CASALS

DEL 27 DE JUNY
AL 28 DE JULIOL
DEL 2017

UN ESTIU BORN!

CASAL D’ESTIU
T’AGRADARIA APROFITAR LES TEVES VACANCES D’ESTIU PER FER UN VIATGE
EN EL TEMPS? DURANT 5 SETMANES ET CONVIDEM A CONÈIXER TOTS ELS
SECRETS DE LA BARCELONA DE FA 300 ANYS.
Si tens entre 7 i 11 anys, anima’t a participar en tallers, rutes i jocs que faran història!
Avisa el teu pare, la teva mare, els teus avis... i que t’inscriguin al casal.
Els matins d’estiu són Born!
DATES: del 27 de juny al 28 de juliol del 2017
HORARI: de dimarts a divendres, de 10 a 14 h. Dilluns TANCAT

SETMANA 1

Del 27 al 30 de juny

CONTES AMB MOLTA HISTÒRIA!

SETMANA 2 Del 4 al 7 de juliol

ARQUEO... QUÈ?

SETMANA 3 De l’11 al 14 de juliol

BARCELONA, GRAN MERCAT

SETMANA 4 Del 18 al 21 de juliol

VIDA DE JOCS I FESTES

WEEK 5

SO MANY STORIES FROM BARCELONA’S
HISTORY: LIFE IS THEATRE AT EL BORN

From 25 to 28 July

		

SETMANA 1 Del 27 al 30 de juny

CONTES AMB MOLTA HISTÒRIA!
La història està plena d’històries, conegudes i desconegudes, grans i petites, alegres i tristes. Et convidem a viure el 1700 a través de la Marianna, en Peret i en Mateu, i a descobrir
el seu món, els seus somnis i les seves aventures. I et proposem un repte: crear un conte a
partir de les històries d’aquests tres personatges. Com es construeix un personatge de conte? Per què li passa el que li passa? Què podem aprendre dels contes? Durant la setmana
donarem resposta a aquestes i més preguntes mitjançant tallers d’escriptura creativa i de
dibuix, i acabarem construint plegats un llibre il·lustrat.

Dimarts 27 de juny
LA MARIANNA, UNA NENA VALENTA
DEL 1700
A partir de la lectura de Marianna i l’arracada perduda, coneixerem la moda del 1700, i en el taller
aprendrem a crear un personatge de conte.
Dimecres 28 de juny
LA BARCELONA D’EN PERET GAFARRÓ
Després de llegir el conte En Peret Gafarró
descobrirem com era Barcelona fa
més de 300 anys i dibuixarem els
ambients del nostre personatge.

Dijous 29 de juny
LES MEVES COSES, EL MEU MÓN
A partir de les aventures que ens narra el conte
El xiulet d’en Mateu, veurem quins objectes
formen part de les nostres vides. Deduirem la
història que amaga cada objecte i imaginarem
arguments per al nostre conte.
Divendres 30 de juny
IMAGINA I CREA:
TALLER DE CONTES IL·LUSTRATS
Tenim protagonistes, ambients i objectes que
conviden a viure aventures. Plegats crearem el
nostre llibre il·lustrat, que explicarà la nostra
pròpia història de la Barcelona del 1700.

SETMANA 2 Del 4 al 7 de juliol

ARQUEO... QUÈ?
..arqueologia! Què, si no? Es busquen nenes i nens curiosos, sense por de fer preguntes, amants de la història i dels misteris que amaga. És imprescindible que tinguin ganes
d’aprendre i de divertir-se. No t’ho pensis més! Necessitem arqueòlegs que ens ajudin a
conèixer tots els secrets que guarda el jaciment del Born i la Barcelona moderna. Durant
la setmana aprendrem com és la feina d’un arqueòleg, com interpreta les troballes que fa i
com és capaç de generar coneixement a partir d’aquestes mateixes troballes. Coneixerem
el nostre passat i acabarem imaginant què pensaran de nosaltres els arqueòlegs del futur.

Dimarts 4 de juliol
AL BORN, LES PEDRES TENEN NOM
Què és un arqueòleg i com és la seva feina? Ens
posarem a la seva pell i explorarem el jaciment
amb una activitat dinàmica a la cerca de dades.
Dimecres 5 de juliol
OBJECTES QUE AMAGUEN HISTÒRIES
Què ens expliquen els objectes de les persones
que els posseïen? A l’exposició permanent coneixerem la cultura material de l’època i farem
un taller per aprendre a interpretar-la.

Dijous 6 de juliol
EMPREMTES DEL PASSAT A LA CIUTAT
DEL PRESENT
Què queda a la ciutat actual del nostre passat?
Recorrerem els carrers de Ciutat Vella amb la
mirada atenta de l’arqueòleg, i en el taller reconstruirem la ciutat a partir de les empremtes
del nostre passat.
Divendres 7 de juliol
L’ARQUEOLOGIA DEL FUTUR
Poden els arqueòlegs deduir quins objectes ens
representaran en el futur? Reflexionarem sobre
la conservació del patrimoni i, a partir dels objectes que avui en dia ens defineixen, farem una
exposició imaginant l’arqueologia del futur.

SETMANA 3 De l’11 al 14 de juliol

BARCELONA, GRAN MERCAT
Sabies que l’edifici de ferro i vidre que protegeix el jaciment del Born havia estat el mercat
de fruites i verdures més important de Barcelona? Durant la setmana ens aproximarem a
la història dels mercats de la ciutat, llocs plens de colors, aliments, gent i molt de soroll.
Prepara el cistell i anem cap a plaça a trobar, preparar i menjar els mateixos productes que
cuinaven els nostres avantpassats fa més de 200 anys!

