DIARI DIGITAL DE LA FESTA FAMILIAR D’ARQUITECTURA A LA PEDRERA DE CAIXA CATALUNYA

Juguem amb l’arquitectura
www.lapedreraeducacio.org

14 de març de 2010. Preu: gratuït

EDITORIAL

BREU

Avui l’Obra Social de Caixa Catalunya celebra la Festa Familiar d’Arquitectura.
Patrimoni, expressió, coneixement, diversió.... per compartir en família.
L’arquitectura és l’art de construir o concebre edificis i espais, i aquests són, per
definició, tridimensionals. Però al mateix temps, la paraula dimensió fa referència
a la mesura, l’extensió i la grandària. Prenem com a referència aquesta i plantegem
un programa que s’estructura entorn la dimensió domèstica, la col·lectiva i la urbana.
I ho fem des d’altres disciplines per abordar d’una manera clara i lúdica aspectes
tan arquitectònics com l’espai, les proporcions, la llum, els colors, el so, les sensacions,
el moviment o el recorregut.
Tot un dia d’activitats a La Pedrera de Caixa Catalunya per gaudir de tallers, jocs,
llibres i cinema relacionats amb el món de l’arquitectura.
Dins d’aquest entorn us presentem el diari digital de la jornada que es vol fer ressò
de les activitats i de la vostra participació. Us animem a col·laborar-hi.

Arquitectura per a nens
Neus, 10 anys
Avui, dia 14 de març, us fem saber que a la Pedrera s'ha celebrat "LA JORNADA DE
L'ARQUITECTURA" on s'han pogut fer moltes activitats amb nens. Ha vingut molta
gent però tots han pogut fer diverses activitats.Es increible que nens ben petits
puguin entendre que es l'arquitectura d'una manera tan divertida. També es poden
apendre coses els diumenges amb els pares.

Si voleu venir a
escriure alguna notícia
sobre aquesta jornada
organitzada al voltant
del tema de
l'arquitectura, esteu
tots convidats!!!!!
Només heu de venir a
la taula, asseure-us
davant de l'ordinador i
fer de periodistes.
Podeu explicar tot el
que vulgueu sobre les
cases, les
construccions, les
activitats que s'estan
fent i, fins i tot, podeu
fer fotografies per
posar-les al diari!
Animeu-vos, que us ho
passareu molt
bé!!!!!!!
Montse

OPINIÓ

LA FESTA:
un gran èxit
Gemma Planes
La festa familiar que s' ha fet avui a la pedrera ha sigut
un gran èxit. Es feien diferents activitats, com ara:
dissenyar una façana d' acord amb un dibuix, un joc de
l' oca per Barcelona, el diari en el qual estc escrivint ara
i moltes altres activitats per a totes les edats.
És una festa que serveix per promoure l' interès cap a l'
arquitectura modernista
És el taller de muntar façanes.
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REPORTATGES

BREUS
Mireia i Roger, 8 i 6 anys

Joan, 7 anys

Irene, 8 anys

El diumenge 14 de març la
pedrera es va omplir de nens i
nenes que van fer d'arquitectes.
Van fer moltes activitats:
construccions, un arc de fusta i
també van mirar cinema. Ens ho
vam passar molt bé. Ens van
donar un diploma.

Avui he fet moltes coses, pero
el que m´ha agradat més ha
estat el joc de la Oca .M´ho
pasat molt be!!!

Avui he anat a la Pedrera a fer activitats amb la arquitactura.He fet
l´edifici d´un teatre, he vist el plánol i
l´he acabat de fer dibuixant amb
llapissos.També m´han posat uns
auriculars amb sons i havia d´esbrinar
el que eren. M´han posat so
d´aplaudiments i he esbrinat que el
so era de l´edifici d´un teatre.
M’agradat molt i us recomano que
vingueu!!

Pau, 7 anys
Hem vingut la Sofia i jo a fer
d'arquitectes com el papa. Hem
fet arcs i no se'ns han caigut.
Hem fet altres jocs de construcció amb fustes, caixes, etc. Ara
estem fent de periodistes i ens
ho estem passant molt bé.
Moltes gràcies!!!!!
Julia, 6 anys
Em dic Júlia i tinc sis anys. Sóc la
tercera germana. Avui m'ho he
passat d'allò més bé. I ara no ser
que més dir. Tot ha estat molt
divertit. A l'oca quasi quedo
primera.
Marc i Helena
Avui hem vingut a La Pedrera.
Fan tallers d'arquitectura.Ens ho
estem passant molt bé.
Snoopy, 11 anys
Activitats diveeeertidiiiiisimes!!!!
Per a tothom de gran a petits de
bebes a avis, de gordos a prims
de tontos a llestos tots poden
participar.
Arama i Julissa
Hola soy la Julissa soy de
ecuador. Hola soy arama i
agradat la Sara 2 y me acradat el
juego del dado y megradat molt.

Manina Batlle, 13 anys
Avui dia 14 de març de 2010, ha
agut unes activitats gratuïtes,
per a nens i nenes de moltes
edats a la pedrera. La que més
m'ha agradat és la de la casa
que tenies que fer na fassana.
Josep, 5 anys. Pilar, 8 anys
Abui em anat pedrera i em
fet: moltes activitats , em
jogat a la oca, em fet un
dibuix sobre el mercat i em
construit lastructura dun
mercat.
Marc Batista, 3 anys
El meu projecte és una biblioteca
i he dibuixat les cadires i taules
que permetran llegir als nens i
nenes que hi vagin. El que passa
és que després no l´he acabat de
portar a la pràctica i m´he
quedat llugant amb els llibres.

Gemma Planas, 1 anys
Queda clar que és una festa
"bestial”.Bé també voldria dir que
aquest diari l' he fet totalment sola.
Paula Dueñas Muñoz, 10 anys
Encara que no haguem arribat
molt d'ora m'ho he passat o vaja,
m'ho estic passant molt be fent
activitats molt divertides i disfrutant d'estar amb la meva familia
amb el meu pare i el meu germà la
meva mare li fa molt mal d'esquena
i no ha pogut vindre però li explicaré tot el que hem fet i que bé
m'he passat.

Jan, 8 anys
M'agradat molt venir per primer
cop a la pedrera, es un edifici
que no havia vist mai.Primer de
tot he anat a la oca i m' agradat
molt, despres he anat a
enganxar gomets els gomets
eren de diferents colors.Despres
dels gomets he anat a un altre
taller amb el meu amic Arnau i
em fet un camp de futbol i ens o
em molt bé.Abans de vindre
aqui he anat a pintar uns
mercats unes picines ...i per
ultim e vigut aqui.
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NOTÍCIES

L’Oca
Eliham i Marina
Es un joc molt divertit perque els nens es diverteixen
i s'ho pasan bé. I es un joc gratuit i els nens i nenes
aprenen jocs nous. ADEU I GRACIES PER VENIR.
Tot i així, he de dir que a l´escola ja m´han ensenyat
què és la PEDRERA i el trencadís del GAUDI i un dia
vaig anar al PARC GUELL a veure´l.

14 de març de 2010
OPINIÓ

Cristina y Raül
triunfan en
Broadway
Dani y Natalia
Todo empezó con una obra para niños en La Pedrera.
Era poco más que un divertimento, pero entre el público
había un ojeador de la famosa avenida neoyorquina. Se
quedó prendado con la actuación de los dos actores
catalanes, y no dudó en ficharlos para un espectáculo.
A partir de ese momento, las vidas de Cristina y Raül
cambiaron. A partir de ahora, sabemos que cuando
vayamos a Nueva York no hace falta que pensemos
en el hotel porque tenemos un lugar donde dormir.

Sara i Lucia
La Sara i la Lucia han visitat avui La Pedrera, han vist
una obra de teatre molt divertida i s'ho han passat
d'allò més bè.

Els equipaments
de la ciutat
Marcel, 10 anys
M'ha agradat bastant ,apart de construir un edifici
com que no ocontrola ningu els nens o destrueixen
peró en general bé.

El dia 14 de març de 2010 hem anat
a la Pedrera a la festa d'arquitectura.
Hi havia moltes activitats per fer,
jocs, etc., i també molta gent per
tot arreu.

Dia a la Pedrera

Sere arqitecte

Arnau, 8 anys
Avui he anat a la Pedrera amb el Jan a fer uns
tallers de arquitectura i emcomensat fent una mena
de joc de loca que era L2. Despres L1, despres la
M1, despres la M5, i ara la M4 que estic fent de
periodista.

A l'escola estem treballant el projecte de Ildefons
Cerdà, m'està agradant molt i vull ser arquitecte de
gran per construir cases i edificis. La visita a la Pedrera
es molt maca.

Avui a la pedrera,
festa

Avui a la pedrera hi han unes activitats gratis molt
divertides que giren al voltant de l'arquitectura. Amb
el meu company i jo, ja hem construït una façana.
I esperem fer moltes altres coses.

Jacy Delnevo, 9 anys.
A la pedrera, s'ha fet un taller d' arquitectura el 14
de març de 2010.
A partir de 6 anys, molt més de 10 persones han
participat en aquest taller.
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La Marciana i el Terrícola
a La Pedrera
Maria S.
En motiu de la festa familiar de l'arquitectura, s'ha
representat a la Sala Gaudí de La Pedrera l'obra La
Marciana i el Terrícola. La petita peça teatral ha tirat
al voltant de l'arquitectura en comparació amb el cos
humà.

Joana Xesca Aina, 8 anys 7 anys 6 anys
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Bernat García, 11 anys
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Martí i Pau
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David, Guillem, Jan

Avui hem anat a la Pedrera i hem entrevistat a l'Alba
- Com t'està anant el treball?
Alba: Tinc molta feina perquè hi ha molta gent
- Quina feina fas?
Alba: organitzar les hostesses i mirar que la gent estigui
ben repartida per tot l'edifici
Buscant el planell d’un teatre per
pintar-lo i construir-lo

- Per què feu activitats per nens a la pedrera?

El Pau fa el teatre

GALERIA FOTOGRÀFICA

Hem fet una esglesia amb una
torre

El Marc fa el Liceu

Carla Serrano

GALERIA FOTOGRÀFICA

Avui hem comprovat la dificultat
de fer un arc

Fotografía de l’activitat que ha
fet el Jan

Mireia, 10 anys

ENTREVISTA
Berta, 11 anys
Avui, és a dir el dia 14/3/10, he anat a lqa Pedrera per
visitar-la A l` entrar m' han donat un cartró amb un
full d'exercisis per a fer. He hagut de dibuixar una
biblioteca i construir-la amb uns cubs.
Estic encantada!

L'arc catenari de Gaudí

Avui, a la pedrera, de 10 del matí a 7 dela tarda s' ha
fet una festa sobre l' arquitectura. A mi m' ha agradat
bastant

Víctor Jiménez Vidal, 7 anys
Avui he construit un arc com el feia el senyor Gaudi.
S'aguantava sol. L' he fet amb coixins i peces. I m'
ho he passat molt bé.

Un dia a la Pedrera

A l’entresol de la Pedrera, els nens i nenes estan construint una enorme façana! Cadascú dissenyava la seva
pròpia casa i la posava al costat de les demés. Fins i tot algú a posat un petit terrat per el gos!

Mural

Joana, 11anys

Però hi havien molts nens petits que cridaven i no
paraven de cridar.
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Construcció d’un teatre al taller de construcció

Alba: Perquè volem que els nens siguin feliços

avui e anat a la pedrera i me trubat a la Aitana.i em fet
moltas activitats. ens agradat molt.

Gemma Planas, 11 anys
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Núria

GALERIA FOTOGRÀFICA

Maria, Carla Serrano

La Marciana en un moment de la representació

El Marc fent el diari digital

Avui a la Pedrera
Núria Roig Camarasa, 11 anys

Jo crec que això ho haurien de fer més dies.
Laia, 9 anys

La Pedrera es una pasada i sacaba aki...

La festa familiar
d'Arquitectura

14 de març de 2010
ENTREVISTA

Maria, 6 anys

Avui de a la pedrera dia 14 an fget un munt d'activitats
i aqui estic escribin ja que aqui i an tantes activitats que
no saps quina triar peró me he decidit amb aquest
aquest dia el recomano acualsevol XD!

Em dic Laia i tinc 9 anys tot m'agradat pero l'activitat
que m'ha agradat mes ha estat l'oca pero en general
tot ha estat super be !!!!! Tot m'ha agradat !!!!

Els més petits i no tan petits

Un teatre dissenyat per un nen o una nena

Per dibuixar, montar i llegir

GALERIA FOTOGRÀFICA

ENTREVISTA

La noia que et diu on anar

Pol, Joan 9 anys, Emma Gonzalez

Camil i Masha

Pablo, 6 anys

Joc del modernisme

Hoy he ido a la pedrera con papá,mamá y mi hermanita
que se llama iria y hemos hecho una actividad muy
divertida
He escuchado el sonido de una escuela y la he
dibujado.despues la he construido ahora seguiremos
haciendo actividades.

