
CosmoCaixa proposa per als caps de setmana del primer trimestre de l’any uns tallers familiars que
combinen la diversió amb la ciència, l’art i el cinema

Ciència divertida per a tota la família
Madrid, 12 de gener de 2004.- CosmoCaixa, el museu de la ciència de la Fundació “la Caixa”
a Alcobendas, aposta durant el primer trimestre de 2004 per una manera nova d’apropar-se
a la ciència, des d’una perspectiva més lúdica, a través de tallers familiars de cap de
setmana i un cicle de cinema científic. Modelar la ciència en un taller d’escultura, pintar
textures màgiques, “fabricar” pergamins tal com ho feien els antics egipcis, construir i
programar un robot i idear vehicles enginyosos amb materials d’un sol ús són algunes de
les propostes de CosmoCaixa per omplir de ciència els primers caps de setmana del nou
any. Les activitats, adreçades a tota mena de públic a partir de 7 anys, es duen a terme els
dissabtes i els diumenges de gener a març, en sessions dobles (a les 12.00 i a les 17.00 h) i
obeeixen a l’èxit del “Taller dels invents” i el “Taller dels artistes”, unes activitats que el
museu va programar durant la seva Escola d’Estiu i la recent campanya de Nadal.

A més a més, CosmoCaixa ofereix aquest trimestre un cicle de cinema científic familiar i
gratuït, durant el qual es projectaran tres pel·lícules en què ciència i cinema s’alien per
divulgar i entretenir: un documental (Nómadas del viento); un clàssic del cinema espanyol
(Calabuch) i una història de ciència ficció (D.A.R.Y.L).

TALLERS FAMILIARS DE CAP DE SETMANA
Impartits per professors especialitzats d’arts plàstiques i tecnologia, els tallers familiars de
CosmoCaixa volen convertir la ciència en un nexe d’unió instructiu al voltant del qual pares i fills
comparteixin l’enginy i els coneixements. El preu de cada sessió (l’aforament és limitat) és d’1,5
euros i el programa dels tallers inclou els següents:

Dissabte 17 i diumenge 18 de gener; 12.00 i 17.00 h
Construïm vehicles que funcionen
Construirem cotxes, carros, autobusos o qualsevol altre artefacte mòbil a partir de materials
reciclables i els farem funcionar amb motors, gomes o piles. Els més enginyosos podran
incorporar-hi fins i tot un comandament a distància i instal·lar-hi més d’un motor per controlar la
direcció.

Dissabte 24 de gener; 12.00 i 17.00 h
Taller de pintura: Jugar i crear, tot és posar-s’hi
Els quadres, a més de pintar-se, es creen i l’art contemporani es caracteritza cada cop més pels
quadres en relleu. Amb suro, filferros i pintura acrílica de colors donarem una nova dimensió a les
nostres obres.



Dissabte 31 de gener; 12.00 i 17.00 h
Taller d’escultura: Modela la ciència
Fang i escaiola, dos materials quotidians amb els quals, buscant inspiració en els diferents espais
del museu, modelarem alguns dels ginys científics més importants de la història.

Dissabte 7 i diumenge 8 de febrer; 12.00 i 17.00 h
Taller de dibuix: Creem pergamins
El pergamí és un "paper" de pell animal convertida en fulls plans i llisos que va ser utilitzat pels
egipcis, entre altres pobles, com a material d’escriptura. En repassarem la història, farem apunts
amb sanguina sobre paper envellit i aprendrem a dibuixar tal com es feia milers d’anys enrere.

Dissabte 14 i diumenge 15 de febrer; 12.00 i 17.00 h
Juguem a construir i programar un robot
Construirem un robot i li donarem instruccions perquè faci determinades accions senzilles en una
sessió que combinarà l’enginy, l’estètica, la ciència i la informàtica per “donar” vida a una màquina
“intel·ligent”.

