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ESPAI CULTURA FUNDACIÓ 1859
L’Espai Cultura Fundació 1859 és un espai sociocultural que té com a referents la innovació i la
cultura, així com la seva implicació en la societat actual, amb una especial dedicació a l’art i
l’educació.
Posem a disposició de la ciutadania un lloc obert, dedicat a la difusió, formació i producció de
continguts, amb una programació variada i de qualitat.
Les nostres activitats s’adrecen a diferents col·lectius, amb continguts i formats innovadors,
amb la voluntat de fomentar la participació i treballar en xarxa amb centres, grups i persones
amb interessos comuns.

Més informació:
http://www.fundaciosabadell.cat/espai-cultura-fundacio-sabadell-1859/
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PROGRAMES PEDAGÒGICS
Les activitats pedagògiques de l’Espai Cultura Fundació 1859 estan avalades pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya des del setembre de 2015, quan es va signar el
Conveni de Col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Ensenyament, i la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 (actual Fundació 1859
Caixa Sabadell), per al desenvolupament de projectes educatius.

Les nostres activitats pedagògiques també han obtingut el Segell de Qualitat del Consell
d’Innovació Pedagògica, entitat que es va crear l’any 1991 amb el nom de
«Consell de Coordinació Pedagògica» i que el 2017 va decidir canviar-se’l
per l’actual. El Consell en si és impulsat per l'Institut Municipal d'Educació
de l'Ajuntament de Barcelona (IMEB). Aquests darrers i el Departament
de Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
avalen les nostres activitats pedagògiques.

Cada any les nostres activitats pedagògiques estan recolzades pel Programa Ciutat i Escola del
Departament d’Educació de l’Ajuntament de Sabadell i són ofertes a totes les escoles de
Sabadell, les quals poden venir a realitzar diferents activitats de diverses temàtiques. El
Programa Ciutat i Escola és un programa d’activitats complementàries adreçades als centres
educatius. El programa està format per una xarxa educativa local integrada per 65 entitats,
empreses, institucions i serveis municipals, de la qual forma part la Fundació 1859 Caixa
Sabadell.
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PRESENTACIÓ CURS 2020/21
Les activitats del curs 2020/21 adreçades a escolars estan dissenyades per a grups de fins a 30
alumnes, amb una durada d'entre una i dues hores, segons l’activitat. S'oferiran al llarg del
curs escolar, de setembre a juny en horari lectiu.
Cada activitat és conduïda per un o dos educadors que s'ocupen de les explicacions i la
dinamització. Algunes de les activitats disposen de material previ i posterior, que s’enviarà al
professorat en el moment corresponent. Un cop feta l’activitat, s’enviarà al professorat, per
correu electrònic, una enquesta d'avaluació.
Per tal de facilitar la consulta d’informació, hem agrupat les activitats en diferents àmbits
temàtics: modernistes, matemàtiques, tecnologia i robòtica, audiovisuals i multimèdia, ciència,
ciències socials, educació en valors i hàbits saludables, i llenguatges artístics. A continuació
podreu trobar el llistat d’activitats amb la informació detallada referent a cadascuna d’elles.
Les activitats es duen a terme a l’Espai Cultura Fundació 1859, c/ d’en Font, número 25, de
Sabadell. Excepcionalment, durant el curs 2020/21 algunes de les activitats es podran
realitzar a les escoles (trobareu més informació a la següent pàgina).
Al curs 2020/21 s’ofereixen dues vies de descompte en el cost de quasi totes les activitats
escolars:
- Per a les escoles catalogades com de Màxima Complexitat, el descompte és del 20%.
- Per a les escoles catalogades com a Pla Educatiu d’Entorn, el descompte és del 20%.

Si les condicions adoptades per la Generalitat de Catalunya canvien, és possible que les
activitats que apareixen en aquesta guia pateixin alguna modificació. Es recomana consultar
els possibles canvis a visitesec@fundaciosabadell.cat.
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INFORMACIÓ SOBRE LES MESURES ADOPTADES DEGUT A LA COVID-19
Des de l’Espai Cultura Fundació 1859 volem traslladar-vos la tranquil·litat d’assegurar-vos unes
activitats escolars que reuniran les màximes condicions de seguretat per als alumnes.
Per aquest motiu, ens adaptarem a totes les mesures marcades pels Departaments de Salut i
d’Educació de la Generalitat de Catalunya en referència a la COVID-19 per a realitzar les
nostres activitats escolars.
Per tant, si no es dicta el contrari, es tindran en compte els següents aspectes:
- hi ha d’haver una distància de seguretat de 2 metres entre persones
- serà necessari que els alumnes, els professors i els educadors es rentin les mans amb aigua i
sabó abans i després de la realització de les activitats
- es posarà a disposició de tothom gel hidroalcohòlic per facilitar la neteja de les mans en
diferents espais de l’equipament
- s’haurà de fer ús de mascareta i de guants en els casos que la Generalitat de Catalunya ho
dictamini
- s’establiran zones d’entrada i sortida diferenciades per evitar l’aglomeració de grups escolars
i garantir les distàncies de seguretat
- la neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària
- les instal·lacions es ventilaran freqüentment
- el material emprat en les diferents activitats es desinfectarà després del seu ús
Per altra banda, degut a l’excepcionalitat i mentre duri aquesta situació, oferirem la realització
d’algunes de les activitats escolars a la pròpia escola. El preu de les activitats variarà en funció
de si es fan a l’Espai Cultura o a l’escola (les escoles de fora de Sabadell consulteu el preu a
visitesec@fundaciosabadell.cat).
Si es demanen dues activitats per fer a l’escola (siguin les que siguin, combinables entre sí)
per fer el mateix dia, una seguida de l’altra, es descomptaran 5,00€ del preu final.
A continuació trobareu vàries graelles on veureu les activitats que es poden realitzar a les
escoles i al propi Espai Cultura, i quines només es poden portar a terme a l’Espai Cultura.
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NOM DE L'ACTIVITAT

ESPAI CULTURA

MODERNISTES
Visita als Edificis Modernistes de la Fundació 1859
Fem vitralls modernistes
Mosaics de colors

MATEMÀTIQUES
Fes càlculs
Juguem amb el tangram
Geometria en 2D i 3D
Miralls matemàtics
L’Estratègia ho és tot
Joc de lògica matemàtica
Matemàtiques Infantil
Cúpules de Leonardo
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NOM DE L'ACTIVITAT

ESPAI CULTURA

TECNOLOGIA I ROBÒTICA
Lego WeDo
Lego WeDo 2.0
Lego Spike Prime
Construccions mecàniques amb Lego
Lego màquines simples i motoritzades
Autòmats de Lego en acció!
Descobreix en Bee-bot!
Il·luminem robots

Novetat!

Enginys tecnològics. De l’engranatge a la programació

AUDIOVISUALS I MULTIMÈDIA
Construint la nostra Realitat Virtual
Programació de videojocs amb Scratch
Aventures de cine
Un doblatge de pel·lícula

Novetat!

Zootrop Estroboscòpic
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NOM DE L'ACTIVITAT

ESPAI CULTURA

CIÈNCIA
De la cèl·lula a l'ADN
Capes de la Terra i tectònica de plaques
Els colors de la llum
Reacciona...Tenim Química!

Novetat!

Investiguem un crim

Novetat!

Ciència, acció...reacció!

Novetat!

Invents científics

Novetat!

Bàsic, l'oposat de l'àcid

Novetat!

Teatre científic: el Mag Merlí

Novetat!

Teatre científic: el nàufrag

Novetat!

La ciència del joc

CIÈNCIES SOCIALS
Desenvolupa l'esperit emprenedor
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NOM DE L'ACTIVITAT

ESPAI CULTURA

EDUCACIÓ EN VALORS I HÀBITS SALUDABLES
L'esmorzar saludable
El plat equilibrat
Coneixent els Jardinets de la caixa

Novetat!

Ous verds amb pernil

LLENGUATGES ARTÍSTICS
Ordit i Trama
Construeix les teves vinyetes de còmic
Pintem la música
Espirografia i moviment corporal

Novetat!

Modelem l'espai: jocs d'escultura
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NOVETATS PEL CURS 2020/21
TALLER DE TECNOLOGIA I ROBÒTICA

ENGINYS TECNOLÒGICS:
De l’engranatge a la
programació

Aquest taller proposa un recorregut per la tecnologia de manera pràctica i manipulativa. Ens
centrarem en 4 aspectes bàsics: els engranatges, circuits elèctrics, construccions «makers» i la
programació amb robots. Es faran 4 grups i es distribuiran en aquestes activitats on se’ls
proposaran reptes a partir de la temàtica en la que es trobin, tot utilitzant material actual i
innovador com per exemple els «Littlebits» pels circuits elèctrics i els robots «TRUE TRUE» amb
tauletes per la robòtica i programació. Treballaran en equip per fer les activitats.
Es pot oferir com a complement de la visita jugada de l’exposició «La ciència del joc».
Observacions per fer el taller a l’escola: es recomana tenir una pantalla o projector per a
poder-hi connectar un ordinador portàtil.

Nivells educatius:
Cicle Inicial Educació Primària
Cicle Mitjà Educació Primària
Cicle Superior Educació Primària
Durada: 1 hora 30 minuts
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Investigar com funciona un circuit elèctric i els components que el formen.
- Despertar l’interès en la dinàmica DIY convertint-la en una cosa real i rellevant.
- Promoure el treball en equip, col·laboració i presentació.
- Estimular el pensament creatiu, crític i de resolució de problemes.
- Iniciar la pràctica en la robòtica.
Competències:
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
- Tractament de la informació i competència digital
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Preu a l’Espai Cultura: 145,00€ / grup
Preu a l’Escola: 165,00€ / grup
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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TALLER D’AUDIOVISUALS I MULTIMÈDIA

ZOOTROP
ESTROBOSCÒPIC

El zootrop va ser un invent creat el 1834 i consisteix en un tambor giratori amb petites
escletxes a través de les quals es pot observar una animació cíclica (loop) provocada per una
sèrie d’imatges seqüenciades.
Amb els nostres “Zootrops estroboscòpics” podem canviar les típiques “tires” de zootrop per
discs de vinil, i els dibuixos per figures de plastilina que es transformen màgicament davant
dels nostres ulls!
L’activitat s’inicia amb una introducció al món del cinema per entendre el mecanisme bàsic
que el fa funcionar, la persistència visual.
Nivells educatius:
Cicle Mitjà Educació Primària
Durada: 1h i 30 minuts
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Descobrir els mecanismes de l’animació i el cinema.
- Experimentar amb la imatge en moviment.
- Comprendre l’efecte “loop” o bucle.
- Potenciar la creativitat.
- Valorar les diferents tècniques de l’animació.
- Mostrar una correcta actitud de treball en les diferents dinàmiques plantejades.