Gemma, 11 anys
CAIXA CATALUNYA
OBRA SOCIAL

Joel, 5 anys

Els nens i nenes van venir a la pedrera per fer activitats
i tenir un dia divertit i per aprendre moltes coses. Estava
molt ben organitzat.
Snoopy, 11 anys
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He anat a la Pedrera

Joan, 8anys

Marcel Prats Ustrell, 10 anys

14 de març de 2010

El dia 14 de març la pedrera va obrir les seves portes a
tots als nens i nenes.

NOTÍCIA

Festa a la
Pedrera

Juguem amb l’arquitectura

CAIXA CATALUNYA
OBRA SOCIAL

L'editor, Obra Social de Caixa Catalunya, no es fa responsable de les opinions expressades pels redactors d'aquest diari.

Joan, 9 anys
El pati de la Pedrera es avui el joc del Modernisme.
Snoopy 11 anys
Ha sigut molt divertit, hem trobat molts nens que
jugaven a coses aquitctóniques.

Es com un joc de l´oca però amb fotos del Modernisme.
En la foto que veieu hi ha un gran simbol del
modernisme: es la rajola del terra de l' Eixample. Es una
rajola que te el dibuix d'una flor. Es un dels simbols més
importants de Barcelona.
CAIXA CATALUNYA
OBRA SOCIAL
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- Què heu fet avui a la Pedrera?
Camil: He constuït un mercat. Hi he posat plàtans, peix,
carn, pollastre.
Masha: He constuït una piscina. He ficat senyors
banyant-se a la piscina, aigüa, i un tobogant. He dibuixat
un sol molt gran, un trampolí, un núvol, i ja està!
- I t'ha agradat?
Si.

També han fet un taller de contes y altres tallers.
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OBRA SOCIAL
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Pol

Joan

Hem vingut a la Pedrera i hem jugat
als sons de la ciutat. M’agradat molt
CAIXA CATALUNYA
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La Maria ha fet una notícia
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com que no ocontrola ningu els nens o destrueixen
peró en general bé.

El dia 14 de març de 2010 hem anat
a la Pedrera a la festa d'arquitectura.
Hi havia moltes activitats per fer,
jocs, etc., i també molta gent per
tot arreu.

Dia a la Pedrera

Sere arqitecte

Arnau, 8 anys
Avui he anat a la Pedrera amb el Jan a fer uns
tallers de arquitectura i emcomensat fent una mena
de joc de loca que era L2. Despres L1, despres la
M1, despres la M5, i ara la M4 que estic fent de
periodista.

A l'escola estem treballant el projecte de Ildefons
Cerdà, m'està agradant molt i vull ser arquitecte de
gran per construir cases i edificis. La visita a la Pedrera
es molt maca.

Avui a la pedrera,
festa

Avui a la pedrera hi han unes activitats gratis molt
divertides que giren al voltant de l'arquitectura. Amb
el meu company i jo, ja hem construït una façana.
I esperem fer moltes altres coses.

Jacy Delnevo, 9 anys.
A la pedrera, s'ha fet un taller d' arquitectura el 14
de març de 2010.
A partir de 6 anys, molt més de 10 persones han
participat en aquest taller.

L'editor, Obra Social de Caixa Catalunya, no es fa responsable de les opinions expressades pels redactors d'aquest diari.
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La Marciana i el Terrícola
a La Pedrera
Maria S.
En motiu de la festa familiar de l'arquitectura, s'ha
representat a la Sala Gaudí de La Pedrera l'obra La
Marciana i el Terrícola. La petita peça teatral ha tirat
al voltant de l'arquitectura en comparació amb el cos
humà.

Joana Xesca Aina, 8 anys 7 anys 6 anys

Juguem amb l’arquitectura
GALERIA

Bernat García, 11 anys

Juguem amb l’arquitectura
Martí i Pau
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David, Guillem, Jan

Avui hem anat a la Pedrera i hem entrevistat a l'Alba
- Com t'està anant el treball?
Alba: Tinc molta feina perquè hi ha molta gent
- Quina feina fas?
Alba: organitzar les hostesses i mirar que la gent estigui
ben repartida per tot l'edifici
Buscant el planell d’un teatre per
pintar-lo i construir-lo

- Per què feu activitats per nens a la pedrera?

El Pau fa el teatre

GALERIA FOTOGRÀFICA

Hem fet una esglesia amb una
torre

El Marc fa el Liceu

Carla Serrano

GALERIA FOTOGRÀFICA

Avui hem comprovat la dificultat
de fer un arc

Fotografía de l’activitat que ha
fet el Jan

Mireia, 10 anys

ENTREVISTA
Berta, 11 anys
Avui, és a dir el dia 14/3/10, he anat a lqa Pedrera per
visitar-la A l` entrar m' han donat un cartró amb un
full d'exercisis per a fer. He hagut de dibuixar una
biblioteca i construir-la amb uns cubs.
Estic encantada!

L'arc catenari de Gaudí

Avui, a la pedrera, de 10 del matí a 7 dela tarda s' ha
fet una festa sobre l' arquitectura. A mi m' ha agradat
bastant

Víctor Jiménez Vidal, 7 anys
Avui he construit un arc com el feia el senyor Gaudi.
S'aguantava sol. L' he fet amb coixins i peces. I m'
ho he passat molt bé.

Un dia a la Pedrera

A l’entresol de la Pedrera, els nens i nenes estan construint una enorme façana! Cadascú dissenyava la seva
pròpia casa i la posava al costat de les demés. Fins i tot algú a posat un petit terrat per el gos!

Mural

Joana, 11anys

Però hi havien molts nens petits que cridaven i no
paraven de cridar.

14 de març de 2010

Construcció d’un teatre al taller de construcció

Alba: Perquè volem que els nens siguin feliços

avui e anat a la pedrera i me trubat a la Aitana.i em fet
moltas activitats. ens agradat molt.

Gemma Planas, 11 anys

GALERIA FOTOGRÀFICA

Núria

GALERIA FOTOGRÀFICA

Maria, Carla Serrano

La Marciana en un moment de la representació

El Marc fent el diari digital

Avui a la Pedrera
Núria Roig Camarasa, 11 anys

Jo crec que això ho haurien de fer més dies.
Laia, 9 anys

La Pedrera es una pasada i sacaba aki...

La festa familiar
d'Arquitectura

14 de març de 2010
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Maria, 6 anys

Avui de a la pedrera dia 14 an fget un munt d'activitats
i aqui estic escribin ja que aqui i an tantes activitats que
no saps quina triar peró me he decidit amb aquest
aquest dia el recomano acualsevol XD!

Em dic Laia i tinc 9 anys tot m'agradat pero l'activitat
que m'ha agradat mes ha estat l'oca pero en general
tot ha estat super be !!!!! Tot m'ha agradat !!!!

Els més petits i no tan petits

Un teatre dissenyat per un nen o una nena

Per dibuixar, montar i llegir

GALERIA FOTOGRÀFICA

ENTREVISTA

La noia que et diu on anar

Pol, Joan 9 anys, Emma Gonzalez

Camil i Masha

Pablo, 6 anys

Joc del modernisme

Hoy he ido a la pedrera con papá,mamá y mi hermanita
que se llama iria y hemos hecho una actividad muy
divertida
He escuchado el sonido de una escuela y la he
dibujado.despues la he construido ahora seguiremos
haciendo actividades.

Gemma, 11 anys
CAIXA CATALUNYA
OBRA SOCIAL

Joel, 5 anys

Els nens i nenes van venir a la pedrera per fer activitats
i tenir un dia divertit i per aprendre moltes coses. Estava
molt ben organitzat.
Snoopy, 11 anys

Juguem amb l’arquitectura

OPINIÓ

He anat a la Pedrera

Joan, 8anys

Marcel Prats Ustrell, 10 anys

14 de març de 2010

El dia 14 de març la pedrera va obrir les seves portes a
tots als nens i nenes.

NOTÍCIA

Festa a la
Pedrera
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Joan, 9 anys
El pati de la Pedrera es avui el joc del Modernisme.
Snoopy 11 anys
Ha sigut molt divertit, hem trobat molts nens que
jugaven a coses aquitctóniques.

Es com un joc de l´oca però amb fotos del Modernisme.
En la foto que veieu hi ha un gran simbol del
modernisme: es la rajola del terra de l' Eixample. Es una
rajola que te el dibuix d'una flor. Es un dels simbols més
importants de Barcelona.
CAIXA CATALUNYA
OBRA SOCIAL
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- Què heu fet avui a la Pedrera?
Camil: He constuït un mercat. Hi he posat plàtans, peix,
carn, pollastre.
Masha: He constuït una piscina. He ficat senyors
banyant-se a la piscina, aigüa, i un tobogant. He dibuixat
un sol molt gran, un trampolí, un núvol, i ja està!
- I t'ha agradat?
Si.

També han fet un taller de contes y altres tallers.
CAIXA CATALUNYA
OBRA SOCIAL

L'editor, Obra Social de Caixa Catalunya, no es fa responsable de les opinions expressades pels redactors d'aquest diari.

Pol

Joan

Hem vingut a la Pedrera i hem jugat
als sons de la ciutat. M’agradat molt
CAIXA CATALUNYA
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La Maria ha fet una notícia
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DIARI DIGITAL DE LA FESTA FAMILIAR D’ARQUITECTURA A LA PEDRERA DE CAIXA CATALUNYA

Juguem amb l’arquitectura
www.lapedreraeducacio.org

14 de març de 2010. Preu: gratuït

EDITORIAL

BREU

Avui l’Obra Social de Caixa Catalunya celebra la Festa Familiar d’Arquitectura.
Patrimoni, expressió, coneixement, diversió.... per compartir en família.
L’arquitectura és l’art de construir o concebre edificis i espais, i aquests són, per
definició, tridimensionals. Però al mateix temps, la paraula dimensió fa referència
a la mesura, l’extensió i la grandària. Prenem com a referència aquesta i plantegem
un programa que s’estructura entorn la dimensió domèstica, la col·lectiva i la urbana.
I ho fem des d’altres disciplines per abordar d’una manera clara i lúdica aspectes
tan arquitectònics com l’espai, les proporcions, la llum, els colors, el so, les sensacions,
el moviment o el recorregut.
Tot un dia d’activitats a La Pedrera de Caixa Catalunya per gaudir de tallers, jocs,
llibres i cinema relacionats amb el món de l’arquitectura.
Dins d’aquest entorn us presentem el diari digital de la jornada que es vol fer ressò
de les activitats i de la vostra participació. Us animem a col·laborar-hi.

Arquitectura per a nens
Neus, 10 anys
Avui, dia 14 de març, us fem saber que a la Pedrera s'ha celebrat "LA JORNADA DE
L'ARQUITECTURA" on s'han pogut fer moltes activitats amb nens. Ha vingut molta
gent però tots han pogut fer diverses activitats.Es increible que nens ben petits
puguin entendre que es l'arquitectura d'una manera tan divertida. També es poden
apendre coses els diumenges amb els pares.

Si voleu venir a
escriure alguna notícia
sobre aquesta jornada
organitzada al voltant
del tema de
l'arquitectura, esteu
tots convidats!!!!!
Només heu de venir a
la taula, asseure-us
davant de l'ordinador i
fer de periodistes.
Podeu explicar tot el
que vulgueu sobre les
cases, les
construccions, les
activitats que s'estan
fent i, fins i tot, podeu
fer fotografies per
posar-les al diari!
Animeu-vos, que us ho
passareu molt
bé!!!!!!!
Montse

OPINIÓ

LA FESTA:
un gran èxit
Gemma Planes
La festa familiar que s' ha fet avui a la pedrera ha sigut
un gran èxit. Es feien diferents activitats, com ara:
dissenyar una façana d' acord amb un dibuix, un joc de
l' oca per Barcelona, el diari en el qual estc escrivint ara
i moltes altres activitats per a totes les edats.
És una festa que serveix per promoure l' interès cap a l'
arquitectura modernista
És el taller de muntar façanes.
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BREUS
Mireia i Roger, 8 i 6 anys

Joan, 7 anys

Irene, 8 anys

El diumenge 14 de març la
pedrera es va omplir de nens i
nenes que van fer d'arquitectes.
Van fer moltes activitats:
construccions, un arc de fusta i
també van mirar cinema. Ens ho
vam passar molt bé. Ens van
donar un diploma.

Avui he fet moltes coses, pero
el que m´ha agradat més ha
estat el joc de la Oca .M´ho
pasat molt be!!!

Avui he anat a la Pedrera a fer activitats amb la arquitactura.He fet
l´edifici d´un teatre, he vist el plánol i
l´he acabat de fer dibuixant amb
llapissos.També m´han posat uns
auriculars amb sons i havia d´esbrinar
el que eren. M´han posat so
d´aplaudiments i he esbrinat que el
so era de l´edifici d´un teatre.
M’agradat molt i us recomano que
vingueu!!

