
 
 
 

 

1 

 

Nota de premsa 

 

 

Creactivity, l’espai on es fusiona la ciència, l’art i la tecnologia, i «El somni de 

volar», nou programa del Planetari 3D, novetats d’aquestes festes 

 

 

Un Nadal per crear i somiar 
a CosmoCaixa 

 

 

Vols investigar el moviment i la matèria? Descobrir com volen diferents 

materials de formes diverses? Crear efectes artístics a través del joc de llums 

i ombres? Generar moviment mitjançant engranatges? CosmoCaixa t’ho posa 

fàcil per fer-ho a Creactivity, on podràs fer volar la teva imaginació. Per 

participar en aquesta nova metodologia d’aprendre creant, no cal tenir 

coneixements previs, només ganes d’aprendre tot jugant i experimentant.  

 

A través de set jocs, els joves creatius que visitin aquest espai podran dur a 

terme investigacions sobre fenòmens científics i trobar solucions a 

problemes de formes imprevistes.  

 

El Museu de la Ciència de l’Obra Social ”la Caixa” posa a disposició dels nois 

i noies un seguit de materials com ara boles, rampes, engranatges, circuits, 

tècniques creatives audiovisuals i moltes coses més, que els permetran 

explorar i recrear el món que els envolta de manera imaginativa i intuïtiva, 

potenciant l’aprenentatge per assaig i error per tal d’estimular el pensament 

crític. 

 

Creactivity és el nou espai de CosmoCaixa inspirat en la metodologia 

Tinkering, que va iniciar l’Exploratorium de San Francisco i que té com a 

objectiu fomentar el coneixement científic i el pensament crític mitjançant la 

creativitat. En aquest espai, els nens i nenes de 7 a 12 anys podran practicar 

l’art de «pensar amb les mans». 

 

A Creactivity, es vol desenvolupar la creativitat i la innovació a través de 

reptes centrats en la manipulació i el muntatge d’objectes i materials, i 

utilitzant eines reals. És una manera d’aprendre amb materials de la vida 

quotidiana i fàcils d’aconseguir. En aquest espai, els participants jugaran amb 
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eines de baixa i alta tecnologia, i alhora es potenciarà el component estètic. 

L’objectiu és que cada visitant pugui crear dissenys nous i inventar altres 

funcions per a les coses.  

 

La metodologia Tinkering que s’aplica en aquest nou espai va estretament 

lligada a moviments populars com el Maker o el Do It Yourself (fes-ho tu 

mateix). El moviment Tinkering ha anat adquirint un gran protagonisme els 

darrers anys en espais educatius formals i no formals.  

 

«El somni de volar», el nou programa del Planetari 3D 

 

Volar ha estat un dels anhels més antics de la humanitat. Aquest programa 

ens mostra com l’ésser humà ha anat revelant els misteris del vol, des de 

l’antiguitat fins avui dia, gràcies a grans inventors com Leonardo da Vinci, els 

germans Montgolfier i els germans Wright. Així, aquí podrem experimentar 

aquesta aventura i descobrir com es va poder fer realitat finalment l’increïble 

somni de volar. 

 

Produït pel Copernicus Science Centre de Varsòvia, aquest programa de 

cinema immersiu en 3D combina imatges espectaculars, una música emotiva i 

una narrativa poètica, que el converteixen en una veritable obra d’art. 

 

 

Nadal a CosmoCaixa  

Del 19 de desembre de 2015 al 10 de gener de 2016 

 

CosmoCaixa Barcelona 

C. d’Isaac Newton, 26  

08022 Barcelona 

 

Horari: de dilluns a diumenge de 10 a 20 h; tancat Nadal, cap d’any i reis. Horari 

especial de 10 a 18h els dies 24, 31 desembre i 5 de gener. Consultar horaris a 

CosmoCaixa.com\agenda 

 

Servei d’Informació:  

www.lacaixa.es/obrasocial  

 

 

Més informació:  

 

Departament de Comunicació de la Fundació Bancària ”la Caixa”  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial
mailto:iroch@fundaciolacaixa.org


 
 
 

 

3 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
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