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Dissabte 18 de setembre - 12 h
El Celler

Taller: El món de les olives
A càrrec de l’Ortiga
Aquest taller ofereix l’oportunitat de tocar i experimentar amb les olives,
un dels cultius tradicionals de la terra. Ens endinsarem en el món de les olives
per entendre d’on surten, com es cullen, com es curen per poder-les menjar,
i com s’elabora l’oli. 
Experimentarem amb les olives i l’olivada per entendre com es fa l’elaboració 
d’un producte quotidià molt característic de la nostra cuina mediterrània, l’oli 
d’oliva.

Activitat per a famílies 
amb infants a partir de 5 anys

Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 588 75 74 
o a museu@ajrubi.cat

SETEMBRE

Vàlid per Carnet Rubí 360º. Competència Terra i ciència



Dilluns 20 de setembre - 18 h
Jardinets de l’Ateneu 

Ecotallers en Clau de Re
Taller de tints naturals
Hi ha milers de materials naturals que tenen colors sorprenents, des del ruibarbre i les dàlies fins a 
l’aiguardent i els fruits secs. Podem extreure aquests colors mitjançant el tint natural, una tècnica 
d’artesania antiga que permet que cada estampació sigui original i que el resultat final sempre sigui 
imprevisible.
Experimentarem amb pigments vegetals i minerals a partir de plantes, arbres i arbustos de la 
nostra flora local i de l’aprofitament de restes d’aliments vegetals. Aprendrem a reconèixer diferents 
materials per tenyir i, diferents aplicacions dels tints a la fusta, i a preparar les fibres i teles per pintar-
les. Acabarem el taller creant la nostra paleta de colors naturals.

Dimarts 21 de setembre - 18.15 h
Sala Petits Lectors de la Biblioteca

Hora del conte per a menuts
A càrrec de La Maleta de Lili

Activitats per a famílies 
amb infants a partir de 6 anys

Màxim 15 places (Cal que els participants portin 2 o 3 pots de vidre 
reutilitzats i una samarreta blanca de cotó) 
Cal fer inscripció prèvia a: 
https://calendly.com/inscripcions/taller-de-tints-naturals?month=2021-09

Activitat per a famílies 
amb infants d’1 a 4 anys

Cal fer inscripció prèvia a: b.rubi.mmt@diba.cat

Vàlid per Carnet Rubí 360º. Competència Nombres i lletres

Vàlid per Carnet Rubí 360º. Competència Transició ecològica



Dissabte 25 de setembre - 11 h i 12.30 h
Ateneu Municipal 

II Mostra de titelles de petit format
Xino-Xano
Cia. Fes-t’ho com vulguis
La Tuinga és una girafa una mica dormilega i molt somniadora. Somnia tots els camins que vol descobrir, 
els mars que vol navegar i els estels que vol tocar.
La Tuinga somnia un tren, un vaixell, un coet... i quan es desperta de bon matí es posa a caminar. Xino-xano, 
un peu davant de l’altre. La Tuinga descobreix que caminar és una manera ben bonica per començar a conèixer 
món. 

Dissabte 25 de setembre - 17 h i 18.30 h
Ateneu Municipal 

II Mostra de titelles de petit format
Roulettes 
Cia. eLe
Ramiro Ramírez, un ancià de fils rosegats i rutines inamovibles, surt a passejar com cada tarda des de fa cinc 
anys. Malgrat les dificultats per caminar, la tossuderia l’empeny a baixar a la plaça de davant de casa i seure al seu 
banc favorit, el de l’esquerra.
El que Ramiro no sap és que avui no és un dia qualsevol. El seu banc està ocupat. Aquest imprevist insignificant 
als ulls de qualsevol, desencadenarà en ell sentiments d’ira, venjança i vulnerabilitat.

Places limitades Cal fer inscripció prèvia a: https://cursos.ajuntamentrubi.cat

Places limitades Cal fer inscripció prèvia a: https://cursos.ajuntamentrubi.cat



Dimecres 29 de setembre - 18 h
Auditori de la Biblioteca

Hora del conte
La mar a terra
A càrrec de Rah-mon Roma

Dijous 7 d’octubre - de 17.30 a 19.30 h
Edifici Rubí Forma

Taller familiar tecnològic: Tastet de tecnologia 
amb programació i robòtica
A càrrec de Codelearn Rubí
Descobrirem què vol dir programar i alguna de les seves aplicacions pràctiques com la robòtica.
Farem una iniciació al camí del pensament computacional i la comprensió de mecanismes i conceptes 
informàtics que faciliten la resolució de reptes i petits problemes tot incorporant la lògica i el codi.
En el taller es farà un tastet de programació amb el llenguatge introductori Logo i experimentarem amb alguns 
robots per treballar l’enginy, el raonament i la creativitat.