Pau, 7 anys
Hem vingut la Sofia i jo a fer
d'arquitectes com el papa. Hem
fet arcs i no se'ns han caigut.
Hem fet altres jocs de construcció amb fustes, caixes, etc. Ara
estem fent de periodistes i ens
ho estem passant molt bé.
Moltes gràcies!!!!!
Julia, 6 anys
Em dic Júlia i tinc sis anys. Sóc la
tercera germana. Avui m'ho he
passat d'allò més bé. I ara no ser
que més dir. Tot ha estat molt
divertit. A l'oca quasi quedo
primera.
Marc i Helena
Avui hem vingut a La Pedrera.
Fan tallers d'arquitectura.Ens ho
estem passant molt bé.
Snoopy, 11 anys
Activitats diveeeertidiiiiisimes!!!!
Per a tothom de gran a petits de
bebes a avis, de gordos a prims
de tontos a llestos tots poden
participar.
Arama i Julissa
Hola soy la Julissa soy de
ecuador. Hola soy arama i
agradat la Sara 2 y me acradat el
juego del dado y megradat molt.

Manina Batlle, 13 anys
Avui dia 14 de març de 2010, ha
agut unes activitats gratuïtes,
per a nens i nenes de moltes
edats a la pedrera. La que més
m'ha agradat és la de la casa
que tenies que fer na fassana.
Josep, 5 anys. Pilar, 8 anys
Abui em anat pedrera i em
fet: moltes activitats , em
jogat a la oca, em fet un
dibuix sobre el mercat i em
construit lastructura dun
mercat.
Marc Batista, 3 anys
El meu projecte és una biblioteca
i he dibuixat les cadires i taules
que permetran llegir als nens i
nenes que hi vagin. El que passa
és que després no l´he acabat de
portar a la pràctica i m´he
quedat llugant amb els llibres.

Gemma Planas, 1 anys
Queda clar que és una festa
"bestial”.Bé també voldria dir que
aquest diari l' he fet totalment sola.
Paula Dueñas Muñoz, 10 anys
Encara que no haguem arribat
molt d'ora m'ho he passat o vaja,
m'ho estic passant molt be fent
activitats molt divertides i disfrutant d'estar amb la meva familia
amb el meu pare i el meu germà la
meva mare li fa molt mal d'esquena
i no ha pogut vindre però li explicaré tot el que hem fet i que bé
m'he passat.

Jan, 8 anys
M'agradat molt venir per primer
cop a la pedrera, es un edifici
que no havia vist mai.Primer de
tot he anat a la oca i m' agradat
molt, despres he anat a
enganxar gomets els gomets
eren de diferents colors.Despres
dels gomets he anat a un altre
taller amb el meu amic Arnau i
em fet un camp de futbol i ens o
em molt bé.Abans de vindre
aqui he anat a pintar uns
mercats unes picines ...i per
ultim e vigut aqui.
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NOTÍCIES

L’Oca
Eliham i Marina
Es un joc molt divertit perque els nens es diverteixen
i s'ho pasan bé. I es un joc gratuit i els nens i nenes
aprenen jocs nous. ADEU I GRACIES PER VENIR.
Tot i així, he de dir que a l´escola ja m´han ensenyat
què és la PEDRERA i el trencadís del GAUDI i un dia
vaig anar al PARC GUELL a veure´l.

14 de març de 2010
OPINIÓ

Cristina y Raül
triunfan en
Broadway
Dani y Natalia
Todo empezó con una obra para niños en La Pedrera.
Era poco más que un divertimento, pero entre el público
había un ojeador de la famosa avenida neoyorquina. Se
quedó prendado con la actuación de los dos actores
catalanes, y no dudó en ficharlos para un espectáculo.
A partir de ese momento, las vidas de Cristina y Raül
cambiaron. A partir de ahora, sabemos que cuando
vayamos a Nueva York no hace falta que pensemos
en el hotel porque tenemos un lugar donde dormir.

Sara i Lucia
La Sara i la Lucia han visitat avui La Pedrera, han vist
una obra de teatre molt divertida i s'ho han passat
d'allò més bè.

Els equipaments
de la ciutat
Marcel, 10 anys
M'ha agradat bastant ,apart de construir un edifici
com que no ocontrola ningu els nens o destrueixen
peró en general bé.

El dia 14 de març de 2010 hem anat
a la Pedrera a la festa d'arquitectura.
Hi havia moltes activitats per fer,
jocs, etc., i també molta gent per
tot arreu.

Dia a la Pedrera

Sere arqitecte

Arnau, 8 anys
Avui he anat a la Pedrera amb el Jan a fer uns
tallers de arquitectura i emcomensat fent una mena
de joc de loca que era L2. Despres L1, despres la
M1, despres la M5, i ara la M4 que estic fent de
periodista.

A l'escola estem treballant el projecte de Ildefons
Cerdà, m'està agradant molt i vull ser arquitecte de
gran per construir cases i edificis. La visita a la Pedrera
es molt maca.

Avui a la pedrera,
festa

Avui a la pedrera hi han unes activitats gratis molt
divertides que giren al voltant de l'arquitectura. Amb
el meu company i jo, ja hem construït una façana.
I esperem fer moltes altres coses.

Jacy Delnevo, 9 anys.
A la pedrera, s'ha fet un taller d' arquitectura el 14
de març de 2010.
A partir de 6 anys, molt més de 10 persones han
participat en aquest taller.
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La Marciana i el Terrícola
a La Pedrera
Maria S.
En motiu de la festa familiar de l'arquitectura, s'ha
representat a la Sala Gaudí de La Pedrera l'obra La
Marciana i el Terrícola. La petita peça teatral ha tirat
al voltant de l'arquitectura en comparació amb el cos
humà.

Joana Xesca Aina, 8 anys 7 anys 6 anys
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Bernat García, 11 anys
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Martí i Pau
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David, Guillem, Jan

Avui hem anat a la Pedrera i hem entrevistat a l'Alba
- Com t'està anant el treball?
Alba: Tinc molta feina perquè hi ha molta gent
- Quina feina fas?
Alba: organitzar les hostesses i mirar que la gent estigui
ben repartida per tot l'edifici
Buscant el planell d’un teatre per
pintar-lo i construir-lo

- Per què feu activitats per nens a la pedrera?

El Pau fa el teatre
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Hem fet una esglesia amb una
torre

El Marc fa el Liceu

Carla Serrano
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Avui hem comprovat la dificultat
de fer un arc

Fotografía de l’activitat que ha
fet el Jan

Mireia, 10 anys

ENTREVISTA
Berta, 11 anys
Avui, és a dir el dia 14/3/10, he anat a lqa Pedrera per
visitar-la A l` entrar m' han donat un cartró amb un
full d'exercisis per a fer. He hagut de dibuixar una
biblioteca i construir-la amb uns cubs.
Estic encantada!

L'arc catenari de Gaudí

Avui, a la pedrera, de 10 del matí a 7 dela tarda s' ha
fet una festa sobre l' arquitectura. A mi m' ha agradat
bastant

Víctor Jiménez Vidal, 7 anys
Avui he construit un arc com el feia el senyor Gaudi.
S'aguantava sol. L' he fet amb coixins i peces. I m'
ho he passat molt bé.

Un dia a la Pedrera

A l’entresol de la Pedrera, els nens i nenes estan construint una enorme façana! Cadascú dissenyava la seva
pròpia casa i la posava al costat de les demés. Fins i tot algú a posat un petit terrat per el gos!

Mural

Joana, 11anys

Però hi havien molts nens petits que cridaven i no
paraven de cridar.
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Construcció d’un teatre al taller de construcció

Alba: Perquè volem que els nens siguin feliços

avui e anat a la pedrera i me trubat a la Aitana.i em fet
moltas activitats. ens agradat molt.

Gemma Planas, 11 anys
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Maria, Carla Serrano

La Marciana en un moment de la representació

El Marc fent el diari digital

Avui a la Pedrera
Núria Roig Camarasa, 11 anys

Jo crec que això ho haurien de fer més dies.
Laia, 9 anys

La Pedrera es una pasada i sacaba aki...

La festa familiar
d'Arquitectura
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Maria, 6 anys

Avui de a la pedrera dia 14 an fget un munt d'activitats
i aqui estic escribin ja que aqui i an tantes activitats que
no saps quina triar peró me he decidit amb aquest
aquest dia el recomano acualsevol XD!

Em dic Laia i tinc 9 anys tot m'agradat pero l'activitat
que m'ha agradat mes ha estat l'oca pero en general
tot ha estat super be !!!!! Tot m'ha agradat !!!!

Els més petits i no tan petits

Un teatre dissenyat per un nen o una nena

Per dibuixar, montar i llegir
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La noia que et diu on anar

Pol, Joan 9 anys, Emma Gonzalez

Camil i Masha

Pablo, 6 anys

Joc del modernisme

Hoy he ido a la pedrera con papá,mamá y mi hermanita
que se llama iria y hemos hecho una actividad muy
divertida
He escuchado el sonido de una escuela y la he
dibujado.despues la he construido ahora seguiremos
haciendo actividades.

Gemma, 11 anys
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Joel, 5 anys

Els nens i nenes van venir a la pedrera per fer activitats
i tenir un dia divertit i per aprendre moltes coses. Estava
molt ben organitzat.
Snoopy, 11 anys
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He anat a la Pedrera

Joan, 8anys

Marcel Prats Ustrell, 10 anys
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El dia 14 de març la pedrera va obrir les seves portes a
tots als nens i nenes.

NOTÍCIA

Festa a la
Pedrera
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Joan, 9 anys
El pati de la Pedrera es avui el joc del Modernisme.
Snoopy 11 anys
Ha sigut molt divertit, hem trobat molts nens que
jugaven a coses aquitctóniques.

Es com un joc de l´oca però amb fotos del Modernisme.
En la foto que veieu hi ha un gran simbol del
modernisme: es la rajola del terra de l' Eixample. Es una
rajola que te el dibuix d'una flor. Es un dels simbols més
importants de Barcelona.
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- Què heu fet avui a la Pedrera?
Camil: He constuït un mercat. Hi he posat plàtans, peix,
carn, pollastre.
Masha: He constuït una piscina. He ficat senyors
banyant-se a la piscina, aigüa, i un tobogant. He dibuixat
un sol molt gran, un trampolí, un núvol, i ja està!
- I t'ha agradat?
Si.

També han fet un taller de contes y altres tallers.
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Pol

Joan

Hem vingut a la Pedrera i hem jugat
als sons de la ciutat. M’agradat molt
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EDITORIAL

BREU

Avui l’Obra Social de Caixa Catalunya celebra la Festa Familiar d’Arquitectura.
Patrimoni, expressió, coneixement, diversió.... per compartir en família.
L’arquitectura és l’art de construir o concebre edificis i espais, i aquests són, per
definició, tridimensionals. Però al mateix temps, la paraula dimensió fa referència
a la mesura, l’extensió i la grandària. Prenem com a referència aquesta i plantegem
un programa que s’estructura entorn la dimensió domèstica, la col·lectiva i la urbana.
I ho fem des d’altres disciplines per abordar d’una manera clara i lúdica aspectes
tan arquitectònics com l’espai, les proporcions, la llum, els colors, el so, les sensacions,
el moviment o el recorregut.
Tot un dia d’activitats a La Pedrera de Caixa Catalunya per gaudir de tallers, jocs,
llibres i cinema relacionats amb el món de l’arquitectura.
Dins d’aquest entorn us presentem el diari digital de la jornada que es vol fer ressò
de les activitats i de la vostra participació. Us animem a col·laborar-hi.

Arquitectura per a nens
Neus, 10 anys
Avui, dia 14 de març, us fem saber que a la Pedrera s'ha celebrat "LA JORNADA DE
L'ARQUITECTURA" on s'han pogut fer moltes activitats amb nens. Ha vingut molta
gent però tots han pogut fer diverses activitats.Es increible que nens ben petits
puguin entendre que es l'arquitectura d'una manera tan divertida. També es poden
apendre coses els diumenges amb els pares.

Si voleu venir a
escriure alguna notícia
sobre aquesta jornada
organitzada al voltant
del tema de
l'arquitectura, esteu
tots convidats!!!!!
Només heu de venir a
la taula, asseure-us
davant de l'ordinador i
fer de periodistes.
Podeu explicar tot el
que vulgueu sobre les
cases, les
construccions, les
activitats que s'estan
fent i, fins i tot, podeu
fer fotografies per
posar-les al diari!
Animeu-vos, que us ho
passareu molt
bé!!!!!!!
Montse

OPINIÓ

LA FESTA:
un gran èxit
Gemma Planes
La festa familiar que s' ha fet avui a la pedrera ha sigut
un gran èxit. Es feien diferents activitats, com ara:
dissenyar una façana d' acord amb un dibuix, un joc de
l' oca per Barcelona, el diari en el qual estc escrivint ara
i moltes altres activitats per a totes les edats.
És una festa que serveix per promoure l' interès cap a l'
arquitectura modernista
És el taller de muntar façanes.

14 de març de 2010
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REPORTATGES

BREUS
Mireia i Roger, 8 i 6 anys

Joan, 7 anys

Irene, 8 anys

El diumenge 14 de març la
pedrera es va omplir de nens i
nenes que van fer d'arquitectes.
Van fer moltes activitats:
construccions, un arc de fusta i
també van mirar cinema. Ens ho
vam passar molt bé. Ens van
donar un diploma.

Avui he fet moltes coses, pero
el que m´ha agradat més ha
estat el joc de la Oca .M´ho
pasat molt be!!!

