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ACTIVITATS GRATUÏTES QUE REQUEREIXEN PREINSCRIPCIÓ
Fem panellets

G1: 17 d’octubre, de 9.30 a 11.30 h

De 1r a 5è de primària
(del 2010 al 2014)

G2: 17 d’octubre, de 12 a 14 h

De 3r de primària a 1r d’ESO
(del 2008 al 2012)

Coneix els teus sentits

31 d’octubre, de 10.30 a 11.30 h

De P3 a P5 (del 2015 al 2017)

Art i ciència

31 d’octubre, de 12 a 13.30 h

De 2n a 5è de primària
(del 2010 al 2013)

Àcids i bases

31 d’octubre, de 16.30 a 18 h

De 5è de primària a 3r d'ESO
(del 2006 al 2010)

Taller de construcció,

7 de novembre, de 10 a 12 h

comunicació i treball

De 1r a 5è de primària
(del 2010 al 2014)

en equip amb Zometool
Ruta als dòlmens i menhirs

14 de novembre, de 9.30 a 12.30 h

Familiar, per a totes les edats

G1: 28 novembre, de 9.30 a 11.30 h

De 2n a 6è de primària

de Roses. Un viatge a la
prehistòria
Fem un llibre tridimensional
sobre el fons del mar

(del 2009 al 2013)
G2: 28 novembre, de 12 a 14 h

De 3r de primària a 1r d’ESO
(del 2008 al 2012)

Ciència i música, això sí que

12 de desembre, de 10.30 a

De P4 a 1r de primària

vibra!

11.30 h

(del 2014 al 2016)

Densitats de la matèria

12 de desembre, de 12 a 13.30 h

De 2n a 5è de primària
(del 2010 al 2013)

Espurnes

12 de desembre, de 16.30 a 18 h

De 5è de primària a 3r d'ESO
(del 2006 al 2010)

ACTIVITAT SENSE PREINSCRIPCIÓ (Gratuïtes)
Petits grans arquitectes

24 d’octubre, de 10 a 12 h

Familiar, per a totes les edats

FEM PANELLETS
Diumenge 17 d’octubre, de 9.30 a 11.30 h – Grup 1
Diumenge 17 d’octubre, de 12 a 14 h – Grup 2
Espai cultural Ca l’Anita
Elaborarem panellets de cinc gustos diferents amb la recepta més original, des de zero, aprenent a fer
aquesta delícia tan tradicional, tot donant-li, també, un toc divertit. A més, compartirem trucs perquè
en puguis fer a casa.
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A càrrec de: M de xocolata. Eva Rodríguez Lozano, tallerista de xocolata.
Adreçat a: - Grup 1: adreçat a mainada de 1r a 5è de primària (nascuts del 2010 al 2014)
- Grup 2: adreçat a mainada de 3r de primària a 1r ESO (nascuts del 2008 al 2012)

PETITS GRANS ARQUITECTES. TALLER DE CONSTRUCCIONS GEGANTS
Dissabte 24 d’octubre, de 10 a 12 h
Escola Narcís Monturiol
Taller de construcció a gran escala, utilitzant petits taulons de fusta de pi, tots de la mateixa mida i
sense punts de fixació.
Una cantera de construcció moderna, on el terreny pla i buit es transforma, de mica en mica, en una
megalòpoli amb gratacels gegants, ponts, viaductes aeris..., aguantats per art de màgia.

A càrrec de: Trivium gestió cultural.
Adreçat a tots els públics: Activitat oberta, de caràcter familiar. Sense inscripció prèvia

CONEIX ELS TEUS SENTITS
Dissabte 31 d’octubre, de 10.30 a 11.30 h
Espai cultural Ca l’Anita
A través de l’experimentació, farem treballar els 5 sentits i descobrirem com funcionen.
A càrrec de: Funbrain. Tallers impartits per educadors llicenciats en ciència
Adreçat a mainada: de P3 a P5 (2015-2017). El infants de P3 poden assistir acompanyats d’un adult

ART I CIÈNCIA
Dissabte 31 d’octubre, de 12 a 13.30 h
Espai cultural Ca l’Anita

RUTA ALS DÒLMENS I MENHIRS DE ROSES. Un viatge a la prehistòria
Dissabte 14 de novembre, de 9.30 a 12.30 h (hora de tornada aproximada)
Punt de trobada: rotonda Oficina de Turisme, a les 09.30 h, per agafar el Trenet Roses Exprés

Els humans sempre hem volgut representar la realitat que ens envolta i, per fer-ho, hem utilitzat els
recursos que teníem a l’abast. Gràcies a la ciència, podem extreure els colors de les plantes i crear la
nostra pròpia pintura.