Activitat per a famílies 
amb infants de 4 a 8 anys

Cal fer inscripció prèvia a: b.rubi.mmt@diba.cat

Activitat per a famílies 
amb infants de 7 a 12 anys

Places limitades 
Cal fer inscripció prèvia a: educació@ajrubi.cat

OCTUBRE

Vàlid per Carnet Rubí 360º. Competència Tecnologia i món digital



Dissabte 9 d’octubre - 11h
Auditori de la Biblioteca

Hora de conte per les diversitats
Els Elefants de colors
A càrrec d’Eugènia González La Rosa

Dissabte 9 d’octubre - 12 h
Ateneu Municipal

Teatre familiar: Contes dins d’una ampolla
A càrrec de la Cia. Santi Rovira
A cops d’onada, la mar Mediterrània ens recorda que no som respectuosos amb el medi, 
que estem maltractant el fons marí i que tot té un límit.
Per sort, les onades també ens porten històries i contes de molt lluny amb regust d’aigua 
salada, que ens transportaran a l’intrigant món dels pirates.

Activitat per a famílies 
amb infants d’1 a 8 anys

Cal fer inscripció prèvia a: b.rubi.mmt@diba.cat

Activitat per a famílies 
amb infants a partir de 3 anys

Places limitades 
Cal fer inscripció prèvia a: https://cursos.ajuntamentrubi.cat

Vàlid per Carnet Rubí 360º. Competència Nombres i lletres

Vàlid per Carnet Rubí 360º. Competència Arts, cultura i disseny



Diumenge 10 d’octubre - 12 h
Teatre Municipal La Sala

Espectacle familiar
Camí a l’escola
A càrrec de la Cia. Campi qui pugui
Tres germanes, un camí i un objectiu: tenir el futur a les seves mans. L’extraordinària història de tres germanes 
que s’enfronten diàriament a adversitats per arribar a l’escola. Tres nenes que viuen en un país qualsevol, 
en un lloc llunyà i proper alhora, que no parlen cap idioma concret i els parlen tots a la vegada. Un espectacle 
visual i sense text que s’inspira en la història real d’infants d’arreu del món, i infants autònoms i capaços que 
comparteixen les ganes d’aprendre i canviar el seu món.

Dimecres 13, 20 i 27d’octubre i 3 i 10 de novembre - 17.30 h
Escola Montessori

Taller de ioga amb infants
A càrrec del centre Temps per tu
5 sessions de ioga, heu de portar roba còmoda i manta o estora pel terra.

Preu: 5 € socis / 6 € no socis Amb la col·laboració de La Xarxa

Activitat per a famílies 
amb infants de 3 a 6 anys

Màxim 20 places 
Cal fer inscripció prèvia a: educació@ajrubi.cat

Vàlid per Carnet Rubí 360º. Competència Arts, cultura i disseny

Vàlid per Carnet Rubí 360º. Competència Esports i benestar



Dissabte 16 d’octubre - de 10 a 13 h
Pati escola Montessori

Ciència en família: Vine a experimentar
A càrrec de Lab06
Acompanya el teu fill o filla en la resolució autònoma dels reptes de ciència i experimentació del “Lab sobre Ro-
des” i gaudiu junts d’una estona d’exploració i descoberta. El Lab sobre Rodes és una furgoneta equipada amb 
material d’exploració específic per a infants de fins a 3 anys. Són propostes pensades per proporcionar experiènci-
es riques i suggeridores als infants a partir de l’acció autònoma en lliure elecció. És a dir, els nens i nenes, acom-
panyats de l’adult responsable, poden anar on volen, l’estona que volen i actuar lliurement sobre els objectes i 
materials, sempre amb el respecte necessari per no fer malbé les propostes.
Per tal de mantenir el clima confortable i de tranquil·litat que afavoreixi la concentració dels infants sense distrac-
tors i per poder gaudir de l’espai en qualitat, limitem el nombre de nens i nenes que hi assisteixen simultània-
ment (màxim 15, acompanyats d’una persona adulta).
La sessió s’iniciarà amb una breu introducció per part de les mestres responsables de l’espai sobre el funciona-
ment i les intencions educatives, que donarà pas a l’estona de lliure interacció d’infants i adults amb els materials. 

