CASALS

DEL 3 AL 27 DE
JULIOL DEL 2018

UN ESTIU BORN!

FES HISTÒRIA, PORTA
EL TEU CASAL AL BORN!

PERTANYS A UNA ENTITAT QUE ORGANITZA CASALS
I BUSQUES ACTIVITATS? PORTA ELS TEUS CASALS AL
BORN I FES HISTÒRIA!

T’oferim 8 tallers matinals per a nens i nenes de 6 a 12 anys
que combinen l’aprenentatge i la diversió. Els nens i nenes
gaudiran i jugaran tot descobrint els secrets de la Barcelona
de fa 300 anys.
Truca’ns i reserva el dia de la vostra visita.*
DATES: del 3 al 27 de juliol del 2018
HORARI: de dimarts a divendres,

de 10 a 13 hores

*Reserves segons disponibilitat

ALSO AVAILABLE
IN ENGLISH!
Consulta la
programació

CASALS, UN ESTIU BORN! ENTITATS

ARQUEÒLEGS AL BORN Taller d’arqueologia
Arqueologia o història? Us proposem una aproximació al jaciment del Born acompanyats per un
arqueòleg i un historiador que ens donaran els instruments necessaris per comprendre com es
genera el coneixement científic sobre el jaciment arqueològic. Els nens i les nenes treballaran amb
les eines pròpies dels arqueòlegs i dels historiadors, i construiran el seu coneixement a partir del
treball compartit, el plantejament d’hipòtesis i l’arribada a conclusions.
L’activitat inclou una visita al jaciment arqueològic i un taller pràctic d’arqueologia.
This activity is also available in English!

CONSTRUÏM EL MERCAT DEL BORN Taller d’arquitectura
Sabíeu que l’arquitecte del mercat del Born va necessitar l’ajut d’un enginyer per poder aixecar la
cúpula de l’edifici? Us imagineu poder aixecar una rèplica del mercat amb les vostres mans? Us
convidem a convertir-vos en arquitectes i, tal com feu Fontserè, a aprendre les regles de l’arquitectura del ferro i projectar un gran equipament metàl·lic per a la ciutat.
L’activitat consta d’una visita itinerari per l’antic mercat del Born i d’un taller pràctic de mecano, en el qual es crearà una rèplica de l’edifici.
This activity is also available in English!

BORN BORNET Taller de Lego
Veniu amb els més petits a conèixer la Barcelona d’època moderna i a descobrir els canvis en l’estructura urbana fruit dels diferents esdeveniments històrics. Els nens i les nenes, a través de l’experimentació personal, construiran amb blocs de Lego la ciutat del 1700. Sobre la base d’un plànol de
grans dimensions de la ciutat, hauran de situar infraestructures, cases, horts i muralles. Seguidament recrearan el setge de la ciutat, enderrocaran l’àrea de la Vilanova de Mar i, amb les mateixes
peces, construiran una ciutadella militar.
L’activitat consta d’una visita itinerari pel jaciment del Born i l’exposició permanent, així com
d’un taller de Lego.

CASALS, UN ESTIU BORN! ENTITATS

ARQUEOLOGIA VERTICAL?
RECONSTRUÏM EL BARRI DE LA RIBERA Taller de construcció
Us agradaria passejar per la ciutat tot interpretant la seva història a partir dels carrers, les façanes,
l’alçada dels edificis, les portes i els balcons? A Ciutat Vella podem trobar molts edificis amb elements característics de diferents èpoques històriques: finestres del segle xiv, portes del segle xviii o
balcons del segle xix. Prepareu-vos per observar, mesurar, comparar, contrastar i, sobretot, gaudir
de la ciutat com si fóssiu urbanistes.
L’activitat consta d’una visita itinerari per l’entorn del mercat i d’un taller de construcció.