Avui he anat a la Pedrera a fer activitats amb la arquitactura.He fet
l´edifici d´un teatre, he vist el plánol i
l´he acabat de fer dibuixant amb
llapissos.També m´han posat uns
auriculars amb sons i havia d´esbrinar
el que eren. M´han posat so
d´aplaudiments i he esbrinat que el
so era de l´edifici d´un teatre.
M’agradat molt i us recomano que
vingueu!!

Pau, 7 anys
Hem vingut la Sofia i jo a fer
d'arquitectes com el papa. Hem
fet arcs i no se'ns han caigut.
Hem fet altres jocs de construcció amb fustes, caixes, etc. Ara
estem fent de periodistes i ens
ho estem passant molt bé.
Moltes gràcies!!!!!
Julia, 6 anys
Em dic Júlia i tinc sis anys. Sóc la
tercera germana. Avui m'ho he
passat d'allò més bé. I ara no ser
que més dir. Tot ha estat molt
divertit. A l'oca quasi quedo
primera.
Marc i Helena
Avui hem vingut a La Pedrera.
Fan tallers d'arquitectura.Ens ho
estem passant molt bé.
Snoopy, 11 anys
Activitats diveeeertidiiiiisimes!!!!
Per a tothom de gran a petits de
bebes a avis, de gordos a prims
de tontos a llestos tots poden
participar.
Arama i Julissa
Hola soy la Julissa soy de
ecuador. Hola soy arama i
agradat la Sara 2 y me acradat el
juego del dado y megradat molt.

Manina Batlle, 13 anys
Avui dia 14 de març de 2010, ha
agut unes activitats gratuïtes,
per a nens i nenes de moltes
edats a la pedrera. La que més
m'ha agradat és la de la casa
que tenies que fer na fassana.
Josep, 5 anys. Pilar, 8 anys
Abui em anat pedrera i em
fet: moltes activitats , em
jogat a la oca, em fet un
dibuix sobre el mercat i em
construit lastructura dun
mercat.
Marc Batista, 3 anys
El meu projecte és una biblioteca
i he dibuixat les cadires i taules
que permetran llegir als nens i
nenes que hi vagin. El que passa
és que després no l´he acabat de
portar a la pràctica i m´he
quedat llugant amb els llibres.

Gemma Planas, 1 anys
Queda clar que és una festa
"bestial”.Bé també voldria dir que
aquest diari l' he fet totalment sola.
Paula Dueñas Muñoz, 10 anys
Encara que no haguem arribat
molt d'ora m'ho he passat o vaja,
m'ho estic passant molt be fent
activitats molt divertides i disfrutant d'estar amb la meva familia
amb el meu pare i el meu germà la
meva mare li fa molt mal d'esquena
i no ha pogut vindre però li explicaré tot el que hem fet i que bé
m'he passat.

Jan, 8 anys
M'agradat molt venir per primer
cop a la pedrera, es un edifici
que no havia vist mai.Primer de
tot he anat a la oca i m' agradat
molt, despres he anat a
enganxar gomets els gomets
eren de diferents colors.Despres
dels gomets he anat a un altre
taller amb el meu amic Arnau i
em fet un camp de futbol i ens o
em molt bé.Abans de vindre
aqui he anat a pintar uns
mercats unes picines ...i per
ultim e vigut aqui.

14 de març de 2010
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NOTÍCIES

L’Oca
Eliham i Marina
Es un joc molt divertit perque els nens es diverteixen
i s'ho pasan bé. I es un joc gratuit i els nens i nenes
aprenen jocs nous. ADEU I GRACIES PER VENIR.
Tot i així, he de dir que a l´escola ja m´han ensenyat
què és la PEDRERA i el trencadís del GAUDI i un dia
vaig anar al PARC GUELL a veure´l.

14 de març de 2010
OPINIÓ

Cristina y Raül
triunfan en
Broadway
Dani y Natalia
Todo empezó con una obra para niños en La Pedrera.
Era poco más que un divertimento, pero entre el público
había un ojeador de la famosa avenida neoyorquina. Se
quedó prendado con la actuación de los dos actores
catalanes, y no dudó en ficharlos para un espectáculo.
A partir de ese momento, las vidas de Cristina y Raül
cambiaron. A partir de ahora, sabemos que cuando
vayamos a Nueva York no hace falta que pensemos
en el hotel porque tenemos un lugar donde dormir.

Sara i Lucia
La Sara i la Lucia han visitat avui La Pedrera, han vist
una obra de teatre molt divertida i s'ho han passat
d'allò més bè.

Els equipaments
de la ciutat
Marcel, 10 anys
M'ha agradat bastant ,apart de construir un edifici
com que no ocontrola ningu els nens o destrueixen
peró en general bé.

El dia 14 de març de 2010 hem anat
a la Pedrera a la festa d'arquitectura.
Hi havia moltes activitats per fer,
jocs, etc., i també molta gent per
tot arreu.

Dia a la Pedrera

Sere arqitecte

Arnau, 8 anys
Avui he anat a la Pedrera amb el Jan a fer uns
tallers de arquitectura i emcomensat fent una mena
de joc de loca que era L2. Despres L1, despres la
M1, despres la M5, i ara la M4 que estic fent de
periodista.

A l'escola estem treballant el projecte de Ildefons
Cerdà, m'està agradant molt i vull ser arquitecte de
gran per construir cases i edificis. La visita a la Pedrera
es molt maca.

Avui a la pedrera,
festa

Avui a la pedrera hi han unes activitats gratis molt
divertides que giren al voltant de l'arquitectura. Amb
el meu company i jo, ja hem construït una façana.
I esperem fer moltes altres coses.

Jacy Delnevo, 9 anys.
A la pedrera, s'ha fet un taller d' arquitectura el 14
de març de 2010.
A partir de 6 anys, molt més de 10 persones han
participat en aquest taller.
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La Marciana i el Terrícola
a La Pedrera
Maria S.
En motiu de la festa familiar de l'arquitectura, s'ha
representat a la Sala Gaudí de La Pedrera l'obra La
Marciana i el Terrícola. La petita peça teatral ha tirat
al voltant de l'arquitectura en comparació amb el cos
humà.

Joana Xesca Aina, 8 anys 7 anys 6 anys

Juguem amb l’arquitectura
GALERIA

Bernat García, 11 anys

Juguem amb l’arquitectura
Martí i Pau

GALERIA FOTOGRÀFICA
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David, Guillem, Jan

Avui hem anat a la Pedrera i hem entrevistat a l'Alba
- Com t'està anant el treball?
Alba: Tinc molta feina perquè hi ha molta gent
- Quina feina fas?
Alba: organitzar les hostesses i mirar que la gent estigui
ben repartida per tot l'edifici
Buscant el planell d’un teatre per
pintar-lo i construir-lo

- Per què feu activitats per nens a la pedrera?

El Pau fa el teatre

GALERIA FOTOGRÀFICA

Hem fet una esglesia amb una
torre

El Marc fa el Liceu

Carla Serrano

GALERIA FOTOGRÀFICA

Avui hem comprovat la dificultat
de fer un arc

Fotografía de l’activitat que ha
fet el Jan

Mireia, 10 anys

ENTREVISTA
Berta, 11 anys
Avui, és a dir el dia 14/3/10, he anat a lqa Pedrera per
visitar-la A l` entrar m' han donat un cartró amb un
full d'exercisis per a fer. He hagut de dibuixar una
biblioteca i construir-la amb uns cubs.
Estic encantada!

L'arc catenari de Gaudí

Avui, a la pedrera, de 10 del matí a 7 dela tarda s' ha
fet una festa sobre l' arquitectura. A mi m' ha agradat
bastant

Víctor Jiménez Vidal, 7 anys
Avui he construit un arc com el feia el senyor Gaudi.
S'aguantava sol. L' he fet amb coixins i peces. I m'
ho he passat molt bé.

Un dia a la Pedrera

A l’entresol de la Pedrera, els nens i nenes estan construint una enorme façana! Cadascú dissenyava la seva
pròpia casa i la posava al costat de les demés. Fins i tot algú a posat un petit terrat per el gos!

Mural

Joana, 11anys

Però hi havien molts nens petits que cridaven i no
paraven de cridar.
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Construcció d’un teatre al taller de construcció

Alba: Perquè volem que els nens siguin feliços

avui e anat a la pedrera i me trubat a la Aitana.i em fet
moltas activitats. ens agradat molt.

Gemma Planas, 11 anys

GALERIA FOTOGRÀFICA

Núria

GALERIA FOTOGRÀFICA

Maria, Carla Serrano

La Marciana en un moment de la representació

El Marc fent el diari digital

Avui a la Pedrera
Núria Roig Camarasa, 11 anys

Jo crec que això ho haurien de fer més dies.
Laia, 9 anys

La Pedrera es una pasada i sacaba aki...

La festa familiar
d'Arquitectura

14 de març de 2010
ENTREVISTA

Maria, 6 anys

Avui de a la pedrera dia 14 an fget un munt d'activitats
i aqui estic escribin ja que aqui i an tantes activitats que
no saps quina triar peró me he decidit amb aquest
aquest dia el recomano acualsevol XD!

Em dic Laia i tinc 9 anys tot m'agradat pero l'activitat
que m'ha agradat mes ha estat l'oca pero en general
tot ha estat super be !!!!! Tot m'ha agradat !!!!

Els més petits i no tan petits

Un teatre dissenyat per un nen o una nena

Per dibuixar, montar i llegir

GALERIA FOTOGRÀFICA

ENTREVISTA

La noia que et diu on anar

Pol, Joan 9 anys, Emma Gonzalez

Camil i Masha

Pablo, 6 anys

Joc del modernisme

Hoy he ido a la pedrera con papá,mamá y mi hermanita
que se llama iria y hemos hecho una actividad muy
divertida
He escuchado el sonido de una escuela y la he
dibujado.despues la he construido ahora seguiremos
haciendo actividades.

Gemma, 11 anys
CAIXA CATALUNYA
OBRA SOCIAL

Joel, 5 anys

Els nens i nenes van venir a la pedrera per fer activitats
i tenir un dia divertit i per aprendre moltes coses. Estava
molt ben organitzat.
Snoopy, 11 anys

Juguem amb l’arquitectura

OPINIÓ

He anat a la Pedrera

Joan, 8anys

Marcel Prats Ustrell, 10 anys

14 de març de 2010

El dia 14 de març la pedrera va obrir les seves portes a
tots als nens i nenes.

NOTÍCIA

Festa a la
Pedrera
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Joan, 9 anys
El pati de la Pedrera es avui el joc del Modernisme.
Snoopy 11 anys
Ha sigut molt divertit, hem trobat molts nens que
jugaven a coses aquitctóniques.

Es com un joc de l´oca però amb fotos del Modernisme.
En la foto que veieu hi ha un gran simbol del
modernisme: es la rajola del terra de l' Eixample. Es una
rajola que te el dibuix d'una flor. Es un dels simbols més
importants de Barcelona.
CAIXA CATALUNYA
OBRA SOCIAL

L'editor, Obra Social de Caixa Catalunya, no es fa responsable de les opinions expressades pels redactors d'aquest diari.

- Què heu fet avui a la Pedrera?
Camil: He constuït un mercat. Hi he posat plàtans, peix,
carn, pollastre.
Masha: He constuït una piscina. He ficat senyors
banyant-se a la piscina, aigüa, i un tobogant. He dibuixat
un sol molt gran, un trampolí, un núvol, i ja està!
- I t'ha agradat?
Si.

També han fet un taller de contes y altres tallers.
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Pol

Joan

Hem vingut a la Pedrera i hem jugat
als sons de la ciutat. M’agradat molt
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La Maria ha fet una notícia
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del tema de
l'arquitectura, esteu
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Només heu de venir a
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Joan, 7 anys

Irene, 8 anys

El diumenge 14 de març la
pedrera es va omplir de nens i
nenes que van fer d'arquitectes.
Van fer moltes activitats:
construccions, un arc de fusta i
també van mirar cinema. Ens ho
vam passar molt bé. Ens van
donar un diploma.
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el que m´ha agradat més ha
estat el joc de la Oca .M´ho
pasat molt be!!!

Avui he anat a la Pedrera a fer activitats amb la arquitactura.He fet
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Pau, 7 anys
Hem vingut la Sofia i jo a fer
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que més dir. Tot ha estat molt
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primera.
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Avui hem vingut a La Pedrera.
Fan tallers d'arquitectura.Ens ho
estem passant molt bé.
Snoopy, 11 anys
Activitats diveeeertidiiiiisimes!!!!
Per a tothom de gran a petits de
bebes a avis, de gordos a prims
de tontos a llestos tots poden
participar.
Arama i Julissa
Hola soy la Julissa soy de
ecuador. Hola soy arama i
agradat la Sara 2 y me acradat el
juego del dado y megradat molt.

Manina Batlle, 13 anys
Avui dia 14 de març de 2010, ha
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per a nens i nenes de moltes
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m'ha agradat és la de la casa
que tenies que fer na fassana.
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que permetran llegir als nens i
nenes que hi vagin. El que passa
és que després no l´he acabat de
portar a la pràctica i m´he
quedat llugant amb els llibres.