Dissabte 16 d’octubre - 10 h
Sala de Petits Lectors de la Biblioteca

Espai literari tardor
A càrrec de La Maleta de Lili
 Activitat per a famílies 
amb infants fins a 6 anys

No cal fer inscripció, però hi ha control d’aforament

Activitat per a famílies 
amb infants de 0 a 3 anys

Places limitades 
Cal fer inscripció prèvia a: educació@ajrubi.cat

Vàlid per Carnet Rubí 360º. Competència Nombres i lletres



Diumenge 17 d’octubre - 12 h
El Celler

Taller: L’hort amb els cinc sentits
A càrrec de l’Ortiga
En aquesta activitat olorarem, tocarem i, tastarem les verdures i fruites més 
diverses… Què millor que fer servir els nostres sentits per descobrir els aliments 
frescos i aprendre a valorar-los!
L’activitat es desenvoluparà a través de 3 racons:
El racó del tacte - Es disposen sobre la taula varietat de verdures ecològiques. 
Treballant amb parelles, un membre de la parella es taparà els ulls, l’altre escollirà 
una verdura i el dels ulls tapats l’haurà d’endevinar.
El racó del tast - Tindrem sobre la taula la liquadora i diferents sucs preparats. També 
tindrem la fruita o verdura amb què s’han preparat, de manera que primer de tot 
explicarem de què són els sucs. Taparem els ulls de la meitat del grup i hauran de 
provar el suc tot endevinant de què és.
El racó de la vista - Disposarem de múltiples elements provinents de l’hort 
(hortalisses, plantes aromàtiques, fulles, terra…) i crearem un mural col·lectivament.

Activitat per a famílies 
amb infants a partir de 5 anys

Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 588 75 74 
o a museu@ajrubi.cat

Vàlid per Carnet Rubí 360º. Competència Terra i ciència



Dimarts 19 i 26 d’octubre i 2, 9 i 16 de novembre - 17.30 h
Escola bressol La Bruna

Taller de Bollywood amb porteig
A càrrec del centre Temps per tu
5 sessions on haureu de portar roba i calçat còmodes

Dimarts 19 d’octubre - 18.15 h
Sala Petits Lectors de la Biblioteca

Hora del conte per a menuts
A càrrec de La Maleta de Lili

Dissabte 23 d’octubre - de 10 a 13 h
Itinerari de natura: 
La tardor al rierol de Can Xercavins 
Guiatge a càrrec de Falet Bosch, membre de Rubí d’Arrel
Veurem el paisatge del bosc de ribera a la tardor amb tots els seus colors i contrastos. S’introduiran els fruits del 
bosc de la tardor que podem trobar a Rubí: els comuns, els més desconeguts i, fins i tot, els molt tòxics. 
També aprofitarem per comentar la fauna més interessant que ens surti al pas. 
Punt de trobada i sortida: porta de l’Amfiteatre del Castell de Rubi  
Màxim 30 places
Activitat aconsellada per a famílies 
amb infants a partir de 5 anys

Cal fer inscripció prèvia a: educació@ajrubi.cat

Activitat per a famílies 
amb infants d’1 a 4 anys

Cal fer inscripció prèvia a: b.rubi.mmt@diba.cat

Vàlid per Carnet Rubí 360º. Competència Terra i ciència

Activitat per a famílies 
amb infants de 0 a 2 anys

Màxim 20 places 
Cal fer inscripció prèvia a: educació@ajrubi.cat

Vàlid per Carnet Rubí 360º. Competència Esports i benestar



Dissabte 23 d’octubre - 11 h
Sala Petits Lectors de la Biblioteca

Música amb nadons
A càrrec d’Aina Camp

Dissabte 23 d’octubre - 11 h i 12 h
Ateneu Municipal

Música familiar: Un matí amb Mozart
A càrrec de Musicològics
Us proposem gaudir en família d’una activitat amb diferents músiques de W.A.Mozart. 
Relacionarem el taller amb els concerts del Liceu i de l’Auditori i, d’aquesta manera, podeu 
acabar de completar la proposta assistint en directe a aquests espectacles amb les músiques 
preparades. Una manera molt musical de passar el matí de dissabte.