BARCELONA: UNA CIUTAT OBERTA AL MÓN
Us proposem conèixer l’activitat comercial de la Barcelona del 1700 a partir dels objectes i materials trobats en les intervencions arqueològiques efectuades a l’antic mercat del Born i els seus
voltants. Ens aproximarem a la vida quotidiana de l’època a través de la cultura material i de les
activitats comercials i gremials. Veurem una ciutat de gremis, d’adroguers i de notaris, amb unes
xarxes de comerç interior i exterior molt sòlides. Una ciutat oberta al món, definida pel dinamisme
econòmic i la prosperitat dels barcelonins.
L’activitat consta d’una visita a l’exposició permanent i d’un taller pràctic sobre la vida al segle xviii.

QUE PUGI EL TELÓ! Taller de teatre
Us agradaria descobrir la Barcelona del 1700 a partir de les experiències dels seus habitants? Si
voleu posar-vos a la pell d’un habitant de la Barcelona dels segles xvii i xviii, el taller de teatre per a
famílies us ofereix l’oportunitat de conèixer l’espai patrimonial del jaciment del Born d’una manera
singular, a partir d’històries reals explicades pels seus protagonistes. L’activitat es compon d’una
visita teatralitzada al jaciment, seguida d’un taller teatral on aprendreu les tècniques bàsiques de
la interpretació per poder ser els protagonistes de petites escenes quotidianes de la Barcelona del
1700. Que pugi el teló i comenci l’espectacle!
L’activitat consta d’una visita pel jaciment del Born i d’un taller de teatre.
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LA CIUTAT REGALADA:
FESTES A LA BARCELONA DEL 1700 Taller de màscares
L’activitat permet apropar-se a les festes de la Barcelona del 1700 i recrear com es vivien. Es planteja com una visita a l’entorn immediat del Born, on trobarem cultura i diversió. Explicarem les
diferents manifestacions festives de l’edat moderna, la seva espectacularitat, el paper del bestiari
a les processons i la bogeria del carnestoltes. També visitarem la Casa dels Entremesos de la ciutat. L’activitat continuarà amb un taller de màscares i d’elements de la indumentària de l’època
moderna.
L’activitat consta d’un itinerari per l’entorn del Born i d’un taller de màscares.

UNA CIUTAT DE CONTES Taller de contes
Veniu amb els més xics a viure la Barcelona del 1700 a través de les aventures d’en Gabriel,
aprenent de cirurgià barber. Per mitjà de les seves aventures, evocarem l’imaginari que caracteritzava la vida quotidiana de la ciutat fa tres-cents anys, aprendrem com eren els costums i les
diversions de l’època i coneixerem com funcionava el negoci del gel a la ciutat de Barcelona. Al
llarg de l’activitat proposarem un repte als nens i les nenes: experimentar les tècniques de conservació i transport del gel al segle xviii.
L’activitat consta d’una visita itinerari pel jaciment del Born i d’un taller de gel.

DATES: del 3 al 27 de juliol del 2018
GRUPS: 25 infants
DURADA DELS TALLERS: 3 hores
HORARI: de dimarts a divendres, de 10 a 13 h
PREU PER GRUP: 80 € (preu per grup de 25 infants ampliable a 30 infants),
6,5 € infant extra.
EDAT: de 6 a 12 anys
IMPORTANT: Cal portar esmorzar.
MODALITAT EN ANGLÈS:
PREU DE GRUP: 96 € (preu per grup de 25 infants ampliable a 30 infants),
7,80 € infant extra.
IMPORTANT: Cal portar esmorzar.
SERVEI DE RESERVES
T. 932 566 850 (laborables, de dilluns a divendres, de 9.30 a 19 h)
o a reserveselbornccm@eicub.net
INFORMACIÓ
EL BORN CENTRE DE CULTURA I MEMÒRIA
T. 932 566 851
Plaça Comercial, 12
08003 Barcelona

barcelona.cat/elbornculturaimemoria
facebook.com/ElBornCCM
twitter.com/ElBornCCM
instagram.com/ElBornCCM

