PROGRAMA
FESTÀBER 2018
Horari: de 9h a 15h

Activitats esportives
A

LA CURSA DEL FESTÀBER

Del Parc de l’Oreneta fins l’escola. Cada categoria
té el seu recorregut. Podeu trobar els diferents
recorreguts en aquest enllaç.
P3, P4 i P5

9.20h

1r, 2n i 3r

9.40h

4t, 5è i 6è

10h

mares/pares i ex-alumnes

• Tots els participants hauran de ser 10 minuts
abans en el punt de sortida.
• Per les categories de P3, P4 i P5 cal que els
participants corrin acompanyats d’un adult

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES

11h a 11.30h

11.30h a 12h

12h a 12.30h

12.30h a 13h

P3 i P4
P5 i 1r

2n i 3r

4t i 5è

TÀ B E R G A L L E R Y
Festàber ‘18

De 10h a 13.30h i de 14 a 14.45h
6

1

PHOTOCALL ART

Disfresses i attrezzo a punt: convertiuvos en una obra d’art vivent i poseu
per a la posteritat.

VERSIONART

C

1

2

3

4

Jocs de lleure
i futbol
Futbol,
bàsquet i jocs
de lleure
Futbol,
bàsquet i jocs
de lleure
Futbol,
bàsquet i jocs
de lleure

6è, mares/pares Futbol,
i ex-alumnes
bàsquet i
voleibol

3

7

5

7
10

8

A

Fem entre totes i tots una composició
de les pintures de sempre amb una
mirada nova.

Important:

10.30h a 11h

Participeu en les activitats artístiques
de Tàber Gallery!

2

9h

B

Tallers i activitats

B
9

NATURA, FORMES I COLORS

Crea amb la natura i el moviment obres
d’art plenes de vida i colors.
4

PINTA I BALLA

Balla pintant un quadre que belluga
seguint tots els ritmes de la música.
5

ES+CULTURA

10

Juguem amb el volum i la textura amb materials
naturals i reciclats. Descobrim on ens porta la
suma de sensibilitats i creativitats.
7

LANDART

Portem l’art a l’exterior: forrem els arbres i el mur
de múltiples colors i combinacions.
8

ART A L’ESPAI

MAQUILLATGE

El nostre cos també és un llenç per omplir-lo de
creativitat.
6

9

Dibuixem a l’espai sense llapis ni paper: amb
cintes de colors que s’entrecreuen lliurament
creant teranyines de formes suggerents.

MURAL STREET ART

L’art és al carrer! Aprofita aquest mur en blanc
per deixar la teva marca, la teva consigna o la
teva acció artística.

JOCS DE SORRAL

Què hi ha més artístic que fer volar la imaginació?
C

Tàber Gallery

Feu un recorregut per la història de l’art a la Tàber
Gallery, on els nens i nenes de 2n han reinterpretat
algunes de les obres més representatives de la
pintura.

I la rifa del Festàber!

Participeu-hi! Hi ha premis per tothom.
El sorteig es farà a les 14.45h

