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!

Carrer dels Ciutadans, 19 · 17004 Girona
Tel. 972 20 98 36

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

caixaforumgirona@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
972 20 98 36

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

VISITA DINAMITZADA
A L’EXPOSICIÓ
SOROLLA. APUNTS A LA SORRA

TALLER
OMBRES PER AQUÍ, OMBRES
PER ALLÍ

VISITA CIENTÍFICA A L’EXPOSICIÓ
SOROLLA. APUNTS A LA SORRA

TALLER
JUGUEM A FER BOMBOLLES

TALLER

De 4 a 7 anys

Crearem les nostres pròpies
representacions marines fent servir papers
i materials de textura, forma i tons de
blau tan variats que, combinats, ens faran
descobrir la riquesa dels blaus del mar.

4-8 jul I 10 h i 11-15 jul I 10 h

11-15 jul I 10 h

18-22 jul I 10 h

De 4 a 7 anys
De 8 a 12 anys

De 4 a 7 anys

4-8 jul I 10 h

De 8 a 12 anys

De 8 a 12 anys

Itinerari per l’exposició “Sorolla. Apunts
a la sorra” amb activitats i propostes
participatives que ens acostaran a l’obra
de Sorolla.

El món de les ombres xineses, tot
il·lustrant una llegenda vinguda de terres
amazòniques, convida els menuts a
descobrir els secrets dels animals que hi
viuen.

TALLER
BLAUS MARINS
De 4 a 7 anys

TALLER
FEM POESIA VISUAL!

Durant el recorregut, parlarem
d’efectes òptics, de temes relacionats
amb el color i la percepció, dels
aspectes químics que expliquen la
fabricació de les pintures i els materials
artístics, de l’atmosfera i l’aigua... i de
moltes altres qüestions que sorgiran
mitjançant el diàleg i l’observació i
que es reforçaran amb experiments
científics que farem en directe, a prop
vostre i que us deixaran bocabadats!

18-22 jul I 10 h
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?

ENCAIXOS
26-29 jul I 10 h
El nostre amic interactiu Quiric ens
convida a experimentar amb les
formes geomètriques a través de la
tecnologia. Les tres formes bàsiques,
el quadrat, el triangle i el cercle, són
les protagonistes d’aquesta activitat.

PREUS

Preu per grup: 18 €
(grups de 30 infants, com a màxim)

De 8 a 12 anys
26-29 jul I 10 h
Explorarem a fons un grup d’obres de Joan
Brossa i Chema Madoz, i crearem una proposta
plàstica en què descobrirem com fer poesia
amb les lletres, els objectes i les imatges.

UNA OFERTA EDUCATIVA
A MIDA!

