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TALLERS D’ANIVERSARI A L’ESPAI CULTURA 

 

A l’Espai Cultura Fundació 1859 oferim quatre tipus de celebracions d’aniversari: 

tallers de robòtica (Opció 1), taller de cuina (Opció 2), taller de màscares africanes 

(Opció 3) i taller “Fem un llibre d’artista” (Opció 4). 

Els tallers inclouen l’esmorzar o berenar. 

 

OPCIÓ 1   TALLERS DE ROBÒTICA. Entre 4 i 12 anys 

Celebra el teu aniversari realitzant un taller de robòtica amb els teus amics, pots 

escollir entre Bee-bot o bé Lego WeDo (depèn de l’edat). 

A) De 4 a 7 anys Bee-bot 

En Bee-bot és un petit robot amb forma d’abella que és robust i molt fàcil de fer servir. 

L’objectiu és aprendre el llenguatge direccional, girs, lateralitats i altres conceptes 

d’espacialitat. Tot això mentre juguen amb el robot, que seguirà les instruccions per 

uns camins que hauran creat ells mateixos, així poden decidir ells quines ordres caldrà 

donar-li.  

Els Bee-bots i el material de suport es queden a l’Espai Cultura, els nens/es no s’ho 

emporten. 

B) De 8 a 12 anys Lego WeDo 

A Lego We Do s’utilitza un set de peces de Lego especialment dissenyat per a la 

familiarització dels infants amb la robòtica a partir d’un programa molt senzill. 

Consisteix en seguir una sèrie de passos d’una guia. Després, els/les participants 

veuen com es pot fer moure el robot amb la programació a l’ordinador.  

El robot i les peces de Lego es queden a l’Espai Cultura, els nens/es no s’ho 

emporten. 

 

Esmorzar o berenar del taller (no es fan jocs ni animació): 

- està format per entrepans petits, pastes dolces, aigua i sucs. Aquest àpat 

només és per als nens/es de la celebració. 

- no inclou: pastís, espelmes, ganivet i plats (s’ha de portar un encenedor en el 

cas d’haver d’encendre una espelma). 

 

L’ordre de les activitats és l’esmorzar o berenar primer, seguit del taller (dura 2 hores i 

no es fa pausa entremig) i per últim el pastís i/o regals (si es dóna el cas).  

 

Durada taller: 2h 

Durada celebració: 2 hores i 30 minuts (incloent l’esmorzar o berenar). 
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MARES/PARES assistents: ha d’haver-hi 1 adult responsable per cada 4 infants. 

 

Participants: el nombre de participants és de 10 com a mínim i de 25 com a màxim 

(tot i que es pot adaptar). 

 

  

Preu:  

180€ pels 10 primer infants.  

A partir de l’11è nen/a el cost passa a ser de 17€ per cada nen/a addicional. 

Tot infant que accedeix a l'aula durant la realització de l'activitat es considera 

participant del taller i compta com a tal en la totalitat d'assistents. 

 

Horaris: es pot celebrar l’aniversari en horari d’obertura del centre (tot l’any excepte el 

mes d’agost):  

de dimarts a divendres tarda de 17:30 a 20:00h 

dissabtes al matí d’11:30 a 13:30h i a la tarda de 17:30 a 20:30h 

 

Lloc de la celebració: Espai Cultura. C/ d’En Font, 25, Sabadell. 

 

Monitoratge: L’activitat sempre està guiada per un monitor/a i, depèn del nombre de 

nens/es, per un/a segon monitor/a. 

 

Reserva: és necessària reserva prèvia trucant al telèfon 93 725 95 22 - extensió 2 - o 

bé enviant un e-mail a espaicultura@fundaciosabadell.cat, amb una antelació de com 

a mínim 15 dies.  

 

Pagament: s’ha de fer com a molt tard una setmana abans de la celebració, s’ha de 

fer un ingrés o transferència a l’IBAN ES48 0182 2342 17 0201670971. Un cop s’ha fet 

el pagament, els diners ja no es retornen (excepte en un cas justificat). 
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OPCIÓ 2   TALLER DE CUINA. A partir de 3 anys 

L’activitat consisteix en cuinar els plats que després es mengen com a esmorzar o 

berenar de la festa d’aniversari. Per tant, els nens/es es converteixen en grans xefs i 

preparen un suculent àpat. Són guiats per un professor/a que els ajuda a realitzar 

fantàstiques receptes, que després es mengen.  

 

Menús::  

Nens/es de 3 a 7 anys:   Nens/es de 8 anys en amunt: 

mini canapès     mini hamburgueses 

mini pizzes     mini pizzes 

pastís d’aniversari    pastís d’aniversari 

 

 

 

Esmorzar o berenar del taller: 

- són els plats que els mateixos infants han cuinat durant el taller 

- inclou begudes i espelmes 

- se’ls deixa un davantal i barret de roba durant el taller 

L’ordre de les activitats és primer el taller (dura 2 hores i no es fa pausa entremig), 

seguit de l’esmorzar o berenar i per últim el pastís i/o regals (si es dóna el cas).  

