INFORMACIÓ SOBRE ELS TALLERS

Horari: a les 12 hores
Públic familiar: recomanat per a infants de primària
Inscripció: durant la setmana prèvia o el mateix dia del taller
al Centre dInterpretació del Patrimoni
Consulteu els preus
Informació i preinscripcions:
A/e: molidenrata@ripollet.cat
Tel. 935 946 057
Les preinscripcions es realitzaran a partir del dilluns de la setmana de cada taller
Màxim nombre de participants: 25 infants (tindran prioritat els preinscrits)

C. del Molí den Rata, 1
08291 Ripollet
Tel. 935 946 057
Fax 936 927 939
A/e: molidenrata@ripollet.cat
www.cipmolidenrata.ripollet.cat
HORARI
Dimarts i dimecres, de 9.30 a 13 h
Dimarts, dimecres i dijous, de 16 a 20 h
Darrer diumenge de mes, d11 a 14 h
RIPOLLET

MONTCADA
I REIXAC

B-141 CARRETERA DE SANTIGA
ç Direcció Sabadell-Terrassa
Direcció Barcelona è

BV-1411 CARRETERA DE RIPOLLET
Direcció Montcada i Reixac è

C-58 AUTOPISTA DEL VALLÈS
ç Direcció Sabadell-Terrassa
Direcció Barcelona è

C-58 AUTOPISTA DEL VALLÈS

N-150 CARRETERA DE BARCELONA
ç Direcció Sabadell
Direcció Barcelona è
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La maledicció de la mòmia

5 Diumenge 23 doctubre de 2016

Ves-te preparant per la nit més terrorífica de lany i conèixer les malediccions que envolten
les mòmies. Els més agosarats us podreu convertir en una mòmia vivent i coneixereu don
venen les mòmies i les històries que les envolten.

Arqueòleg per un dia

5 Diumenge 27 de novembre de 2016

Larqueologia ens permet conèixer les civilitzacions del passat però, com treballen els
arqueòlegs? Com saben quants anys tenen els objectes que troben i a quina cultura pertanyen?
Quin és el camí des de que es troben a les excavacions fins a que les veiem als museus? En
aquest taller coneixerem els mètodes utilitzats pels arqueòlegs, classificarem materials i
durem a terme la reconstrucció duna ceràmica.

Pa negre

5 Diumenge 29 de gener de 2017

El fajol blat negre, cairat, blat sarraí o blat cairut és una planta amb molts noms de la qual
ens mengem els seus grans, però no és un cereal. És tan nutritiu que sha anomenat el rei
de la proteïna vegetal, ja que posseeix un munt de bones proteïnes que ens ajuden a créixer,
curar les ferides, sentir-nos bé i ser uns bons esportistes. A més, no té gluten i tothom el pot
menjar. I si juguem a fer un pa amb aquesta substància màgica per poder fer un berenar especial amb els amics? Provem a veure què passa?

La llegenda del Cabraboc

5 Diumenge 19 de febrer de 2017

Per Carnaval, vine al CIP per conèixer la llegenda daquest ésser mitològic. El Cabraboc, és
un faune, meitat persona i meitat cabra/boc, un esperit dels boscos una mica entremaliat.
A Ripollet, el Cabraboc és una peça del bestiari popular i festiu que forma part de La llegenda
del Vell i la Vella. Però va existir realment? Era tan temible com creiem?

Cor de pastanaga, cara denciam

5 Diumenge 26 de març de 2017

Des de que es va inventar lagricultura, els éssers humans han procurat millorar i cultivar les
espècies del planeta. Dentre totes aquestes espècies, les verdures i hortalisses representen
una part important de la nostra alimentació. Si vens al Molí den Rata faràs un joc de famílies
vegetals i també et convertiràs en un artista fent servir moltes daquestes espècies tan importants a la nostra taula. Vols fer de cuiner artista? Vine i juga al Molí!

Astèrix i el seu poblat. Vols saber com vivien els celtes?

5 Diumenge 30 dabril de 2017

Segur que tots heu llegit els còmics dels celtes més famosos de la història: Astèrix i Obèlix.
Els dos personatges viuen a la Gàl·lia, els habitants de la qual són posseïdors duna poció
màgica que els fa invencibles. Us proposem saber com vivia aquest poble a través de la
construcció dun poblat celta, que ens permetrà, alhora, conèixer altres aspectes de la seva
manera de viure.

Jackson Pollock i lart painting

5 Diumenge 28 de maig de 2017

Jackson Pollock és un dels principals exponents daquesta manera de pintar: laction painting,
consisteix en deixar caure la pintura a latzar sobre un quadre blanc de manera espontània
i enèrgica i sense cap dibuix prefixat. Donarem loportunitat als nens i nenes a fer un quadre
de pinzellades per deixar anar lartista que tots portem a dins. Si el temps acompanya, aquest
taller es realitzarà a lexterior.