Dimarts 11 de juliol
URBANISTES PER UN DIA!
T’agradaria passejar per la ciutat tot interpretant
la seva història a través dels carrers, les façanes,
els edificis, les portes i els balcons? Un itinerari
per mercats, places i carrers que et donarà les
eines per conèixer i fer-te teva la ciutat.
Dimecres 12 de juliol
CONSTRUÏM EL MERCAT DEL BORN
T’imagines poder construir un mercat a partir
d’una quadrícula? Vols conèixer les normes bàsiques per a la construcció d’edificis de ferro?
Et convidem a convertir-te en arquitecte i, tal
com feu Fontserè, a projectar un gran equipament metàl·lic per a la ciutat.

Dijous 13 de juliol
UNA HISTÒRIA PER LLEPAR-SE ELS DITS!
Vols conèixer els receptaris de diferents èpoques i menjar a taula a la manera dels nostres
avantpassats? Una visita taller en què reflexionarem entorn dels hàbits alimentaris al llarg del
temps tot cuinant diferents receptes d’època
medieval i moderna.
Divendres 14 de juliol
ANEM A PLAÇA!
Vols acompanyar-nos per les diferents places
de Ciutat Vella i conèixer què s’hi venia, quin era
l’ambient i quines eren les normes i les prohibicions? Un itinerari que ens permetrà recórrer l’univers dels mercats per tal de recrear-ne un d’ideal,
on cadascú podrà aportar els seus productes.

SETMANA 4 Del 18 al 21 de juliol

VIDA DE JOCS I FESTES
Sabies que a la Barcelona del 1700 hi havia 110 dies de festa a l’any? Als barcelonins i barcelonines els agradava reunir-se a les tavernes, disfressar-se o anar als triquets a fer partides
de daus i cartes. Allà es divertien, jugaven... i feien trampes! Durant tota la setmana aprendrem a divertir-nos com a l’època. Fes una bona jugada i acompanya’ns!

Dimarts 18 de juliol
BARCELONA AL 1700, CIUTAT D’OCI
I BENESTAR
Per mitjà d’un calderer, un mercader i un pescador, coneixerem com es vivia a Barcelona el
segle xviii. En el taller, recrearem els interiors
domèstics d’algunes cases i ens imaginarem
quines eren les seves pertinences.
Dimecres 19 de juliol
LA CIUTAT REGALADA:
LES FESTES A LA BARCELONA DEL 1700
Els gremis i les confraries de la ciutat celebraven tota mena de festes i els ciutadans no se’n
perdien ni una! Coneixerem com es festejava a
l’època i ens divertirem amb una de les celebracions més bèsties d’aquells temps: la taronjada!

Dijous 20 de juliol
EL JOC A LA BARCELONA MODERNA
Fa 300 anys, els infants omplien els carrers de
Barcelona amb jocs i joguines, mentre els adults
es distreien als triquets. Al taller construirem
les nostres pròpies joguines i sortirem a jugar a
la Ciutadella.
Divendres 21 de juliol
UNA CIUTAT DE TRAMPOSOS
I APOSTADORS
En una ciutat on no faltaven les festes i el joc,
els tramposos hi abundaven. A través d’un joc
de deducció, ens posarem a la pell del veguer
per descobrir qui feia trampes a les tavernes i
als triquets de la ciutat.

WEEK 5 From 25 to 28 July

SO MANY STORIES FROM
BARCELONA’S HISTORY:
LIFE IS THEATRE AT EL BORN
Once upon a time in Barcelona, Marianna, Peret and Mateu had some amazing adventures!
Do you want to take part in them? Their stories will introduce you to the history of a dynamic,
lively city, 300 years ago. Join in! Play a role and create new characters and adventures
based on day-to-day life in the past.

Tuesday 25 July
MARIANNA, A BRAVE GIRL FROM 1700
The story about Marianna, who found a pretty
earring, will take us to the theatre world of
the 18th century. We invite you to learn how to
develop a character and take part in an improvised play.
Wednesday 26 July
THE BARCELONA OF PERET GAFARRÓ
After hearing the story about the poor Peret,
who lost his bird in the streets of Barcelona, we
will discover what the city was like. We will visit
some places from the 18th century, we’ll get
some pictures, and we’ll use them as scenery in
our puppet show.

Thursday 27 July
MY THINGS, MY TREASURES
Mateu’s whistle disappeared and he just
couldn’t believe that somebody had stolen it.
An everyday object can take us on an adventure:
let’s use our imagination to make up a story
about an everyday object. We will prepare a TV
programme made in 1700, the time the story is
set in. We’ll present the events, the place where
they took place, and ask some witnesses to describe what they saw. Don’t forget the weather
forecast, the sports news and the adverts.
Friday 28 July
IMAGINE, CREATE ON STAGE!!!
We have characters, we have scenes, and we
have many stories to tell. Together, we’ll produce a play and perform it. Lights out, raise the
curtain and… action!

DATES: del 27 de juny al 28 de juliol del 2017
HORARI: de dimarts a divendres, de 10 a 14 h
PREU PER NEN/A: 28 €/setmana
SETMANA EN ANGLÈS: 34 €/setmana
EDAT: de 7 a 11 anys
RECOMANACIONS: Cal portar esmorzar, gorra i aigua.

SERVEI DE RESERVES
T. 93 256 68 50 (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. 93 256 68 51
Plaça Comercial, 12
08003 Barcelona

DL B 11764-2017

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