Activitat per a famílies 
amb nadons fins a 3 anys

Cal fer inscripció prèvia a: b.rubi.mmt@diba.cat

Places limitades Cal fer inscripció prèvia a: https://cursos.ajuntamentrubi.cat

Vàlid per Carnet Rubí 360º. Competència Arts, cultura i disseny



Diumenge 24 d’octubre - 12 h
Museu Municipal El Castell (MMUC)

Taller: La Castanyera
A càrrec d’Artístic Events 
La figura de la castanyera està associada a una dona vella, vestida amb roba pobra 
d’abrigar i amb mocador al cap, davant d’un torrador de castanyes per a la venda al 
carrer, amb faldilles de sargil molt amples i folrades, i davantal de cànem i llana. Les 
castanyeres al cap duien una caputxa blanca de llana, molt llarga, que els arribava 
fins més avall de mitja faldilla. La duien lligada al coll i a la cintura. Amb elles arriba 
la Castanyada, festa popular dels territoris de parla catalana, celebrada especial-
ment a Catalunya.
En aquest taller els participants podran fer diferents guarniments i figures a partir 
de la unió de peces creades amb una talladora làser en goma EVA.

Dimecres 27 d’octubre - 17.30h
Edifici Rubí Forma

Xerrada d’Internet segura 
A càrrec dels Mossos d’Esquadra de Rubí
Es facilitaran eines i recursos per poder col·laborar en la tasca de prevenció dels 
perills d’Internet.  
  

Activitat per a famílies 
amb infants de 3 a 12 anys

Màxim: 20 places 
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 588 75 74 o a museu@ajrubi.cat

Activitat per a famílies amb infants de totes 
les edats i professionals que treballen amb menors

Màxim 30 places 
Cal fer inscripció prèvia a: educacio@ajrubi.cat

Vàlid per Carnet Rubí 360º. Competència Comunitat i participació



Dimecres 27 d’octubre - 18 h
Auditori de la Biblioteca

Hora del conte
Altres princeses
A càrrec de Vivi Lepori

Dissabte 30 d’octubre - 11.30 h
Ateneu Municipal

Cicle Art i creativitat: 
Constel·lacions de forma i color
A càrrec de Catàrtic
En aquest taller treballarem la composició a l’espai en base al principi d’assemblatge i harmonia de formes de 
diferent mida, color i pes. Farem formes i jugarem amb elles per crear les nostres pròpies constel·lacions. Per 
fer-ho ens inspirarem en l’obra de dos grans artistes, Alexander Calder i Joan Miró. Tots dos van desenvolupar la 
idea de ‘constel·lació’, cadascú en el seu terreny -escultura i pintura- de manera paral·lela, però sense saber l’un de 
l’altre. Les seves sèries anomenades ‘Constel·lacions’ presenten una similitud formal sorprenent que revela una 
mirada semblant envers l’art i l’univers. Amb l’harmonia de formes i colors, les sèries ‘Constel·lacions’ representen 
un univers privat que s’allunya del terror de la guerra que els va tocar viure.

Activitat per a famílies 
amb infants de 4 a 8 anys

Cal fer inscripció prèvia a: b.rubi.mmt@diba.cat

Activitat per a famílies 
amb infants a partir de 6 anys

Places limitades 
Cal fer inscripció prèvia a: https://cursos.ajuntamentrubi.cat

Vàlid per Carnet Rubí 360º. Competència Arts, cultura i disseny



Dissabte 30 d’octubre - 19 h
Teatre Municipal La Sala

Espectacle familiar
Bye, bye monstre
A càrrec de Dagoll Dagom i Damaris Gelabert
Text: Marc Artigau
Cançons: Dàmaris Gelabert
Coreografia: Lluc Fruitós (Brodas Bros)
Direcció musical: Àlex Martínez
Producció: Natàlia Obiols
Direcció: Anna Rosa Cisquella
Cia. Dagoll Dagom

Dissabte 6 de novembre - 11 h
Auditori de la Biblioteca

Espectacle per nadons
Un dia amb en Punxetes
A càrrec d’Aina Puig

NOVEMBRE
Preu: 5 € socis / 6 € no socis Ho organitza: La Xarxa

Activitat per a famílies 
amb nadons fins a 3 anys

Cal fer inscripció prèvia a: b.rubi.mmt@diba.cat

Vàlid per Carnet Rubí 360º. Competència Arts, cultura i disseny



Dissabte 6 de novembre - 12 h
Ateneu Municipal

Teatre familiar: Acrobaticontes
A càrrec de la cia. Sifó
Heus aquí la història d’un circ…que s’havia de muntar!
I és que la història del circ és un ball de ferros, cordes i teles, una casa nòmada que acull una gran família. 
A dins d’aquest circ en miniatura hi trobaràs tres històries de veritat; com obrir una capseta i veure, de cop, 
una mica de circ. Ale hop!

