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ON PUC
TROBAR TOTA LA
INFORMACIÓ?

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

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:

eduCaixa.com
93 184 71 42

rcaixaforumbcn@magmacultura.net

UNA OFERTA
EDUCATIVA
A MIDA!

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

CaixaForum

Centre Social i Cultural
de l’Obra Social ”la Caixa”
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 93 476 86 00
Obert cada dia
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h

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

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

VISITA NARRADA
A L’EXPOSICIÓ
MING. L’IMPERI DAURAT
CONTES I LLEGENDES
XINESOS
De 4 a 7 anys

TALLER
ENCAIXOS
De 4 a 7 anys
27 juny-29 jul i 1-9 set I De 10.30
a 12.30 h (amb pausa per esmorzar)

Recorregut per l’exposició a través
de contes i llegendes xinesos on,
mitjançant l’observació, el diàleg i el
joc, els infants descobriran aquesta
cultura llunyana i fascinant.

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.

TALLER
ATREVEIX-TE A SER MAG!

TALLER
VEUS I RITMES D’ÀFRICA

De 6 a 12 anys

De 6 a 12 anys

27 juny-29 jul i 1-9 set
Durada: 1 h (a convenir)

TALLER
EL MURAL DE SOL LEWITT.
COLORS I FORMES EN
MOVIMENT
De 4 a 7 anys
27 juny-29 jul i 1-9 set I De 10.30
a 12.30 h (amb pausa per esmorzar)
Splat!, el gran mural de l’artista
Sol LeWitt que presideix el
vestíbul de CaixaForum, convida
els infants a explorar el moviment
i els colors amb el cos.

TALLER
DINS I FORA. VIURE L’ESPAI
AMB BEUYS I ISOZAKI
De 4 a 7 anys

27 juny-29 jul i 1-9 set I De 10.30
a 12.30 h (amb pausa per esmorzar)
A partir de l’experimentació
i jugant amb els contrastos,
aprendrem a relacionar-nos amb
l’entorn i a percebre l’espai que
ens envolta.

TALLER
UNA FESTA A LA CUINA
De 4 a 7 anys
27 juny-29 jul I De 10.30 a 12.30 h
(amb pausa per esmorzar)

Els participants en aquest taller
ajudaran a investigar l’origen d’un
pastís d’aniversari que va aparèixer
dins d’un armari. Per fer-ho posaran
“banda sonora” a aquesta història
tot treballant conceptes musicals
bàsics i fent servir cassoles, coberts,
paelles i tota mena d’instruments
musicoculinaris.

TALLER
CIRC
De 6 a 12 anys

TALLER
FES TEATRE!

27 juny-29 jul I Durada: 1.30 h
(a convenir)
Coneixerem l’art i la cultura
d’aquesta dinastia, més enllà de
l’emblemàtica porcellana blanca
i blava. Descobrirem els grans
avenços artístics, socials i econòmics
que permeten definir el període
Ming com l’imperi daurat de la
història xinesa.

De 8 a 12 anys

27 juny-1 jul, 11-29 jul i 5-9 set I De 10.30
a 12.30 h (amb pausa per esmorzar)

27 juny-1 jul, 11-29 jul i 5-9 set I De 10.30
a 12.30 h (amb pausa per esmorzar)

27 juny-29 jul I De 10.30 a 12.30 h

27 juny-1 jul, 11-29 jul i 5-9 set I De 10.30
a 12.30 h (amb pausa per esmorzar)

Comparteix un matí amb els nostres
mags i coneixeràs alguns dels seus
secrets. Construireu jocs de màgia,
practicareu trucs senzills i sabràs què
cal fer per arribar a ser mag. Però,
sobretot, us ho passareu molt bé!

En aquest taller ens divertirem creant
un petit repertori de música africana
on combinarem moviments, cançons
a veus i percussió corporal!

Endinsa’t en l’art del circ i
descobreix-ne les tècniques
començant a practicar el teu
primer número d’equilibris,
acrobàcies o malabars. Exercicis
sorprenents que ens deixaran
bocabadats!

