
                  ACTIVITAT FAMILIAR AVIS I NÉTS A LA PANERA 
 

 
Des del Centre d’Art la Panera us convidem a gaudir d’unes visites intergeneracionals. Aquestes 
activitats estan adreçades a avis i néts, amb l’objectiu de donar al conèixer l’espai i els tallers que 
s’ofereixen des del servei educatiu. Conjuntament amb l’Àrea de Gent Gran de l’Ajuntament de Lleida, 
realitzarem aquestes trobades, on compartir experiències grans i petits.  
L’activitat consistirà en visitar la mostra Taps, Cubs i Dits a l’espai miniPanera, i després aprendre nous 
processos creatius per gaudir amb família, aquest setembre a la Panera.  

 
  

    
    
    
    
    
    

 
Dijous 5 de sDijous 5 de sDijous 5 de sDijous 5 de setembre:etembre:etembre:etembre:    

Edats: 4Edats: 4Edats: 4Edats: 4----10 anys. 10 anys. 10 anys. 10 anys.     
Màxim: 15 personesMàxim: 15 personesMàxim: 15 personesMàxim: 15 persones    

PREU DEL TALLER 2 EUROS PER NENPREU DEL TALLER 2 EUROS PER NENPREU DEL TALLER 2 EUROS PER NENPREU DEL TALLER 2 EUROS PER NEN  
Visita a la mostra Taps, Cubs ditsTaps, Cubs ditsTaps, Cubs ditsTaps, Cubs dits, on veurem els treballs al voltant 

de l’estampació de vegetals. Després realitzarem bosses de roba 
estampades amb patates, pomes, fulles... 

 
    

Dijous 6  de sDijous 6  de sDijous 6  de sDijous 6  de setembre:etembre:etembre:etembre:    
Edats: 7Edats: 7Edats: 7Edats: 7----12 anys. 12 anys. 12 anys. 12 anys.     
Màxim: 8 personesMàxim: 8 personesMàxim: 8 personesMàxim: 8 persones    
TALLER GRATUÏT TALLER GRATUÏT TALLER GRATUÏT TALLER GRATUÏT     
Visita a la mostra Tap, Cubs, ditsTap, Cubs, ditsTap, Cubs, ditsTap, Cubs, dits, , , , on veurem els treballs dels 
dissenyadors al voltant de l’alfabet, i descobrirem com es poden 
crear lletres a partir de les formes geomètriques. Després 
dissenyarem els nostres propis cartells, a partir d’una impremta 
manual. 

Dimecres 4 de sDimecres 4 de sDimecres 4 de sDimecres 4 de setembre: etembre: etembre: etembre:     
Edats: 4Edats: 4Edats: 4Edats: 4----10 anys. 10 anys. 10 anys. 10 anys.     
Màxim: 15 persoMàxim: 15 persoMàxim: 15 persoMàxim: 15 personesnesnesnes  
TTTTALLER GRATUÏALLER GRATUÏALLER GRATUÏALLER GRATUÏT T T T     
Visita a la mostra Tap, Cubs, dits,Tap, Cubs, dits,Tap, Cubs, dits,Tap, Cubs, dits,. on hi veurem els treballs del 
dissenyador al voltant dels segells. Realitzarem el nostre propi tap al 
laboratori de segells i després l’estamparem a la llibreta, creant una 
publicació única i  personal, que et podràs endur a casa.  

TALLERS: 
4 DE SETEMBRE ( adreçat a nens/es de 4-10anys) + AVIS /ES 
5 DE SETEMBRE  (adreçat a nens/es de 4-10 anys) +AVIS /ES 
6 DE SETEMBRE  ( adreçat a nens/es de 7-12 anys) + AVIS/ES 
Hora: 11:00-12:30 
Lloc: Centre d’Art la Panera 
Places limitades 
Inscripció: fins el 3O d’agost.  
Si voleu més informació o reservar visita, truqueu al 973262185, o envieu un correu 
a educaciolapanera@paeria.es.   
També a  l’Àrea de Gent Gran, trucant al 973700349 o enviant un correu a 
gentgran@paeria.cat 
 



    
ACTIVITAT FAMILIAR PER AVIS I NÉACTIVITAT FAMILIAR PER AVIS I NÉACTIVITAT FAMILIAR PER AVIS I NÉACTIVITAT FAMILIAR PER AVIS I NÉTSTSTSTS A LA PANERA A LA PANERA A LA PANERA A LA PANERA    
 
4 de setembre  adreçat a nens/es 4-10 anys+ Avis/es 
Taller Gratuït 
5 de setembre adreçat a nens/es  4-10 anys+Avis/es 
Preu del taller 2 euros per nen  
6 de setembre adreçat a nens/es 7-12 anys+Avis/es 
Taller Gratuït 
 

 
 
         HORA:  11:00-12:30 
        Lloc: Centre d’Art la Panera.  
        Places limitades  
        Inscripció: fins el 30 d’agost

Podreu conèixer un espai dedicat als més petit de casa, l’espai miniPanera, un lloc ple de creativitat, imaginació i 
projectes d’artistes. Us proposem una visita guiada, i seguida d’un taller per avis i néts. 
Vine al Centre d’Art a la Panera a passar una estona amb família!!! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si voleu més informació o reservar visitaSi voleu més informació o reservar visitaSi voleu més informació o reservar visitaSi voleu més informació o reservar visita,,,, truqueu a 973262185 o  truqueu a 973262185 o  truqueu a 973262185 o  truqueu a 973262185 o bé bé bé bé envieu un correu a envieu un correu a envieu un correu a envieu un correu a educaciolapanera@paeria.eseducaciolapanera@paeria.eseducaciolapanera@paeria.eseducaciolapanera@paeria.es    
També aTambé aTambé aTambé a l’Àrea l’Àrea l’Àrea l’Àrea de Gent G de Gent G de Gent G de Gent Gran trucant al ran trucant al ran trucant al ran trucant al 973700349973700349973700349973700349    o enviant un correuo enviant un correuo enviant un correuo enviant un correu a  a  a  a gentgran@paeria.catgentgran@paeria.catgentgran@paeria.catgentgran@paeria.cat    
    

 VISITA A L’ESPAI MINIPANERA +  FULLEJAR LLIBRES D’ARTISTES    +   TALLER  

                                                                  
                                                                                                     espai miniPanera 





 


