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NOVA ETAPA DE 'FAMÍLIES HOSPITALÀRIES PER ALS
IMMIGRANTS'

L'Associació Salut i Família impulsa el programa 'Famílies Hospitalàries per
als Immigrants' a una nova etapa, enfocat a la integració a través de l'oferta
cultural que ofereix Barcelona.
Un programa que contribueix a que els ciutadans i les ciutadanes residents a
Catalunya desenvolupin experiències de comprensió directa de la diversitat
cultural.

ACTIVITATS FAMILIARS

El proper dissabte, 19 de novembre. al Caixa
Fòrum de Barcelona amb els nens i nenes
en dues activitats.
'Quiric', per a nens majors de dos anys, una
activitat destinada a familiaritzar-se amb l'art
a través del joc i de l'experimentació
'Escombraries mutant', per a nens majors de cinc anys, en què s'introdueix als
nens en el concepte del reciclatge, donant una nova vida als ajuegos i peluixos
que ja no s'usen. El CaixaForum de Barcelona està a l'av. Francesc Ferrer i
Guàrdia 6-8.



SORTIDA AL CINEMA AMB NADONS - KUNGFU PANDA 3-
El proper dissabte 26 de novembre Famílies Hospitalàries organitza una sortida al
cinema amb nadons als Cinemes Maldà de Barcelona (C / del Pi, 5 08002
Barcelona). En aquesta ocasió la pel·lícula triada és KungFu Panda 3 (2016)
Més inforMació: gparedes@saludyfamilia.es

SORTIDA NADAL
'Per Nadal, contes del món'

El 27 de desembre, es programarà una sortida al
Caixa Fòrum, 'Per Nadal, contes del món',
destinada a nens majors de quatre anys. Un viatge
a diferents països que Patricia McGill oferirà a
través de contes i narracions.

Inscripcions a les activitats

Totes les nostres activitats són gratuïtes. Cal inscriure a través dels formularis
corresponents o bé enviant un correu a saludyfamilia@saludyfamilia.es.
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