Gemma Planas, 1 anys
Queda clar que és una festa
"bestial”.Bé també voldria dir que
aquest diari l' he fet totalment sola.
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Encara que no haguem arribat
molt d'ora m'ho he passat o vaja,
m'ho estic passant molt be fent
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vaig anar al PARC GUELL a veure´l.

14 de març de 2010
OPINIÓ

Cristina y Raül
triunfan en
Broadway
Dani y Natalia
Todo empezó con una obra para niños en La Pedrera.
Era poco más que un divertimento, pero entre el público
había un ojeador de la famosa avenida neoyorquina. Se
quedó prendado con la actuación de los dos actores
catalanes, y no dudó en ficharlos para un espectáculo.
A partir de ese momento, las vidas de Cristina y Raül
cambiaron. A partir de ahora, sabemos que cuando
vayamos a Nueva York no hace falta que pensemos
en el hotel porque tenemos un lugar donde dormir.

Sara i Lucia
La Sara i la Lucia han visitat avui La Pedrera, han vist
una obra de teatre molt divertida i s'ho han passat
d'allò més bè.

Els equipaments
de la ciutat
Marcel, 10 anys
M'ha agradat bastant ,apart de construir un edifici
com que no ocontrola ningu els nens o destrueixen
peró en general bé.

El dia 14 de març de 2010 hem anat
a la Pedrera a la festa d'arquitectura.
Hi havia moltes activitats per fer,
jocs, etc., i també molta gent per
tot arreu.

Dia a la Pedrera

Sere arqitecte

Arnau, 8 anys
Avui he anat a la Pedrera amb el Jan a fer uns
tallers de arquitectura i emcomensat fent una mena
de joc de loca que era L2. Despres L1, despres la
M1, despres la M5, i ara la M4 que estic fent de
periodista.

A l'escola estem treballant el projecte de Ildefons
Cerdà, m'està agradant molt i vull ser arquitecte de
gran per construir cases i edificis. La visita a la Pedrera
es molt maca.

Avui a la pedrera,
festa

Avui a la pedrera hi han unes activitats gratis molt
divertides que giren al voltant de l'arquitectura. Amb
el meu company i jo, ja hem construït una façana.
I esperem fer moltes altres coses.

Jacy Delnevo, 9 anys.
A la pedrera, s'ha fet un taller d' arquitectura el 14
de març de 2010.
A partir de 6 anys, molt més de 10 persones han
participat en aquest taller.

L'editor, Obra Social de Caixa Catalunya, no es fa responsable de les opinions expressades pels redactors d'aquest diari.
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La Marciana i el Terrícola
a La Pedrera
Maria S.
En motiu de la festa familiar de l'arquitectura, s'ha
representat a la Sala Gaudí de La Pedrera l'obra La
Marciana i el Terrícola. La petita peça teatral ha tirat
al voltant de l'arquitectura en comparació amb el cos
humà.

Joana Xesca Aina, 8 anys 7 anys 6 anys

Juguem amb l’arquitectura
GALERIA

Bernat García, 11 anys

Juguem amb l’arquitectura
Martí i Pau
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David, Guillem, Jan

Avui hem anat a la Pedrera i hem entrevistat a l'Alba
- Com t'està anant el treball?
Alba: Tinc molta feina perquè hi ha molta gent
- Quina feina fas?
Alba: organitzar les hostesses i mirar que la gent estigui
ben repartida per tot l'edifici
Buscant el planell d’un teatre per
pintar-lo i construir-lo

- Per què feu activitats per nens a la pedrera?

El Pau fa el teatre

GALERIA FOTOGRÀFICA

Hem fet una esglesia amb una
torre

El Marc fa el Liceu

Carla Serrano

GALERIA FOTOGRÀFICA

Avui hem comprovat la dificultat
de fer un arc

Fotografía de l’activitat que ha
fet el Jan

Mireia, 10 anys

ENTREVISTA
Berta, 11 anys
Avui, és a dir el dia 14/3/10, he anat a lqa Pedrera per
visitar-la A l` entrar m' han donat un cartró amb un
full d'exercisis per a fer. He hagut de dibuixar una
biblioteca i construir-la amb uns cubs.
Estic encantada!

L'arc catenari de Gaudí

Avui, a la pedrera, de 10 del matí a 7 dela tarda s' ha
fet una festa sobre l' arquitectura. A mi m' ha agradat
bastant

Víctor Jiménez Vidal, 7 anys
Avui he construit un arc com el feia el senyor Gaudi.
S'aguantava sol. L' he fet amb coixins i peces. I m'
ho he passat molt bé.

Un dia a la Pedrera

A l’entresol de la Pedrera, els nens i nenes estan construint una enorme façana! Cadascú dissenyava la seva
pròpia casa i la posava al costat de les demés. Fins i tot algú a posat un petit terrat per el gos!

Mural

Joana, 11anys

Però hi havien molts nens petits que cridaven i no
paraven de cridar.

14 de març de 2010

Construcció d’un teatre al taller de construcció

Alba: Perquè volem que els nens siguin feliços

avui e anat a la pedrera i me trubat a la Aitana.i em fet
moltas activitats. ens agradat molt.

Gemma Planas, 11 anys

GALERIA FOTOGRÀFICA

Núria

GALERIA FOTOGRÀFICA

Maria, Carla Serrano

La Marciana en un moment de la representació

El Marc fent el diari digital

Avui a la Pedrera
Núria Roig Camarasa, 11 anys

Jo crec que això ho haurien de fer més dies.
Laia, 9 anys

La Pedrera es una pasada i sacaba aki...

La festa familiar
d'Arquitectura

14 de març de 2010
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Maria, 6 anys

Avui de a la pedrera dia 14 an fget un munt d'activitats
i aqui estic escribin ja que aqui i an tantes activitats que
no saps quina triar peró me he decidit amb aquest
aquest dia el recomano acualsevol XD!

Em dic Laia i tinc 9 anys tot m'agradat pero l'activitat
que m'ha agradat mes ha estat l'oca pero en general
tot ha estat super be !!!!! Tot m'ha agradat !!!!

Els més petits i no tan petits

Un teatre dissenyat per un nen o una nena

Per dibuixar, montar i llegir

GALERIA FOTOGRÀFICA

ENTREVISTA

La noia que et diu on anar

Pol, Joan 9 anys, Emma Gonzalez

Camil i Masha

Pablo, 6 anys

Joc del modernisme

Hoy he ido a la pedrera con papá,mamá y mi hermanita
que se llama iria y hemos hecho una actividad muy
divertida
He escuchado el sonido de una escuela y la he
dibujado.despues la he construido ahora seguiremos
haciendo actividades.

Gemma, 11 anys
CAIXA CATALUNYA
OBRA SOCIAL

Joel, 5 anys

Els nens i nenes van venir a la pedrera per fer activitats
i tenir un dia divertit i per aprendre moltes coses. Estava
molt ben organitzat.
Snoopy, 11 anys

Juguem amb l’arquitectura

OPINIÓ

He anat a la Pedrera

Joan, 8anys

Marcel Prats Ustrell, 10 anys

14 de març de 2010

El dia 14 de març la pedrera va obrir les seves portes a
tots als nens i nenes.

NOTÍCIA

Festa a la
Pedrera
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Joan, 9 anys
El pati de la Pedrera es avui el joc del Modernisme.
Snoopy 11 anys
Ha sigut molt divertit, hem trobat molts nens que
jugaven a coses aquitctóniques.

Es com un joc de l´oca però amb fotos del Modernisme.
En la foto que veieu hi ha un gran simbol del
modernisme: es la rajola del terra de l' Eixample. Es una
rajola que te el dibuix d'una flor. Es un dels simbols més
importants de Barcelona.
CAIXA CATALUNYA
OBRA SOCIAL

L'editor, Obra Social de Caixa Catalunya, no es fa responsable de les opinions expressades pels redactors d'aquest diari.

- Què heu fet avui a la Pedrera?
Camil: He constuït un mercat. Hi he posat plàtans, peix,
carn, pollastre.
Masha: He constuït una piscina. He ficat senyors
banyant-se a la piscina, aigüa, i un tobogant. He dibuixat
un sol molt gran, un trampolí, un núvol, i ja està!
- I t'ha agradat?
Si.

També han fet un taller de contes y altres tallers.
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OBRA SOCIAL

L'editor, Obra Social de Caixa Catalunya, no es fa responsable de les opinions expressades pels redactors d'aquest diari.

Pol

Joan

Hem vingut a la Pedrera i hem jugat
als sons de la ciutat. M’agradat molt
CAIXA CATALUNYA
OBRA SOCIAL
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La Maria ha fet una notícia
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DIARI DIGITAL DE LA FESTA FAMILIAR D’ARQUITECTURA A LA PEDRERA DE CAIXA CATALUNYA

Juguem amb l’arquitectura
www.lapedreraeducacio.org

14 de març de 2010. Preu: gratuït

EDITORIAL

BREU

Avui l’Obra Social de Caixa Catalunya celebra la Festa Familiar d’Arquitectura.
Patrimoni, expressió, coneixement, diversió.... per compartir en família.
L’arquitectura és l’art de construir o concebre edificis i espais, i aquests són, per
definició, tridimensionals. Però al mateix temps, la paraula dimensió fa referència
a la mesura, l’extensió i la grandària. Prenem com a referència aquesta i plantegem
un programa que s’estructura entorn la dimensió domèstica, la col·lectiva i la urbana.
I ho fem des d’altres disciplines per abordar d’una manera clara i lúdica aspectes
tan arquitectònics com l’espai, les proporcions, la llum, els colors, el so, les sensacions,
el moviment o el recorregut.
Tot un dia d’activitats a La Pedrera de Caixa Catalunya per gaudir de tallers, jocs,
llibres i cinema relacionats amb el món de l’arquitectura.
Dins d’aquest entorn us presentem el diari digital de la jornada que es vol fer ressò
de les activitats i de la vostra participació. Us animem a col·laborar-hi.

Arquitectura per a nens
Neus, 10 anys
Avui, dia 14 de març, us fem saber que a la Pedrera s'ha celebrat "LA JORNADA DE
L'ARQUITECTURA" on s'han pogut fer moltes activitats amb nens. Ha vingut molta
gent però tots han pogut fer diverses activitats.Es increible que nens ben petits
puguin entendre que es l'arquitectura d'una manera tan divertida. També es poden
apendre coses els diumenges amb els pares.

Si voleu venir a
escriure alguna notícia
sobre aquesta jornada
organitzada al voltant
del tema de
l'arquitectura, esteu
tots convidats!!!!!
Només heu de venir a
la taula, asseure-us
davant de l'ordinador i
fer de periodistes.
Podeu explicar tot el
que vulgueu sobre les
cases, les
construccions, les
activitats que s'estan
fent i, fins i tot, podeu
fer fotografies per
posar-les al diari!
Animeu-vos, que us ho
passareu molt
bé!!!!!!!
Montse

OPINIÓ

LA FESTA:
un gran èxit
Gemma Planes
La festa familiar que s' ha fet avui a la pedrera ha sigut
un gran èxit. Es feien diferents activitats, com ara:
dissenyar una façana d' acord amb un dibuix, un joc de
l' oca per Barcelona, el diari en el qual estc escrivint ara
i moltes altres activitats per a totes les edats.
És una festa que serveix per promoure l' interès cap a l'
arquitectura modernista
És el taller de muntar façanes.

14 de març de 2010
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BREUS
Mireia i Roger, 8 i 6 anys

Joan, 7 anys

Irene, 8 anys

El diumenge 14 de març la
pedrera es va omplir de nens i
nenes que van fer d'arquitectes.
Van fer moltes activitats:
construccions, un arc de fusta i
també van mirar cinema. Ens ho
vam passar molt bé. Ens van
donar un diploma.

Avui he fet moltes coses, pero
el que m´ha agradat més ha
estat el joc de la Oca .M´ho
pasat molt be!!!

Avui he anat a la Pedrera a fer activitats amb la arquitactura.He fet
l´edifici d´un teatre, he vist el plánol i
l´he acabat de fer dibuixant amb
llapissos.També m´han posat uns
auriculars amb sons i havia d´esbrinar
el que eren. M´han posat so
d´aplaudiments i he esbrinat que el
so era de l´edifici d´un teatre.
M’agradat molt i us recomano que
vingueu!!

Pau, 7 anys
Hem vingut la Sofia i jo a fer
d'arquitectes com el papa. Hem
fet arcs i no se'ns han caigut.
Hem fet altres jocs de construcció amb fustes, caixes, etc. Ara
estem fent de periodistes i ens
ho estem passant molt bé.
Moltes gràcies!!!!!
Julia, 6 anys
Em dic Júlia i tinc sis anys. Sóc la
tercera germana. Avui m'ho he
passat d'allò més bé. I ara no ser
que més dir. Tot ha estat molt
divertit. A l'oca quasi quedo
primera.
Marc i Helena
Avui hem vingut a La Pedrera.
Fan tallers d'arquitectura.Ens ho
estem passant molt bé.
Snoopy, 11 anys
Activitats diveeeertidiiiiisimes!!!!
Per a tothom de gran a petits de
bebes a avis, de gordos a prims
de tontos a llestos tots poden
participar.
Arama i Julissa
Hola soy la Julissa soy de
ecuador. Hola soy arama i
agradat la Sara 2 y me acradat el
juego del dado y megradat molt.