Competències:
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual
- Competència artística i cultural
- Competència d’aprendre a aprendre
Preu a l’Espai Cultura: 150,00€ / grup (no hi ha descomptes)

13

GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ 1859

TALLER DE CIÈNCIA

INVESTIGUEM UN CRIM

Aquest taller proposa als alumnes un joc de detectius on l’objectiu final és descobrir el
culpable però sobretot veure quin tipus d’investigacions es fan i amb quina base. A partir d’un
taulell que contextualitza la història detectivesca, es trobaran amb diversos reptes i misteris
que han de resoldre amb lògica i enginy, a partir de mètodes clàssics de resolució d’enigmes
com missatges secrets en textos, eliminar sospitosos a partir de la seva anatomia, anàlisis de
les escenes de la història en busca d’objectes o pistes del culpable o, fins i tot i més important,
la investigació d’empremtes dactilars.

Nivells educatius:
Cicle Mitjà Educació Primària
Cicle Superior Educació Primària
Durada: 1 hora 30 minuts
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Introducció al mètode científic així com l’aplicació d’hipòtesis.
- Diferenciar empremtes dactilars de diversos individus.
- Promoure el treball en equip.
- Estimular el pensament crític, científic i de resolució de problemes.

Competències:
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència social i ciutadana
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Preu a l’Espai Cultura: 65,00€ / grup
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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TALLER DE CIÈNCIA

CIÈNCIA,
ACCIÓ...REACCIÓ!

La idea del taller gira al voltant d’alguns elements científics. Amb l’ús d’elements mecànics
senzills, experimentarem que tota acció que realitzem sobre un objecte, reacciona d’una
manera. Segons els camins i construccions que realitzem, la resposta final serà una o altra.
També permetrà la realització d’hipòtesis senzilles sobre els resultats, basats en la prova-error
ja que no sempre surten les coses com esperàvem i, per tant, hem de buscar noves solucions.
També experimentarem amb el magnetisme i les seves característiques a través del joc, així
com el moviment de les ones mitjançant el joc de Kamisumo, fent lluitadors de sumo amb
origami.
Es pot oferir com a complement de la visita jugada de l’exposició «La ciència del joc».
Observacions per fer el taller a l’escola: es recomana tenir una pantalla o projector per a
poder-hi connectar un ordinador portàtil.

Nivells educatius:
Cicle Inicial Educació Primària
Cicle Mitjà Educació Primària
Cicle Superior Educació Primària
Durada: 1 hora
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Observar i investigar construccions simples.
- Desenvolupar habilitats d’investigació científica.
- Seguir instruccions de disseny com a part del procés de disseny tècnic.
- Aplicar el mètode científic d’assaig-error així com la realització d’hipòtesis.
- Promoure el treball en equip.

Competències:
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència matemàtica
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
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Preu a l’Espai Cultura: 50,00€ / grup
Preu a l’Escola: 70,00€ / grup
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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TALLER DE CIÈNCIA

INVENTS CIENTÍFICS
Aquest taller proposa un recorregut per la història de la ciència de manera pràctica i
manipulativa. Ens centrarem en l’experimentació de diferents àmbits de la ciència treballant
cooperativament.
Els alumnes tindran l’oportunitat de realitzar diferents experiments relacionats amb algun
científic/a important al llarg de la història. Fent treball en equip hauran d’investigar la proposta
d’experiment i relacionar-lo amb el personatge històric (coneixes a la científica Inge Lehmann?
O potser et sona més en Leonardo Da Vinci?). Podrem així comprovar que la ciència engloba
molts àmbits i que no coneix de temps; cada època ha tingut els seus moments i els seus
descobriments. Qui sap, els petits científics/ques d’avui podrien ser els futurs inventors!
Es pot oferir com a complement de la visita jugada de l’exposició «La ciència del joc».
Observacions per fer el taller a l’escola: és necessari tenir una pantalla o projector per a
poder-hi connectar un ordinador portàtil.
Nivells educatius:
Cicle Mitjà Educació Primària
Cicle Superior Educació Primària
1r Cicle d’ESO
Durada: 1 hora o 1 hora 30 minuts
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Estimular la història com a part de la ciència.
- Despertar l’interès en la ciència convertint-la en una cosa real i rellevant.
- Millorar les habilitats de raonament i de resolució de problemes.
- Destacar el paper de les dones en l’àmbit dels descobriments científics.
Competències:
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència social i ciutadana
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Preu a l’Espai Cultura: 85,00€ / grup (taller d’1 hora) o 125,00€ / grup (taller d’1 hora 30
minuts)
Preu a l’Escola: 105,00€ / grup (taller d’1 hora) o 145,00€ / grup (taller d’1 hora 30 minuts)
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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TALLER DE CIÈNCIA

BÀSIC, L’OPOSAT DE
L’ÀCID

Què és un àcid? Què és una base? Què és el pH? Aquí donarem resposta a aquestes preguntes
i mostrarem mètodes experimentals segurs per poder diferenciar-les de manera rigorosa però
divertida.

Nivells educatius:
Cicle Superior Educació Primària
Durada: 1 hora
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Introduir els conceptes d’àcid, base i neutre.
- Classificar les substàncies segons la seva acidesa.
- Entendre el concepte de pH.

Competències:
- Competència social i ciutadana
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
- Competència d’aprendre a aprendre
Preu a l’Espai Cultura: 230,00€ / grup o 215,00€ / grup si venen 2 grups seguits (no hi ha
descomptes)
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TALLER DE CIÈNCIA

TEATRE CIENTÍFIC: EL
MAG MERLÍ

Per fi, el mag Merlí està disposat a compartir amb nosaltres els seus secrets més preuats! Els
infants acompanyaran als nostres científics en una aferrissada aventura per arribar fins al
castell del mag. Haurem de travessar un bosc ple de boires científiques i fantasmes explosius,
creuar un llac tot convertint-lo en oobleck i desxifrar enigmes misteriosos... Amb l’ajuda dels
participants i els invents científics dels nostres amics esbojarrats, aconseguirem arribar a cada
de Merlí i aprendrem la fòrmula secreta de la pasta dentrífica per a elefants!.
Dia realització: Dimecres 16 de desembre de 2020, a les 10:00h
Nivells educatius:
P4 i P5
Cicle Inicial Educació Primària
Durada: 1 hora

Objectius:
- Experimentar amb objectes quotidians.
- Descobrir la metodologia científica i la importància de l’observació.
- Percebre la ciència i l’experimentació com quelcom divertit.

Competències:
- Competència social i ciutadana
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Preu a l’Espai Cultura: 165,00€ / grup (no hi ha descomptes)
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TALLER DE CIÈNCIA

TEATRE CIENTÍFIC: EL
NÀUFRAG

Els nostres científics bojos, després de naufragar en una illa perduda, expliquen als infants com
van sobreviure mitjançant els seus enginys, i aconsegueixen amb molta diversió que els infants
s’apropin a la ciència i en descobreixin les utilitats d’una manera molt lúdica i participativa.
Posar els cabells de punta als infants amb electricitat estàtica, transmetre senyals elèctrics a
través dels seus cossos, fabricar flubber, fer desaparèixer l’aigua, conservar l’escàs aliment,
etc.
Dia realització: Dimecres 27 de gener de 2021, a les 10:00h
Nivells educatius:
Cicle Mitjà Educació Primària
Cicle Superior Educació Primària
Durada: 1 hora

Objectius:
- Fer-se preguntes i buscar respostes; el pensament científic no és només una formar de raonar
en ciència, sinó que és una forma d’entendre el món.

Competències:
- Competència social i ciutadana
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Preu a l’Espai Cultura: 165,00€ /grup (no hi ha descomptes)
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EXPOSICIÓ DE CIÈNCIA

LA CIÈNCIA DEL JOC

Amb aquesta exposició es proposa una visita jugada, és a dir, s’ofereix una visita guiada al llarg
dels tres grans apartats (“Ciència a la natura”, “Ciència en moviment” i “Ciència robòtica i
digital”) i que permet veure com la ciència intervé en l’evolució de la tecnologia i com posa les
bases per al seu funcionament. Posteriorment, es proporcionarà material per provar algun dels
jocs de l’exposició tot basant-nos en la ciència per poder utilitzar-los.
Com a activitats complementàries es proposen tallers com «Enginys tecnològics», «Ciència,
acció...Reacció!» i «Invents científics».
*Disponible a partir de febrer de 2021
Nivells educatius:
Cicle Inicial Educació Primària
Cicle Mitjà Educació Primària
Cicle Superior Educació Primària
ESO
Durada: 1 hora o 1 hora 30 minuts
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Introduir la ciència com a part del nostre entorn quotidià.
- Despertar l’interès en les màquines i els seus moviments.
- Establir diferències entre la ciència i la tecnologia i el seu ús conjunt.
- Estimular el pensament creatiu, crític, científic i de resolució de problemes.
Competències:
- Competència social i ciutadana
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
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Preu a l’Espai Cultura: 45,00€ / grup (visita d’1 hora) o 65,00€ / grup (visita d’1 hora 30
minuts)
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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TALLER D’EDUCACIÓ EN VALORS I HÀBITS SALUDABLES

OUS VERDS AMB PERNIL

Aquest taller convida a provar abans de dir «no m’agrada». Mitjançant un conte («Ous verds
amb pernil» de Theodor Seuss Geisel), ajudarem als alumnes a desenvolupar la seva
imaginació, així com millorar la seva atenció amb una proposta de presentació de plat cuinat,
per a que els convidi a menjar alguns aliments que no els hi agraden. Així, llegiran un conte,
reflexionarem sobre el que ens explica i realitzarem un plat (ous verds amb pernil, no fregits,
sinó escalfats amb aigua) que posteriorment podrem provar.
Nivells educatius:
Alumnes de P5
Cicle Inicial Educació Primària
3r curs d’Educació Primària
Durada: 1 hora 30 minuts
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Desenvolupar la imaginació.
- Millorar la capacitat d’atenció i la memorització.
- Millorar la sensibilitat i transmetre valors.

