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La Mar de Famílies 
Jornada Familiar 

Dissabte 13 d maig—Port de Tarragona 
 

Destinataris i 

Temporalització 
 
Aquesta jornada es celebrarà el dissabte 13 de 
maig del 2017 en horari de 10 a 14 hores a les 
instal·lacions de l’Autoritat Portuària de Tarragona, 
concretament al museu del Port de Tarragona i al 
llarg del moll de costa.  

La primera part d’aquesta jornada va dirigida a 
aproximadament 400 nens i nenes d’entre 6 i 12 
anys i les seves famílies de la comarca del 
Tarragonès provinents dels 9 Centres Oberts i dels 
8 TASTA. 

La segona part de la jornada, a partir de les 13:00 h 
és duu a terme davant del tinglado 1 i va dirigida en 
general a totes les famílies que vulguin participar. 

 

 
 
 

 

    

 

Col·labora: 



Programació activitats 
 
Ubicació: Museu i moll de costa del Port de Tarragona 
 

10:30 — Inauguració de la jornada 

10:50 — Inici de les activitats i tallers: 

 - Conta contes. 

 - Gimcanes. 

 - Taller de Pirates. 

 - Inflables. 

 - Manualitats. 

 - Jocs de taula. 

 - etc. 

12:30 — Refrigeri dinamitzat.  

13:00 — Grup d’animació. 

14:00 — Tornada amb autobús. 

 
 

 
 

 

 

 

Amb motiu de la celebració dels 25 anys de Serveis 
Socials al Consell Comarcal del Tarragonès i de 
l’aniversari del Museu del Port de Tarragona és vol 
realitzar un acte de celebració en forma de Jornada 
Familiar per tal d’implicar i celebrar amb els nens i 
nenes del Tarragonès juntament amb les seves 
famílies els 25 anys.  

Aquest acte s’organitza entre el Consell Comarcal del 
Tarragonès i el Port de Tarragona, i conta també 
amb la col·laboració de la Fundació en Xarxa.  En 
conjunt s’han planificat una sèrie de tallers i 
activitats amb l’objectiu de passar una jornada 
divertida i entretinguda a la vegada que es treballen 
diferents competències i hàbits saludables. 
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Objectius 
 

Fomentar la participació de les famílies i 
infants que assisteixen als Serveis 

d’Intervenció Socioeducativa de la comarca a 
activitats preventives i comunitàries. 

 

Oferir un espai d’interacció i de cohesió per 
als infants i famílies de l’àrea bàsica del 

Tarragonès a través de la Xarxa de Centres 
Oberts. 

 

Desenvolupar la creativitat, la sociabilitat i la 
cooperació entre els infants a través 

d’activitats educatives i de lleure. 

 

Donar a conèixer l’activitat del Port de 
Tarragona i els seus serveis educatius, 

culturals i de lleure als infants i les famílies de 
la comarca del Tarragonès. 