Manina Batlle, 13 anys
Avui dia 14 de març de 2010, ha
agut unes activitats gratuïtes,
per a nens i nenes de moltes
edats a la pedrera. La que més
m'ha agradat és la de la casa
que tenies que fer na fassana.
Josep, 5 anys. Pilar, 8 anys
Abui em anat pedrera i em
fet: moltes activitats , em
jogat a la oca, em fet un
dibuix sobre el mercat i em
construit lastructura dun
mercat.
Marc Batista, 3 anys
El meu projecte és una biblioteca
i he dibuixat les cadires i taules
que permetran llegir als nens i
nenes que hi vagin. El que passa
és que després no l´he acabat de
portar a la pràctica i m´he
quedat llugant amb els llibres.

Gemma Planas, 1 anys
Queda clar que és una festa
"bestial”.Bé també voldria dir que
aquest diari l' he fet totalment sola.
Paula Dueñas Muñoz, 10 anys
Encara que no haguem arribat
molt d'ora m'ho he passat o vaja,
m'ho estic passant molt be fent
activitats molt divertides i disfrutant d'estar amb la meva familia
amb el meu pare i el meu germà la
meva mare li fa molt mal d'esquena
i no ha pogut vindre però li explicaré tot el que hem fet i que bé
m'he passat.

Jan, 8 anys
M'agradat molt venir per primer
cop a la pedrera, es un edifici
que no havia vist mai.Primer de
tot he anat a la oca i m' agradat
molt, despres he anat a
enganxar gomets els gomets
eren de diferents colors.Despres
dels gomets he anat a un altre
taller amb el meu amic Arnau i
em fet un camp de futbol i ens o
em molt bé.Abans de vindre
aqui he anat a pintar uns
mercats unes picines ...i per
ultim e vigut aqui.
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NOTÍCIES

L’Oca
Eliham i Marina
Es un joc molt divertit perque els nens es diverteixen
i s'ho pasan bé. I es un joc gratuit i els nens i nenes
aprenen jocs nous. ADEU I GRACIES PER VENIR.
Tot i així, he de dir que a l´escola ja m´han ensenyat
què és la PEDRERA i el trencadís del GAUDI i un dia
vaig anar al PARC GUELL a veure´l.

14 de març de 2010
OPINIÓ

Cristina y Raül
triunfan en
Broadway
Dani y Natalia
Todo empezó con una obra para niños en La Pedrera.
Era poco más que un divertimento, pero entre el público
había un ojeador de la famosa avenida neoyorquina. Se
quedó prendado con la actuación de los dos actores
catalanes, y no dudó en ficharlos para un espectáculo.
A partir de ese momento, las vidas de Cristina y Raül
cambiaron. A partir de ahora, sabemos que cuando
vayamos a Nueva York no hace falta que pensemos
en el hotel porque tenemos un lugar donde dormir.

Sara i Lucia
La Sara i la Lucia han visitat avui La Pedrera, han vist
una obra de teatre molt divertida i s'ho han passat
d'allò més bè.

Els equipaments
de la ciutat
Marcel, 10 anys
M'ha agradat bastant ,apart de construir un edifici
com que no ocontrola ningu els nens o destrueixen
peró en general bé.

El dia 14 de març de 2010 hem anat
a la Pedrera a la festa d'arquitectura.
Hi havia moltes activitats per fer,
jocs, etc., i també molta gent per
tot arreu.

Dia a la Pedrera

Sere arqitecte

Arnau, 8 anys
Avui he anat a la Pedrera amb el Jan a fer uns
tallers de arquitectura i emcomensat fent una mena
de joc de loca que era L2. Despres L1, despres la
M1, despres la M5, i ara la M4 que estic fent de
periodista.

A l'escola estem treballant el projecte de Ildefons
Cerdà, m'està agradant molt i vull ser arquitecte de
gran per construir cases i edificis. La visita a la Pedrera
es molt maca.

Avui a la pedrera,
festa

Avui a la pedrera hi han unes activitats gratis molt
divertides que giren al voltant de l'arquitectura. Amb
el meu company i jo, ja hem construït una façana.
I esperem fer moltes altres coses.

Jacy Delnevo, 9 anys.
A la pedrera, s'ha fet un taller d' arquitectura el 14
de març de 2010.
A partir de 6 anys, molt més de 10 persones han
participat en aquest taller.
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La Marciana i el Terrícola
a La Pedrera
Maria S.
En motiu de la festa familiar de l'arquitectura, s'ha
representat a la Sala Gaudí de La Pedrera l'obra La
Marciana i el Terrícola. La petita peça teatral ha tirat
al voltant de l'arquitectura en comparació amb el cos
humà.

Joana Xesca Aina, 8 anys 7 anys 6 anys
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Bernat García, 11 anys
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David, Guillem, Jan

Avui hem anat a la Pedrera i hem entrevistat a l'Alba
- Com t'està anant el treball?
Alba: Tinc molta feina perquè hi ha molta gent
- Quina feina fas?
Alba: organitzar les hostesses i mirar que la gent estigui
ben repartida per tot l'edifici
Buscant el planell d’un teatre per
pintar-lo i construir-lo

- Per què feu activitats per nens a la pedrera?

El Pau fa el teatre
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Hem fet una esglesia amb una
torre

El Marc fa el Liceu

Carla Serrano
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Avui hem comprovat la dificultat
de fer un arc

Fotografía de l’activitat que ha
fet el Jan

Mireia, 10 anys

ENTREVISTA
Berta, 11 anys
Avui, és a dir el dia 14/3/10, he anat a lqa Pedrera per
visitar-la A l` entrar m' han donat un cartró amb un
full d'exercisis per a fer. He hagut de dibuixar una
biblioteca i construir-la amb uns cubs.
Estic encantada!

L'arc catenari de Gaudí

Avui, a la pedrera, de 10 del matí a 7 dela tarda s' ha
fet una festa sobre l' arquitectura. A mi m' ha agradat
bastant

Víctor Jiménez Vidal, 7 anys
Avui he construit un arc com el feia el senyor Gaudi.
S'aguantava sol. L' he fet amb coixins i peces. I m'
ho he passat molt bé.

Un dia a la Pedrera

A l’entresol de la Pedrera, els nens i nenes estan construint una enorme façana! Cadascú dissenyava la seva
pròpia casa i la posava al costat de les demés. Fins i tot algú a posat un petit terrat per el gos!

Mural

Joana, 11anys

Però hi havien molts nens petits que cridaven i no
paraven de cridar.
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Construcció d’un teatre al taller de construcció

Alba: Perquè volem que els nens siguin feliços

avui e anat a la pedrera i me trubat a la Aitana.i em fet
moltas activitats. ens agradat molt.

Gemma Planas, 11 anys
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Maria, Carla Serrano

La Marciana en un moment de la representació

El Marc fent el diari digital

Avui a la Pedrera
Núria Roig Camarasa, 11 anys

Jo crec que això ho haurien de fer més dies.
Laia, 9 anys

La Pedrera es una pasada i sacaba aki...

La festa familiar
d'Arquitectura

14 de març de 2010
ENTREVISTA

Maria, 6 anys

Avui de a la pedrera dia 14 an fget un munt d'activitats
i aqui estic escribin ja que aqui i an tantes activitats que
no saps quina triar peró me he decidit amb aquest
aquest dia el recomano acualsevol XD!

Em dic Laia i tinc 9 anys tot m'agradat pero l'activitat
que m'ha agradat mes ha estat l'oca pero en general
tot ha estat super be !!!!! Tot m'ha agradat !!!!

Els més petits i no tan petits

Un teatre dissenyat per un nen o una nena

Per dibuixar, montar i llegir
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La noia que et diu on anar

Pol, Joan 9 anys, Emma Gonzalez

Camil i Masha

Pablo, 6 anys

Joc del modernisme

Hoy he ido a la pedrera con papá,mamá y mi hermanita
que se llama iria y hemos hecho una actividad muy
divertida
He escuchado el sonido de una escuela y la he
dibujado.despues la he construido ahora seguiremos
haciendo actividades.

Gemma, 11 anys
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Joel, 5 anys

Els nens i nenes van venir a la pedrera per fer activitats
i tenir un dia divertit i per aprendre moltes coses. Estava
molt ben organitzat.
Snoopy, 11 anys
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He anat a la Pedrera

Joan, 8anys

Marcel Prats Ustrell, 10 anys
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El dia 14 de març la pedrera va obrir les seves portes a
tots als nens i nenes.

NOTÍCIA

Festa a la
Pedrera

Juguem amb l’arquitectura

CAIXA CATALUNYA
OBRA SOCIAL

L'editor, Obra Social de Caixa Catalunya, no es fa responsable de les opinions expressades pels redactors d'aquest diari.

Joan, 9 anys
El pati de la Pedrera es avui el joc del Modernisme.
Snoopy 11 anys
Ha sigut molt divertit, hem trobat molts nens que
jugaven a coses aquitctóniques.

Es com un joc de l´oca però amb fotos del Modernisme.
En la foto que veieu hi ha un gran simbol del
modernisme: es la rajola del terra de l' Eixample. Es una
rajola que te el dibuix d'una flor. Es un dels simbols més
importants de Barcelona.
CAIXA CATALUNYA
OBRA SOCIAL

L'editor, Obra Social de Caixa Catalunya, no es fa responsable de les opinions expressades pels redactors d'aquest diari.

- Què heu fet avui a la Pedrera?
Camil: He constuït un mercat. Hi he posat plàtans, peix,
carn, pollastre.
Masha: He constuït una piscina. He ficat senyors
banyant-se a la piscina, aigüa, i un tobogant. He dibuixat
un sol molt gran, un trampolí, un núvol, i ja està!
- I t'ha agradat?
Si.

També han fet un taller de contes y altres tallers.
CAIXA CATALUNYA
OBRA SOCIAL

L'editor, Obra Social de Caixa Catalunya, no es fa responsable de les opinions expressades pels redactors d'aquest diari.

Pol

Joan

Hem vingut a la Pedrera i hem jugat
als sons de la ciutat. M’agradat molt
CAIXA CATALUNYA
OBRA SOCIAL

L'editor, Obra Social de Caixa Catalunya, no es fa responsable de les opinions expressades pels redactors d'aquest diari.

La Maria ha fet una notícia
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EDITORIAL

BREU

Avui l’Obra Social de Caixa Catalunya celebra la Festa Familiar d’Arquitectura.
Patrimoni, expressió, coneixement, diversió.... per compartir en família.
L’arquitectura és l’art de construir o concebre edificis i espais, i aquests són, per
definició, tridimensionals. Però al mateix temps, la paraula dimensió fa referència
a la mesura, l’extensió i la grandària. Prenem com a referència aquesta i plantegem
un programa que s’estructura entorn la dimensió domèstica, la col·lectiva i la urbana.
I ho fem des d’altres disciplines per abordar d’una manera clara i lúdica aspectes
tan arquitectònics com l’espai, les proporcions, la llum, els colors, el so, les sensacions,
el moviment o el recorregut.
Tot un dia d’activitats a La Pedrera de Caixa Catalunya per gaudir de tallers, jocs,
llibres i cinema relacionats amb el món de l’arquitectura.
Dins d’aquest entorn us presentem el diari digital de la jornada que es vol fer ressò
de les activitats i de la vostra participació. Us animem a col·laborar-hi.

Arquitectura per a nens
Neus, 10 anys
Avui, dia 14 de març, us fem saber que a la Pedrera s'ha celebrat "LA JORNADA DE
L'ARQUITECTURA" on s'han pogut fer moltes activitats amb nens. Ha vingut molta
gent però tots han pogut fer diverses activitats.Es increible que nens ben petits
puguin entendre que es l'arquitectura d'una manera tan divertida. També es poden
apendre coses els diumenges amb els pares.

Si voleu venir a
escriure alguna notícia
sobre aquesta jornada
organitzada al voltant
del tema de
l'arquitectura, esteu
tots convidats!!!!!
Només heu de venir a
la taula, asseure-us
davant de l'ordinador i
fer de periodistes.
Podeu explicar tot el
que vulgueu sobre les
cases, les
construccions, les
activitats que s'estan
fent i, fins i tot, podeu
fer fotografies per
posar-les al diari!
Animeu-vos, que us ho
passareu molt
bé!!!!!!!
Montse

OPINIÓ

LA FESTA:
un gran èxit
Gemma Planes
La festa familiar que s' ha fet avui a la pedrera ha sigut
un gran èxit. Es feien diferents activitats, com ara:
dissenyar una façana d' acord amb un dibuix, un joc de
l' oca per Barcelona, el diari en el qual estc escrivint ara
i moltes altres activitats per a totes les edats.
És una festa que serveix per promoure l' interès cap a l'
arquitectura modernista
És el taller de muntar façanes.

14 de març de 2010
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REPORTATGES

BREUS
Mireia i Roger, 8 i 6 anys

Joan, 7 anys

Irene, 8 anys

El diumenge 14 de març la
pedrera es va omplir de nens i
nenes que van fer d'arquitectes.
Van fer moltes activitats:
construccions, un arc de fusta i
també van mirar cinema. Ens ho
vam passar molt bé. Ens van
donar un diploma.