Competències:
- Competència social i ciutadana
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Preu a l’Espai Cultura: 190,00€ / grup (no hi ha descomptes)
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TALLER DE LLENGUATGES ARTÍSTICS

MODELEM L’ESPAI:
Jocs d’escultura

En aquest taller coneixerem i experimentarem amb alguns dels principis propis de l’escultura:
els pas de la bidimensionalitat a la tercera dimensió; el treball amb la forma, el volum i l’espai,
el joc amb els buits; la mal·leabilitat de la matèria; i els punts de vista.
El taller us proposa un joc d’escultura que ens aproparà a una pràctica escultòrica moderna
basada en el principi de construcció per plans. Per fer-ho usarem un material senzill com és el
cartró, fàcilment mal·leable i que ens resultarà idoni per jugar, modelar la forma i l’espai.

Nivells educatius:
Cicle Inicial Educació Primària
Cicle Mitjà Educació Primària
Cicle Superior Educació Primària
Durada: 1 hora 30 minuts
Capacitat: 1 grup classe

Objectius:
- Potenciar la creativitat i l’expressió artística.
- Gaudir de l’art com a procés creatiu, a partir d’una metodologia lúdica i experimental.
- Fomentar el treball col·lectiu.

Competències:
- Competència artística i cultural
- Competència d’autonomia i iniciativa personal

Preu a l’Espai Cultura: 180,00€ / grup (no hi ha descomptes)
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ÀMBIT 1: MODERNISTES

Visita als Edificis
Modernistes de la
Fundació 1859

Aquesta activitat consisteix en una visita guiada per l'interior de la Seu de la Fundació 1859
Caixa Sabadell i també per l'antiga Escola Industrial d'Arts i Oficis (actual Espai Cultura de
Sabadell), ambdós construïts a començaments del segle XX i amb una intenció molt concreta,
per un cantó tenir un edifici més gran on poder allotjar les oficines de Caixa Sabadell (entitat
per a la qual es van construir aquests edificis) i per l’altre disposar d’una escola on la gent
pogués estudiar un ofici que li permetés trobar una feina.
A la visita s’explica la història dels edificis i l’ús de cadascun des de la seva construcció fins a
l’actualitat; es parla de l’arquitecte modernista Jeroni Martorell, autor dels dos edificis; i dels
fundadors de Caixa Sabadell, el més conegut dels quals és Pere Turull i Sallent, alcalde i
fabricant tèxtil de Sabadell.
Aprofitant tots els elements modernistes que aquests dos edificis ens ofereixen, es fa una
descripció detallada de tots aquests, fent especial menció al significat de cada un d’ells.
També s’hi inclou una explicació i un recorregut pels jardins (projectats posteriorment) que
uneixen els dos edificis.
També oferim fer aquesta visita guiada amb un recurs digital (consultar condicions i preu a
visitesec@fundaciosabadell.cat).
Els continguts de la visita als edificis modernistes es poden complementar amb un taller on es
treballa o bé un vitrall o bé un mosaic, és a dir, dos dels elements més utilitzats pels
modernistes per a fer els seus edificis i les seves decoracions.
El taller de vitralls, adreçat als alumnes de 2n cicle d’educació infantil i cicle inicial de primària,
consisteix en la realització d'un vitrall adaptant la tècnica emprada pels modernistes en funció
del nivell educatiu de cada grup.
I en el taller de mosaics, adient per cicle mitjà i superior d'educació primària, s'hi realitza un
mosaic amb el material utilitzat des d'època romana per a fer els mosaics, és a dir, les tessel·les
de diferents colors.
Les explicacions s'adapten a l'edat i als interessos dels visitants.
La visita i els tallers també poden realitzar-se en anglès.
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Nivells educatius:
2n Cicle Educació Infantil
Educació Primària
ESO
Batxillerat
Formació professional
Escoles d’adults
Durada: 1 hora (visita) o 2 hores (visita i taller)
Capacitat: 1 grup classe (visita) o 2 grups classe (visita i taller)

Objectius:
- Difondre el coneixement del patrimoni artístic i històric de la ciutat.
- Conèixer el patrimoni arquitectònic de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, obra de l'arquitecte
modernista Jeroni Martorell.
- Introduir el modernisme amb explicacions tècniques de forma entenedora.
- Conèixer els materials modernistes i les seves aplicacions.
- Treballar l'anglès, ja que la visita i els tallers es poden desenvolupar en aquest idioma.

Competències:
- Educació infantil: capacitat d’aprendre a descobrir i tenir iniciativa i capacitat d’aprendre a
pensar i comunicar
- Educació primària i secundària: competència artística i cultural, competència comunicativa
lingüística i audiovisual i competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Preu a l’Espai Cultura: 40,00€ / grup (visita) o 70,00€ / grup (visita i taller)
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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Fem vitralls modernistes

Realització d’un vitrall adaptant la tècnica emprada pels modernistes en funció del nivell
educatiu de cada grup. Els alumnes pinten el vitrall amb les pintures que es fan servir per a
pintar els vitralls reals..
Un vitrall és un vidre pintat de diferents colors. Els vitralls es poden fer ajuntant diferents
vidres de colors, aquests vidres poden ser d’un color concret o bé pintats amb pintures
especials per vidre. Després s’ajunten els uns als altres mitjançant un altre material, el plom.
Els alumnes, en aquest taller, faran una introducció al món dels vitralls fent-ne una petita
mostra que es podran emportar a casa.
Activitat disponible també en anglès.
Observacions per fer el taller a l’escola: es recomana tenir una pantalla o projector per a
poder-hi connectar un ordinador portàtil.

Nivells educatius:
2n Cicle Educació Infantil
Cicle Inicial Educació Primària
Durada: 1 hora
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Conèixer els materials modernistes i les seves aplicacions.
- Estimular la curiositat pels materials i les tècniques del modernisme.
- Treballar l'anglès, ja que el taller es pot desenvolupar en aquest idioma.
Competències:
Educació infantil: capacitat d’aprendre a descobrir i tenir iniciativa i capacitat d’aprendre a
conviure i habitar el món
Educació primària: competència artística i cultural i competència d'aprendre a aprendre
Preu a l’Espai Cultura: 40,00€ / grup
Preu a l’Escola: 60,00€ / grup
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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Mosaics de colors

En aquest taller els alumnes realitzaran un mosaic amb el material utilitzat des d'època romana
per a fer els mosaics, és a dir, les tessel·les de diferents colors.
La creació d'un mosaic és un art molt antic que en l'època del modernisme va originar el
trencadís, fet amb trossos irregulars de ceràmica, marbre o vidre, generalment de disseny
abstracte.
En el mosaic que els alumnes faran i s’emportaran a casa hi afegiran un petit imant per poder
posar-lo a la nevera.
Activitat disponible també en anglès.
Observacions per fer el taller a l’escola: es recomana tenir una pantalla o projector per a
poder-hi connectar un ordinador portàtil.

Nivells educatius:
Cicle Mitjà Educació Primària
Cicle Superior Educació Primària
Durada: 1 hora
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Conèixer els materials modernistes i les seves aplicacions.
- Estimular la curiositat pels materials i les tècniques del modernisme.
- Treballar l'anglès, ja que el taller es pot desenvolupar en aquest idioma.

Competències:
- Competència artística i cultural
- Competència d'aprendre a aprendre
Preu a l’Espai Cultura: 40,00€ / grup
Preu a l’Escola: 60,00€ / grup
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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ÀMBIT 2: MATEMÀTIQUES

Fes càlculs

El taller consisteix en fer càlculs matemàtics d’una forma divertida a partir de jocs diversos i
col·laborant en grup. Els jocs varien depenent de l’edat.
El càlcul és un conjunt de mètodes que, aplicats a una col·lecció de símbols o nombres,
permeten d’obtenir el resultat d’una operació o d’un problema.
El càlcul mental consisteix en realitzar càlculs matemàtics utilitzant només el cervell, sense
l’ajuda d’altres instruments com calculadores o inclús llapis i paper o els dits per comptar
fàcilment.
Una de les eines que utilitzarem en el taller són les cartes de sumes i restes i les de
multiplicacions, les quals són molt útils per a poder fer més amens els càlculs més difícils;
aquest tipus de cartes ajuden a agilitzar el càlcul mental.
Es pot combinar amb un altre taller de matemàtiques dels que oferim, si es fan dos tallers la
duració és de 2 hores i poden venir dos grups classe alhora, depenent de l’edat els tallers són:
- Juguem amb el tangram
- Miralls matemàtics
- Geometria en 2D i 3D
- L’Estratègia ho és tot
- Joc de lògica matemàtica
Nivells educatius:
Educació Primària
Durada: 1 hora (1 taller) o 2 hores (2 tallers)
Capacitat: 1 grup classe (1 taller) o 2 grups classe (2 tallers)
Objectius:
- Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de
problemes que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements
geomètrics i estimacions, i ser capaç d’aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana.
- Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi
de resoldre de manera creativa problemes.
- Potenciar la imaginació, la creativitat i la participació.
- Manipular materials diferents.
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Competències:
- Competència matemàtica
- Competència d’aprendre a aprendre
Preu a l’Espai Cultura: 45,00€ / grup (1 taller) o 85,00€ / grup (2 tallers)
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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Juguem amb el tangram

