
*Horaris i programació subjectes a canvis d'última hora per causes imprevistes. 
www.amicssantjoandedeu.org

 OBERTURA PORTES 
Jardins Palau Robert

TALLERS MATÍ: 
• Musicoteràpia
• Coneix el teu cos amb la Child Life
• Coneix els gossos de teràpia
• Polseres per la solidaritat
• Juguem a jocs de taula
• Fem casetes solidàries
• Concurs de dibuix 
  “Postals de Benvinguda per a les cases d’acollida”
• Juguem a escacs
• Fem flors per decorar les cases d’acollida
• Anima’t a fer el trencaclosques gegant del 
   nostre laboratori
• Troba a la Pallassa “Gelocatila” al jardí
• Què es pot fer amb el Pa?
• Vols ser el científic d’un laboratori? 

TALLER PRÀCTIC PER A NENS: 
“Com rentar-se bé les dents?”. Professionals del
Servei d’Odontologia de l’Hospital Sant Joan de Déu.

XERRADA I TALLER PRÀCTIC PER A PARES: 
“Tu també pots salvar vides” (Primers auxilis). 
Professionals del Servei d’Urgències de l’Hospital 
Sant Joan de Déu.

DESCANS DE TALLERS

TALLERS TARDA:
• Canta amb el “profe” Giorgio
• Coneix el teu cos amb la Child Life
• Visita un planetari
• Polseres per la solidaritat
• Juguem a jocs de taula
• Fem casetes solidàries
• Concurs de dibuix 
  “Postals de Benvinguda per a les cases 
  d’acollida”
• Contacontes: 
  “les emocions d’en Toni i la Tina”
• Fem flors per decorar les cases d’acollida
• Anima’t a fer el trencaclosques gegant 
  del nostre laboratori
• Troba a la Pallassa “Gelocatila” al jardí
• Taller de ràdio amb els locutors 
   de Màxima Fm, M80, Cadena Dial i 
   40 Principals: “Els SoliRadios”.

MÚSICA:
Actuacions musicals d’artistes Amics

CLOENDA:
Fes que  l’himne de l’alegria arribi al 
nostre hospital

10:00

10:00 a 14:00 h 

11:30h a 12:00 h 

12:30h a 13’30 h

14:00 a 16.00 h

16.00 A 18:30 h 

18:30 A 19:25 h

19:25 a 19:40 h 
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