ON PUC
TROBAR TOTA LA
INFORMACIÓ?
A través d’eduCaixa.com,
accedeix a les activitats
educatives programades
per a l’estiu de 2016.
Pots fer servir el cercador
que hi ha a la part superior
dreta i marcar “Activitat
fora de l’aula”
per obtenir
resultats segons:

FES UNA
RESERVA!
Registra’t al web
eduCaixa.com
i descobreix un món
educatiu a mida!

Cristòfor Colom, 2 · 43001 Tarragona
Tel. 977 249 871

KITSCAIXA
eduCaixa t’ajuda a complementar
l’aprenentatge a través dels seus kits:
• KitsCaixa Valors
• KitCaixa Hàbits Saludables
• KitCaixa Una petita mirada al món

Reserva’ls
ara a
Kits per a la classe

977 249 871

UNA OFERTA
EDUCATIVA
A MIDA!

CaixaForum
També hi pots accedir a través de les
activitats educatives d’estiu 2016,
a la pàgina web del centre.

eduCaixa.com

Horari
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 i de 17 a 20 h
Dissabtes, diumenges i festius,
d’11 a 14 i de 17 a 20 h

’16

Servei d’Informació
de l’Obra Social ”la Caixa”
Tel. 902 22 30 40
De dilluns a diumenge,
de 9 a 20 h
www.obrasociallacaixa.org

VISITA NARRADA
LLEGENDES MOCHICA

CINEMA
LA CANCIÓN DEL MAR

TALLER
JUGUEM A FER BOMBOLLES

TALLER
TANTS CONTES, TANTS MONS

CINEMA
EL NEN I EL MÓN

De 4 a 7 anys

A partir de 4 anys

De 8 a 12 anys

De 4 a 7 anys

A partir de 8 anys

4 jul-9 set I Horari a convenir

6 jul I 10 h

11-15 jul I 10 i 11.15 h

11-15 jul I 10 i 11.15 h

13 jul I 10 h

A través de l’observació, el diàleg, la
música i el joc, els infants descobriran
aquesta cultura llunyana i fascinant. Ens
centrarem en els mites i els rituals mochica,
que anirem desgranant mentre escoltem
els sons dels seus instruments ancestrals.

Tomm Moore, Irlanda, 2014, 93’, VOSE
Després de la desaparició de la seva mare, en Ben
i la Saoirse han de marxar a viure amb l’àvia a
la ciutat. Però allà no s’hi troben bé i decideixen
escapar-se i tornar a casa, al costat del mar.

Les bombolles de sabó tenen un gran atractiu
per als infants. La seva fragilitat, delicadesa i
lleugeresa ens fascinen, però com ens expliquem
que sempre siguin esfèriques? O bé, per què
són de tants colors? Us proposem aquest taller
per gaudir fent bombolles mentre descobrim la
ciència que amaguen.

Explicarem contes, mites i llegendes tradicionals de
cultures d’arreu del món. Ens asseurem en rotllana
i ens acostarem a la manera en què altres pobles
narren els seus contes, com representen els seus
mons. Jugarem amb les veus, el ritme, les llengües,
els sons i les cançons, i també amb els cossos, la
gestualitat, la positura, l’actitud... Així donarem pas
a altres mons i descobrirem possibilitats i bellesa en
cada història.

Alê Abreu, 2013, 80’ (sense diàlegs)
Un nen petit viu amb la família a una
idíl·lica zona rural del Brasil, fins que el pare
ha de marxar a treballar a la ciutat. El nen
decideix emprendre un viatge per trobarlo, una aventura apassionant que el durà
a descobrir un altre món controlat per la
tecnologia, les màquines i els mitjans de
comunicació.

TALLER
DIBUIXAR AMB EL COS

TALLER
AQUEST CONTE NO S’HA ACABAT

TALLER
ENCAIXOS

CINEMA
ZARAFA

TALLER
TREU EL CAP PER LES “FINESTRES AL MÓN”

De 8 a 12 anys

De 3 a 6 anys

De 4 a 7 anys

A partir de 4 anys

De 8 a 12 anys

18-22 jul I 10 i 11.30 h

18-22 jul I 10 i 11.15 h

4-8 jul I 10 i 11.15 h

20 jul I 10 h

25-29 jul I 10 i 11.15 h

Heu provat mai de dibuixar una persona mentre es
mou? Per què els artistes s’han sentit tan atrets pel
ball? En aquest taller veurem maneres de representar
el moviment, sabrem com ho han fet alguns artistes
i mirarem de fixar-nos en la imatge del cos mentre es
mou. No podrem parar!

Contes per somiar, contes per imaginar... contes
per a tots i per a tothora. Es pretén animar els més
menuts a fer una descoberta sobre les estratègies
que adopten els éssers vius. Podran conèixer per
què les llavors poden volar, rodolar o surar, o bé
com s’ho fan alguns animals i plantes perquè els
depredadors no se’ls mengin.

Les tres formes geomètriques del quadrat, el
triangle i el cercle són les protagonistes d’aquesta
activitat. Explorant l’entorn i fent servir diversos
materials, podreu reconèixer-les, dibuixar-les,
moure-les, jugar a compondre figures i, fins i tot,
explicar històries.

Rémi Bezançon i Jean-Christophe Lie, França, 2012, 78’
(doblada al català)
Basada en un fet històric, el film explica la història
d’en Maki, un nen de deu anys que es fa amic de
la Zarafa, una girafa òrfena de la qual no es podrà
separar.

Ens acostarem a la realitat dels països en desenvolupament partint d’una sèrie de curtmetratges protagonitzats per nois i noies que viuen en circumstàncies molt
diferents de les nostres. Ells ens donaran a conèixer el
seu dia a dia, i nosaltres, per mitjà d’una sèrie d’activitats, ens posarem en la seva pell per descobrir que, al
cap i a la fi... no som tan diferents!

VISITA-TALLER A L’EXPOSICIÓ
L’ART MOCHICA DE L’ANTIC PERÚ:
DESCOBRIM ELS MOCHICA
De 8 a 12 anys
4 jul-9 set I Horari a convenir
Descobrirem que l’aparent simplicitat de les
representacions artístiques de la cultura mochica
ens revelarà l’enorme riquesa de la seva cosmovisió,
basada en el concepte de dualitat, de forces
oposades i complementàries que generen la vida
i mouen el món. Un recorregut apassionant per la
societat, l’art i les creences dels mochica.

UNA OFERTA EDUCATIVA
A MIDA!

PREUS

Preu per grup i activitat: 18 €
(grups de 15 infants, com a mínim)