El tangram és un trencaclosques d’origen xinès constituït per un quadrat dividit en set formes
geomètriques amb la combinació de les quals es poden construir diverses figures.
L’activitat, per a Cicle Inicial, consisteix en construir un tangram amb un full d’origami,
identificar quines formes geomètriques el compon i crear figures diferents amb les seves 7
peces.
I per a Cicle Mitjà i Superior s’utilitzaran peces de tangram ja preparades i fetes amb peces
imantades, es potenciarà la part més de construcció i, segons el nivell, es treballaran aspectes
com el perímetre i l’àrea de les figures geomètriques que el componen.
Es pot combinar amb un altre taller de matemàtiques dels que oferim, si es fan dos tallers la
duració és de 2 hores i poden venir dos grups classe alhora, depenent de l’edat els tallers són:
- Fes càlculs
- Miralls matemàtics
- Geometria en 2D i 3D
- L’Estratègia ho és tot
- Joc de lògica matemàtica
Observacions per fer el taller a l’escola: es recomana tenir una pantalla o projector per a
poder-hi connectar un ordinador portàtil.
Nivells educatius:
Educació Primària
Durada: 1 hora (1 taller) o 2 hores (2 tallers)
Capacitat: 1 grup classe (1 taller) o 2 grups classe (2 tallers)
Objectius:
- Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de
problemes que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements
geomètrics i estimacions, i ser capaç d’aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana.
- Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi
de resoldre de manera creativa problemes.
- Potenciar la imaginació, la creativitat i la participació.
- Manipular materials diferents.
31

GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ 1859

Competències:
- Competència matemàtica
- Competència d’aprendre a aprendre
Preu a l’Espai Cultura: 45,00€ / grup (1 taller) o 85,00€ / grup (2 tallers)
Preu a l’Escola: 65,00€ / grup (1 taller)
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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Geometria en 2D i 3D

El taller tractarà la idea del pas d’una figura geomètrica en dues dimensions a les tres
dimensions. Per fer-ho, utilitzarem geoplans per crear diferents formes geomètriques i
comprendre que formes geomètriques complexes estan formades per d’altres més senzilles.
El geoplà és un joc didàctic per a estudiar la geometria del pla (en el seu sentit més ampli) que
consisteix en una taula quadrada on hi ha uns claus o puntes equidistants de manera que
enganxant-hi unes gomes elàstiques es poden reproduir figures en diferents posicions per tal
d’estudiar-ne propietats geomètriques.
Posteriorment, amb l’ajut de figures geomètriques diverses, planes i d’altres amb volum,
buscarem les similituds amb els seus equivalents a les tres dimensions i les construirem amb
l’ajut de peces magnètiques (Geomag) per veure les relacions entre elles.
Es pot combinar amb un altre taller de matemàtiques dels que oferim, si es fan dos tallers la
duració és de 2 hores i poden venir dos grups classe alhora, depenent de l’edat els tallers són:
- Fes càlculs
- Miralls matemàtics
- Geometria en 2D i 3D
- L’estratègia ho és tot
- Joc de lògica matemàtica
Observacions per fer el taller a l’escola: es recomana tenir una pantalla o projector per a
poder-hi connectar un ordinador portàtil.
Nivells educatius:
Educació Primària
Durada: 1 hora (1 taller) o 2 hores (2 tallers)
Capacitat: 1 grup classe (1 taller) o 2 grups classe (2 tallers)
Objectius:
- Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de
problemes que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements
geomètrics i estimacions, i ser capaç d’aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana.
- Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi
de resoldre de manera creativa problemes.
- Potenciar la imaginació, la creativitat i la participació.
- Manipular materials diferents.
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Competències:
- Competència matemàtica
- Competència d’aprendre a aprendre
Preu a l’Espai Cultura: 45,00€ / grup (1 taller) o 85,00€ / grup (2 tallers)
Preu a l’Escola: 65,00€ / grup (1 taller)
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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Miralls matemàtics

El taller proposa l’ús de miralls per treballar, per una banda, el concepte de simetria, i per
l’altra, la formació de figures geomètriques.
S’investigaran les propietats que tenen els diversos polígons, així com les diferències i
similituds entre ells (vèrtex, angle, etc.).
També podran construir les seves pròpies figures i veure quina resposta donen davant d’un
mirall. Tot això, treballant de manera cooperativa i utilitzant tant miralls normals com llibres
de miralls.
Es pot combinar amb un altre taller de matemàtiques dels que oferim, si es fan dos tallers la
duració és de 2 hores i poden venir dos grups classe alhora, depenent de l’edat els tallers són:
- Fes càlculs
- L’estratègia ho és tot
- Geometria en 2D i 3D
- Juguem amb el tangram
- Joc de lògica matemàtica
Observacions per fer el taller a l’escola: es recomana tenir una pantalla o projector per a
poder-hi connectar un ordinador portàtil.
Nivells educatius:
Cicle Mitjà Educació Primària
Cicle Superior Educació Primària
Durada: 1 hora (1 taller) o 2 hores (2 tallers)
Capacitat: 1 grup classe (1 taller) o 2 grups classe (2 tallers)
Objectius:
- Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de
problemes que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements
geomètrics i estimacions, i ser capaç d’aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana.
- Conèixer el concepte de simetria i relacionar les propietats dels diferents tipus de polígons.
- Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi
de resoldre de manera creativa problemes.
- Potenciar la imaginació, la creativitat i la participació.
- Manipular materials diferents.
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Competències:
- Competència matemàtica
- Competència d’aprendre a aprendre
Preu a l’Espai Cultura: 45,00€ / grup (1 taller) o 85,00€ / grup (2 tallers)
Preu a l’Escola: 65,00€ / grup (1 taller)
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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L’estratègia ho és tot

L’activitat consisteix en resoldre cinc reptes d’estratègia diferents en grup que posen a prova
els nois i noies. No tot és blanc o negre.
L’estratègia és l’art de coordinar les accions i de maniobrar per tal d’aconseguir una finalitat.
En aquest cas, l’objectiu és resoldre reptes que a simple vista poden semblar senzills però que
no ho són tant.
Jocs con el nim, els gats i ratolins, la inversió, les rajoles d’en Dudeney, el Cub Soma o d’altres
faran que els nois i noies pensin i reflexionin sobre quina és la millor solució, no es tracta de
ser el més ràpid, sinó d’aconseguir resoldre’ls.
Es pot combinar amb un altre taller de matemàtiques dels que oferim, si es fan dos tallers la
duració és de 2 hores i poden venir dos grups classe alhora, depenent de l’edat els tallers són:
- Fes càlculs
- Miralls matemàtics
- Geometria en 2D i 3D
- Juguem amb el tangram
- Joc de lògica matemàtica
Observacions per fer el taller a l’escola: es recomana tenir una pantalla o projector per a
poder-hi connectar un ordinador portàtil.

Nivells educatius:
Cicle Superior Educació Primària
ESO
Batxillerat
Durada: 1 hora (1 taller) o 2 hores (2 tallers)
Capacitat: 1 grup classe (1 taller) o 2 grups classe (2 tallers)
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Objectius:
- Saber emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes.
- Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant estratègies diverses.
- Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi
de resoldre de manera creativa problemes.
- Potenciar la imaginació, la creativitat i la participació.
- Manipular materials diferents.

Competències:
- Competència matemàtica
- Competència d’aprendre a aprendre

Preu a l’Espai Cultura: 45,00€ / grup (1 taller) o 85,00€ / grup (2 tallers)
Preu a l’Escola: 65,00€ / grup (1 taller)
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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Joc de lògica
matemàtica

En aquest taller es proposa exercitar les matemàtiques a partir de jocs lògics, de càlcul mental,
estratègia i habilitat. Per taules, es proposa un joc basat en el sistema del Trivial, on hauran de
completar el «formatget» a partir de diferents proves ràpides i un repte final més manual de
destresa estratègica.
Es pot combinar amb un altre taller de matemàtiques dels que oferim, si es fan dos tallers la
duració és de 2 hores i poden venir dos grups classe alhora, depenent de l’edat els tallers són:
- Fes càlculs
- Juguem amb el tangram
- Miralls matemàtics
- Geometria en 2D i 3D
- L’Estratègia ho és tot
Observacions per fer el taller a l’escola: es recomana tenir una pantalla o projector per a
poder-hi connectar un ordinador portàtil.
Nivells educatius:
Cicle Superior Educació Primària
1r Cicle d’ESO
Durada: 1 hora (1 taller) o 2 hores (2 tallers)
Capacitat: 1 grup classe (1 taller) o 2 grups classe (2 tallers)
Objectius:
- Saber emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes.
- Mantenir una actitud de recerca davant de problemes tot assajant estratègies diverses.
- Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi
de resoldre problemes de manera creativa.
- Potenciar la imaginació, la creativitat i la participació.
- Manipular materials diferents
Competències:
- Competència matemàtica
- Competència d’aprendre a aprendre
Preu a l’Espai Cultura: 45,00€ / grup (1 taller) o 85,00€ / grup (2 tallers)
Preu a l’Escola: 65,00€ / grup (1 taller)
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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Matemàtiques Infantil

En aquest taller es proposa exercitar les matemàtiques a partir de jocs varis relacionats amb
les matemàtiques. Per taules, es proposen diferents jocs, treballant la geometria, el càlcul i la
classificació de colors i formes.
Observacions per fer el taller a l’escola: es recomana tenir una pantalla o projector per a
poder-hi connectar un ordinador portàtil.
Nivells educatius:
Alumnes de P4 i P5
Durada: 1 hora
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques.
- Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi
de resoldre problemes de manera creativa.
- Potenciar la imaginació, la creativitat i la participació.
- Manipular materials diferents

Competències:
- Competència matemàtica
- Competència d’aprendre a aprendre
Preu a l’Espai Cultura: 45,00€ / grup
Preu a l’Escola: 65,00€ / grup
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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Cúpules de Leonardo

