ON PUC
TROBAR TOTA LA
INFORMACIÓ?

FES UNA
RESERVA!

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

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

eduCaixa.com
91 330 73 26

madridcaixaforum@fundacionlacaixa.org

UNA OFERTA
EDUCATIVA
A MIDA!

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

’16

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

CaixaForum

Centre Social i Cultural
Pg. del Prado, 36 - 28014 Madrid
Tel. 91 330 73 00
Fax 91 330 73 30
Obert cada dia
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h

Reserva’ls
ara a
Kits per a la classe
També hi pots accedir a través de les
activitats educatives d’estiu 2016,
a la pàgina web del centre.

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
EL PES D’UN GEST

VISITA COMENTADA
A L’EXPOSICIÓ
EL PES D’UN GEST

De 8 a 12 anys

De 8 a 12 anys

22 juny - 16 set I 10 i 11.30 h

22 juny - 16 set I 10, 11 i 12 h

Una selecció d’obres de les col·leccions de la
Fundació Bancària ”la Caixa”, el Museu d’Art
Contemporani de Barcelona i la Fundação Calouste
Gulbenkian. La visita ens proposa escurçar les
distàncies entre nosaltres i l’art de la nostra època.

Una selecció d’obres de les col·leccions de la
Fundació Bancària ”la Caixa”, el Museu d’Art
Contemporani de Barcelona i la Fundação Calouste
Gulbenkian. A partir del diàleg, es presenten les
obres i s’estimula la capacitat d’observació.

TALLER
DIBUIXANT AMB EL COS

TALLER
UNA PLANTA A LA PARET
De 6 a 12 anys
27 juny - 9 set I 10, 11 i 12 h
Sabies que hi ha plantes que poden viure sobre
la paret? I sense terra!? T’agradaria saber-ne
més coses? I de com en tenim cura? Farem un
recorregut pel Jardí Vertical de CaixaForum amb
activitats per als més petits.

TALLER
TIRITITRAN
De 8 a 12 anys

De 4 a 7 anys

De 4 a 12 anys

De 8 a 12 anys
4 - 22 jul (excepte 5 jul) I 10 h

4 - 22 jul I 10 i 11.30 h

14 jul - 16 set I 10 i 11.30 h

De 8 a 12 anys

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

Partint d’una estètica visual propera al còmic,
“Tirititran” introdueix els més joves en el complex
i apassionant món de la rítmica flamenca a través
d’un dels palos més característics i ballables: les
alegries.

La Col·lecció Phillips és una de les més importants
dels Estats Units sobre art modern i avantguardes. La
visita dinamitzada s’adapta als diversos nivells escolars
i proposa un recorregut actiu i participatiu a partir del
diàleg entre l’educador i els alumnes. Els materials i
les preguntes dels educadors facilitaran l’aproximació
a les obres des de molts punts de vista, posant-les
en relació amb la història de l’art o amb la pròpia
experiència.

La Col·lecció Phillips és una de les més importants
dels Estats Units sobre art modern i avantguardes.
Aquesta visita proposa un recorregut actiu i
participatiu a partir de l’observació i el diàleg
entre l’educador i els alumnes. Els materials
i les preguntes dels educadors ens facilitaran
l’aproximació a les obres i les posaran en relació
amb la pròpia experiència.

VISITA COMENTADA
A L’EXPOSICIÓ

27 juny - 16 set I 10 i 11.30 h
Coneixeràs un invent senzill i pràctic que ha
contribuït a millorar les vides de milers de persones.
Aquests invents són respectuosos amb el medi
ambient i s’adapten a la realitat cultural, econòmica
i social on presten el seu servei. Anima’t i crea tu
mateix un invent!

PROJECCIÓ
LA CANCIÓN DEL MAR

PROJECCIÓ
EL NEN I EL MÓN

PROJECCIÓ
ZARAFA

CONCERT
FARISTOLITIS

27 juny - 16 set I 10 i 11.30 h

De 8 a 12 anys

Més de 4 anys

Més de 6 anys

Més de 4 anys

De 5 a 12 anys

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

27 juny - 16 set I 10 i 11.30 h

12 jul I 10.30 h

13 jul I 10.30 h

14 jul I 10.30 h

18 - 21 jul I 11 h

Al taller aprofitarem aquestes possibilitats i, com
fan molts artistes, farem servir la natura com
a tema, material i font d’inspiració per fer les
nostres pròpies creacions.

Tomm Moore, Irlanda, 2014, 93’ (doblada al castellà)
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.

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 trobar-lo.

Rémi Bezançon i Jean-Christophe Lie, França,
2012, 78’ (doblada al castellà)
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.

El Quartet Brossa, un quartet de corda, coincideix
a l’escenari amb el reconegut titellaire Jordi Bertran.
El diàleg entre els titelles de fil i els instruments
produirà escenes imprevistes, personatges
extravagants i moments de diversió per a tots els
públics.

Preu: 18 € / grup (màxim, 30 infants)

VISITA DINAMITZADA
A L’EXPOSICIÓ

TALLER
FES TEATRE

TALLER
NATURALMENT

De 8 a 12 anys

VISITA-TALLER

TALLER
UNA PETITA MIRADA AL MÓN:
INVENTS, IDEES QUE CANVIEN VIDES

IMPRESSIONISTES I MODERNS

IMPRESSIONISTES I MODERNS
14 jul - 16 set I 10 i 11.30 h

IMPRESSIONISTES I MODERNS
De 8 a 12 anys
14 jul - 16 set I 10, 11 i 12 h
Aquesta mostra recorrerà els noms dels principals
mestres de la pintura des del Romanticisme fins a
l’expressionisme abstracte.

UNA OFERTA EDUCATIVA
A MIDA!

