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Ho organitza

Divendres, 18 novembre

Autora: Mila Llácer
És una història plena de valors que contagiarà als 
xicotets lectors la fascinació pel misteriós món de 
l’univers i les seues constel·lacions. 

Dissabte, 19 novembre 

Sala Nou Espai. Centre Sociocultural/10.00 h

Dimarts, 15 novembre
Sala Nou Espai. Centre Sociocultural/19.00 h

Constitució o�cial del Consell de 
Xiquetes i Xiquets de l’Eliana.

Un acolorit muntatge i divertides cançons serveixen perquè menuts i majors 
gaudeixen junts mentre aprenen la importància de respectar als que són 
diferents. Escena i veus en directe.

• Premi Nacional Millor musical infantil Broadwayworld 2020.
• Premi Millor vestuari i disseny de cartell en els Premis del teatre Musical 2020.
• Espectacle inclusiu recomanat per la Red Espanyola de Teatres: adaptat a LSE (Llengua 

de Signes Espanyols).

Auditori Municipal/17.30 h
DUMBO, EL MUSICAL
Teatre Musical Familiar

ANEM
al teatre

Entrada: 10€
Reduïda: 8€
venda: www.elientrada.es

Presentació llibre
LEYRE I CARLA
EN EL UNIVERS

Escenari 2/11.30 - 12.30 h  
Espectacle de carrer: EL DIA DE RAMIRO
Espectacle familiar on la narració, les titelles amb objectes, el 
clown i la música en directe es combinen per a contar la història 
d'aquest viatge cap a un món en miniatura eixit d'una gran caixa.

Escenari 1/12.30 - 13.30 h
Obra teatral: VIU LES EMOCIONS AMB BOTITAS
Una obra teatral amb cançons, divertida i educativa que 
encantarà a tota la família. Gestionar emocions mai va ser tan 
divertit. Amb el simpàtic centpeus Botitas, el poregós caragol Tolo, 
la senyora Abella i la marieta Feli.

Diumenge, 20 novembre
Dia Internacional de la Infància
Passeig Secondo Baldín/10.30 - 14.00 h
10.30 h Inauguració de la �ra amb tallers educatius i creatius

• Taller ODS. Coneix els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
• Vens a jugar amb mi? Crea un mòbil del caragol del parc.
• Fem el trencadís d’Elies. Mural amb peces del caragol Elies.
• Mural de cares. Crea in�nits rostres.
• Barrets bojos. Realitza barrets per a pintar i decorar.
• Telers. Dissenya un teler propi amb molts color.
• Ninot esponjós. Crea el teu propi joguet.
• Taller d’animació musical. Cançons i jocs amb la participació del públic.
• Gimcana Drets dels xiquets. Coneix la situació dels drets humans en la 

societat.
• Taller d’alimentació saludable. Crea la teua broqueta de fruita.

DINAMITZACIÓ DEL MAG SERGIO AL LLARG DEL MATÍ.

Regals per a cada participant, música en directe,
espais creatius, des�lada... i molt més. 

Sorpreses dolces per a les i els assistents.