Leonardome és un recurs lúdic educatiu que permet construir estructures ideades per
Leonardo Da Vinci. A partir de diferents patrons geomètrics – presents al Codex Atlanticuspodem aixecar «cúpules autosostenibles»: els seus elements no necessiten cap element d’unió
fixa. A partir de peces de fusta, els alumnes podran construir cúpules basant-se en
l’acoblament tridimensional d’elements que es donen suport els uns als altres. El resultat
permetrà poder posar-se dins la cúpula.
Aquestes cúpules, juntament amb el pont de Leonardo, permetran treballar conceptes
relacionats amb la geometria, la tecnologia, l’art i la història, sempre des de la col·laboració i el
treball en equip.
Nivells educatius:
Cicle Mitjà Educació Primària
Cicle Superior Educació Primària
1r Cicle d’ESO
Durada: 2 hores
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Desenvolupar la capacitat de raonament i capacitat d’abstracció.
- Descriure relacions espacials aplicant transformacions geomètriques.
- Utilitzar models geomètrics per resoldre problemes.
- Aprendre a apreciar les diferents produccions artístiques i contextualitzar-les en cada
moment històric.
Competències:
- Competència matemàtica
- Competència d’aprendre a aprendre
Preu a l’Espai Cultura: 160,00€ / grup
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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ÀMBIT 3: TECNOLOGIA I ROBÒTICA

Lego WeDo

Construcció d’un robot amb peces de Lego seguint unes instruccions, després es pot veure
quins moviments realitza aquest robot gràcies a la connexió del robot a un ordinador a través
d’un cable usb. El set de peces de Lego inclou un motor i dos sensors (de proximitat i
d’inclinació).
Observacions per fer el taller a l’escola: és necessari tenir una pantalla o projector per a
poder-hi connectar un ordinador portàtil.
Nivells educatius:
Cicle Inicial Educació Primària
Cicle Mitjà Educació Primària
Cicle Superior Educació Primària
Durada: 2 hores
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Apropar els coneixements bàsics dels conceptes de programació i robòtica de forma lúdica i
des de la transdisciplinarietat, amb la inclusió de competències i coneixements d’àrees
diverses, en una sola activitat.
- Promoure l'automotivació i el pensament creatiu mitjançant la presentació d’eines noves i
formes flexibles (construcció i programació).
- Promoure els valors de compartir, cooperació (i no competició), així com els possibles valors
socials i culturals d’allò que han creat o construït.
- Aprendre a resoldre problemes tecnològics que es poden presentar en la quotidianitat.
Competències:
- Tractament de la informació i competència digital
- Competència d’aprendre a aprendre
Preu a l’Espai Cultura: 150,00€ / grup
Preu a l’Escola: 170,00€ / grup
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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Lego WeDo 2.0

Aquest taller és una evolució del Lego WeDo, amb una gamma de colors i formes diverses
permet la construcció de diferents robots, ara sense fils, i amb propostes de modificacions
sobre el mateix robot, incentivant no només la mateixa construcció sinó també la resolució de
problemes proposats. A més, es treballa programació, pel que les construccions que facin els
alumnes es traslladaran a la creació de moviments mitjançant una metodologia molt intuïtiva
amb un entorn molt visual i senzill.
Nivells educatius:
Cicle Mitjà Educació Primària
Cicle Superior Educació Primària
1r Cicle d’ESO
Durada: 2 hores
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Investigar modelats i disseny de solucions.
- Desenvolupar habilitats eficaces de programació i resolució de problemes mitjançant la
descomposició de problemes i pensament algorítmic.
- Millorar les habilitats bàsiques de programació.
- Estimular el pensament creatiu, crític, científic i de resolució de problemes.
- Promoure els valors de compartir, cooperació (i no competició), així com els possibles valors
socials i culturals d’allò que han creat o construït.
Competències:
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència matemàtica
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
- Tractament de la informació i competència digital
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Preu a l’Espai Cultura: 190,00€ / grup
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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Lego Spike Prime

Aquest nou set de Lego combina els elements més importants de construcció, amb un
hardware molt fàcil d’utilitzar, així com un intuïtiu llenguatge de programació en format
trencaclosques. Permet experimentar mitjançant activitats d’aprenentatge lúdic per tenir
pensament crític i resoldre problemes complexos, independentment del nivell de coneixement
dels alumnes.
Els materials del set permeten possibilitats infinites de disseny creatiu com també promouen
l’adquisició de les habilitats bàsiques STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i
Matemàtiques) i del segle XXI. S’inclouen sensors i motors de gran precisió que permetran
construir robots divertits, dispositius dinàmics i altres models interactius.

Nivells educatius:
4t de Primària
Cicle Superior Educació Primària
1r Cicle d’ESO
Durada: 2 hores
Capacitat: 1 grup classe

Objectius:
- Aplicar habilitats de disseny tècnic en cada pas del procés.
- Desenvolupar habilitats eficaces de programació i resolució de problemes mitjançant la
descomposició de problemes i pensament algorítmic.
- Dissenyar projectes que combinen components de hardware i software per recollir i
intercanviar dades.
- Treballar amb variables, vectors i dades en el núvol.
- Aplicar el pensament crític i desenvolupar habilitats fonamentals pels professors del futur.
- Promoure els valors de compartir, cooperació (i no competició), així com els possibles valors
socials i culturals d’allò que han creat o construït.
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Competències:
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència matemàtica
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
- Tractament de la informació i competència digital
Preu a l’Espai Cultura: 190,00€ / grup
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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Construccions
mecàniques amb Lego

Aquesta activitat és la versió inicial del taller “Lego: màquines simples i motoritzades”.
Dóna les eines per descobrir com funciona el món real des de les visions més senzilles. La
dinàmica del taller es basa en la construcció, per part dels alumnes, d’una màquina simple, a
partir d’un guió, unes idees i treballant els principis bàsics dels engranatges, rodes, eixos,
palanques i politges, al mateix temps que s’estableixen les bases de l’aprenentatge de ciències
i enginyeria.
En definitiva, es fomenta l’aprenentatge de mecanismes bàsics de construcció i d’estructures
de la vida real, a l’hora que es treballa la investigació científica i el disseny creatiu d’enginyeria.
Tot això, dins del concepte de les STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) on es
reforça de nou la idea de treball en equip.
Observacions per fer el taller a l’escola: es recomana tenir una pantalla o projector per a
poder-hi connectar un ordinador portàtil.

Nivells educatius:
Cicle Inicial Educació Primària
Cicle Mitjà Educació Primària
Durada: 1 hora 30 minuts
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Apropar els coneixements bàsics dels conceptes de màquines, mecanismes i engranatges que
existeixen i entendre el seu funcionament de forma lúdica i des de la transdisciplinarietat, amb
la inclusió de competències i coneixements d’àrees diverses, en una sola activitat, com són la
ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques.
- Crear i explorar màquines i mecanismes reals, així com investigar els seus principis.
- Promoure l'automotivació i el pensament creatiu mitjançant la presentació d’eines noves i
formes flexibles (construcció, deducció i resolució de problemes).
- Promoure els valors de compartir, cooperació (i no competició), així com els possibles valors
socials i culturals d’allò que han creat o construït.
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Competències:
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència matemàtica
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Preu a l’Espai Cultura: 125,00€ / grup
Preu a l’Escola: 145,00€ / grup
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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Lego màquines simples i
motoritzades

Aquest taller dóna les eines per descobrir com funciona el món real. La dinàmica del taller es
basa en la construcció, per part dels alumnes, d’una màquina concreta, centrant-se en el seu
funcionament, des d’entendre els elements que formen una màquina (engranatges, politges i
derivats, en els quals es tracten temes de física), així com l’estudi del seu funcionament
(forces, fricció, treball, etc.). També es treballarà la seva aplicació electrònica amb bateries i
motors.
En definitiva, es fomenta l’aprenentatge de mecanismes bàsics de construcció, d’estructures i
fonts d’energia de la vida real, a l’hora que es treballa la investigació científica i el disseny
creatiu d’enginyeria. Tot això, dins del concepte de les STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i
matemàtiques) on es reforça de nou la idea de treball en equip.
Observacions per fer el taller a l’escola: es recomana tenir una pantalla o projector per a
poder-hi connectar un ordinador portàtil.
Nivells educatius:
Cicle Mitjà Educació Primària
Cicle Superior Educació Primària
1r Cicle ESO
Durada: 2 hores
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Apropar els coneixements bàsics dels conceptes de màquines, mecanismes i engranatges que
existeixen i entendre el seu funcionament de forma lúdica i des de la transdisciplinarietat, amb
la inclusió de competències i coneixements d’àrees diverses, en una sola activitat, com són la
ciència, la tecnologia l’enginyeria i les matemàtiques.
- Crear i explorar màquines i mecanismes reals, així com investigar els seus principis i
desenvolupar conceptes (segons nivell) de forces equilibrades i no equilibrades, fricció o
treball, entre d’altres.
- Promoure l'automotivació i el pensament creatiu mitjançant la presentació d’eines noves i
formes flexibles (construcció, deducció i resolució de problemes).
- Promoure els valors de compartir, cooperació (i no competició), així com els possibles valors
socials i culturals d’allò que han creat o construït.
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Competències:
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència matemàtica
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Preu a l’Espai Cultura: 175,00€ / grup
Preu a l’Escola: 195,00€ / grup
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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Autòmats de Lego en
acció!

