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per a famíliesactivitats educatives

VIURE i CRÉIXERPALMA CIUTAT EDUCATIVA

L’actitud solidària s’adquireix en el dia a dia. Només
cal que des dels diferents entorns que envolten els
infants, especialment la família, l’escola i el barri, els
arribin aquests valors i els vegin reflectits en els
adults que tenen més propers.

Per això, en aquesta nova etapa del programa
d’activitats educatives per a famílies, hem inclòs
l’apartat de Solidaritat, que en els propers programes
anirà creixent gradualment.

La resta de propostes, especialment dissenyades per
fer conjuntament en família i de caràcter educatiu
són, entre d’altres, els tallers de matemàtiques o de
la Fundació Pilar i Joan Miró, els concerts de tota
mena de música, itineraris i visites per la ciutat, a
més dels espectacles teatrals, fins arribar a les 30
activitats que per a aquest darrer trimestre de 2007
us oferim.

Participau-hi per Viure
millor i Créixer plegats!!

octubre · novembre · desembre 2007

Per a rebre el programa Viure i Créixer
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Ompliu la butlleta amb les vostres dades i feu-la arribar per correu a la Regidoria d’Educació: Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 18 - 2n pis,
o per e-mail: abarres@edu.a-palma.es / Fax 971 44 94 29
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“Història del Soldat”
Amb música d’Igor Stravinsky, l’argument és un divertiment que
gira al voltant d’un soldat a qui el dimoni enganya amb martingales.
Combina música en viu (violí, clarinet i piano) i dramatúrgia.

Durada: 1 h. Lloc: Teatre Municipal Xesc Forteza
Diumenge 4 de novembre a les 12 h

 “Història del Rock”
Durant el concert, se’ns van explicant els orígens i l’evolució de la
música de rock, icona musical que encara perdura i que ha
condicionat el pensament, les formes de vida i tantes coses del
s. XX. Amb projecció d’imatges.

Durada: 1 hora. Lloc: Teatre Municipal Xesc Forteza
Diumenge 16 de desembre a les 12 h

Teatre
“Contarelles  en  família”
A partir del clown i el joc infantil de jugar a contar  històries d’una
manera improvisada, el públic participa en la creació d’una contarella
que les pallasses representen, mitjançant la improvisació, del conte
creat entre tothom. A carreg de Té a tres

Durada:1 hora aprox. Lloc: Centre Flassaders. C. Ferreria, 8
Dissabte 6 d’octubre a les 10.30 i a les 12 h (dos torns)

“Bon aniversari Tintín!!
Aprofitant que la figura del mític personatge de còmic Tintín fa
anys, s’ha escenificat, seguint el fil dels seus viatges pel món, un
muntatge al voltant del procés creatiu del seu autor, Hergé.

Durada: 1 h. Lloc: Centre Cultural s’Excorxador. C. Emperadriu Eugènia,6
Dissabte 24 de novembre a les 18 h

 “Conta contes de Nadal”
A càrrec de Nati de Grado escoltarem contes, veurem imatges i
tocarem objectes lligats al Nadal, que ens agradaran a grans i petits

Durada: 1 h aprox. Lloc: Centre Cultural Son Cotoner. C. Juan Gris, 20
Diumenge 23 de desembre a les 12 h

“Divertim-nos amb la Ciència: Els Elfs del Pare Nadal”
L’espectacle  vol despertar la curiositat i la imaginació de tots i
totes a través d’experiències científiques divertides, amb una forta
base educativa i lligat a una senzilla història del Nadal.

Durada: 1 h.  Lloc: Centre Flassaders. C. Ferreria, 8
Dissabte 22 de desembre a les  11 h
CONSULTAR PROGRAMA  ESPECÍFIC

Dansa
“Ballem junts”
Exploració del cos i de l’espai amb música, per a totes les edats.

Durada: 1 hora. Lloc: Porta Gran. Plaça de Josep Maria Quadrado, 2
Dissabte 10 de novembre  a les 11 h

“Danses del món”
Amb l’aprenentatge participatiu de músiques i danses del món,
s’experimenta  sobre les diferències i les identitats de les diverses
cultures.

Durada: 1 h aprox. Lloc: Porta Gran. Plaça de Josep Maria Quadrado, 2
Dissabte 17 de novembre a les 11 h

Tallers
“En Joan petit quan... pinta”.
L’educadora Alba López, basant-se en la iconografia i els colors de
l’obra mironiana del museu, engrescarà nins i adults en la creació
del seu propi món plàstic. El taller forma part del programa Móns
Creatius, per a famílies.

