Family
Art
Experience
Tallers artistics per gaudir en familia
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12/10, Mont-roig del Camp

ESTELS MIRONIANS
Taller d’art efímer
Anirem a la platja de la Pixerota, on Miró feia dibuixos a la sorra i acostumava a recollir
objectes i elements de la natura per a les seves obres, per realitzar el taller d’art efímer
“Estels mironians”. Incorporarem l’atzar en el procés creatiu al més pur estil dadaista.
Segur que els petits genis de la casa ens sorprendran!
També farem l’excursió a la muntanya roja i a l’ermita de la Roca, integrada a la muntanya
on els més petits no trigaran a enfilar-se amunt de la roca i jugar a cavallers i exploradors.
HORARI: 11.30-13.30h. | PVP: 6€ nens i adults | LLOC: Platja de la Pixerota
13/10, Reus

OBSERVEM, ESCOLTEM, I TOQUEM AMB FAMÍLIA
Visita dinamitzada i Taller de trencadís
Descobrirem els personatges i els trets més essencials de la vida de Gaudí a partir
de disfresses i fitxes didàctiques que es troben repartides per tot el centre.
Per la tarda, els més intrèpids podran pujar per les escales de cargol que van inspirar
les escales de la Sagrada Família. Els més modernistes podran visitar l’Institut Pere
Mata un dels edificis emblemàtics del modernisme català i els més culturetes podran
visitar els museus de Reus.
HORARI: 11.00-13.30h | PVP: 6€ nens i adults | LLOC: Gaudí Centre
14/10, Horta de Sant Joan

JUGANT A SER PICASSO
Excursió dinamitzada i taller de pintura
En l’activitat “Jugant a ser Picasso” farem una excursió a la cova de Sant Salvador, amb
pícnic inclòs, situada a la Muntanya de Santa Bàrbara on l’artista malagueny va fer la
primera excursió, tan punt va arribar a Horta el 1898.
En acabar, instal·larem el nostre taller de pintura cubista al convent de Sant Salvador on
farem la nostra interpretació de la realitat guiats per l’artista local Mercè Amat, que com
Picasso ha trobat la inspiració als paisatges feréstecs dels Ports.

15/10, Platja de Sant Salvador, El Vendrell

SIGUES MÚSIC PER UN DIA
Vista teatralitzada i taller de música
Al Museu Pau Casals farem l’activitat “Sigues músic per un dia” Qui era Pau
Casals? Saps quins instruments tocava? Vols aprendre’l a tocar? Farem una visita
dinamitzada al Museu amb el Robert, un músic amic de Pau Casals que ens
ensenyarà qui era i perquè estimava tant la música i la seva terra i, en acabar,
coneixerem de ben a prop el seu millor amic, el violoncel, i aprendrem a tocar-lo!
Us animeu a ser músics per un dia?
HORARI: 11.00-13.00h. | PVP: 5€ nens i adults | LLOC: Museu Pau Casals

INFORMACIÓ I RESERVES

C/Méndez Núñez 16
43004 Tarragona
680 477 298
977 897 327
www.expeer.io
info@expeer.io

Nens a partir de 5 anys. Places limitades

HORARI: 11.30-13.30h. | PVP: 7€ nens i adults | LLOC: Convent de Sant Salvador

