
 

FIRA JUGA virtual 2020-2021  
Del 28 de desembre de 2020 al 5 de gener de 2021 

 

 

Degut a la situació d’alarma sanitària generada per la covid-19, 

l’edició del Fira Juga 2020-2021 serà 100% digital. Desitgem que 

ben aviat puguem tornar a gaudir dels jocs i les rialles dels nens 

i nenes als carrers de Sant Andreu de la Barca. 

 

 

Totes les activitats programades són de caràcter familiar, motiu 

pel qual recomanem que les veieu en una pantalla gran; nens, 

nenes, pares, mares, etc.: les activitats de lleure en família 

són sempre millor. 

 

 

Directe des dels les xarxes socials de l’Ajuntament: 

- https://www.facebook.com/ajuntamentsab 

- https://www.instagram.com/ajuntamentsab  

 

 

 

 

IMPORTANT: 

 

Un cop emesos tots els tallers, podran veure’s al canal de Youtube 

del Ajuntament: 

https://www.youtube.com/user/ajuntamentSabarca  

 

Recordeu que, per poder realitzar els tallers, heu de disposar 

dels materials necessaris. Teniu la descripció del que necessiteu 

per a cada taller al final d’aquest document. 

 

 

  

https://www.facebook.com/ajuntamentsab
https://www.instagram.com/ajuntamentsab
https://www.youtube.com/user/ajuntamentSabarca


 

Programació de les activitats: 

 

 

28 DE DESEMBRE 

 

12.00 h 

Taller de postals és una activitat ideal per qualsevol època de 

l’any, però per Nadal és una mica més especial. Aprèn a construir 

la teva postal per fer-la arribar als més estimats. 

- Realitzat per: PlusArt 

 

13.00 h 

Taller de cuina divertida per ajudar el pare i la mare amb els 

àpats d’aquestes festes. Dona color i diversió a la taula amb 

aquestes fantàstiques presentacions. 

- Realitzat per: Esplai Pingüí 

 

 

 

29 DE DESEMBRE 

 

12.00 h 

Espectacle teatral: La Filomena va al riu. Obra plena de colors, 

on la relació tendra de l’ovella Filomena i la Mercè ens faran 

jugar amb la imaginació. Espectacle adreçat a nens i nenes de 0 a 

3 anys. 

- Companya teatral: Pengim Penjam 

 

 

30 DE DESEMBRE 

 

12.00 h 

Monòlegs científics: espectacle de teatre carregat de la ciència 

més actual i divertida. Humor intel·ligent que ens farà riure i 

ens sorprendrà! A partir de 12 anys. 

- Realitzat per: BigVan Ciència  

 

13.00 h 

Taller de molins de vent sorprenents! Aprofita per crear el teu 

molí de vent, decorar el teu balcó i jugar amb aquest clàssic i 

senzill joc. 

- Realitzat per: PlusArt 



 

 

31 DE DESEMBRE 

 

12.00 h 

Taller per decorar casa teva. Amb aquest taller aprendrem a  fer 

dos objectes imprescindibles a la nostra decoració nadalenca: un 

ninot de neu i un arbre de Nadal. No us ho perdeu! Casa vostra 

lluirà amb aquestes manualitats.  

- Realitzat per: Esplai Pingüí 

 

13.00 h 

DiverMagi: Perquè la màgia ha de tenir un lloc ben especial entre 

els nens i nenes, us presentem un espectacle ben divertit i que 

us sorprendrà.  

- Realitzat per: Màgic Sergio 

 

 

2 DE GENER 

 

12.00 h 

Taller de titelles: un taller pensat per a nens i nenes on gaudiran 

creant un personatge a qui donaran vida i personalitat. Un bon 

amic amb qui ben segur riuran i gaudiran, i més si és amb la 

companyia de pares i mares. 

- Realitzat per: PlusArts 

 

13.00 h 

Taller d’experiments a casa: Aprèn i sorprèn a tota la família 

amb el seguit d’experiments que aprendràs a fer a casa teva. 

Segurs i divertits. No t’ho pots perdre! 

- Realitzat per: Esplai Pingüí 

 

 

3 DE GENER 

 

12.00 h 

Espectacle teatral: El Regal. En Felip és un titella conillet, 

que per un descuit es quedarà sol al jardí, on començarà la seva 

gran aventura. Un espectacle amb un missatge positiu, que barreja 

l’humor, la simpatia i la tendresa. A partir de 7 anys.  

- Companya teatral: Pengim Penjam 

 



 

 

 

4 DE GENER 

 

12.00 h 

Espectacle teatral: La Mongetera Màgica. En perdre casa seva, Lina 

i la seva família emprenen un viatge en busca d’una mongeta màgica 

que segons la llegenda arriba fins al cel, on viu un ogre amb el 

seu tresor. Podran així recuperar la seva llar perduda? Adaptació 

de l’obra: Jack i la mongeta màgica. Espectacle per a tots els 

públics. 