Avui he fet moltes coses, pero
el que m´ha agradat més ha
estat el joc de la Oca .M´ho
pasat molt be!!!

Avui he anat a la Pedrera a fer activitats amb la arquitactura.He fet
l´edifici d´un teatre, he vist el plánol i
l´he acabat de fer dibuixant amb
llapissos.També m´han posat uns
auriculars amb sons i havia d´esbrinar
el que eren. M´han posat so
d´aplaudiments i he esbrinat que el
so era de l´edifici d´un teatre.
M’agradat molt i us recomano que
vingueu!!

Pau, 7 anys
Hem vingut la Sofia i jo a fer
d'arquitectes com el papa. Hem
fet arcs i no se'ns han caigut.
Hem fet altres jocs de construcció amb fustes, caixes, etc. Ara
estem fent de periodistes i ens
ho estem passant molt bé.
Moltes gràcies!!!!!
Julia, 6 anys
Em dic Júlia i tinc sis anys. Sóc la
tercera germana. Avui m'ho he
passat d'allò més bé. I ara no ser
que més dir. Tot ha estat molt
divertit. A l'oca quasi quedo
primera.
Marc i Helena
Avui hem vingut a La Pedrera.
Fan tallers d'arquitectura.Ens ho
estem passant molt bé.
Snoopy, 11 anys
Activitats diveeeertidiiiiisimes!!!!
Per a tothom de gran a petits de
bebes a avis, de gordos a prims
de tontos a llestos tots poden
participar.
Arama i Julissa
Hola soy la Julissa soy de
ecuador. Hola soy arama i
agradat la Sara 2 y me acradat el
juego del dado y megradat molt.

Manina Batlle, 13 anys
Avui dia 14 de març de 2010, ha
agut unes activitats gratuïtes,
per a nens i nenes de moltes
edats a la pedrera. La que més
m'ha agradat és la de la casa
que tenies que fer na fassana.
Josep, 5 anys. Pilar, 8 anys
Abui em anat pedrera i em
fet: moltes activitats , em
jogat a la oca, em fet un
dibuix sobre el mercat i em
construit lastructura dun
mercat.
Marc Batista, 3 anys
El meu projecte és una biblioteca
i he dibuixat les cadires i taules
que permetran llegir als nens i
nenes que hi vagin. El que passa
és que després no l´he acabat de
portar a la pràctica i m´he
quedat llugant amb els llibres.

Gemma Planas, 1 anys
Queda clar que és una festa
"bestial”.Bé també voldria dir que
aquest diari l' he fet totalment sola.
Paula Dueñas Muñoz, 10 anys
Encara que no haguem arribat
molt d'ora m'ho he passat o vaja,
m'ho estic passant molt be fent
activitats molt divertides i disfrutant d'estar amb la meva familia
amb el meu pare i el meu germà la
meva mare li fa molt mal d'esquena
i no ha pogut vindre però li explicaré tot el que hem fet i que bé
m'he passat.

Jan, 8 anys
M'agradat molt venir per primer
cop a la pedrera, es un edifici
que no havia vist mai.Primer de
tot he anat a la oca i m' agradat
molt, despres he anat a
enganxar gomets els gomets
eren de diferents colors.Despres
dels gomets he anat a un altre
taller amb el meu amic Arnau i
em fet un camp de futbol i ens o
em molt bé.Abans de vindre
aqui he anat a pintar uns
mercats unes picines ...i per
ultim e vigut aqui.

14 de març de 2010
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NOTÍCIES

L’Oca
Eliham i Marina
Es un joc molt divertit perque els nens es diverteixen
i s'ho pasan bé. I es un joc gratuit i els nens i nenes
aprenen jocs nous. ADEU I GRACIES PER VENIR.
Tot i així, he de dir que a l´escola ja m´han ensenyat
què és la PEDRERA i el trencadís del GAUDI i un dia
vaig anar al PARC GUELL a veure´l.

14 de març de 2010
OPINIÓ

Cristina y Raül
triunfan en
Broadway
Dani y Natalia
Todo empezó con una obra para niños en La Pedrera.
Era poco más que un divertimento, pero entre el público
había un ojeador de la famosa avenida neoyorquina. Se
quedó prendado con la actuación de los dos actores
catalanes, y no dudó en ficharlos para un espectáculo.
A partir de ese momento, las vidas de Cristina y Raül
cambiaron. A partir de ahora, sabemos que cuando
vayamos a Nueva York no hace falta que pensemos
en el hotel porque tenemos un lugar donde dormir.

Sara i Lucia
La Sara i la Lucia han visitat avui La Pedrera, han vist
una obra de teatre molt divertida i s'ho han passat
d'allò més bè.

Els equipaments
de la ciutat
Marcel, 10 anys
M'ha agradat bastant ,apart de construir un edifici
com que no ocontrola ningu els nens o destrueixen
peró en general bé.

El dia 14 de març de 2010 hem anat
a la Pedrera a la festa d'arquitectura.
Hi havia moltes activitats per fer,
jocs, etc., i també molta gent per
tot arreu.

Dia a la Pedrera

Sere arqitecte

Arnau, 8 anys
Avui he anat a la Pedrera amb el Jan a fer uns
tallers de arquitectura i emcomensat fent una mena
de joc de loca que era L2. Despres L1, despres la
M1, despres la M5, i ara la M4 que estic fent de
periodista.

A l'escola estem treballant el projecte de Ildefons
Cerdà, m'està agradant molt i vull ser arquitecte de
gran per construir cases i edificis. La visita a la Pedrera
es molt maca.

Avui a la pedrera,
festa

Avui a la pedrera hi han unes activitats gratis molt
divertides que giren al voltant de l'arquitectura. Amb
el meu company i jo, ja hem construït una façana.
I esperem fer moltes altres coses.

Jacy Delnevo, 9 anys.
A la pedrera, s'ha fet un taller d' arquitectura el 14
de març de 2010.
A partir de 6 anys, molt més de 10 persones han
participat en aquest taller.

L'editor, Obra Social de Caixa Catalunya, no es fa responsable de les opinions expressades pels redactors d'aquest diari.
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La Marciana i el Terrícola
a La Pedrera
Maria S.
En motiu de la festa familiar de l'arquitectura, s'ha
representat a la Sala Gaudí de La Pedrera l'obra La
Marciana i el Terrícola. La petita peça teatral ha tirat
al voltant de l'arquitectura en comparació amb el cos
humà.

Joana Xesca Aina, 8 anys 7 anys 6 anys

Juguem amb l’arquitectura
GALERIA

Bernat García, 11 anys

Juguem amb l’arquitectura
Martí i Pau

GALERIA FOTOGRÀFICA
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David, Guillem, Jan

Avui hem anat a la Pedrera i hem entrevistat a l'Alba
- Com t'està anant el treball?
Alba: Tinc molta feina perquè hi ha molta gent
- Quina feina fas?
Alba: organitzar les hostesses i mirar que la gent estigui
ben repartida per tot l'edifici
Buscant el planell d’un teatre per
pintar-lo i construir-lo

- Per què feu activitats per nens a la pedrera?

El Pau fa el teatre

GALERIA FOTOGRÀFICA

Hem fet una esglesia amb una
torre

El Marc fa el Liceu

Carla Serrano

GALERIA FOTOGRÀFICA

Avui hem comprovat la dificultat
de fer un arc

Fotografía de l’activitat que ha
fet el Jan

Mireia, 10 anys

ENTREVISTA
Berta, 11 anys
Avui, és a dir el dia 14/3/10, he anat a lqa Pedrera per
visitar-la A l` entrar m' han donat un cartró amb un
full d'exercisis per a fer. He hagut de dibuixar una
biblioteca i construir-la amb uns cubs.
Estic encantada!

L'arc catenari de Gaudí

Avui, a la pedrera, de 10 del matí a 7 dela tarda s' ha
fet una festa sobre l' arquitectura. A mi m' ha agradat
bastant

Víctor Jiménez Vidal, 7 anys
Avui he construit un arc com el feia el senyor Gaudi.
S'aguantava sol. L' he fet amb coixins i peces. I m'
ho he passat molt bé.

Un dia a la Pedrera

A l’entresol de la Pedrera, els nens i nenes estan construint una enorme façana! Cadascú dissenyava la seva
pròpia casa i la posava al costat de les demés. Fins i tot algú a posat un petit terrat per el gos!

Mural

Joana, 11anys

Però hi havien molts nens petits que cridaven i no
paraven de cridar.
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Construcció d’un teatre al taller de construcció

Alba: Perquè volem que els nens siguin feliços

avui e anat a la pedrera i me trubat a la Aitana.i em fet
moltas activitats. ens agradat molt.

Gemma Planas, 11 anys

GALERIA FOTOGRÀFICA

Núria

GALERIA FOTOGRÀFICA

Maria, Carla Serrano

La Marciana en un moment de la representació

El Marc fent el diari digital

Avui a la Pedrera
Núria Roig Camarasa, 11 anys

Jo crec que això ho haurien de fer més dies.
Laia, 9 anys

La Pedrera es una pasada i sacaba aki...

La festa familiar
d'Arquitectura

14 de març de 2010
ENTREVISTA

Maria, 6 anys

Avui de a la pedrera dia 14 an fget un munt d'activitats
i aqui estic escribin ja que aqui i an tantes activitats que
no saps quina triar peró me he decidit amb aquest
aquest dia el recomano acualsevol XD!

Em dic Laia i tinc 9 anys tot m'agradat pero l'activitat
que m'ha agradat mes ha estat l'oca pero en general
tot ha estat super be !!!!! Tot m'ha agradat !!!!

Els més petits i no tan petits

Un teatre dissenyat per un nen o una nena

Per dibuixar, montar i llegir

GALERIA FOTOGRÀFICA

ENTREVISTA

La noia que et diu on anar

Pol, Joan 9 anys, Emma Gonzalez

Camil i Masha

Pablo, 6 anys

Joc del modernisme

Hoy he ido a la pedrera con papá,mamá y mi hermanita
que se llama iria y hemos hecho una actividad muy
divertida
He escuchado el sonido de una escuela y la he
dibujado.despues la he construido ahora seguiremos
haciendo actividades.

Gemma, 11 anys
CAIXA CATALUNYA
OBRA SOCIAL

Joel, 5 anys

Els nens i nenes van venir a la pedrera per fer activitats
i tenir un dia divertit i per aprendre moltes coses. Estava
molt ben organitzat.
Snoopy, 11 anys

Juguem amb l’arquitectura

OPINIÓ

He anat a la Pedrera

Joan, 8anys

Marcel Prats Ustrell, 10 anys

14 de març de 2010

El dia 14 de març la pedrera va obrir les seves portes a
tots als nens i nenes.

NOTÍCIA

Festa a la
Pedrera
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Joan, 9 anys
El pati de la Pedrera es avui el joc del Modernisme.
Snoopy 11 anys
Ha sigut molt divertit, hem trobat molts nens que
jugaven a coses aquitctóniques.

Es com un joc de l´oca però amb fotos del Modernisme.
En la foto que veieu hi ha un gran simbol del
modernisme: es la rajola del terra de l' Eixample. Es una
rajola que te el dibuix d'una flor. Es un dels simbols més
importants de Barcelona.
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OBRA SOCIAL
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- Què heu fet avui a la Pedrera?
Camil: He constuït un mercat. Hi he posat plàtans, peix,
carn, pollastre.
Masha: He constuït una piscina. He ficat senyors
banyant-se a la piscina, aigüa, i un tobogant. He dibuixat
un sol molt gran, un trampolí, un núvol, i ja està!
- I t'ha agradat?
Si.

També han fet un taller de contes y altres tallers.
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Pol

Joan

Hem vingut a la Pedrera i hem jugat
als sons de la ciutat. M’agradat molt
CAIXA CATALUNYA
OBRA SOCIAL
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La Maria ha fet una notícia
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EDITORIAL

BREU

Avui l’Obra Social de Caixa Catalunya celebra la Festa Familiar d’Arquitectura.
Patrimoni, expressió, coneixement, diversió.... per compartir en família.
L’arquitectura és l’art de construir o concebre edificis i espais, i aquests són, per
definició, tridimensionals. Però al mateix temps, la paraula dimensió fa referència
a la mesura, l’extensió i la grandària. Prenem com a referència aquesta i plantegem
un programa que s’estructura entorn la dimensió domèstica, la col·lectiva i la urbana.
I ho fem des d’altres disciplines per abordar d’una manera clara i lúdica aspectes
tan arquitectònics com l’espai, les proporcions, la llum, els colors, el so, les sensacions,
el moviment o el recorregut.
Tot un dia d’activitats a La Pedrera de Caixa Catalunya per gaudir de tallers, jocs,
llibres i cinema relacionats amb el món de l’arquitectura.
Dins d’aquest entorn us presentem el diari digital de la jornada que es vol fer ressò
de les activitats i de la vostra participació. Us animem a col·laborar-hi.