Us proposem una ruta d’uns 2 km a peu, en família, fàcil, amb pocs desnivells, que us permetrà conèixer
la civilització megalítica. Descobrirem les restes dels primers habitants que es van establir al nostre
municipi, quan van començar a ser sedentaris i quan van aparèixer les primeres construccions: els dòlmens i menhirs. L’itinerari inclou el dolmen del Cap de l’Home, el dolmen del Llit de la Generala, el menhir de la Casa Cremada II i el dolmen de la Creu d’en Cobertella. Porteu calçat còmode, aigua i esmorzar.

A càrrec de: Funbrain. Tallers impartits per educadors llicenciats en ciència
Adreçat a mainada: de 2n a 5è de primària (del 2010 al 2013)

A càrrec de: EducArt, serveis educatius i culturals
Activitat de caràcter familiar: Imprescindible inscripció prèvia tant dels adults com dels infants.
No es permet la inscripció d’adults sense mainada al seu càrrec.
ÀCIDS I BASES
Dissabte 31 d’octubre, de 16.30 a 18 h
Espai cultural Ca l’Anita
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 aquestes respostes de manera rigorosa
però divertida.
A càrrec de: Funbrain. Tallers impartits per educadors llicenciats en ciència
Adreçat a mainada: de 5è de primària a 3r d'ESO (del 2006 al 2010)

FEM UN LLIBRE TRIDIMENSIONAL SOBRE EL FONS DEL MAR
Dissabte 28 de novembre, de 9.30 a 11.30 h – Grup 1
Dissabte 28 de novembre, de 12 a 14 h – Grup 2
Espai cultural Ca l’Anita
Com fer un llibre desplegable, o llibre 3D, amb tècniques de plecs i altres mecanismes que permeten
moure alguns elements, i que donen sensació de moviment. També coneguts com a llibres mòbils,
libres animats o, més recentment, amb la denominació anglesa de pop-ups, es tracta, sovint, d’autèntiques obres d’art: petites joies d’artesania que van més enllà del fet literari.
A càrrec de: Trivium gestió cultural. Taller impartit per dos dissenyadors gràfics
Adreçat a mainada: - Grup 1: adreçat a mainada de 2n a 6è de primària (del 2009 al 2013)
- Grup 2: adreçat a mainada de 3r de primària a 1r d’ESO (del 2008 al 2012)

TALLER DE CONSTRUCCIÓ, COMUNICACIÓ I TREBALL EN EQUIP AMB ZOMETOOL
Dissabte 7 de novembre, de 10 a 12 h
Espai cultural Ca l’Anita

CIÈNCIA I MÚSICA, AIXÒ SÍ QUE VIBRA!
Dissabte 12 de desembre, de 10.30 a 11.30 h
Espai cultural Ca l’Anita

Us proposem endinsar-vos de forma divertida i creativa en el món de la geometria amb Zometool. És
un sistema de construcció modern, simple, estable, escalable i molt versàtil, amb el qual poden jugar
des de nens a partir de 4-5 anys fins a guanyadors de premis Nobel.
És una eina que uneix ciència, matemàtica, natura, art i arquitectura. Permet fer estructures molt
diferents i de diversos graus de complexitat d’una forma molt senzilla, tot partint del treball en equip.

D’on surt la música? Ens convertirem en uns gran lutiers per tal d’explicar, amb l’ajut d’objectes quotidians i instruments, què és la vibració i com es produeixen els sons. Després crearem un objecte
musical amb material reciclat.

A càrrec de: Lu2, empresa especialitzada en jocs de taula educatius. Xavier Moratonas, dinamitzador i formador en jocs de taula
Adreçat a mainada: de 1r a 5è (nascuts del 2010 al 2014)

A càrrec de: Funbrain. Tallers impartits per educadors llicenciats en ciència
Adreçat a mainada: de P4 a 1r de primària (del 2014 al 2016)

DENSITATS DE LA MATÈRIA
Dissabte 12 de desembre, de 12 a 13.30 h
Espai cultural Ca l’Anita

REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ
Totes les activitats proposades requereixen preinscripcions, excepte el taller «Petits grans arquitectes», obert a tothom que hi vulgui assistir, en el tram horari de 10 a 12 h del dia 24 d’octubre de 2020.