 

Durada taller: 2h 

Durada celebració: 2 hores incloent l’esmorzar o berenar. 

 

 

MARES/PARES assistents: els nens/es es queden sols (sense pares ni mares). Si 

els pares de l’homenatjat/da volen, es poden quedar. 

 

 

Participants: el nombre de participants és de 10 com a mínim i de 25 com a màxim 

(tot i que es pot adaptar). I la seva edat és a partir dels 3 anys (l’activitat s’adapta a 

l’edat). 

  

 

Preu:  

200€ pels 10 primers infants.  

A partir de l’11è nen/a el cost passa a ser de 17€ per cada nen/a addicional. 

Tot infant que accedeix a l'aula durant la realització de l'activitat es considera 

participant del taller i compta com a tal en la totalitat d'assistents. 



 
 

4 
 

 

Horaris: es pot celebrar l’aniversari en horari d’obertura del centre (tot l’any excepte el 

mes d’agost):  

de dimarts a divendres tarda de 17:30 a 20:00h 

dissabtes al matí d’11:30 a 13:30h i a la tarda de 17:30 a 20:30h 

diumenges al matí d’11:30 a 13:30h 

 

Lloc de la celebració: Espai Cultura. C/ d’En Font, 25, Sabadell. 

 

Monitoratge: L’activitat sempre està guiada per un monitor/a i, depèn del nombre de 

nens/es, per un/a segon monitor.  

 

 

Reserva: és necessària reserva prèvia trucant al telèfon 93 725 95 22 - extensió 2 - o 

bé enviant un e-mail a espaicultura@fundaciosabadell.cat, amb una antelació de com 

a mínim 15 dies.  

 

Pagament: s’ha de fer com a molt tard una setmana abans de la celebració, s’ha de 

fer un ingrés o transferència a l’IBAN ES48 0182 2342 17 0201670971. Un cop s’ha fet 

el pagament, els diners ja no es retornen (excepte en un cas justificat). 
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OPCIÓ 3   TALLER DE MÀSCARES AFRICANES. De 6 a 11 anys 

El subtítol d’aquest taller és “Juguem i experimentem creant màscares inspirades en 

l’art africà”.  

En aquest taller els nens/es es divertiran creant les seves pròpies màscares inspirades 

en l’art africà i l’art d’altres cultures. Veuran màscares molt diverses per després 

reinterpretar-les des d’una perspectiva lliure i molt personal. Exploraran les seves 

formes, colors, motius decoratius..., i deixaran via lliure a la seva creativitat. Les 

construiran amb cartró, les pintaran i les decoraran, tot experimentant amb materials i 

objectes ben diferents, com ara suros, cordills, abaloris o petxines. 

El taller comprèn una mostra de màscares ja creades prèviament per donar idees i 

potenciar la imaginació dels nens/es. A partir d’una base de cartró en forma de 

màscara, amb els ulls retallats, els nens/es experimentaran i guarniran aquesta forma 

tant com vulguin amb una sèrie de materials variats que serviran per a fer la pròpia 

màscara, que després s’emportaran a casa (cada un/a la seva pròpia).  

 

Esmorzar o berenar del taller (no es fan jocs ni animació): 

- està format per entrepans petits, pastes dolces, aigua i sucs. Aquest àpat 

només és per als nens/es de la celebració. 

- no inclou: pastís, espelmes, ganivet i plats (s’ha de portar un encenedor en el 

cas d’haver d’encendre una espelma). 

 

L’ordre de les activitats és l’esmorzar o berenar primer, seguit del taller (dura 2 hores i 

no es fa pausa entremig) i per últim el pastís i/o regals (si es dóna el cas).  

 

Durada taller: 2h 

Durada celebració: 2 hores i 30 minuts incloent l’esmorzar o berenar. 

 

 

MARES/PARES assistents: poden decidir si es volen quedar o no, però com a mínim 

s’han de quedar un parell de mares o pares com a responsables del grup. 

 

Participants: el nombre de participants és de 10 com a mínim i de 20 com a màxim.  I 

la seva edat és de 6 a 11 anys (l’activitat s’adapta a l’edat dels participants) 

 

Preu:  

200€ pels 10 primers infants.  

A partir de l’11è nen/a el cost passa a ser de 17€ per cada nen/a addicional. 

Tot infant que accedeix a l'aula durant la realització de l'activitat es considera 

participant del taller i compta com a tal en la totalitat d'assistents. 
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Horaris: es pot celebrar l’aniversari en horari d’obertura del centre (tot l’any excepte el 

mes d’agost):  

de dimarts a divendres tarda de 17:30 a 20:00h 

dissabtes al matí d’11:30 a 13:30h i a la tarda de 17:30 a 20:30h 

diumenges al matí d’11:30 a 13:30h 

 

Lloc de la celebració: Espai Cultura. C/ d’En Font, 25, Sabadell. 

 

Monitoratge: L’activitat sempre està guiada per un monitor/a i, depèn del nombre de 

nens/es, per un/a segon monitor. 

