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!

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

caixaforumzgz@fundacionlacaixa.org

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
976 76 82 01

Av. d’Anselmo Clavé, 4
50004 Saragossa
Tel. 976 76 82 00
Obert cada dia
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 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 DE CIÈNCIA
OMBRES PER AQUÍ, OMBRES PER ALLÍ

CINEMA
LA CANCIÓN DEL MAR

De 4 a 8 anys

A partir de 4 anys

28 jun-8 jul I 10 i 11.30 h

5 jul I 10 h

Imagineu-vos paisatges d’un bosc amb personatges
i animals que s’animen quan la mà d’un mag es
mou amb elegància i bellesa. És el món de les
ombres xineses que, tot il·lustrant una llegenda
vinguda de terres amazòniques, convida els menuts
a descobrir els secrets dels animals que hi viuen.

Tomm Moore, Irlanda, 2014, 93’ (doblada al castellà)
Després de la desaparició de la seva mare, en
Ben i la Saoirse són enviats 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.

VISITA-TALLER A L’EXPOSICIÓ
SETTECENTO. MESTRES ITALIANS DELS
MUSEUS NACIONALS A BERLÍN
De 4 a 18 anys
Tot l’estiu I Horari a convenir
L’exposició mostra la pintura italiana del segle XVIII
amb obres de Canaletto, Guardi i Tiepolo, entre
d’altres. La visita-taller es planteja a partir del diàleg
i de materials didàctics, i acaba amb una proposta
plàstica sobre el paisatge.

VISITA-TALLER A L’EXPOSICIÓ
FOTOPRES ”LA CAIXA”. NOVA IMATGE
DOCUMENTAL

CINEMA
EL NEN I EL MÓN

CINEMA
ZARAFA

De 4 a 18 anys

A partir de 6 anys

A partir de 4 anys

TALLER DE CIÈNCIA
VEGETALS ELECTROMUSICALS...
I ALTRES INVENTS

6 jul I 10 h

7 jul I 10 h

De 7 a 10 anys

Alê Abreu, 2013, 80’ (sense diàlegs)
Un nen petit viu amb la família a una idíl·lica
zona rural de 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.

VISITA-TALLER A L’EDIFICI
CAIXAFORUM SARAGOSSA

TALLER DE CULTURA
CRIATURES MIRONIANES

TALLER DE CULTURA
DELIRIS DE CARTRÓ

De 4 a 18 anys

De 4 a 8 anys

De 8 a 12 anys

Tot l’estiu I Horari a convenir

Tot l’estiu I Horari a convenir

Tot l’estiu I Horari a convenir

Un recorregut per aquest singular edifici, gràcies
al qual coneixerem les claus per comprendre un
llenguatge arquitectònic innovador i trencador.
Un innovador ús dels materials permet crear
experiències espacials que reptaran els nostres
sentits.

Una pinça d’estendre roba s’ha convertit en el cos
d’un personatge gegant en una escultura de Joan
Miró. Nosaltres també crearem els nostres propis
personatges a gran escala a partir dels objectes del
nostre entorn.

El cartró és un dels residus més freqüents a escala
global. En aquest taller volem que l’embolcall
que es rebutja es converteixi en un joc, i crearem
una joguina a partir del cartró recuperat a
CaixaForum. Li donarem una segona vida útil!

A partir del 6 jul I Horari a convenir
A FotoPres tindrem l’oportunitat de veure
treballs de fotògrafs en favor dels drets
humans, la justícia i la dignitat de les
persones. A través de diverses tècniques,
enfocaments i realitats, els fotògrafs ens
parlen de les transformacions de la societat.
I a partir del diàleg entre l’educador i els
participants a la visita, juntament amb els
materials didàctics, observarem, analitzarem,
debatrem i comprendrem la construcció de
significats a partir de les imatges.

UNA OFERTA EDUCATIVA
A MIDA!

12-22 jul I 10 i 11.30 h
Series capaç de fer música electrònica amb
vegetals? I dibuixos que condueixin l’electricitat?
En aquesta activitat, potenciarem la imaginació
i la creativitat, mentre et proposem reptes
cientificotecnològics. Si acceptes el repte, podràs
descobrir materials actuals i nous amb els quals
podràs experimentar amb l’electricitat.

PREUS

Preu per grup i activitat: 18 €
(grups de 30 infants, com a màxim)
Reserves: 976 76 82 01