Durada: 2 hores
Lloc: Fundació Pilar i Joan Miró. Preu: 2  per nin/a
Tots els dissabtes i diumenges d’octubre a les 11.30 h

“Camins reals, camins virtuals”
A partir de l’exposició temporal “metapaisatges”, els participants
crearan els seus propis “camins reals” a la web de l’exposició.

Durada: 2 hores
Lloc: Fundació Pilar i Joan Miró. Preu: 2  per nin/a
Tots els dissabtes de novembre a les 11.00 h

“Jocs matemàtics per als més petits”
Els jocs són un dels recursos més importants en els aprenentatges
dels primers anys de vida. Aquest taller farà arribar les matemàtiques
a tots els membres de les famílies amb infants petits, a partir d’una
proposta amb tota mena de jocs entretinguts: de col·laboració
competitius, individuals, exòtics, de manipulació, sorprenents...
que ens parlaran de la màgia de les matemàtiques.

Durada: 1 hora. Lloc: Son Malferit. C. Gregorio Marañón, s/n
Dissabte 15 de desembre a les 11 h

Solidaritat
“Globalització: cap a un consum més responsable”
Analitzar i conèixer els diferents mecanismes que generen
desigualtat entre els països rics i els pobres, comprendre el concepte
de globalització de la mà d’experts i d’una manera activa i
participativa, pot ser una manera interessant de passar un dissabte
dematí. Però sobretot , l’objectiu de l’activitat , és implicar, provocar
canvis d’actitud i formes de pensar entre els més joves fins als més
grans. A càrrec d’OIKOS (Acció ciutadana per la Pau i l’equitat).

Durada: 2 hores.
Lloc: Casal de Cooperació. C. Ramon Berenguer IIIer, 20.Planta baixa.
Dissabte 27 d’octubre a les 11 h.

“Pèlpunxa i la Tolerància”
El personatge de Pèlpunxa, creat per Planeta Millor, protagonitza
una senzilla trama, on descobreix que pensant en els altres tothom
és més feliç. Què millor que el teatre per combinar l’educació en
valors i l’entreteniment!.

Durada: 1 h. Lloc: Teatre Municipal Xesc Forteza
Dissabte 3 de novembre a les 18 h

“Visita a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears i a la Germandat de Donants de Sang de Mallorca”
Unes hores a les dependencies del Banc de Sang i Teixits no només
és una descoberta fascinant d’un laboratori i de tècniques i avenços
científics, sinó que també ens permet reflexionar col·lectivament
en la importància de la donació i la solidaritat i ens ajuda a rompre
amb  pors i tabús injustificats. També  ens informa de mesures
preventives per a la nostra salut.

Durada: 2 h aprox.
Lloc: Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
C. Rosselló i Caçador, 20 (a prop de la Creu Roja).
Dissabte 24 de novembre a les 11 h.

Visites guiades
“Natura Parc”
Permet conèixer les races autòctones de les illes i a la vegada
animals exòtics d’arreu del món.

S’obsequiarà amb un berenar
Lloc d’encontre: Natura Parc. Carretera vella de Sineu km 15,4.
Santa Eugènia.
Dissabte 20 d’octubre a les 10 h

“Parc Infantil de Trànsit i visita a la Policia Local”
Per viure i moure’s dins la ciutat, cal adquirir la capacitat per afrontar
els riscs que hi sorgeixen. Si en molts temes la implicació de la
família és important, en aquest cas és indispensable.

Lloc: Quarter de la Policia Local. Av. Sant Ferran
Dissabte 17 de  novembre  a les 11 h

“Visita al Museu del Molí d’en Garleta” (es Jonquet)
Dins el Molí-Museu coneixerem les nostres tradicions i el nostre
patrimoni popular. Coses  que ens conten els nostres padrins i
padrines, podrem veure-les de prop plegats.

Dissabte  24  de novembre a les 11 h

“Visita al castell de Bellver i la torre de l’Homenatge”
Passejada històrica per les diferents dependències i pel Museu de
la Ciutat, a més de poder gaudir de la panoràmica sobre Palma. Es
farà una visita especial a la torre de l’Homenatge.

Durada: 2 h.  Lloc d’encontre: Entrada castell de Bellver
Dissabte 1 de desembre a les 10 h i a les 12 h (dos torns)

“Vine a conèixer l’Ajuntament de Palma”
Històries i llegendes dels gegants, dels macers, de la Sala de Plens...
per acostar-se en família a la institució que regula la vida de la
ciutat: l’Ajuntament.

Lloc d’encontre: plaça de Cort.
Dissabte 15 de desembre a les 11 h

“Visita als Bombers de Palma”
Qui no ha volgut mai ser bomber/ra? L’activitat permet de manera
divertida conèixer els riscs de la nostra vida quotidiana i com evitar-
los. Cal que ho aprenguem grans i petits.