Diumenge 7 de novembre - 12 h
Teatre Municipal La Sala

Espectacle familiar
Mr. Arlet 
A càrrec de la Cia Moi Jordana 
Mr. Arlet; comediant, malabarista, manipulador d’objectes, equilibrista i acordionista de professió, és un 
personatge excèntric que té un carrer propi, on ens submergirà en el seu univers humorístic a través del joc i ens 
transportarà a un món de màgia, humor i fantasia.
Espectacle per a tota la família, circ clàssic amb dosis de contemporaneïtat. Senyores i senyors, nens i nenes, 
passin i vegin, i sobretot gaudeixin de l’espectacle!

Preu: 5 € socis / 6 € no socis Amb la col·laboració de La Xarxa

Activitat per a famílies 
amb infants a partir de 4 anys

Places limitades 
Cal fer inscripció prèvia a: https://cursos.ajuntamentrubi.cat



Dimecres 10, 17 i 24 de novembre - de 18 a 20 h
Taller grupal per a famílies amb infants de 0 a 3 anys
A càrrec de Diana Barenblit Scheinin, psicòloga clínica, i Gemma Ros Pérez, 
psicòloga clínica del centre IPSI, Centre d’Atenció Psicològica
Espai en línia per compartir, reflexionar i oferir recursos per poder afrontar amb 
calma aquesta etapa del desenvolupament psicoevolutiu dels nadons.

Dissabte 13 de novembre - 11.30 h
Ateneu Municipal

Cicle Art i creativitat: Grata, rasca i esgarrapa
A càrrec de Catàrtic
Descobrim l’art del grattage. El grattage és una tècnica que parteix d’una 
superfície ja pintada amb diverses capes, sobre la qual rasquem i gratem per fer 
aparèixer el nostre dibuix. Es dibuixa, per tant, extraient capes de pintura, incidint 
sobre la superfície amb una eina punxant. En aquest taller experimentarem amb 
aquesta tècnica i ens aproparem a l’art de Jean Dubuffet, Paul Klee i altres artistes 
surrealistes que van treballar amb ella.

Activitat per a famílies 
amb infants a partir de 6 anys

Places limitades 
Cal fer inscripció prèvia a: https://cursos.ajuntamentrubi.cat

Activitat per a famílies 
amb nadons de 0 a 3 anys

Les sessions es faran a través de la plataforma Zoom 
Cal fer inscripció prèvia a: educació@ajrubi.cat



Dimarts 16 de novembre - 18.15 h
Sala Petits Lectors de la Biblioteca

Hora del conte per a menuts
A càrrec de La Maleta de Lili

Dissabte 20 de novembre - 11 h i 12 h
Ateneu Municipal

Música familiar: 
Els colors de la música 
Quin és el procés creatiu d’un compositor? Quines històries ens explica la música? Quina relació 
tenen els colors amb la música? Aquestes i moltes altres preguntes ens les explicarà el pianista i 
compositor Carlos Bianchini en el seu espectacle Els colors de la música, un concert didàctic amb 
audiovisuals.

Activitat per a famílies 
amb infants a partir de 6 anys

Places limitades 
Cal fer inscripció prèvia a: https://cursos.ajuntamentrubi.cat

Activitat per a famílies 
amb infants d’1 a 4 anys

Cal fer inscripció prèvia a: b.rubi.mmt@diba.cat

Vàlid per Carnet Rubí 360º. Competència Arts, cultura i disseny



Diumenge 21 de novembre - 12 h
Museu Municipal El Castell (MMUC)

Taller Boles de Nadal personalitzades
A càrrec d’Artístic Events 
Què podeu penjar a l’arbre de Nadal com a decoració? Muntar l’arbre de Nadal és una de les activitats més espe-
rades de l’any per la canalla. Els fa molta il·lusió participar en la seva decoració. Creiem que es pot penjar qualsevol 
cosa que us agradi, i us proposem la decoració de les boles en vinils. 
En aquest taller, ens centrem en el procés per conèixer les nocions bàsiques de treball amb una talladora de vinil, 
combinant-ho amb tècniques innovadores a través del disseny digital i les noves tecnologies.

