Tots plegats, podrem explorar espais d’imaginació i experimentació,
de gaudi, de joc i vincle amb els llibres i la lectura. Al mateix
temps, despertarem el plaer de llegir i aprendre mentre
compartim aventures literàries i científiques.

US HI ESPEREM!

Organitza:

Biblioteca Sant Ildefons

CORNELLÀ
DE LLOBREGAT

Pl. Carles Navales, s/n.
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 934 711 242
b.cornella.si@diba.cat
www.cornella.cat/biblioteques
www.facebook.com/xbcornella

25 març de 2017

De 10.30 a 14.00 h
Biblioteca Sant Ildefons

Com arribar-hi:

Autobusos: 67, 95, L10, L46, L74, L75 i L85
Metro: Sant Ildefons (L5)

www.queferacornella.cat
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Un any més, la Xarxa de
Biblioteques de Cornellà convida
totes les famílies amb infants
d’entre 6 mesos i 12 anys al
Terrabastall, una jornada
al voltant de la lectura i
la literatura infantil.

Proposem a tots els participants una sèrie d’espectacles, tallers i racons plens de llibres
que tenen alguna cosa en comú: ens acosten al món de les ciències i ens conviden
a descobrir-ne els seus secrets. I és que, lletres, nombres i espais estan molt més
connectats del que podríem pensar... Us hi esperem!
*Els espectacles tenen aforament limitat

10.30 h. BENVINGUDA I INSCRIPCIONS

ESPAI DE 5 A 8 ANYS

ESPAI DE 0 A 4 ANYS
Espai de lectura compartida 0-4 anys:

Explica’m un conte

Les famílies podreu passar una estona envoltats
de llibres en un lloc màgic per als més menuts, on
descobriran el món de les formes, els volums i els colors.

Espectacle:

EL PETIT ARBRE DE LA VIDA
Passi 1: 11.00 h / Passi 2: 12.00 h
Teatre per a nadons. Aquesta jove
companyia s’ha inspirat en l’art i les
tradicions màgiques per enriquir
l’imaginari dels més petits a través
d’un joc de formes, colors i sons.
A càrrec d’Aboon Teatre

Taller: EL

CONTE DEL
TRIANGLE I EL QUADRAT
11:00 h
En aquest conte ple de geometria, els cinc
sentits han d’estar ben desperts. A mesura que
avanci la història apareixeran grans figures
geomètriques amb les quals els infants podran
crear mil i una construccions.
A càrrec de David Pinyol (Professor de
matemàtiques a l’IOC i col.laborador del MMACA)

ESPAI DE 9 A 12 ANYS
Taller:

MIL MANERES DE VIURE:
CASES D’ARREU DEL MÓN
11:00 h
Amb aquest taller reflexionarem sobre
la nostra manera de viure a partir
de l’observació d’espais domèstics
que s’han generat al llarg de la
història en diverses cultures.
Els iglús a l’Àrtic, les iurtes a Mongòlia, les
cases sota terra a la Xina, les haimes al
Sàhara o els palafits arreu del planeta són
exemples d’arquitectures que s’adapten a les
circumstàncies de l’entorn on es troben.
Aquesta activitat implica pensar
sobre allò que considerem bàsic per
viure i allò que no necessitem.
A càrrec de Globus Vermell
(Col.lectiu d’arquitectes)

Espai de lectura compartida
5-12 anys:

Les cúpules de Leonardo

Sota una gran cúpula feta amb peces de fusta,
els infants i les famílies podreu gaudir d’una pila
de llibres i lectures apassionants especialment
triades per a tots vosaltres. La ciència, en
totes les seves expressions, serà l’autèntica
protagonista i companya inseparable de la
literatura. A més, també tindreu la possibilitat
de construir vosaltres mateixos petites
cúpules que se sostenen sense cap element
d’unió. Poseu a prova la vostra habilitat.
Organitza: Museu de Matemàtiques
de Cornellà de Llobregat (MMACA)

PER A TOTS
ELS PÚBLICS
Espectacle de cloenda:

L’ENDRAPASOMNIS
12:45 h

Al país de la Bona Son la princesa Dormissona no
pot dormir perquè té malsons. Els seus pares,
els reis, rumien, ho consulten al coixí, demanen
consells a metges, herbolaris i xarlatans,
però no troben cap remei que guareixi
el mal de la petita princesa. Potser
l’Endrapasomnis tindrà la solució.
Una premiada història onírica i
màgica, inspirada en el conte del mateix
títol de Michael Ende, que ens parla de la
por, del valor terapèutic dels contes i de
com busquem solucions ben lluny quan la
resposta pot ser dins de nosaltres mateixos.
A càrrec de Teatre al Detall. (Adaptació teatral:
Jordi Palet. Música: La Tresca i la Verdesca)

