
Tallers per a xiquets al 
Museu d'Art Contemporani d'Alacant

Edat
Xiquets de 5 a 12 anys

Dates
Del 4 al 29 de juliol de 2016

Horari
De 9 a 14 hores.

Lloc
MACA. Museu d'Art Contemporani d'Alacant�
Plaça de Santa María 3 - 03002 Alacant

Matrícula
Una setmana: 80€
Dos setmanes: 160€
Tres setmanes: 240€
Quatre setmanes: 320€

Les activitats són en torns de setmanes, quinzenes o mes complet. 
Per a facilitar el bon desenrotllament de les activitats previstes, 
el nombre d'assistents és de 30 màxim i mínim 10 xiquets. 
El Museu es reserva el dret d'anul.lar les activitats si no es 
cobreixen el nombre mínim de places en alguns dels torns. 

Reserva de places i inscripció
Al telèfon 965 213 156 dies feiners en horari de 9 a 14 h.
a partir del 6 de juny.
I al correu: inscripciones@maca-alicante.es
Consulta tota la informació en www.maca-alicante.es 

Pots trobar-nos a

Tallers impartits per EXPLICARTE

Dos matrícules (germans )
Una setmana: 150€
Dos setmanes: 300€
Tres setmanes: 450€
Quatre setmanes: 600€



L'estiu ja està ací. Un any més El Museu d'Art Contemporáni 
d'Alacant, comença una nova edició dels Tallers ESTIU AL MACA 
2016.�Enguany amb el títol I COL·LE-COL·LECCIÓ...�� 

Com cada mes de juliol, proposem un cicle de “tallers d'estiu”, 
inspirats en l'Art Contemporani, amb la finalitat de reivindicar la 
Creativitat i l'Expressivitat, basades en una perspectiva al 
mateix temps, didàctica i lúdica.��

Estiu al MACA: I COL·LE- COL·LECCIÓ... cerca el desenrotlla-
ment de la imaginació i la iniciativa artística dels participants, 
així com la millora de les habilitats comunicatives en les dife-
rents formes d'expressió. D'aquesta forma i al mateix temps, 
volem potenciar la sensibilitat estètica i la valoració de les mani-
festacions artístiques i el patrimoni cultural. A través d'un reco-
rregut pels aspectes pràctics i estètics de les obres exposades 
al MACA, els participants podran conèixer qüestions relatives a 
l'Art Contemporani des de la pròpia experimentació. Així, al llarg 
de l'escola d'estiu, realitzarem una sèrie d'activitats plantejades 
per a mostrar les qüestions claus de les tècniques i els principis 
que donen origen a cada corrent artístic representat en el 
Museu. Totes les activitats pretenen potenciar la participació 
activa i el treball en grup.

Heu col·leccionat alguna vegada alguna cosa? Per 
què?�Sabeu com es construeix una col·lecció i què 
necessitem per a açò?
Una col·lecció és un conjunt de coses, generalment d'una 
mateixa classe i disposades de forma ordenada.�

Enguany a l'estiu AL MACA ens anem a dedicar a col·leccionar 
coses, treballarem amb les diferents obres del museu i descobri-
rem les col·leccions més importants del món.

1º Setmana del 4 al 8 de Juliol: COL·LECCIÓ 1 
Curiositats, objectes exòtics, fora del comú, únics...

2º Setmana del 11 al 15 de Juliol: COL·LECCIÓ 2 
Cerques, exploracions, viatges, trobades, vivències, 
experiències...

3º Setmana del 18 al 22 de Juliol: COL·LECCIÓ 3 
Emocions, imaginació, recerques, percepcions ...

4º Setmana del 25 al 29 de Juliol: COL·LECCIÓ 4 
Idees, paraules, missatges, símbols, codis... 

I col·le-col·lecció... 

Enguany ens convertim en col·leccionistes