Els autòmats són màquines que imiten la figura i els moviments d’un ésser animat. Algunes
joguines transformen el moviment circular de les seves rodes en un moviment lineal, i ho fan a
través de mecanismes especials. En aquest taller els alumnes aprendran quines peces fan
funcionar els autòmats (lleves, bieles, etc.) i com poden interactuar amb ells fent les seves
pròpies creacions a partir de peces de Lego i un model de fusta.
Observacions per fer el taller a l’escola: es recomana tenir una pantalla o projector per a
poder-hi connectar un ordinador portàtil.
Nivells educatius:
Cicle Inicial Educació Primària
Cicle Mitjà Educació Primària
Durada: 1 hora 30 minuts
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Observar i investigar els elements d’un autòmat: engranatges, eixos i rodes, palanques i
politges.
- Desenvolupar habilitats d’investigació científica.
- Seguir instruccions de disseny com a part del procés de disseny tècnic.
- Aprendre a utilitzar el vocabulari corresponent a referir-se a autòmats.
- Realitzar proves justes, predir i mesurar, recopil·lar dades i descriure resultats.
- Promoure els valors de compartir, cooperació (i no competició), així com els possibles valors
socials i culturals d’allò que han creat o construït.
Competències:
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència matemàtica
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Preu a l’Espai Cultura: 125,00€ / grup
Preu a l’Escola: 145,00€ / grup
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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Descobreix en Bee-bot!

En Bee-bot és un petit robot amb forma d’abella que és robust i molt fàcil de fer servir, ideal
per a aquestes edats. L’objectiu és aprendre el llenguatge direccional, girs, lateralitats i altres
conceptes d’espacialitat. Tot això mentre juguen amb el robot, que seguirà les nostres
instruccions per uns camins que hauran creat ells mateixos, així poden decidir ells quines
ordres caldrà donar-li. També es poden utilitzar lletres i nombres matemàtics per completar
l’educació transversal.
Observacions per fer el taller a l’escola: es recomana tenir una pantalla o projector per a
poder-hi connectar un ordinador portàtil.

Nivells educatius:
P4
P5
Cicle Inicial Educació Primària
Durada: 1 hora i 30 minuts
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Seleccionar i valorar la informació rebuda o aconseguida per mitjà de les tecnologies de la
informació i de la comunicació.
- Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi
de resoldre de manera creativa problemes, situacions personals i necessitats de la vida
quotidiana.
- Iniciar el procés d’aprenentatge de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les
tecnologies a través del joc i la cooperació entre companys.
- Promoure l’automotivació i el pensament creatiu mitjançant la presentació d’eines noves i
formes flexibles (construcció i programació).
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Competències:
Educació Infantil:
- Capacitat d’aprendre a pensar i a comunicar
- Capacitat d’aprendre a descobrir i tenir iniciativa
Educació primària:
- Tractament de la informació i competència digital
- Competència d’aprendre a aprendre
Preu a l’Espai Cultura: 150,00€ / grup
Preu a l’Escola: 170,00€ / grup
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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Il·luminem robots!

Aquest taller proposa la construcció d’un robot a partir de la creació d’un circuit elèctric i
material divers. Es treballen les idees claus relacionades amb un circuit electrònic, a partir
d’una pila de botó, cinta adhesiva de coure i un LED. També es desenvolupa la part creativa, ja
que cada robot parteix de les mateixes bases però poden ser completament diferents uns dels
altres. Es destaca la utilització de cinta adhesiva de coure, un material molt efectiu per a la
creació de circuits en 2D però també en 3D, pel que les possibilitats poden arribar a ser
infinites!
Els alumnes s’emporten a casa la creació individual del robot.
Observacions per fer el taller a l’escola: es recomana tenir una pantalla o projector per a
poder-hi connectar un ordinador portàtil.
Nivells educatius:
Cicle Inicial Educació Primària
Cicle Mitjà Educació Primària
Cicle Superior Educació Primària
Durada: 1 hora 30 minuts
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Investigar com funciona un circuit elèctric i els components que el formen.
- Despertar l'interès en la dinàmica DIY, convertint-la en una cosa real i rellevant.
- Estimular el pensament creatiu, crític, científic i de resolució de problemes.
- Promoure els valors de compartir, cooperació (i no competició), així com els possibles valors
socials i culturals d’allò que han creat o construït.
Competències:
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència matemàtica
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
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Preu a l’Espai Cultura: 160,00€ / grup
Preu a l’Escola: 190,00€ / grup
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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ÀMBIT 4: AUDIOVISUALS I MULTIMÈDIA

Construint la nostra
Realitat Virtual

Es tracta d’un innovador taller d’Introducció a la Realitat Virtual immersiva. Gràcies a uns
visors de Realitat virtual i uns telèfons mòbils Smartphone podran submergir-se en aquest
tipus de tecnologia immersiva que, sens dubte, els captivarà. Coneixeran, i provaran diferents
aplicacions (apps) gratuïtes disponibles per crear els seus propis móns immersius de Realitat
virtual i practicaran la creació de fotografies esfèriques immersives 360º.
Nivells educatius:
Cicle Mitjà Educació Primària
Cicle Superior Educació Primària
ESO
Batxillerat
Durada: 2 hores
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de
propostes visuals.
- Iniciar-se en la utilització per a l’aprenentatge de les tecnologies de la informació i la
comunicació, seleccionar i valorar la informació rebuda o aconseguida per mitjà de les
tecnologies de la informació i de la comunicació.
- Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi
de resoldre de manera creativa problemes, situacions personals i necessitats de la vida
quotidiana.
- Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les diferents
manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació.
Competències:
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual
- Competència artística i cultural
- Tractament de la informació i competència digital
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Preu a l’Espai Cultura: 180,00€ / grup
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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Programació de
videojocs amb Scratch

L'Scratch és una aplicació per iniciar els infants a la programació (de videojocs), amb un
sistema força intuïtiu i visual, basada en la idea de programació a través de trencaclosques de
colors. Aquesta sessió permetrà fer als alumnes, un primer tast per experimentar amb les
opcions bàsiques del programa a l’hora de poder crear el seu propi videojoc.
El taller també es pot realitzar en anglès, no tant en les explicacions com en la interfície del
programa, que es pot utilitzar íntegrament en aquest idioma; així els alumnes poden treballar
l’anglès però poden anar consultant les paraules més complexes en català.
Observacions per fer el taller a l’escola: és necessari tenir instal·lat als ordinadors que
s’utilitzaran per a fer el taller el programa Scratch 2.0

Nivells educatius:
Cicle Mitjà Educació Primària
Cicle Superior Educació Primària
1r ESO
Durada: 2 hores
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Conèixer els conceptes bàsics de la programació i la construcció per blocs, així com entendre
la importància de la seqüencialitat de les instruccions per fer funcionar els elements d’un
videojoc.
- Aprendre a col·laborar amb els companys a l’hora de prendre decisions.
- Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de
propostes visuals.
- Iniciar-se en la utilització per a l’aprenentatge de les tecnologies de la informació i la
comunicació, seleccionar i valorar la informació rebuda o aconseguida per mitjà de les
tecnologies de la informació i de la comunicació.
- Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les diferents
manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació.
- Treballar l'anglès, ja que la interfície del programa es troba en aquest idioma.
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Competències:
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual
- Competència artística i cultural
- Tractament de la informació i competència digital
Preu a l’Espai Cultura: 120,00€ / grup
Preu a l’Escola: 160,00€ / grup
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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Aventures de cine

Els alumnes faran una introducció a la base del llenguatge cinematogràfic (tipus de plans i
muntatge), i els explicarem què és bàsic per a poder explicar una bona història. A partir d’aquí
se’ls plantejarà l’activitat a realitzar: en grups prepararan el guió i l’storyboard d’un
curtmetratge de cinema mut del que ells mateixos en seran els actors.
Amb tot preparat (vestuari, maquillatge, etc.) rodaran els curtmetratges en el nostre plató de
croma.
Nivells educatius:
Cicle Mitjà Educació Primària
Cicle Superior Educació Primària
ESO
Batxillerat
Durada: 2 hores
Capacitat: 1 grup classe

Objectius:
- Descobrir i utilitzar els mecanismes bàsics del llenguatge cinematogràfic.
- Experimentar, des de la identitat, amb la imatge en moviment.
- Potenciar l’expressió corporal.
- Valorar els avenços tecnològics.
- Mostrar una correcta actitud de treball en les diferents dinàmiques plantejades.

Competències:
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual
- Competència artística i cultural
- Competència d’aprendre a aprendre
Preu a l’Espai Cultura: 250,00€ / grup (no hi ha descomptes)
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Un doblatge de pel·lícula

El taller s’inicia amb una explicació dels aspectes bàsics que cal tenir en compte per encarar un
doblatge. Tot seguit es repartiran els guions, i es donaran indicacions de diferents escenes per
a què els alumnes les puguin assajar. A l’hora de doblar les escenes comptaran amb els vídeos
de les mateixes convenientment subtitulades i amb els codis de temps que els facilitaran les
entrades.
Nivells educatius:
Cicle Mitjà Educació Primària
Cicle Superior Educació Primària
1r Cicle ESO
Durada: 1h i 30 minuts
Capacitat: 1 grup classe

Objectius:
- Introduïr-se al món del doblatge.
- Treballar la redacció i la mètrica.
- Treballar la lectura i la dicció.
- Treballar la parla en públic i la interpretació.
- Valorar el treball específic d’aquesta tècnica.
- Mostrar una correcta actitud de treball en les diferents dinàmiques plantejades.