Per què un objecte sura en introduir-lo en un líquid? I per què els líquids es disposen d’una determinada manera? Totes aquestes preguntes tenen una resposta relacionada amb la densitat.
Experimentarem amb objectes quotidians per fer més entenedor aquest concepte.

PREINSCRIPCIONS ALS TALLERS
1. Cal que les formalitzi el pare, la mare o el tutor/a legal del menor.

A càrrec de: Funbrain. Tallers impartits per educadors llicenciats en ciència
Adreçat a mainada: de 2n a 5è de primària (del 2010 al 2013)

2. Dates
Es formalitzaran preferiblement mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament
inscripcions.roses.cat, de l’1 al 5 d'octubre de 2020 o bé, presencialment, al SAC, de 8 a 14 h,
els dies 1 i 2 d'octubre de 2020.
3. Cal adjuntar fotocòpia de la targeta sanitària dels menors i fotocòpia del DNI del pare/mare o
tutor/a legal (excepte si s’han adjuntat electrònicament en edicions anteriors).

ESPURNES!
Dissabte 12 de desembre, de 16.30 a 18 h
Espai cultural Ca l’Anita
Quan es mouen, els electrons generen electricitat i aquesta és utilitzada pels aparells. Jugarem amb
un generador d’electricitat estàtica per entendre millor el concepte d’energia elèctrica i els seus
camps.
A càrrec de: Funbrain. Tallers impartits per educadors llicenciats en ciència
Adreçat a mainada: de 5è de primària a 3r d'ESO (del 2006 al 2010)

4. Places limitades
Es farà un sorteig de places el dia 7 d'octubre de 2020 a cada una de les activitats on la
demanda hagi superat l'oferta inicial. Tindran prioritat d'admissió els infants i joves empadronats a Roses.
5. A partir del 9 d'octubre, a les 10 h, la llista d'admesos i la llista d’espera es podrà consultar,
exclusivament, a través d’aquests dos mitjans:
Opció 1: plafó de l’àrea d’Ensenyament, de dilluns a divendres de 9.30 a 14h
Opció 2: pàgina web inscripcions.roses.cat pestanya «les meves inscripcions» on s’haurà de
figurar com a «ADMÈS». Si consteu com a «LLISTA D’ESPERA » sereu avisats en cas de produir-se alguna vacant, i per rigorós ordre de la llista d’espera
A tots els tallers es demana compromís en l'assistència i, en cas de no poder-hi assistir, cal avisar
amb antelació (ensenyament@roses.cat) per possibilitar l’assistència d’altres usuaris.
L'organització es reserva el dret d'anul·lar les activitats que no hagin obtingut el mínim necessari
de preinscripcions un cop finalitzat el període establert.
Totes les activitats són gratuïtes per als participants.
MÉS INFORMACIÓ
Àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament de Roses
De dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h
Plaça de Catalunya, 8, 1r pis
Tel. 972 25 24 00
www.roses.cat

TALLERS I ACTIVITATS A CÀRREC DE
FUNBRAIN. CIÈNCIA DIVERTIDA
La missió de Ciència Divertida és contribuir a millorar la societat del futur, de forma distesa, atractiva i divertida,
proposant experiències molt didàctiques i pedagògiques, que generen actituds positives, basades en l’experimentació com a base de treball i l’ús de les intel·ligències múltiples.

TRIVIUM GESTIÓ CULTURAL
Especialistes, amb més de 30 d’anys d’experiència, en el disseny, la producció i l’execució d’activitats culturals
i educatives, creatives i innovadores, amb alt valor educatiu.

M DE XOCOLATA
Tallers de cultura i tradició pastissera. Especialistes en tallers de xocolata.

LU2
Especialistes en Game-Based Learning, aprenentatge basat en jocs de taula per a l’educació. Lu2 té per objectiu difondre el coneixement dels jocs de taula com a recurs pedagògic i oferir una alternativa de lleure a les
famílies. Jocs divertits i pedagògics, ben dissenyats i fets amb materials de qualitat, jocs que estimulen la
intel·ligència i la relació entre persones de qualsevol edat.

EducArt
EducArt és una empresa de serveis educatius en l’àmbit de la cultura i el patrimoni cultural, amb una experiència de 20 anys produint continguts, desenvolupant activitats i executant serveis per a un públic escolar i adult.

www.roses.cat

MES INFORMACIÓ:
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