- Companya teatral: FESTUC 

 

 

5 DE GENER 

 

12.00 h 

Clowntífics: dos científics han de preparar el conjunt 

d’experiments més gran del món mundial! Un espectacle que fa 

servir el joc i l’experimentació on aprendrem conceptes científics 

alhora que ens divertim i interessem per la ciència. A partir de 

4 anys. 

- Realitzat per: BigVan Ciència 

 

13.00 h 

L’hora del conte virtual: gaudim de la lectura i transportem-nos 

a mons màgics amb aquesta activitat, que anirà acompanyada d’un 

taller per fer un punt de llibre d’allò més divertit! 

- Realitzat per: Esplai Pingüí 

 

 

 

 

 

  



 

Material necessari per poder realitzar els tallers des de casa. 

Podeu fer servir els materials llistats o similars, per fer les 

vostres versions. 

 

28 DE DESEMBRE: 

 

12:00 h. 

Taller de postals: 

 

- Cartolina blanca o de colors 

- Papers Din-A4 blancs o de colors 

- Cotó fluix 

- Cola de barra 

- Colors o retoladors 

- Un regle 

- Tisores 

- Purpurina (opcional) 

 

13:00 h. 

Taller de cuina divertida: 

 

Canapès: 

● Amb pa de motllo: 

- 1 paquet de pa de motllo 

- 100 g de tonyina 

- 100 g de palets de cranc 

(surimi) 

- 3 cullerades de maionesa 

- 6 seitons en vinagre 

- 6 olives farcides 

- 3 ous de guatlla cuits 

- Cruixent de formatge 

- Cibulet picat 

- Talla galetes de formes 

divertides  

 

● Per als “montaditos”: 

- 12 llesquetes de pa torrat 

- Melmelada de maduixa 

- 6 rodanxes de formatge de 

cabra 

- 6 nous 

 

Roques de xocolata: 

- 150g xocolata negre 70% 

- 150g xocolata amb llet 

- 150g xocolata blanca 

- 100g d’ametlles torrades 

- 100g avellanes torrades 

- 50g festucs i 50g de nous 

 

 

 

 

 

 



 

30 DE DESEMBRE: 

 

13:00 h. 

Taller de molins de vent sorprenents! 

 

Papers Din-A4 blancs o de colors 

- Pal de fusta rígid i llarg. 

(Per exemple: pal xinés, branca d’un arbre, llapis...) 

- 1 xinxeta o agulla. 

- Canyetes 

- Cola de barra 

- Cinta adhesiva 

- Colors o retoladors 

- Un regle 

- Tisores 

 

 

31 DE DESEMBRE: 

 

12:00 h. 

Taller per decorar casa teva: 

 

Ninot de neu  

- Mitjó blanc  

- Arròs  

- embut  

- Tisores  

- Retoladors  

- Corda per fer la bufanda  

- Botons  

- Cola  

- Roba per fer un barret  

- Goma de pollastre  

 

Arbre de Nadal  

- Una cartolina o un con  

- Paper film  

- Fil o llana verda  

- Cola  

- Pinzell  

- Decoració (purpurina, 

boletes, etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 DE GENER: 

 

12:00 h. 

Taller de titelles: 

 

Titella de mitjó: 

- 1 Mitjó 

- Cartolina blanca o de 

colors 

- 2 Botons 

- Plomes de colors 

- Ullets mòbils de 

manualitats (opcional) 

- Tisores 

- Cola blanca líquida. 

- Colors o retoladors. 

 

Titella de paper: 

- 4 Papers Din-A4 blancs 

- Cinta adhesiva 

- Llana de colors 

- Cola de barra 

- Tisores 

- Colors o retoladors 

 

 

 

 

 

 

13:00 h. 

Taller d’experiments a casa: 

 

Experiment 1 “el pot dels líquids de colors”: 

- Pot o ampolla 

- Mel 

- Sabó 

- Aigua 

- Oli 

- Alcohol 

- Colorant líquid 

- Embut (dependrà del pot o ampolla) 

 

Experiment 2 “el dibuix màgic”: 

- Paper de cuina 

- Safata 

- Aigua 

- Retolador negre (permanent) 

- Retoladors de colors 

 

Experiment 3 “volcans de colors”: 

- Safata 

- Vinagre 

- Bicarbonat 

- Embut 



 

- Colorant 

- Pots o gots (tants com colors vulguem que tingui l’erupció del 

volcà) 

- Pot o gerra 

- Sabó de rentar plats 

- Material variat per fer un volcà 

- Plastilina, sorra, animals de plàstic… 

 

 

5 DE GENER: 

 

13:00 h. 

Taller de marca pàgines: 

 

- Paper o cartolina per decorar 

- Tisores 

- Retoladors 

- Ulls mòbils 

- Qualsevol altre element decoratiu 

 

 