Competències:
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual
- Competència artística i cultural
- Competència d’aprendre a aprendre
Preu a l’Espai Cultura: 150,00€ / grup (no hi ha descomptes)
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ÀMBIT 5: CIÈNCIA

De la cèl·lula a l’ADN

En aquest taller es proposa investigar l’estructura de l’ADN, conèixer els seus components i el
seu funcionament. Es realitzaran diferents activitats al voltant d’aquesta premissa; per
exemple tindran l’oportunitat de fer un experiment molt senzill de realitzar però molt
interessant a nivell d’elaboració d’hipòtesis i que com a resultat exposa la visualització a simple
vista del nostre propi material genètic. A tot això s’afegeix la visualització i anàlisis de mostres
de cèl·lules i els components que formen el seu interior amb microscopi.
Es pot fer conjuntament amb el taller de “Capes de la Terra i tectònica de plaques”.
Nivells educatius:
ESO
Batxillerat
Durada: 1 hora o 1 hora i 30 minuts o 3h (taller ADN + taller Capes de la Terra)
Capacitat: 1 grup classe (1 taller) o 2 grups classe (taller ADN + taller Capes de la Terra)
Objectius:
- Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en diverses
disciplines.
- Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals.
- Aplicar l’estructura i funcionament de l’ADN amb els seus processos cel·lulars.
- Utilitzar la metodologia científica per a la realització de protocols.
- Desenvolupar hàbits de treball en equip per a la resolució de problemes.
- Conèixer i valorar de manera crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el canvi de
les condicions de vida.
Competències:
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Preu a l’Espai Cultura: 40,00€ / grup (1 hora) o 60,00€ / grup (1 hora 30 minuts) o 120,00€ /
grup (ADN + Capes de la Terra)
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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Capes de la Terra i
Tectònica de Plaques

Una de les dificultats que hi ha en l’àmbit de la ciència és visualitzar tot allò que no podem
veure. Conèixer com és l’interior del planeta i com està format, així com els processos que es
generen quan s’interacciona en aquest món geològic és l’objectiu del taller.
L’activitat proposa un experiment en grup sobre les capes de la Terra on centrarem la idea no
només amb què hi ha sinó com funcionen conceptes com la densitat. També es realitzaran
altres activitats on s’explorin els diferents tipus de processos que es produeixen als límits de
plaques, tot recopil·lant informació a través del web, establint una xarxa de valors informatius
per incentivar a buscar fonts fiables d‘informació.
Es pot fer conjuntament amb el taller “De la cèl·lula a l’ADN”.
Nivells educatius:
1r Cicle d’ESO
2n Cicle d’ESO
Durada: 1 hora 30 minuts o 3 hores (taller Capes de la Terra + taller ADN)
Capacitat: 1 grup classe (1 taller) o 2 grups classe (taller Capes de la Terra + taller ADN)

Objectius:
- Descobrir els models de capes de la Terra i les seves característiques.
- Aplicar el mètode científic a partir d’experiments.
- Ús de competències digitals.
- Promoure la resolució de problemes tot treballant en equip.
- Incentivar la cerca d’informació de fonts fiables per Internet

Competències:
- Competència matemàtica
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
- Tractament de la informació i competència digital
Preu a l’Espai Cultura: 65,00€ / grup (1 hora 30 minuts) o 120,00€ / grup (Capes de la Terra +
ADN)
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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Els colors de la llum

La proposta d’aquest taller és descobrir les característiques i propietats que té la llum, a partir
de petites activitats i experiments. En un espai diàfan, els alumnes podran participar en grups
grans, jugaran amb jocs de llums i miralls i així podran descobrir com funciona la reflexió de la
llum. També veurem quins colors formen la llum i veurem quin efecte tenen sobre els prismes.
Finalment experimentarem amb diferents tipus de llums tot fent Lightpainting.
Les creacions fetes amb lightpainting s’enviaran, posteriorment a la realització del taller, a
l’escola.
Observacions per fer el taller a l’escola: és necessari fer el taller en un espai/aula que es pugui
quedar completament a les fosques; així com també es necessita una pantalla amb una sortida
HDMI per a poder-hi connectar una càmera de fer fotos.
Nivells educatius:
Alumnes P5
Cicle Inicial Educació Primària
Cicle Mitjà Educació Primària
Cicle Superior Educació Primària
Durada: 1 hora
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Experimentar el fenomen de reflexió de la llum mitjançant miralls.
- Aplicar coneixements sobre el comportament de la llum utilitzant dispositius lumínics de tot
tipus.
- Conèixer les particularitats dels prismes.
- Promoure la resolució de problemes tot treballant en equip.
Competències:
- Competència matemàtica
- Competència d’aprendre a aprendre
Preu a l’Espai Cultura: 60,00€ / grup
Preu a l’Escola: 90,00€ / grup
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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Reacciona...tenim
química!

Molècules, àtoms, reaccions? són conceptes que quedaran aclarits gràcies als experiments que
l'alumne farà com un autèntic científic.
Es formularan preguntes sobre les propietats i els canvis dels materials i es realitzaran
experiments per donar-hi resposta.
Activitat disponible també en anglès.

Nivells educatius:
Cicle Mitjà d’Educació Primària
Cicle Superior d’Educació Primària
Durada: 1 hora
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Introduir la nomenclatura i vocabulari químics.
- Treballar amb material científic de laboratori.
- Introduir conceptes nous, com ara reacció química o barreja.
- Treballar l’anglès, ja que l’activitat es pot desenvolupar en aquest idioma.
Competències:
- Competència en el coneixement i interacció amb el món físic
- Competència social i ciutadana
Preu a l’Espai Cultura: 230,00€ / grup o 215,00€ / grup si es fan dos grups seguits (no hi ha
descomptes)
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ÀMBIT 6: CIÈNCIES SOCIALS

Desenvolupa l’esperit
emprenedor

En el taller, els participants, a partir d’unes premisses molt concretes, hauran de crear una
petita empresa. L’empresa és avui una realitat bàsica i fonamental en el sistema econòmic i en
el sistema d’organització social en què vivim. L’alumnat que en un futur es podrà integrar com
a treballador/a d’una empresa o convertir-se en empresari, ha de conèixer el món empresarial
i preparar-se per esdevenir una persona multifuncional, adaptable, efectiva, i que treballi en
equip.
Aquest taller pretén que aquesta experiència esdevingui una guia, una ajuda a l’alumnat per
avançar en el seu procés de potenciar la iniciativa personal, i sobretot reflexionar sobre la
importància de les decisions en el procés econòmic global.
Al finalitzar l'activitat, els alumnes hauran adquirit coneixements sobre l’empresa com a unitat
econòmica i sobre la responsabilitat social de l’empresa.
Nivells educatius:
ESO
Batxillerat
Formació professional
Escoles d’adults
Durada: 1 hora
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Adquirir una visió global de l’empresa com a organisme amb uns objectius definits, una
organització determinada, que es mou en un entorn concret i canviant.
- Potenciar la iniciativa i l’autonomia personal participant activament en el disseny, la
planificació, i l’organització d’un petit projecte empresarial; i entendre la importància del
treball en comú en la creació d’aquest petit projecte.
- Aprendre el significat d’una democràcia participativa.
- Conèixer els diferents elements que componen una empresa i les funcions internes de
l’empresa (planificació, organització, gestió i control).
Competències:
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència d’autonomia i iniciativa personal
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Preu a l’Espai Cultura: 35,00€ / grup
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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ÀMBIT 7: EDUCACIÓ EN VALORS I HÀBITS SALUDABLES

L’esmorzar saludable

Iniciació a la cuina saludable i realització de dinàmiques d’educació nutricional mitjançant
recomanacions sobre l’alimentació, adequades a l’edat i a través del joc.
En aquest taller es destaca la importància del berenar, el gran oblidat en l’alimentació dels
petits. Els nens/es aprendran a preparar un berenar saludable i equilibrat a través del joc.
La recepta que faran, que serveix tant per esmorzar com per berenar, és un got de formatge
mascarpone i fruita de temporada.
Cuinar obre els sentits i ajuda a que els més petits vulguin provar i experimentar nous sabors,
olors i colors.
Nivells educatius:
2n Cicle Educació Infantil
Durada: 1 hora 30 minuts
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Aprendre quins aliments són els adequats per a cada menjada i crear hàbits saludables
d’alimentació.
- Saber manipular correctament estris de la cuina i aliments.
- Desenvolupar la imaginació a la cuina.
- Saber treballar en equip.

Competències:
- Capacitat d’aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma
- Capacitat d’aprendre a descobrir i tenir iniciativa
- Capacitat d’aprendre a conviure i habitar el món
Preu a l’Espai Cultura: 150,00€ / grup (no hi ha descomptes)
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El plat equilibrat

"El Plat Saludable" o “Harvard Plate”, creat per experts en nutrició de l’Escola T.H. Chan de
Salut Pública de Harvard i els editors de Publicacions de Salut de Harvard, és una guia per
elaborar àpats saludables i equilibrats. Aquest taller permetrà als alumnes conèixer els
diferents grups d’aliments que composen el plat de Harvard i les proporcions adequades.
La recepta que realitzaran serà un got de formatge mascarpone i fruita de temporada.
Al taller hi seran presents la creativitat, la bona alimentació i els bons hàbits a través de petites
dinàmiques d’educació nutricional, que els ajudarà a partir de llavors a escollir “menjar sa i
ric”.
Nivells educatius:
Educació Primària
Durada: 1 hora 30 minuts
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Conèixer i reconèixer els aliments, així com els nutrients i les propietats de cadascun.
- Saber manipular correctament estris de la cuina i aliments.
- Aprendre a cuinar i a crear hàbits saludables d’alimentació.
- Estimular la creativitat a la cuina.
- Fomentar el treball en equip.
- Valorar la importància de la higiene i de la salut.
Competències:
- Competència artística i cultural
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència d’autonomia i iniciativa personal
Preu a l’Espai Cultura: 150,00€ / grup (no hi ha descomptes)
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Coneixent els Jardinets
de la Caixa

L'activitat consisteix en una gimcana pel jardí. Els alumnes buscaran els noms científics
d’arbres o plantes concretes, les escultures al jardí, comptaran quantes butaques té
l’amfiteatre, dibuixaran un arbre i apuntaran les seves característiques, donaran especial
èmfasi en els senyals indicatius del jardí....D’aquesta manera, els alumnes, a part de poder
conèixer més bé un espai on normalment hi passen moltes tardes, també seran conscients de
la importància que té cuidar aquest espai.
Nivells educatius:
Educació Primària
Durada: 1hora 30 minuts
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així el
sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat d’extrapolar aquests coneixements
al món en general.
- Aprendre a respectar les zones naturals i de convivència entre els diferents habitants de la
ciutat.
- Conèixer i valorar el medi natural, així com els animals més propers a l’ésser humà i adoptar
comportaments que afavoreixin la seva protecció.
- Saber distingir espècies naturals i animals que conviuen al Jardí.
- Descobrir amb detall un element “patrimonial” i natural de la ciutat.