Dissabte 28 de febrer; 12.00 i 17.00 h
Construïm i aprenem com volen els avions
Descobrirem els principis científics que permeten que un avió es mantingui suspès en l’aire i
construirem models d’avions amb motor elèctric per embadalir-nos amb el seu vol circular.

Dissabte 6 i diumenge 7 de març; 12.00 i 17.00 h
Taller d’escultura: Empremtes del passat i del futur
Un dia, algun paleontòleg del futur descobrirà, bocabadat, els fòssils tecnològics que crearem
utilitzant fang i escaiola.

Dissabte 13 i diumenge 14 de març; 12.00 i 17.00 h
Construïm bombes d’aigua...
... que podrem aplicar a maquetes, pessebres o, senzillament, per servir les begudes a taula i
impressionar els amics i els comensals.

Dissabte 20 i diumenge 21 de març; 12.00 i 17.00 h
Taller de pintura: Textures màgiques
Ceres, plastilina, sorra i altres materials ens permetran inventar quadres d’allò més sorprenents.
La ciència al servei de l’art.

Dissabte 27 de març; 12.00 i 17.00 h
Construïm un motor elèctric
Els motors elèctrics són per tot arreu! Gairebé tots els moviments que observem al voltant nostre
estan provocats per un motor elèctric. Per entendre com funcionen i per construir-los, caldrà
aprendre coses sobre els imants, els electroimants i l’electricitat en general.

CICLE FAMILIAR DE CINEMA CIENTÍFIC
La ciència és una part fonamental de la nostra cultura. El cinema té un impacte molt gran en la
societat i representa el món dels nostres somnis, ambicions i obsessions. El cinema i la ciència
s’alien més sovint del que ens podria semblar a simple vista en pel·lícules que responen a un
doble objectiu: divulgar i entretenir. Les sessions es faran els últims diumenges de mes d’aquest
trimestre, a les 12.00 h. Es projectaran les pel·lícules següents:



Nómadas del viento (25 de gener)
Jacques Perrin. França, 2001. Durada: 98 min. (Documental)
La història de les aus migratòries és la història d’una promesa... la del retorn. Si fan viatges, sovint
de diversos quilòmetres, és responent a una mateixa necessitat: la supervivència. La seva
migració és, en definitiva, una lluita per la vida.

Calabuch  (22 de febrer)
Luis G. Berlanga. Espanya, 1956. Durada: 92 min. (Clàssic espanyol)
Un científic nuclear, cansat que les seves investigacions acabin al servei d’interessos militars, es
refugia en l’anonimat d’un poble coster mediterrani, Calabuch. Com que es desconeix la seva
procedència, però no la seva saviesa, li ofereixen donar classes a l’escola local. Quan arriben les
festes de la localitat, la rivalitat amb el poble veí el du a crear un enginyós artefacte per llançar
focs artificials i això farà que acabi sortint fins i tot per la televisió.

D.A.R.Y.L.  (28 de març)
Simon Wincer. Gran Bretanya, EUA, 1985. Durada: 96 min. (Ficció)
Daryl és un nen força estrany, incapaç de recordar el seu passat. Un bon dia es dóna un cop
durant un partit de beisbol i recupera de sobte la seva identitat. A partir d’aquest moment, el noi
descobrirà on és casa seva, qui són els seus pares autèntics, etc.

Tallers científics de cap de setmana a CosmoCaixa
Dates: gener – març de 2004
Lloc: CosmoCaixa. Pintor Velázquez, s/n. 28100 Alcobendas. Madrid
Entrada general: 1 - 3 euros
Preu de cada taller: 1,5 euros
Preu del cicle de cinema científic: gratuït
Telèfon d’informació i horaris: 91 484 52 00

Si voleu ampliar aquesta informació o sol·licitar entrevistes:
Jesús N. Arroyo. Departament de Premsa de la Fundació “la Caixa”

Telèfon: 91 484 52 73 / 629 79 12 96