Dissabte 22 de  desembre a les 11 h

Itineraris
“Caminam per Palma, ciutat de llegenda. I. Can Amunt”
Cada passa que donam per la nostra ciutat ens podria contar una
història, una llegenda, una dita... Aquest recorregut ens permetrà
descobrir-les en família. El guiatge és a càrrec d’en Gaspar Valero
i té animació teatral.

Lloc d’encontre: “banc dels vagos” de la plaça de Cort
Durada: recorregut a peu d’unes 2 hores i 1/2 aprox.
Dissabte  6 d’octubre  a les 17.30 h

“El llenguatge de la natura. Matemàtiques en família. I”
En aquesta passejada, provarem d’utilitzar les matemàtiques per
fer-ne una mirada diferent: geologia, fòssils, plantes, animals, la
mar...ens parlen a cau d’orella en clau matemàtica.

Durada: entre 2 i 2 hores i 1/2
Lloc d’encontre: es Carnatge. Davant l’hospital de Sant Joan de Déu.
Diumenge 14 d’octubre a les 10.30 h

“Caminam per Palma, ciutat de llegenda. II. Can Avall”
Hem agrupat les diferents llegendes i historietes relacionades amb
la nostra ciutat en dues grans zones geogràfiques: Can Amunt i
Can Avall, com també de manera popular, s’han nomenat al llarg
de la història. Són doncs, dos recorreguts distints, I i II.
El guiatge és a càrrec d’en Gaspar Valero i té animació teatral.

Lloc d’encontre: “banc dels vagos” de la plaça de Cort
Durada: recorregut a peu d’unes 2 hores i 1/2 aprox.
Dissabte 10 de novembre a les 10.30 h

“Històries matemàtiques per la ciutat vella. Matemàtiques
en família. II”
Palma, tan plena d’històries ens ofereix també l’espai adient per
fer-hi un petit recorregut en família que ens parli de matemàtiques:
de les persones que les pensaren, dels arquitectes que les empraren,
dels rastres que hi deixaren, de les proves que feren i dels jocs
que jugaren.

Durada: 2 hores.
Lloc d’encontre: “banc dels vagos” de la plaça de Cort
Diumenge 11 de novembre a les 11 h

Música
“Concert familiar de l’Orquestra Simfònica de Balears-Ciutat
de Palma”
 Per gaudir del llenguatge universal que és la música.

Durada: 1 h. Lloc: Auditorium de Palma
Diumenge  30 de setembre a les 12 h

“Concerts Escoltar i Aprendre”
Organitzats pel Conservatori Municipal Elemental de Música de
Palma, l’objectiu és aprendre a escoltar i fruir de diferents tipus de
música grans i petits, tots junts.

Durada: 1 h
Lloc: Teatre Municipal Xesc Forteza.
Divendres 26 d’octubre a les 19 h
Dijous 6 de desembre  a les 12 h

“La bruixa Safrà”
Un musical màgic interpretat per un quartet de músics i quatre
cantants professionals. Música, jocs de llums, coreografies, ombres
i teatre negre es combinen per encisar el públic i submergir-lo en
aquesta bella aventura musical. A càrrec de l’Escola de Música
Ireneu Segarra.

Durada: 1 h. Lloc: Teatre Municipal Xesc Forteza
Divendres 12 i dissabte 13  d’ocubre a les 20 h
Diumenge 14 d’octubre a les 12 h

“Cantem Junts. I i II”
Sovint les famílies voldríem cantar amb els fills, però desconeixem
les cançons que aquests canten i no recordam les que cantàvem
quan érem petits. Amb aquesta activitat recuperarem cançons de
“falda”, de jocs i de dansa.

Durada: 1 h.
Lloc: Porta Gran. Pl. Josep Maria Quadrado, 2
Dissabte  27 d’octubre  a les 11 h
(Per a famílies amb infants d’entre 0 i 3 anys)
Dissabte 1 de desembre a les 11 h
(Per a famílies amb infants d’entre 3 i 6 anys)

Totes les activitats d’aquest programa són gratuïtes, excepte les que s’hi indica el preu. Places limitades

Sectors dels barris de Palma on es realitzen les activitats

Reserves i Informació: 971 44 94 06

Només s’accepten reserves amb 10 dies d’antelació

CIUTAT ANTIGA MIGJORN LITORAL NORD LLEVANT PONENT

Edat recomenada per les activitats

FORA VILA

0-6 anys 6-12 anys +12 anys Totes

MIGJORN


