstec els jocs a les persones
dinamitzadores; juga en família i retorna els jocs en
condicions per a que altres nens i nenes en puguin
gaudir. Participa d’activitats organitzades o demana
que t’ensenyin aquells jocs que no coneixes!

És una proposta per millorar la convivència a les places.
Consisteix en facilitar pilotes d’escuma als nens i nenes
que volen jugar a pilota per tal de no fer mal a ningú ni
fer malbé els aparadors dels comerços o les portes dels
habitatges.

Maig, juny, juliol i setembre
de 17.30 a 20.30 h.

**Intervencions el 27 de juny, tot el juliol i el 5 de setembre.
*El Quiosc de Jocs tindrà continuïtat fins a final d’octubre.
Establiment col.laborador
Districte
de Gràcia

Taller de Circ
Quiosc de Jocs
Jocs de taula
Intervencions artístiques

Juguem amb Pilota d’escuma
Tots els dies de l’any

A la Plaça de la Vila, del Diamant, de la Revolució,
de les Dones del 36 i John Lennon.

Tardes de Circ a la pl. de la Virreina

Tardes de jocs a la pl. del Diamant

Intervencions artístiques a la pl. del Sol

La Plaça la fem des del barri

Tallers per a infants i famílies, de totes les edats.
Per a iniciar-se en el món del circ de la mà de
professionals del sector, de forma distesa; la
regularitat i pràctica ens permetran avançar!
Podreu practicar:

Cada divendres hi trobareu...

Activitats creatives per despertar
els sentits i fer comunitat

I a més a més... no et perdis les activitats que organitzen
diferents entitats i equipaments

Dijous 27 de juny
Body painting
T’has pintat el cos alguna vegada? Portem
maquillatges i pinzells a la plaça per
transformar-nos en el que vulguem. Pintura
comunitària a l’abast de tothom! I després...
Passa pel photocall i fes-te una foto!

Tallers de castells
per a infants a les places de la Vila de Gràcia

El diàbolo i els malabars: masses, pilotes, plats...
L’equilibri sobre cable o corró
Equilibri estàtic amb pals i pilotes
El monocicle
I molt més!
Demana ajut als formadors per aprendre
cada una de les tècniques.

Futbol botons (a partir de 6 anys)
Partides successives d’aquest joc
tradicional de lliure accés per a tothom,
dirigit per un monitor especialitzat:
defensa, ataca i xuta a gol!
Jocs de Taula per a tota la família!
(a partir de 4 anys)
Ludoteca amb 60 jocs per escollir; des
de jocs d’última generació, com l’speed
Cups, Tsuro i Time Kine... fins els clàssics
com el Mikado, UNO... Tan fàcil com seure
i que t’expliquin un joc. A Jugar!
Ludoteca Infantil (d’1 a 4 anys)
Espai pensat per als més petits amb jocs
de construcció, d’arrossegar... fins a 20
propostes de jocs i joguines! A divertir-se!

Jornades especials
de joc a la pl. del Diamant
28 de juny
Jocs d’aigua
Fem punteria, pesca, curses de
cubells i globus d’aigua... A mullar-se!
5 de juliol
Jocs Tradicionals
Anelles, bitlles, pesca en sec, la puça,
el set i mig de fusta...
19 juliol
Construïm castells
Construcció d’edificis, botigues
i castells amb cartró craft reciclat...
Construïm la plaça!
13 setembre
Futbol escuma
Practica amb la pilota d’escuma
i prepara’t pel proper campionat!
27 setembre
Mecano com mai no l’has vist
Un Mecano per constuir cotxes
i robots amb peces autèntiques
de ferreteria!

Dijous 4 de juliol
Mural sense pinzell: de peus a la galleda!
Vine a pintar amb els peus al mural
col·lectiu. Descalça’t, pinta’t els peus...
i a crear! Experimenta una tècnica diferent,
creativa i sensorial en comunitat.

Dijous 11 de juliol
Scrabble col·lectiu
Ets amant dels jocs de paraules? Vine a
crear l’Scrabble col·lectiu, juga-hi i viu una
gran experiència dins un túnel de paraules
entrelligades!

Dissabte 4 de Maig de 18 a 19 h
Plaça del Diamant
Dijous 18 de juliol
Jocs de Fusta gegants
Portem a la plaça Jocs de Fusta
gegants i artesanals per jugar plegats
a gran escala! No et perdis ni una
partida! Passe-trappe, laberints, tres
en ratlla, dames, escacs i molt més!

Dimecres 15 de Maig de 18 a 19 h
Plaça del Poble Romani

Dijous 25 de juliol
La plaça de la moda!
Vine a crear vestuaris i disfresses per
guarnir siluetes humanes de cartró!
Podràs aportar les teves idees des
del disseny fins a la fabricació.

Organitza: Castellers de la Vila de Gràcia

Dijous 5 de setembre
El Gran Mandala
Imagina trepitjar una plaça plena de
colors! recuperem la tradició del joc
al carrer i l’art de pintar amb guixos
el terra. Entre tots i totes crearem
un mandala gegant!

Dimecres 29 de Maig de 18 a 19 h
Plaça de la Revolució
Dimecres 12 de Juny de 18 a 19 h
Plaça de la Vila de Gràcia

Dissabte 15 juny de 17 a 20 h
Escacs a la plaça del Sol
Campionat infantil i taulers obertes
a tothom.
Organitza: Club d’Escacs Tres Peons

Divendres 5 de juliol de 18.30 a 20.30 h
Sembra Natura familiar
a la plaça del Sol
Taller per a descobrir i cultivar plantes
aromàtiques.
Col·labora: Àrea d’Ecologia Urbana