Competències:
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència d’autonomia i iniciativa personal
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
- Competència social i ciutadana
Preu a l’Espai Cultura: 65,00€ / grup
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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ÀMBIT 8: LLENGUATGES ARTÍSTICS

Ordit i trama

Taller de fabricació d’un teler manual i casolà.
En el taller, els alumnes tindran l’oportunitat de fabricar un teler manual que després es
podran emportar cap a casa. D’aquesta manera, podran experimentar en primera persona com
és teixir i com és l’art del tèxtil, tan arrelat a la ciutat de Sabadell.
Teixir és fer una tela o un treball similar entrellaçant fils o les bagues formades amb un sol fil,
especialment entrellaçant fils pertanyents a dues sèries, els de l’una (ordit) perpendiculars als
de l’altra (trama).
Observacions per fer el taller a l’escola: es recomana tenir una pantalla o projector per a
poder-hi connectar un ordinador portàtil.
Nivells educatius:
Educació Primària
Durada: 1 hora 15 minuts
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Ser capaços de realitzar una activitat manual mil·lenària amb les pròpies mans.
- Aprendre l’art del teixit gràcies a un teler casolà.
- Utilitzar expressions artístiques poc conegudes per arribar a crear-ne una.
- Potenciar la imaginació, la creativitat i la participació.
- Manipular materials diferents.
Competències:
- Competència artística i cultural
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència d’autonomia i iniciativa personal
Preu a l’Espai Cultura: 55,00€ / grup
Preu a l’Escola: 75,00€ / grup
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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Construeix les teves
vinyetes de còmic

En aquest taller els alumnes tindran l’oportunitat de conèixer el món del còmic d’una manera
detallada: què són les vinyetes, els diferents plans, les expressions, els símbols, etc. Segons els
nivell educatiu el contingut del taller variarà.
Els alumnes de cicle inicial veuran exemples de vinyetes i com s’ordenen per formar una
història, tot jugant com si fos un trencaclosques. També podran dibuixar les seves pròpies
vinyetes a partir de fragments d’història ja fetes.
Per cicle mitjà i superior seguirem amb la mateixa idea però afegirem alguns elements per
treballar més els conceptes anteriors; el còmic que realitzaran el faran preparant un petit guió
que podran elaborar a partir d’imatges proposades i ho podran fer creant els seus propis
escenaris amb retallables i peces de Lego.
Nivells educatius:
Cicle Inicial Educació Primària
Cicle Mitjà Educació Primària
Cicle Superior Educació Primària
Durada: 1 hora (Cicle Inicial) o 1 hora i 30 minuts (Cicle Mitjà i Superior)
Capacitat: 1 grup classe

Objectius:
- Descobrir quins elements es necessiten per fer un còmic i diferenciar-los.
- Aplicar coneixements per elaborar petites històries a partir dels elements d’un còmic.
- Promoure la resolució de problemes tot treballant en equip.
Competències:
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència lingüística
Preu a l’Espai Cultura: 45,00€ (Cicle Inicial) o 65,00€ (Cicle Mitjà i Superior) / grup
Escoles Màxima Complexitat: 20% de descompte
Escoles Pla Educatiu d’Entorn: 20% de descompte
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Pintem la música

Què podem expressar amb una línia? Podem dibuixar un so? Què tenen en comú la música i
les arts plàstiques? Aquestes i altres preguntes són les que mirarem de respondre en aquest
taller.
Partint de la idea d’art com a experiència, el taller us convida a explorar el vincle entre les arts
plàstiques i la música, i us proposa expressar a través de la línia, el gest i el dibuix, allò que ens
suggereixen els sons i les melodies. Escoltarem diferents músiques, ens fixarem en el ritme, la
intensitat i la durada dels sons. Farem línies, grafies i gargots, deixant-nos portar pel gest de les
nostres mans. Acompanyarem el moviment de les mans amb el cos, atents al que es mou dins
nostre quan escoltem música.
El taller està inspirat en l’art gestual i d’acció d’artistes com l’americà Cy Twombly. Hereu de la
primera generació de l’Expressionisme Abstracte, Twombly va assolir un estil que concedeix
gran importància al gest expressat a través de la línia. Gest que està present als gargots, línies,
lletres, números, paraules i signes que apareixen al llarg de tota la seva obra. De Twombly s’ha
dit que «amb la línia ha estat capaç de dir gairebé tot allò que un pintor voldria dir».
Nivells educatius:
Cicle Inicial Educació Primària
Cicle Mitjà Educació Primària
Cicle Superior Educació Primària
Durada: 1 hora 30 minuts
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Potenciar la creativitat i l’expressió artística.
- Experimentar amb llenguatges artístics.
- Gaudir l’ART com a procés creatiu, a partir d’una metodologia lúdica i experimental que ajudi
a desinhibir aquest procés.
- Explorar el vincle entre les arts plàstiques i la música.
- Experimentar a partir del joc i la creació lliure.
- Fomentar el treball col·lectiu.
Competències:
- Competència artística i cultural
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual
- Competència d’autonomia i iniciativa personal
Preu a l’Espai Cultura: 180,00€ / grup (no hi ha descomptes)
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Espirografia i moviment
corporal

En aquest taller en aproparem a l’art espirogràfic humà, l’art de crear dibuixos de formes
geomètriques a partir del moviment del nostre propi cos. El resultat és una combinació d’art,
matemàtiques i organicitat. Es tracta de deixar el rastre, l’impremta del cos i de la seva forma
sobre el paper, a partir del dibuix que genera el nostre propi moviment.
Treballarem la consciència i l’expressió corporal a partir d’una acció creativa. Despertarem el
sentit de la simetria corporal, la coordinació motriu, el control dels límits, forma i mesura del
nostre cos, la coordinació del moviment rítmic i la respiració.
L’espirògraf és una joguina que permet fer dibuixos geomètrics. Consisteix en un conjunt de
peces de plàstic, com ara rodes, anells o triangles, que funcionen com a engranatges. El taller
parteix de la idea d’aquest joc, però en comptes de treballar amb plantilles de plàstic per crear
els dibuixos geomètrics, usarem el nostre propi cos.
Per fer el taller ens inspirarem en l’obra de dos artistes nord-americans, Tony Orrico i Heather
Hansen. Veurem com treballen, com mouen el seu cos. Les seves obres són tot un espectacles,
una performance en viu i en directe, de resultats sorprenents.
Nivells educatius:
Cicle Inicial Educació Primària
Cicle Mitjà Educació Primària
Cicle Superior Educació Primària
Durada: 1 hora 30 minuts
Capacitat: 1 grup classe
Objectius:
- Fomentar la consciència i l’expressió corporal a partir d’una acció creativa.
- Despertar el sentit de la simetria corporal.
- Treballar la coordinació motriu.
- Prendre consciència i control dels límits, forma i mesura del nostre cos.
- Apropar-nos a l’art contemporani a partir de l’obra de Tony Orrico i Heather Hansen.
- Gaudir l’art com a procés creatiu.
- Enriquir la cultura visual.
- Fomentar el treball col·lectiu.
Competències:
- Competència artística i cultural
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual
- Competència d’autonomia i iniciativa personal
Preu a l’Espai Cultura: 180,00€ / grup (no hi ha descomptes)
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TAULA RESUM (DISTRIBUCIÓ D’ACTIVITATS PER TEMÀTICA I PER CURS)
NOM DE L'ACTIVITAT
MODERNISTES
Visita als Edificis Modernistes de la Fundació 1859
Fem vitralls modernistes
Mosaics de colors
MATEMÀTIQUES
Fes càlculs
Juguem amb el tangram
Geometria en 2D i 3D
Miralls matemàtics
L’estratègia ho és tot
Joc de lògica matemàtica
Matemàtiques infantil
Cúpules de Leonardo
TECNOLOGIA I ROBÒTICA
Lego WeDo
Lego WeDo 2.0
Lego Spike Prime
Construccions mecàniques amb Lego
Lego màquines simples i motoritzades
Autòmats de Lego en acció!
Descobreix en Bee-bot!
Il·luminem robots
Enginys tecnològics. De l’engranatge a la programació
AUDIOVISUALS I MULTIMÈDIA
Construint la nostra Realitat Virtual
Programació de videojocs amb Scratch
Aventures de cine
Un dobtatge de pel·lícula
Zootrop estroboscòpic
CIÈNCIA
De la cèl·lula a l’ADN
Capes de la Terra i tectònica de plaques
Els colors de la llum
Investiguem un crim
La ciència del joc
Ciència, acció...reacció!
Invents científics
Reacciona...tenim química!
Bàsic, l’oposat de l’àcid
Teatre científic: el Mag Merlí
Teatre científic: el nàufrag
CIÈNCIES SOCIALS
Desenvolupa l’esperit emprenedor
EDUCACIÓ EN VALORS I HÀBITS SALUDABLES
L’esmorzar saludable
El plat equilibrat
Ous verds amb pernil
Coneixent els Jardinets de la Caixa
LLENGUATGES ARTÍSTICS
Ordit i trama
Construeix les teves vinyetes de còmic
Pintem la música
Espirografia i moviment corporal
Modelem l’espai: jocs d’escultura

ED INFANTIL
1r cicle

2n cicle
X
X

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
ESO
Cicle
Cicle
Cicle
1r
cicle
2n cicle
inicial
mitjà superior
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

Batxillerat

ALTRES
Formació
professional

Escoles
d'adults

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
4t
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
1 r ESO
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

P4 i P5

X

X

P4 i P5

P5

X
X
X
X

X
X
X

P4 i P5

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
P5

X
X
X

X
3r
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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DADES DE CONTACTE
Inscripció:
visitesec@fundaciosabadell.cat

Informació:
Espai Cultura Fundació 1859
Persona de contacte: Mont Callarisa
Telèfon: 93 725 95 22 (Extensió 2)
Correu electrònic: visitesec@fundaciosabadell.cat
Web: www.fundaciosabadell.cat

Organització
Fundació 1859 Caixa Sabadell