 

Reserva: és necessària reserva prèvia trucant al telèfon 93 725 95 22 - extensió 2 - o 

bé enviant un e-mail a espaicultura@fundaciosabadell.cat, amb una antelació de com 

a mínim 15 dies.  

Pagament: s’ha de fer com a molt tard una setmana abans de la celebració, s’ha de 

fer un ingrés o transferència a l’IBAN ES48 0182 2342 17 0201670971. Un cop s’ha fet 

el pagament, els diners ja no es retornen (excepte en un cas justificat).  
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OPCIÓ 4   TALLER FEM UN LLIBRE D’ARTISTA. De 6 a 11 anys. 

El subtítol d’aquest taller és “Experimentem fent Art en format llibre”.  

En aquest taller els nens/es crearan un Llibre d’Artista col·lectiu entre tots els 

assistents com a regal per l’amfitrió/na. La proposta consisteix a fer diverses activitats 

creatives sobre paper amb diferents llenguatges artístics que conformaran les pàgines 

del llibre. Un cop tinguin llestes les pàgines faran les cobertes i confeccionaran el llibre. 

Treballaran i experimentaran amb diferents llenguatges, com ara l’estampació, el 

collage, el dibuix o la pintura. Un Llibre d’Artista és una obra d’Art en sí mateixa, 

concebuda específicament pel format llibre i sovint publicada pels propis artistes. El fil 

conductor del llibre girarà entorn el món i l’imaginari dels infants. 

El taller comprèn la realització d’una sèrie d’activitats fetes sobre paper amb diferents 

llenguatges pictòrics i artístics que conformaran les pàgines del llibre un cop 

enquadernades i fetes les cobertes. Els participants treballaran i experimentaran amb 

diferents llenguatges, com ara estampació, collage, dibuix o pintura. La idea serà fer 4 

o 5 propostes per treballar-les en petits grups, depenent del nombre de nens, de 

manera que tots els grups passaran per totes les activitats. El nen/a que celebri el seu 

aniversari s’emportarà el Llibre d’Artista cap a casa seva.   

 

Esmorzar o berenar del taller (no es fan jocs ni animació): 

- està format per entrepans petits, pastes dolces, aigua i sucs. Aquest àpat 

només és per als nens/es de la celebració. 

- no inclou: pastís, espelmes, ganivet i plats (s’ha de portar un encenedor en el 

cas d’haver d’encendre una espelma). 

 

L’ordre de les activitats és l’esmorzar o berenar primer, seguit del taller (dura 2 hores i 

no es fa pausa entremig) i per últim el pastís i/o regals (si es dóna el cas).  

Durada taller: 2h 

Durada: 2 hores i 30 minuts (incloent l’esmorzar o berenar). 

 

 

MARES/PARES assistents: poden decidir si es volen quedar o no, però com a mínim 

s’han de quedar un parell de mares o pares com a responsables del grup.  

 

 

Participants: el nombre de participants és de 10 com a mínim i de 20 com a màxim.  I 

la seva edat és de 6 a 11 anys (l’activitat s’adapta a l’edat dels participants). 

 

En el cas d’haver-hi més d’un nen/a que celebrin l’aniversari junts/es, el màxim és de 2 

homenatjats/ades per tal de facilitar el desenvolupament del taller. 
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Preu:  

200€ pels 10 primers infants.  

A partir de l’11è nen/a el cost passa a ser de 17€ per cada nen/a addicional.  

Tot infant que accedeix a l'aula durant la realització de l'activitat es considera 

participant del taller i compta com a tal en la totalitat d'assistents. 

Si es fa més d'un Llibre d'Artista perquè hi ha 2 nens/es que celebren l'aniversari, el 

preu s'incrementa per una qüestió de material, en concret s’ha d’abonar 8€ pel Llibre 

d’artista extra i el màxim de llibres a fer per festa, per tant, són 2. 

 

Horaris: es pot celebrar l’aniversari en horari d’obertura del centre (tot l’any excepte el 

mes d’agost):  

de dimarts a divendres tarda de 17:30 a 20:00h 

dissabtes al matí d’11:30 a 13:30h i a la tarda de 17:30 a 20:30h 

diumenges al matí d’11:30 a 13:30h 

 

Lloc de la celebració: Espai Cultura. C/ d’En Font, 25, Sabadell. 

 

Monitoratge: L’activitat sempre està guiada per un monitor/a i, depèn del nombre de 

nens/es, per un/a segon monitor. 

 

Reserva: és necessària reserva prèvia trucant al telèfon 93 725 95 22 - extensió 2 - o 

bé enviant un e-mail a espaicultura@fundaciosabadell.cat, amb una antelació de com 

a mínim 15 dies.  

Pagament: s’ha de fer com a molt tard una setmana abans de la celebració, s’ha de 

fer un ingrés o transferència a l’IBAN ES48 0182 2342 17 0201670971. Un cop s’ha fet 

el pagament, els diners ja no es retornen (excepte en un cas justificat).  
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