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Ajuntament de Masquefa
C. Major, 93 - Tel. 93 772 50 30

+info:

Amb la col·laboració de

Guia d’activitats
per a infants
de 0 a 12 anys

artístiques, culturals,
esportives, d’AMPA,
        i en família



La GUIA D’ACTIVITATS PER A INFANTS DE 0 A 12 

ANYS neix de la co
l·laboració entre

 les associacions
 de la 

vila i l’Ajuntament. 

Les activitats q
ue els nens i n

enes realitzen 
en el seu 

temps de lleure són molt importants pel seu 

desenvolupament com a persones. Ajuden a les fam
ílies a 

conciliar la vida
 laboral i familiar, i són un e

lement de 

cohesió social. 

Masquefa vol ser
 una vila educa

dora, compromesa amb 

l’educació des de tots els àmbits: l’escola, l’esport, la 

cultura, el lleure
, les entitats, els

 espais públics, les festes 

i les tradicions..
. L’educació va 

més enllà de l’es
cola, tots 

ens eduquem i som educadors al lla
rg de tota la vid

a.

Esperem que aquest nou recull de propostes sigui del 

vostre interès i 
en gaudiu tota l

a família.

Daniel Orellana Rusiñol

Regidor d’Educaci
ó

Presentació



 Horari: Dimecres i dissabtes de 19.00 a 21.00 h.
  i diumenges d’11.00 a 13.00 h. 
 Lloc: Sala Polivalent. La Fàbrica Rogelio Rojo.
 Inscripcions: Els diumenges, des del 4 de setembre.
 Organitza: Xaranga Drac.

Cultura musical 
popular
A partir de 5 anys.

 Horari: A concretar.
 Lloc: Aula de Música de Masquefa,
  Pl. Josep M. Vila s/n.
 Inscripcions: De l’1 al 9 de setembre.
 Organitza: Aula Musical l’Alzinar-Cal Tenas.

Música
Sensibilització musical: De 3 a 5 anys.
Iniciació musical: De 6 a 7 anys.
Cursos bàsics de música: De 8 a 12 anys.

 Horari: Divendres tarda.
 Lloc: Sala l’Aglà de l’Alzinar, Pl. Josep M. Vila, s/n.
 Inscripcions: Des de l’1 de setembre. 
 Organitza: Colla de Ball de Bastons de Masquefa.

Ball de
bastons

A partir de 6 anys.

 Horari: De 5 a 10 anys:
  dimarts, dimecres i dijous, de 16.45 a 18.15 h.
  D’11 a 12 anys:
  dimecres i dijous, de 18.30 a 20.30 h.
 Lloc: c/ Major, 123.
 Inscripcions: Des de l’1 de setembre, obertes tot l’any.
 Organitza: Associació Artística Missatgers.

Dibuix i
pintura

A partir de 5 anys.

 Horari: Divendres de 18.00 a 20.00 h.
 Lloc: L’Alzinar, Pl. Josep M. Vila, s/n.
 Inscripcions: Des de l’1 de setembre. 
 Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural.

Dibuix manga
A partir de 8 anys.

 Horari: Dilluns de 18.30 a 20.00 h. 
 Lloc: Sala l’Aglà de L’Alzinar,
  Pl. Josep M. Vila, s/n.
 Inscripcions: Des de l’1 de setembre. 
 Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural.

Escola de
teatre

A partir de 6 anys.

 Horari: Dissabtes de 16.30 a 18.30 h
  (d’octubre a juny).
 Lloc: Centre d’Esplai Giravolt.
  La Fàbrica Rogelio Rojo.
 Inscripcions: Des de la segona quinzena de setembre.
 Organitza: Centre d’Esplai Giravolt.

Giravoltem 
plegats
A partir dels 6 anys.

 Horari: Infants entre 8 i 9 anys,
  els dilluns i dimecres
  de 17.30 a 18.30 h.
  Infants entre 10 i 12 anys,
  els dimarts i dijous
  de 17.30 a 18.30 h.
 Lloc: Masquef@ula-CTC,
  Av. Catalunya 60.
 Inscripcions: Fins el 26 de setembre.
 Organitza: Ajuntament de Masquefa.

Informàtica
Ofimàtica i Internet.

 Horari: Segons edat.
 Lloc: L’Alzinar, Pl. Josep M. Vila, s/n.
 Inscripcions: Des de l’1 de setembre. 
 Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural.

Anglès i
francès

A partir de 6 anys.

Activitatsartístiquesi culturals

Activitats educatives fora d’horari escolar
relacionades amb la música, les arts plàstiques,

la cultura popular, les tradicions,
els idiomes i les tecnologies de
la informació i la comunicació.



Activitats
esportives

 Horari: Dimarts, dimecres i dijous
  de 17.00 a 18.30 h.
 Lloc: La Fàbrica Rogelio Rojo, nau B.
 Inscripcions: Des de l’1 de setembre,
  obertes tot l’any.
 Organitza: Masquefa Tennis Taula Club.

 Horari: Dues tardes de dilluns a divendres,
  horaris a concretar segons edat.
 Lloc: Poliesportiu Municipal.
 Inscripcions: Obertes tot l’any i fins a cobrir places.
  Preferible fer-la abans de
  finals de setembre.
 Organitza: Club Bàsquet Masquefa.