Des de petits tenim una disposició
natural per a la imitació i per
a l’activitat dramàtica, que
s’expressa a través del joc. En
aquest taller, els infants es
poden començar a relacionar amb
el teatre i conèixer-ne les formes
més essencials.

(amb pausa per esmorzar)

VISITA-TALLER A L’EXPOSICIÓ
MING. L’IMPERI DAURAT
De 8 a 12 anys

UNA OFERTA EDUCATIVA
A MIDA!

TALLER
TREU EL CAP PER LES
“FINESTRES AL MÓN”

De 6 a 12 anys

27 juny-29 jul I Durada 1.30 h
(a convenir)
Ens acostarem a la realitat dels països
en desenvolupament partint de
curtmetratges protagonitzats per nois
i noies que viuen en circumstàncies
molt diferents a les nostres. 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
AL VOLTANT DE
L’EDIFICI MODERNISTA

De 8 a 12 anys
27 juny-9 set I Durada: 1.30 h
(a convenir)
Coneixerem part de la història de
la ciutat a través de l’arquitectura
d’aquest edifici i ens sorprendrem
escoltant el ritme musical de les
façanes i fent els nostres propis
dissenys. Qui s’hi anima?

50 € / GRUP

VISITA COMENTADA
A L’EXPOSICIÓ
MING. L’IMPERI DAURAT
SORPRÈN-ME! FOTOGRAFIES
DE PHILIPPE HALSMAN
ALT-ARCHITECTURE
A partir de 12 anys
27 juny-9 set I Durada: 1 h
(a convenir)
Una visita guiada per cada exposició,
on l’educador presenta les obres i el seu
context, i estimula la capacitat d’observació
dels joves.

TALLER D’EMPRENEDORIA
CAIXALAB EXPERIENCE
DESCOBRINT ELS EMPRENEDORS
DEL FUTUR
A partir de 12 anys
27 juny-9 set I Durada: 1.30 h
(a convenir)
Els nois i noies podran gaudir d’activitats interactives
conduïdes per un educador, en les quals aprendran
el concepte d’emprenedoria i les característiques
i els valors d’una actitud emprenedora. Despertarem
habilitats emprenedores i potenciarem la seva
capacitat d’iniciativa!

ESPECTACLE
1.000 I UNA
De 5 a 12 anys
1, 7, 11, 18 i 19 jul I De 10.30 a 11.30 i
de 12 a 13 h
Espectacle de contes i sons d’arreu
a l’entorn als Objectius Globals de
Desenvolupament Sostenible presentat per
un narrador, una narradora i un músic.

18

/ GRUP*

ACTIVITATS

*Grups: màxim, 30 infants

CONCERT
BITÀCOLA
De 5 a 12 anys
5 i 6 jul I De 10.30 a 11.30
i de 12 a 13 h
Un submarí perdut a l’oceà i amb els
instruments de navegació malmesos haurà de
reiniciar-los a través de la música electrònica si
vol seguir el seu camí cap a casa.
Immersió imminent: tothom a bord!

VISITA-TALLER A L’EXPOSICIÓ
SORPRÈN-ME! FOTOGRAFIES
DE PHILIPPE HALSMAN
De 8 a 12 anys
20-29 jul i 1-9 set I Durada: 1.30 h
(a convenir)
Philippe Halsman és el creador d’algunes de les
icones del segle XX com Marilyn o Dalí. A través
d’aquesta activitat, aprofundirem en els retrats de
famosos per a la revista Life i en el muntatge de les
escenes surrealistes i el fotomuntatge amb Dalí.

CONCERT
PUM-SUM-KÀ
De 5 a 12 anys
21 jul I De 12 a 13 h
22 jul I De 10.30 a 11.30 i de 12 a 13 h
Quan t’adones que no estàs sol i que la
música és a tot arreu, l’alegria es multiplica
i la percussió envaeix l’espai. Es així com els
nostres cinc percussionistes transformaran el
teatre en música.

UNA OFERTA EDUCATIVA
A MIDA!
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ON PUC
TROBAR TOTA LA
INFORMACIÓ?