Arquitectura per a nens
Neus, 10 anys
Avui, dia 14 de març, us fem saber que a la Pedrera s'ha celebrat "LA JORNADA DE
L'ARQUITECTURA" on s'han pogut fer moltes activitats amb nens. Ha vingut molta
gent però tots han pogut fer diverses activitats.Es increible que nens ben petits
puguin entendre que es l'arquitectura d'una manera tan divertida. També es poden
apendre coses els diumenges amb els pares.

Si voleu venir a
escriure alguna notícia
sobre aquesta jornada
organitzada al voltant
del tema de
l'arquitectura, esteu
tots convidats!!!!!
Només heu de venir a
la taula, asseure-us
davant de l'ordinador i
fer de periodistes.
Podeu explicar tot el
que vulgueu sobre les
cases, les
construccions, les
activitats que s'estan
fent i, fins i tot, podeu
fer fotografies per
posar-les al diari!
Animeu-vos, que us ho
passareu molt
bé!!!!!!!
Montse

OPINIÓ

LA FESTA:
un gran èxit
Gemma Planes
La festa familiar que s' ha fet avui a la pedrera ha sigut
un gran èxit. Es feien diferents activitats, com ara:
dissenyar una façana d' acord amb un dibuix, un joc de
l' oca per Barcelona, el diari en el qual estc escrivint ara
i moltes altres activitats per a totes les edats.
És una festa que serveix per promoure l' interès cap a l'
arquitectura modernista
És el taller de muntar façanes.
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BREUS
Mireia i Roger, 8 i 6 anys

Joan, 7 anys

Irene, 8 anys

El diumenge 14 de març la
pedrera es va omplir de nens i
nenes que van fer d'arquitectes.
Van fer moltes activitats:
construccions, un arc de fusta i
també van mirar cinema. Ens ho
vam passar molt bé. Ens van
donar un diploma.

Avui he fet moltes coses, pero
el que m´ha agradat més ha
estat el joc de la Oca .M´ho
pasat molt be!!!

Avui he anat a la Pedrera a fer activitats amb la arquitactura.He fet
l´edifici d´un teatre, he vist el plánol i
l´he acabat de fer dibuixant amb
llapissos.També m´han posat uns
auriculars amb sons i havia d´esbrinar
el que eren. M´han posat so
d´aplaudiments i he esbrinat que el
so era de l´edifici d´un teatre.
M’agradat molt i us recomano que
vingueu!!

Pau, 7 anys
Hem vingut la Sofia i jo a fer
d'arquitectes com el papa. Hem
fet arcs i no se'ns han caigut.
Hem fet altres jocs de construcció amb fustes, caixes, etc. Ara
estem fent de periodistes i ens
ho estem passant molt bé.
Moltes gràcies!!!!!
Julia, 6 anys
Em dic Júlia i tinc sis anys. Sóc la
tercera germana. Avui m'ho he
passat d'allò més bé. I ara no ser
que més dir. Tot ha estat molt
divertit. A l'oca quasi quedo
primera.
Marc i Helena
Avui hem vingut a La Pedrera.
Fan tallers d'arquitectura.Ens ho
estem passant molt bé.
Snoopy, 11 anys
Activitats diveeeertidiiiiisimes!!!!
Per a tothom de gran a petits de
bebes a avis, de gordos a prims
de tontos a llestos tots poden
participar.
Arama i Julissa
Hola soy la Julissa soy de
ecuador. Hola soy arama i
agradat la Sara 2 y me acradat el
juego del dado y megradat molt.

Manina Batlle, 13 anys
Avui dia 14 de març de 2010, ha
agut unes activitats gratuïtes,
per a nens i nenes de moltes
edats a la pedrera. La que més
m'ha agradat és la de la casa
que tenies que fer na fassana.
Josep, 5 anys. Pilar, 8 anys
Abui em anat pedrera i em
fet: moltes activitats , em
jogat a la oca, em fet un
dibuix sobre el mercat i em
construit lastructura dun
mercat.
Marc Batista, 3 anys
El meu projecte és una biblioteca
i he dibuixat les cadires i taules
que permetran llegir als nens i
nenes que hi vagin. El que passa
és que després no l´he acabat de
portar a la pràctica i m´he
quedat llugant amb els llibres.

Gemma Planas, 1 anys
Queda clar que és una festa
"bestial”.Bé també voldria dir que
aquest diari l' he fet totalment sola.
Paula Dueñas Muñoz, 10 anys
Encara que no haguem arribat
molt d'ora m'ho he passat o vaja,
m'ho estic passant molt be fent
activitats molt divertides i disfrutant d'estar amb la meva familia
amb el meu pare i el meu germà la
meva mare li fa molt mal d'esquena
i no ha pogut vindre però li explicaré tot el que hem fet i que bé
m'he passat.

Jan, 8 anys
M'agradat molt venir per primer
cop a la pedrera, es un edifici
que no havia vist mai.Primer de
tot he anat a la oca i m' agradat
molt, despres he anat a
enganxar gomets els gomets
eren de diferents colors.Despres
dels gomets he anat a un altre
taller amb el meu amic Arnau i
em fet un camp de futbol i ens o
em molt bé.Abans de vindre
aqui he anat a pintar uns
mercats unes picines ...i per
ultim e vigut aqui.

14 de març de 2010
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L’Oca
Eliham i Marina
Es un joc molt divertit perque els nens es diverteixen
i s'ho pasan bé. I es un joc gratuit i els nens i nenes
aprenen jocs nous. ADEU I GRACIES PER VENIR.
Tot i així, he de dir que a l´escola ja m´han ensenyat
què és la PEDRERA i el trencadís del GAUDI i un dia
vaig anar al PARC GUELL a veure´l.

14 de març de 2010
OPINIÓ

Cristina y Raül
triunfan en
Broadway
Dani y Natalia
Todo empezó con una obra para niños en La Pedrera.
Era poco más que un divertimento, pero entre el público
había un ojeador de la famosa avenida neoyorquina. Se
quedó prendado con la actuación de los dos actores
catalanes, y no dudó en ficharlos para un espectáculo.
A partir de ese momento, las vidas de Cristina y Raül
cambiaron. A partir de ahora, sabemos que cuando
vayamos a Nueva York no hace falta que pensemos
en el hotel porque tenemos un lugar donde dormir.

Sara i Lucia
La Sara i la Lucia han visitat avui La Pedrera, han vist
una obra de teatre molt divertida i s'ho han passat
d'allò més bè.

Els equipaments
de la ciutat
Marcel, 10 anys
M'ha agradat bastant ,apart de construir un edifici
com que no ocontrola ningu els nens o destrueixen
peró en general bé.

El dia 14 de març de 2010 hem anat
a la Pedrera a la festa d'arquitectura.
Hi havia moltes activitats per fer,
jocs, etc., i també molta gent per
tot arreu.

Dia a la Pedrera

Sere arqitecte

Arnau, 8 anys
Avui he anat a la Pedrera amb el Jan a fer uns
tallers de arquitectura i emcomensat fent una mena
de joc de loca que era L2. Despres L1, despres la
M1, despres la M5, i ara la M4 que estic fent de
periodista.

A l'escola estem treballant el projecte de Ildefons
Cerdà, m'està agradant molt i vull ser arquitecte de
gran per construir cases i edificis. La visita a la Pedrera
es molt maca.

Avui a la pedrera,
festa

Avui a la pedrera hi han unes activitats gratis molt
divertides que giren al voltant de l'arquitectura. Amb
el meu company i jo, ja hem construït una façana.
I esperem fer moltes altres coses.

Jacy Delnevo, 9 anys.
A la pedrera, s'ha fet un taller d' arquitectura el 14
de març de 2010.
A partir de 6 anys, molt més de 10 persones han
participat en aquest taller.
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La Marciana i el Terrícola
a La Pedrera
Maria S.
En motiu de la festa familiar de l'arquitectura, s'ha
representat a la Sala Gaudí de La Pedrera l'obra La
Marciana i el Terrícola. La petita peça teatral ha tirat
al voltant de l'arquitectura en comparació amb el cos
humà.

Joana Xesca Aina, 8 anys 7 anys 6 anys

Juguem amb l’arquitectura
GALERIA

Bernat García, 11 anys

Juguem amb l’arquitectura
Martí i Pau
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David, Guillem, Jan

Avui hem anat a la Pedrera i hem entrevistat a l'Alba
- Com t'està anant el treball?
Alba: Tinc molta feina perquè hi ha molta gent
- Quina feina fas?
Alba: organitzar les hostesses i mirar que la gent estigui
ben repartida per tot l'edifici
Buscant el planell d’un teatre per
pintar-lo i construir-lo

- Per què feu activitats per nens a la pedrera?

El Pau fa el teatre

GALERIA FOTOGRÀFICA

Hem fet una esglesia amb una
torre

El Marc fa el Liceu

Carla Serrano

GALERIA FOTOGRÀFICA

Avui hem comprovat la dificultat
de fer un arc

Fotografía de l’activitat que ha
fet el Jan

Mireia, 10 anys

ENTREVISTA
Berta, 11 anys
Avui, és a dir el dia 14/3/10, he anat a lqa Pedrera per
visitar-la A l` entrar m' han donat un cartró amb un
full d'exercisis per a fer. He hagut de dibuixar una
biblioteca i construir-la amb uns cubs.
Estic encantada!

L'arc catenari de Gaudí

Avui, a la pedrera, de 10 del matí a 7 dela tarda s' ha
fet una festa sobre l' arquitectura. A mi m' ha agradat
bastant

Víctor Jiménez Vidal, 7 anys
Avui he construit un arc com el feia el senyor Gaudi.
S'aguantava sol. L' he fet amb coixins i peces. I m'
ho he passat molt bé.

Un dia a la Pedrera

A l’entresol de la Pedrera, els nens i nenes estan construint una enorme façana! Cadascú dissenyava la seva
pròpia casa i la posava al costat de les demés. Fins i tot algú a posat un petit terrat per el gos!

Mural

Joana, 11anys

Però hi havien molts nens petits que cridaven i no
paraven de cridar.

14 de març de 2010

Construcció d’un teatre al taller de construcció

Alba: Perquè volem que els nens siguin feliços

avui e anat a la pedrera i me trubat a la Aitana.i em fet
moltas activitats. ens agradat molt.

Gemma Planas, 11 anys
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Núria

GALERIA FOTOGRÀFICA

Maria, Carla Serrano

La Marciana en un moment de la representació

El Marc fent el diari digital

Avui a la Pedrera
Núria Roig Camarasa, 11 anys

Jo crec que això ho haurien de fer més dies.
Laia, 9 anys

La Pedrera es una pasada i sacaba aki...

La festa familiar
d'Arquitectura

14 de març de 2010
ENTREVISTA

Maria, 6 anys

Avui de a la pedrera dia 14 an fget un munt d'activitats
i aqui estic escribin ja que aqui i an tantes activitats que
no saps quina triar peró me he decidit amb aquest
aquest dia el recomano acualsevol XD!

Em dic Laia i tinc 9 anys tot m'agradat pero l'activitat
que m'ha agradat mes ha estat l'oca pero en general
tot ha estat super be !!!!! Tot m'ha agradat !!!!

Els més petits i no tan petits

Un teatre dissenyat per un nen o una nena

Per dibuixar, montar i llegir

GALERIA FOTOGRÀFICA

ENTREVISTA

La noia que et diu on anar

Pol, Joan 9 anys, Emma Gonzalez

Camil i Masha

Pablo, 6 anys

Joc del modernisme

Hoy he ido a la pedrera con papá,mamá y mi hermanita
que se llama iria y hemos hecho una actividad muy
divertida
He escuchado el sonido de una escuela y la he
dibujado.despues la he construido ahora seguiremos
haciendo actividades.

Gemma, 11 anys
CAIXA CATALUNYA
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Joel, 5 anys

Els nens i nenes van venir a la pedrera per fer activitats
i tenir un dia divertit i per aprendre moltes coses. Estava
molt ben organitzat.
Snoopy, 11 anys
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He anat a la Pedrera

Joan, 8anys

Marcel Prats Ustrell, 10 anys

14 de març de 2010

El dia 14 de març la pedrera va obrir les seves portes a
tots als nens i nenes.

NOTÍCIA

Festa a la
Pedrera
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Joan, 9 anys
El pati de la Pedrera es avui el joc del Modernisme.
Snoopy 11 anys
Ha sigut molt divertit, hem trobat molts nens que
jugaven a coses aquitctóniques.

Es com un joc de l´oca però amb fotos del Modernisme.
En la foto que veieu hi ha un gran simbol del
modernisme: es la rajola del terra de l' Eixample. Es una
rajola que te el dibuix d'una flor. Es un dels simbols més
importants de Barcelona.
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- Què heu fet avui a la Pedrera?
Camil: He constuït un mercat. Hi he posat plàtans, peix,
carn, pollastre.
Masha: He constuït una piscina. He ficat senyors
banyant-se a la piscina, aigüa, i un tobogant. He dibuixat
un sol molt gran, un trampolí, un núvol, i ja està!
- I t'ha agradat?
Si.

També han fet un taller de contes y altres tallers.
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Pol

Joan

Hem vingut a la Pedrera i hem jugat
als sons de la ciutat. M’agradat molt
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La Maria ha fet una notícia
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