 Horari: A convenir. 
 Lloc: Pistes de Pàdel, Pl. Josep M. Vila, s/n.
 Inscripcions: Des de l’1 de setembre.
 Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural.

 Horari: Dimecres i divendres de 18.00 a 21.00 h
  (segons edat).
 Lloc: Camp de Futbol Municipal.
 Inscripcions: Des de l’1 de setembre.
 Organitza: Masquefa Club Esportiu.

 Horari: De dilluns a divendres de 17.00 a 20.00 h
  (segons edat). 
 Lloc: C. Crehueta 42-44.
 Inscripcions: Des de l’1 de setembre, obertes tot l’any. 
 Organitza: Associació Gimnàstica Masquefa.

 Horari: Divendres de 17.00 a 18.15 h.
 Lloc: Poliesportiu Municipal.
 Inscripcions: Des del 23 de setembre.
 Organitza: Club Patí Masquefa.

 Horari: Dimarts i dijous tarda.
 Lloc: Sala l’Aglà de L’ Alzinar,
  Pl. Josep M. Vila, s/n.
 Inscripcions: Des de l’1 de setembre.
 Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural.

Bàsquet
A partir de 5 anys.

Escola de pàdel
A partir de 6 anys.

Futbol
A partir de 4 anys.

Futbol
A partir de 4 anys.

 Horari: De dilluns a divendres
  de 18.00 a 21.00 h (segons edat).
 Lloc: Camp de Futbol Municipal.
 Inscripcions: Obertes tot l’any.
 Organitza: Futbol Club Masquefa.

Gimnàstica
esportiva
A partir de 3 anys.

Hoquei
patins
De 3 a 6 anys.

Taekwondo
A partir de 4 anys.

Tennis
taula

A partir de 8 anys.

Activitats educatives
fora d’horari escolar

relacionades amb la pràctica
de l’esport.



(Associa
cions 

de Mares

i Pare
s d’Alumnes)

Tallers, conta-contes i
xerrades a la Biblioteca. 
La Biblioteca Municipal, en la seva programació
inclou a partir de setembre diverses activitats:
tallers, xerrades i conta-contes.

A
partir de
setembre

Espais familiars
Són espais de trobada per a famílies amb infants
de 0 a 3 anys, on es comparteixen experiències i
activitats entre pares, mares i infants amb el
suport d’una professional especialista en 0-3 anys.
Espai nadons: famílies amb infants de 0 a 18 mesos.
Espai menuts: famílies amb infants de 18 a 36 mesos.
+info: a partir de setembre a l’EBM La Baldufa.
C. Rogelio Rojo 30.
Portes obertes: 21 de setembre de 10.00 a 12.00 h.
Inscripcions: del 26 al 30 de setembre de 9.30 a 12.00 h
a l’EBM La Baldufa.

Octubre

Caminada nocturna
de la Castanyada
Totes les edats. No es recomana portar nens en
cotxet. Els menors han d’anar acompanyats d’un adult.
 Horari: De 21.00 a 23.00 h.
 Lloc: Camins propers a Masquefa.
 Inscripcions: A partir del 10 d’octubre,
  divendres de 19.00 h a 21.00 h al local
  del Club Excursionista (Crehueta, 33)
  o al ceanoia@hotmail.com.
 Organitza: Club Excursionista Anoia.

26
d’octubre

Festa del raïm
Masquefa viatja al passat per recordar
els orígens pagesos i el protagonisme de
la vinya a la vila.

17 i 18
de

setembre

Festa de Sant Eloi
Viatge al passat per rememorar els orígens
industrials de Masquefa, amenitzat amb activitats
per a tota la família.

26 i 27
de

novembre

Carnaval
Omplim els carrers de Masquefa de disfresses
i comparses!!
Pel Carnaval tot s’hi val!!! 

Febrer

Les AMPA de les escoles organitzen
diferents activitats extraescolars

al llarg del curs.
Us podeu posar en contacte

amb elles a partir de setembre.Activi
tats

AMPA
de 

les

Activitats
famíliaen
Activitats per gaudir tota la família.

Festes de Nadal
Gaudirem d’activitats per a tota la família
durant aquests dies tan especials.

Desembre

Casal d’Estiu
 Activitats de lleure, per gaudir de l’estiu,
 les amistats, el joc i fer nous aprenentatges.

Juny
Juliol

Dia internacional
del medi ambient
Activitats relacionades amb el Medi Ambient.

al voltant
del

5 de juny

Festes de Final de Curs
de les AMPA
Les AMPA de les escoles acomiaden el curs
amb FESTES que donen la benvinguda a l’estiu.

Juny

20N Drets de
     l’Infant    
El 20 de novembre celebrem el dia
Universal dels Drets de l’Infant.

Novembre

3
de juny

10a. Fira-Masquefa de
la Infància i la Joventut
Celebrarem el desè aniversari de la Fira. La Fira
és un espai lúdic i festiu pels infants i les famílies.
Entitats, comerços, empreses i l’Ajuntament
organitzen activitats al llarg de tot un dia,
on els protagonistes són els infants
i els joves de Masquefa.