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

A través d’eduCaixa.com,
accedeix a les activitats
educatives programades
per a l’estiu de 2016.

eduCaixa.com

Pots fer servir el cercador
que hi ha a la part superior
dreta i marcar “Activitat
fora de l’aula”
per obtenir
resultats segons:

ecosmocaixa@magmacultura.com

UNA OFERTA
EDUCATIVA
A MIDA!

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

CosmoCaixa
C. d’Isaac Newton, 26
08022 Barcelona
Tel. 93 212 60 50
Horaris
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h

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

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

TALLER
PEDRES, EINES I UN
REBESAVI HÀBIL!
De 3 a 6 anys
29 juny-4 jul I Dill-div, 11 i 12 h
18-22 jul I Dill-div, 11 i 12 h
Voleu veure un dels nostres
avantpassats, l’Homo habilis?
Descobrireu les característiques
d’aquest homínid: d’on ve, com
vivia, què menjava, si es vestia...

PLANETARI 3D
De 8 a 12 anys
29 juny-29 jul I Dill-div

· EL SOMNI DE VOLAR: 12 h
· QUE HI HA ALGÚ?: 13 h

TALLER
CLIK

TALLER
PLANETARI BOMBOLLA

De 3 a 6 anys
29 juny-29 jul I Dill-div, 11 i 12 h

De 3 a 8 anys
29 juny-29 jul I Dill-div, 10 i 11 h

Descobrirem a través del joc
com són les bombolles, perquè
es mouen els vaixells, com es
comporta el vent… i després,
amb un educador, compartirem el
resultat de les vostres descobertes.

Un espai creat especialment
per despertar la curiositat dels
més petits sobre el món de
l’astronomia.

TALLER
BUFEM I PINTEM
A LES PEDRES

TALLER
VEGETALS
ELECTROMUSICALS...,
I ALTRES INVENTS

De 3 a 6 anys
5-15 jul I Dim-div, 11 i 12 h

Sabíeu que fa 40.000 anys ja
es feien pintures a les
parets? Farem d’arqueòlegs i
us ensenyarem quines eines i
tècniques feien servir els nostres
avantpassats més llunyans...

De 7 a 12 anys
5-22 jul I Dim-div, 11 i 12 h
Reptes cientificotecnològics
per potenciar la imaginació i la
creativitat.
Series capaç de fer música
electrònica amb vegetals? I dibuixos
que condueixin l’electricitat? Si
acceptes el repte, podràs descobrir
materials actuals i nous amb
els quals podràs experimentar amb
l’electricitat.

TALLER
TOCA, TOCA!

De 3 a 6 anys
De 7 a 12 anys
29 juny-22 jul I Dill-div, 10 i 12 h
1-9 set I Dill-div, 10 i 12 h
Coneixerem i tocarem alguns
éssers vius que habiten a la
Mediterrània, als deserts i a la
selva.

TALLER
CREACTIVITY
De 7 a 12 anys
29 juny-22 jul I Dill-div, 10 h
1-9 set I Dill-div, 10 h
Els infants podran treballar,
investigar, dissenyar, crear... amb
diversos materials i tecnologies,
descobrint el món que els envolta
d’una manera nova i intuïtiva. Un
espai on podran practicar “l’art de
pensar amb les mans”.

TALLER
QUÈ LI HA PASSAT A LA NUCA?
FEM DE DETECTIUS!

De 7 a 12 anys
29 juny-22 jul I Dill-div, 10 i 12 h
La Nuca és un gos que s’ha trobat
mort al parc infantil de la ciutat.
Voleu formar part de la divisió de
la Policia Científica de la ciutat?
Aquest taller us dóna l’oportunitat
de conèixer de prop les ciències
forenses. Us podreu convertir en
científics!

ESPECTACLE
EL PRÍNCEP GRANOTA
De 3 a 6 anys
12-22 jul I Dim-div, 10.30 i 12 h
Espectacle de llum on la màgia
de les ombres ens explica històries.
La nostra protagonista ens
mostrarà el recorregut de l’aigua a
la natura.

ENTRADA*
+ 1 ACTIVITAT
ACTIVITAT
ADDICIONAL

UNA OFERTA EDUCATIVA
A MIDA!

INFANT

INFANT

*L’entrada al museu permet la
visita a les exposicions permanents i
temporals

