ON 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!

Plaça de Weyler, 3 · 07001 Palma
Tel. 971 17 85 00

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

backofficecaixaforumpalma@magmacultura.com

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
971 17 85 27

Horari
De dilluns a dissabte, de 10 a 20 h
Diumenges i festius, d’11 a 14 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

TALLER
PLANETES I ESTRELLES
De 4 a 7 anys
5-29 jul I Dim-div, 10 i 11.30 h
De manera participativa, podrem entendre per
què hi ha dia i nit, estacions, per què veiem la
Lluna de maneres diferents i compararem la mida
dels diferents planetes del Sistema Solar, gràcies
a la projecció de les agrupacions d’estrelles més
conegudes.

TALLER DE CANT I PERCUSSIÓ
CORPORAL
VEUS I RITMES D’ÀFRICA

TALLER
TANTS CONTES, TANS MONS

TALLER
DISSENYS EXQUISITS

VISITA NARRADA
DONES DE ROMA

TALLER

De 4 a 7 anys

De 4 a 7 anys

De 4 a 7 anys

De 4 a 7 anys

De 3 a 7 anys

5-29 jul I Dim-div, 10 i 11.30 h

5-29 jul I Dim-div, 10 i 11.30 h

5-29 jul I Dim-div, 10 i 11.30 h

5-29 jul I Dim-div, 10 i 11.30 h

A càrrec de Cesca Vadell o Caterina Vallriu.

En aquest taller crearem objectes com
fan els dissenyadors, sempre pensant
amb qui i com és el que l’ha d’utilitzar.
Però ho farem d’una manera ben
especial, inspirat en la tècnica dels
cadàvers exquisits, buscant parts de
procedències ben diferents i juntant-les
amb collage. Segur que surten dissenys
d’allò més divertits.T’animes?

L’exposició “Dones de Roma. Maternals,
seductores, excessives. Col·lecció del Museu
del Louvre” reuneix peces romanes procedents
d’entorns domèstics que representen dones,
deesses i bèsties mitològiques. Durant la
visita, les podrem observar i, a través de
narracions, conèixer la seva vida i submergirnos en els relats mitològics que ens parlen de
deesses, muses, nimfes i les temudes bèsties
mitològiques.

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

5-23 jul I Dimec-div, 10 i 11.30 h

A càrrec d’Antònia Coll.
La música africana es caracteritza
per la senzillesa melòdica, per l’ús
de la pregunta i resposta, per una
harmonització homofònica de les veus,
per l’ús d’obstinats i per la utilització
de la percussió. Aquests elements són
perfectes per introduir els alumnes al
cant, i sobretot, al cantar a veus. El treball
de percussió corporal implica molts
aspectes: la rítmica, la coordinació, la
lateralitat, l’atenció, la capacitat de treball
en grup, etc. En aquest taller, muntarem
un petit repertori de música africana on
combinarem moviments, cançons a veus i
percussió corporal.

Comptarem 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.

ENCAIXOS

VISITA-TALLER
DONES DE ROMA
De 8 a 12 anys
5-29 jul I Dim-div, 10 i 11.30 h

PREUS

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

“Dones de Roma. Maternals, seductores, excessives. Col·lecció del Museu del Louvre”. Una
bona ocasió per conèixer el món domèstic romà,
parlar de les vides de les dones romanes, els
valors d’aquesta societat que expressen les imatges i els mites… I també per analitzar i pensar
el paper de la dona, la seva educació i les seves
expectatives en diferents èpoques i societats.

UNA OFERTA EDUCATIVA
A MIDA!

