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HORARI
De dilluns a divendres de 8:3O a 2O:3O

Bústia exterior de retorn de préstec

DL 641-2017

. 19 de febrer

. 16 d'octubre
BRAÇOS
;,¡rre flO

Ë-1s

Els braços que no matcrien

MALCRIE'\I

IBCLC.

Itzr¡r Fûrnàndez húrlðdo

Xerrada-col.loqui sobre la importància
dels "1OOO primers dies" en la vida
d'un infant. A quants dels nostres

c.rrme G¿bã.rcll 6urÚ

jo dormo.,, nosaltres dormim a
càrrec de Núria Roure, Directora de

a càrrec

Tu dorms,

de Carme Gabarrell, Pediatria AP,

nadons els h¡ donem allò

que

realment necessiten?

I'Institut del Son i expert somnologist.
Taller per a què els nostres fills dormin,
creixin i tots en gaudim!

.12 de març
T'estimo, pare! Taller de manualitats a
càrrec de Mercè Griñó, professora de

.2O de novembre

Pessigolles il.lustrades

a

càrrec de

Dibuix i Manualitats de I'AMPA Dr. Serés.
Crearem el nostre regal per al Dia del

Asun Sarrado de I'editorial Cosquillas.

Coneixerem de prop com es crea un
àlbum infantil, escoltarem el conte
"Uno para dos" i construirem un
molinet de vent de paper. Els nens hauran d'anar

Pare.

. 16 d'abril

acompanyats d'un adult.
o

11 desembre

Calendari d'advent a càrrec de Neus

Segura de

la botiga Scrap House

Taller de massatge per a nadons a
càrrec de Salvador Carles, professor de
ioga i soci fundador d'Espai loga Lleida.
Aprèn a fer massatges al teu nadó per
estimular, relaxar i crear un vincle més
profund amb ell.

Lleida.

3o,o¡ )4,.,,¿n Taller scrap adreçat a nens i nenes a
partir de'7 anys acompanyats dels
pares.

Taller de ioga i emocions a càrrec de
Miriam Solé, educadora social i Doula,
experta en educació emocional,
infància i família.

.21 de maig
"Noats" aliments o superaliments a
càrrec de Sònia Anadón, odontòloga,
naturòpata i Màster en Educació per la
Salut.
Què són? Són necessaris? Quins són els

seus beneficis i indicacions i

com

introduir-los en Ia família de forma

divertida.

Totes les activitats són gratuites i es desenvoluparan a Ia
sala infantil de la biblioteca, en dilluns a les 18:3O.
Cal inscripció prèvia.

