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!

Blondel, 3 · 25002 Lleida
Tel. 973 27 07 88

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

973 27 07 88

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 d’atenció al públic
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
i de 17 a 20 h
Dissabtes, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenges, 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
VEGETALS ELECTROMUSICALS...
I ALTRES INVENTS
De 7 a 12 anys
4-8 jul I 10 h i 11.15 h

Reptes científic-tecnològics
per potenciar la imaginació i la
creativitat.
Series capaç de fer música
electrònica amb vegetals? I dibuixos
que condueixin l’electricitat?
En aquesta activitat potenciarem
la teva imaginació i creativitat,
mentre et proposem reptes científictecnològic. Si acceptes el repte,
podràs descobrir materials actuals
i nous amb els quals experimentar
amb l’electricitat.

TALLER
EL GRAN PRIX

TALLER
A TOT GAS

TALLER
ENCAIXOS

De 7 a 11 anys

De 3 a 6 anys

De 3 a 6 anys

11-15 jul I 10 h i 11.15 h

11-15 jul I 10 h i 11.15 h

27 jun-1 jul I 10 h i 11.15 h

Vols construir cotxes? La construcció
d’un primer cotxe de carreres amb
una ampolla d’aigua buida i utilitzant
diferents residus ens permetran
explicar i demostrar la part més
teòrica. I tots els que participeu
podreu construir el vostre propi cotxe
i “tunejar-lo” al vostre gust. Per
acabar comprovant el nostre vehicle a
la rampa de proves.

Retalla, pinta, doblega... i
sorpresa! De vegades, la millor
joguina és la que ens podem fer
nosaltres mateixos. Escuma, cartó,
fusta..., qualsevol material reciclat
ens val per construir una joguina si
hi posem imaginació. Que encara
no saps què construiràs? Segueix
la pista: rodes i a tot gas!

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, moureles, jugar a compondre figures i,
fins i tot, explicar històries.

VISITA-TALLER A L’EXPOSICIÓ
“GÈNESI, SEBASTIÃO
SALGADO”

VISITA-TALLER A L’EXPOSICIÓ
ALLÒ QUE MÉS ESTIMES

A partir de 5 anys

27 jun-22 jul I Dill-div, a convenir

27 jun-22 jul I Dill-div, a convenir
Génesis, nos propone un retorno
a los orígenes de nuestro planeta.
Nos preguntaremos cómo algunas
tribus primitivas han podido
permanecer ajenas a la sociedad
de consumo y qué podemos
aprender de ellas y de su relación
con la naturaleza.

A partir de 5 anys
S’adapta i es planteja a partir
del diàleg entre l’educador i els
nens i les nenes. Els materials
didàctics conviden els participants
a observar i analitzar, i a establir
relacions entre la seva experiència i
les obres de l’exposició.

PREUS

Preu per grups: 18 €
(grups de 30 persones com a màxim)

UNA OFERTA EDUCATIVA
A MIDA!

