
Calendari d’activitats  (Del 12 de gener a l’11 de febrer)

MOLT IMPORTANT: Per participar a qualsevol de
les  activitats  cal  enviar  un  correu  a
centmat@gmail.com indicant  tipus  d’activitat
(ludoteca,  taller,  visita…)  el  nom de  la  persona
responsable  i   el  nombre  de  persones  que
participaran  (màxim 5 persones  per  correu).  En
cas d’haver-hi menors, per favor indicau la seva
edat.
PER VISITAR L’EXPOSICIÓ LLIUREMENT,  NO
CAL APUNTAR-SE

Dijous 12 de gener
Roda de premsa (matí)
17.00 h – VISITA GUIADA socis i amics de l’SBM-XEIX
18.15 h – VISITA GUIADA socis i amics de l’SBM-XEIX

Divendres 13 de gener
17.00 – 19.30 h. LUDOTECA (de 5 a 99 anys)

Dissabte 14 de gener
10.00 – 13.30 h. - LUDOTECA (de 5 a 99 anys)
11.00 – 12.00 h. - VISITA GUIADA familiar (Susanna Morell) ( de 6 a 12 anys)

Dimecres 25 de gener
18.00 h. - VISITA GUIADA adults (Josep Lluís Pol) (a partir de 12 anys)

Dijous 26 de gener
17.00 . 19.30 h. - LUDOTECA (De 5 a 99 anys)
19.00 h. - CONFERÈNCIA a càrrec de Pere Estelrich - Matemúsica (a partir de 12 anys)

(Una aproximació en clau divulgativa i entretinguda a les 
relacions entre la música i les matemàtiques)

Divendres 27 de gener
GEOMETRIA MÀGICA a càrrec de Víctor

- 17.00 – 18.00 h. - Sessió familiar (a partir de 5 anys)
- 18.30 – 19.30 h. - Sessió adults 

Dissabte 28 de gener
10.00 – 13.30 h. - LUDOTECA (de 5 a 99 anys)
10.30 – 12.30 h. - TALLER DE JOCS en cercle (Esplai Esporles) (Infantil i primària)
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Dimecres 1 de febrer
18.00 – VISITA GUIADA adults (Josep Lluís Pol)

Dijous 2 de febrer
17.00 – 19.30 h. - LUDOTECA (de 5 a 99 anys)
17.30 – 18.30 h. - Taller familiar ART I MATEMÀTIQUES  (a partir de 5 anys)

Divendres 3 de febrer
No hi ha activitats obertes al públic en general, només visita lliure a l’exposició.
(Alumnes del Postgrau)

Dissabte 4 de febrer
10.00 – 13.30 h. - LUDOTECA  (de 5 a 99 anys)
10.00 - 13.00 h. - CERÀMICA DE TORN (taller familiar a càrrec de Toni Vich) 

Dijous 9 de febrer
17.00 – 19.30 h. LUDOTECA  (de 5 a 99 anys)

Divendres 10 de febrer
17.00 – 19.30 h - LUDOTECA  (de 5 a 99 anys)
17.30 – 18.30 h. - VISIT GUIADA familiar (Susanna Morell) (de 6 a 12 anys)
19.00 h. - CONFERÈNCIA Dona i ciència  (a partir de 13 anys)

Dissabte 11 de febrer
10 .00 – 13.30 h. - LUDOTECA  ( de 5 a 99 anys)
11.00 – 12.00 h. Taller familiar ART I MATEMÀTIQUES  ( a partir de 5 anys)

L’EXPOSICIÓ ROMANDRÀ OBERTA:
- TOTS ELS DIJOUS I DIVENDRES DE 17.00 a 20.00 HORES
- ELS MATINS DELS DISSABTES DE 10 A 13.30 HORES.
(Per visitar l’exposició lliurement, no cal apuntar-se)

Per participar a qualsevol de les activitats cal enviar un correu a centmat@gmail.com 
indicant tipus d’activitat (ludoteca, taller, visita…) el nom de la persona responsable i  el 
nombre de persones que participaran (màxim 5 persones per correu). En cas d’haver-hi 
menors, per favor indicau la seva edat.

Les activitats familiars són a partir de 5 anys.
Les activitats d’adults són a partir de 12 anys.
A la ludoteca podeu trobar activitats per a totes les edats, des de 5 anys fins a adults.
Tots els infants que participin de les activitats han d’anar acompanyats d’un adult 
responsable en tot moment.

AQUEST DOCUMENT ES VA ACTUALITZANT PERIÒDICAMENT
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