Dimecres 24 de novembre - 17.30 h
Lloc a concretar

El meu fill o filla té diversitat funcional. 
Després de la notícia com em sento? Qui em pot acompanyar?
A càrrec de OADF i DAPSI
Espai adreçat a famílies amb infants de qualsevol edat que han estat coneixedores que el seu fill o filla té diver-
sitat funcional, que tenen ganes d’expressar com se senten i/o escoltar altres experiències, així com conèixer les 
possibilitats d’acompanyament que tenen en aquest camí.

 

Places limitades Cal fer inscripció prèvia a l’OADF: oadf@ajrubi.cat o al telèfon: 637 831 056

Activitat per a famílies 
amb infants de 3 a 12 anys

Màxim: 20 places 
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 588 75 74 o a museu@ajrubi.cat

Vàlid per Carnet Rubí 360º. Competència Arts, cultura i disseny



Dimecres 24 de novembre - 18 h
Auditori de la Biblioteca

Hora del conte
Precisament així
A càrrec de Sandra Rossi

Dissabte 27 de novembre - 11 h
Sala Petits Lectors de la Biblioteca

Música amb nadons
A càrrec d’Aina Camp

Dimecres 1 de desembre - 18 h
Auditori de la Biblioteca

Hora del conte pels Drets Humans
Una casa a medida
Activitat per a famílies 
amb infants de 4 a 8 anys

Cal fer inscripció prèvia a: b.rubi.mmt@diba.cat

DESEMBRE

Activitat per a famílies 
amb infants de 4 a 8 anys

Cal fer inscripció prèvia a: b.rubi.mmt@diba.cat

Activitat per a famílies 
amb nadons fins a 3 anys

Cal fer inscripció prèvia a: b.rubi.mmt@diba.cat

Vàlid per Carnet Rubí 360º. Competència Nombres i lletres



Dissabte 11 de desembre - 10 h
Sala de Petits Lectors de la Biblioteca

Espai literari Nadal
A càrrec de La Maleta de Lili
 

Dissabte 11 de desembre - 11.30 h
Ateneu Municipal

Cicle Art i creativitat: Jocs d’escultura
A càrrec de Catàrtic
En aquest taller coneixerem i experimentarem amb alguns dels principis bàsics 
de l’escultura: el pas de la segona a la tercera dimensió; el treball amb la forma, 
el volum i l’espai; el joc amb els buits i els punts de vista. Per fer-ho treballarem 
amb materials senzills com ara el cartró, i jugarem a donar-los forma en l’espai.

Dimarts 14 de desembre - 18.15 h
Auditori de la Biblioteca

Hora del conte per a menuts
Arriba l’Oncle Buscall amb el tió de Nadal
A càrrec de La Maleta de Lili

Activitat per a famílies 
amb infants a partir de 6 anys

Places limitades 
Cal fer inscripció prèvia a: https://cursos.ajuntamentrubi.cat

Activitat per a famílies 
amb infants d’1 a 4 anys

Cal fer inscripció prèvia a: b.rubi.mmt@diba.cat

Activitat per a famílies 
amb infants fins a 6 anys

No cal fer inscripció, però hi ha control d’aforament



Dissabte 18 de desembre - 11 h
Auditori de la Biblioteca

Espectacle familiar
El Nadal d’en Pere Perot
A càrrec d’Eva Gonzàlez

Dissabte 18 de desembre - 11 h i 12 h
Ateneu Municipal

Música familiar: El Trencanous 
A càrrec de Musicològics
En aquestes dates nadalenques volem jugar amb el nostre particular Trencanous 
i us animem a construir-ne un per gaudir en família d’aquest taller musical. 
Gaudirem de les músiques del ballet de Txaikovski i diferents propostes per als més 
petits de la casa.

Activitat per a famílies 
amb infants a partir de 3 anys

Cal fer inscripció prèvia a: b.rubi.mmt@diba.cat

Places limitades Cal fer inscripció prèvia a: https://cursos.ajuntamentrubi.cat



Diumenge 19 de desembre - 12 h
Teatre Municipal La Sala

Espectacle familiar
La marató de contes

Dimecres 22 de desembre - 18 h
Auditori de la Biblioteca

Hora del conte
Quin dia de contes més animal!
A càrrec de Sara Genovart

Activitat per a famílies 
amb infants de 4 a 8 anys

Cal fer inscripció prèvia a: b.rubi.mmt@diba.cat

Preu: 5 € socis / 6 € no socis Ho organitza La Xarxa

Vàlid per Carnet Rubí 360º. Competència Arts, cultura i disseny



Trobareu tota la informació a

www.rubi.cat/educacio

E
efecte

experiències
en família

http://www.rubi.cat/educacio
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