
PROGRAMACIÓ DEL MERCAT CENTRAL 2019 

MARÇ/ABRIL/MAIG/JUNY 

 

MARÇ 

9  

Fem història! Pirates, de 10 a 13 h - Es traslladarà els més menuts a l’època històrica 

dels pirates perquè aprenguen aquest passatge històric jugant i divertint-se. 

16  

Fem història! Astronautes, de 10 a 13 h - En aquesta ocasió, s’ensenyarà als menuts 

l’espai i com és ser un/a astronauta. 

23  

Conteatre, de 10 a 13 h - Vols convertir-te en un llop? En una bruixa? En un drac? 

Repassarem contes de la literatura infantil i farem un xicotet teatre. 

30  

Conteatre, de 10 a 13 h - Vols convertir-te en un llop? En una bruixa? En un drac? 

Repassarem contes de la literatura infantil i farem un xicotet teatre.  

Taller de cuina: Gaudeix de la cuina de mercat a casa, de 10 a 13 h - Aprén a cuinar de 

la mà d’un cuiner professional, per a preservar al màxim les propietats nutricionals i els 

sabors. Aromes i textures dels aliments frescos del Mercat: Del mercat al teu plat. 

Places limitades: reserva per WhatsApp (tel. 645 881 398) o adreça electrònica 

info@sheilallop.com      

ABRIL 

6  

Art i joc, de 10 a 13 h - Educació en valors a través del desenvolupament creatiu i 

artístic, mitjançant el joc cooperatiu i experiències sensorials com a aprenentatge. 

13  

Ciència i ficció, de 10 a 13 h - T'agrada la ciència? Vine a descobrir-la amb els divertits 

experiments que tenim preparats per a tu! 

20  

Art i joc, de 10 a 13 h - Educació en valors a través del desenvolupament creatiu i 

artístic, mitjançant el joc cooperatiu i experiències sensorials com a aprenentatge. 

 

mailto:info@sheilallop.com


ESPECIAL SETMANA DE PASQUA 

23 i 24   

Taller de Pasqua, de 10 a 13 h - Vacances? A jugar! Jornades de portes obertes.  

25 i 26   

Escola de cuina de Pasqua per a xiquets, s’organitzarà en dos torns en funció de l’edat: 

1r amb xiquets de 4 a 8 anys, de 10.00 a 11.15 h i el 2n de 9 a 12 anys, d’11.45 a 13.00 

hores  

Es realitzarà la compra al Mercat en grup, i es deixarà als xiquets participar en les 

eleccions. A més d’anar coneixent els aliments de temporada i descobrint les 

possibilitats que ofereixen, amb aquesta activitat es pretén guiar la curiositat natural que 

senten els menuts per la cuina, un àmbit perfecte per a transmetre valors, compartir i 

fomentar els bon hàbits alimentaris.  

27  

Fem història! de 10 a 13 h - Joc interactiu en què l’alumnat es convertirà en els 

personatges de cada època i interpretaran situacions i moments claus de la història. 

 

 

MAIG 

4  

Dansa, de 10 a 13 h - Ballarem tots junts i descobrirem diversos balls i estils musicals 

amb boges coreografies. 

11  

Ciència i ficció, de 10 a 13 h - T'agrada la ciència? Vine a descobrir-la amb els divertits 

experiments que tenim preparats per a tu! 

18  

Dansa, de 10 a 13 h - Ballarem tots junts i descobrirem diversos balls i estils musicals 

amb boges coreografies. 

25  

Dracs, roses i cavallers, de 10 a 13 h - Descobrirem la història del drac amb jocs i 

manualitats.  

Curs de cuina: Paella de Mercat, d’11 a 14 h - El primer pas per a cuinar un bon arròs 

resideix en la compra d’aliments de qualitat. Els participants s’organitzaran en grups per 



a realitzar la compra al Mercat Central de Vila-real dels aliments necessaris per a 

elaborar dos arrossos: paella tradicional i arròs amb peix. Es coneixeran els productes 

frescos i de qualitat que ofereixen les parades del Mercat. Després es farà una 

degustació de les racions dels arrossos i amb una finalitat solidària es vendran els 

tiquets a tres euros i la quantitat recaptada anirà per a una associació benèfica o 

solidària. Inscripcions: WhatsApp (tel. 645 881 398) o adreça electrònica 

info@sheilallop.com  

JUNY 

1  

Jardí musical i iniciació a la música, de 10 a 13 h - Espai on gaudiran amb tota mena de 

joguines musicals i descobriran els sons d’una manera natural, crearan els seus 

instruments i aprendran les bases de la música amb jocs. 

8  

Art i joc, de 10 a 13 h - Proposta didàctica d’educació en valors a través del 

desenvolupament creatiu i artístic, mitjançant el joc cooperatiu i experiències sensorials 

com a aprenentatge. 

15  

Jardí musical i iniciació a la música, de 10 a 13 h - Espai on gaudiran amb tota mena de 

joguines musicals i descobriran els sons d’una manera natural, crearan els seus 

instruments i aprendran les bases de la música amb jocs. 

22  

Art i joc, de 10 a 13 h - Proposta didàctica d’educació en valors a través del 

desenvolupament creatiu i artístic, mitjançant el joc cooperatiu i experiències sensorials 

com a aprenentatge. 

Direcció Facebook: www.facebook.com/mercatvilareal  

Direcció Web: www.mercatcentralvila-real.com/  
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