
                ACTIVITAT FAMILIAR AVIS I NÉTS A LA PANERA 

 
MiniPanera és un espai adreçat als més petits i compta amb llibres d’art contemporani dirigits al 
nens. És una zona d’accés lliure  que presenta exposicions per a tota la família. Des del Centre d’Art 
la Panera considerem que els nens i nenes han de tenir un lloc especial, on puguin seure i fullejar 
els llibres d’art, i que compta amb un programa d’activitats, per tal de poder familiaritzar-se amb 
l’art contemporani per mitja de la imaginació, la creativitat i el joc.  
 
Actualment hi ha la mostra Taps, cubs i dits,Taps, cubs i dits,Taps, cubs i dits,Taps, cubs i dits, per donar a conèixer les diferents tècniques 
d’estampació, a partir d’una selecció de projectes artístics vinculats al món de la il·lustració i del 
disseny. Descobrirem que es pot dibuixar amb tintes de colors utilitzant diferents motlles: segells, 
vegetals, fustes... També podreu deixar la vostra empremta participant a un taller on és realitzaran 
impressions sobre paper, cartó o teixits.  
 

Des del Centre d’Art la Panera conjuntament amb l’Àrea de Gent Gran de l’ajuntament de Lleida us 
proposem aquestes activitats en família. 

 
 
                                    
 
                        

TALLERS: 
25 DE JUNY ( adreçat a nens/es de 3-5 anys) + AVIS 
26 DE JUNY (adreçat a nens/es de 6-10 anys) +AVIS 
27 DE JUNY ( adreçat a nens/es de 7-13 anys) + AVIS 
Hora: 11:00-12:30 
Lloc: Centre d’Art la Panera 
Taller gratuït. Places limitades 
Data d’inscripció fins al 21 de Juny.  
Si voleu més informació o reservar visita truqueu a 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 
 

I 25 de Juny de 11.00 a 12.30 
Nenes/es de 3 a 5 anys + Avis 
    Presentar l’espai, la mostra i els llibres fets pels artistes 
adreçats  als nens/es.  Treballar amb els segells i l’estampació 
per mitjà de les  emocions amb Mr. Moustache  

I 26 de Juny de 11.00 a 12.30 
Nenes/es de 6 a 10  anys + Avis 
Presentar l’espai, la mostra  i veure els treballs dels 
dissenyadors.  Realitzar el nostre propi segells reciclat al 
laboratori de segells. Creant un disseny únic que et podràs 
endur a casa.  
I 27 de Juny de 11.00 a 12.30 
Nenes/es de 7 a 13  anys + Avis 
Presentar l’espai, la mostra  i veure els treballs dels 
dissenyadors al voltat de l’alfabet. Dissenyar els nostres propis 
cartell a partir d’una impremta manual.  
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         HORA:  11:00-12:30 
         Lloc: Centre d’Art la Panera.  
         Taller gratuït. Places limitades  
         Data final d’inscripció fins al 21 de Juny

Coneixes un espai dedicat al més petit de casa, l’espai miniPanera un lloc ple de creativitat, imaginació i 
projectes d’artistes. Us proposem una visita per avis i néts...Vine al Centre d’art a la Panera a passar una 
estona amb família. 
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