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ACTIVITATS 
PER A INFANTS, 

JOVES, CENTRES  
EDUCATIUS 
I FAMÍLIES

ACVIC
CENTRE D’ARTS CONTEMPORÀNIES 

Sant Francesc 1. 08500 Vic  

Tel +34 93 885 37 04 

info@acvic.org · educacio@acvic.org

www.acvic.org

De dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 h  

i de 17.00 a 20.00 h.  

Dissabtes d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h.

Subscriu-te des de la web i rebràs per correu  

electrònic la informació detallada de les activitats.

EL MINIESPAI
És un espai on es poden trobar diferents llibres il·lustrats 
i àlbums per inspirar-se, crear, experimentar i jugar a 
través de l’art contemporani. 

Podran gaudir del Miniespai infants i joves acompanyats 
d’adults i grups familiars. Docents, estudiants i 
professionals del món educatiu que vulguin conèixer 
noves activitats per aportar a l’aula. I totes les persones 
que tinguin interès en descobrir nous recursos entorn de 
les arts plàstiques i visuals. 

Espai disponible quan el centre estigui obert. Servei 
gratuït.

TALLERS EN FAMÍLIA
Els dissabtes es programen tallers per gaudir en família a 
partir d’un dels llibres del Miniespai. Cal consultar la web 
per conèixer la programació, els preus i inscriure’s als 
tallers. 

TALLERS PER A INFANTS  
I JOVES

Tallers que es realitzen durant les vacances escolars. 
Per a infants i joves amb ganes d’experimentar amb  
les possibilitats creatives de l’art.

Cal consultar la web per conèixer la programació, els 
preus i inscriure’s als tallers.

VISITES COMENTADES  
A LES EXPOSICIONS

ACVic ofereix un servei de visites comentades amb 
l’objectiu d’apropar l’art als grups, enriquir el bagatge 
cultural i fomentar la mirada crítica dels participants. 

Totes les visites es complementen amb una activitat 
educativa, que té com a finalitat dotar els continguts de 
l’exposició d’una experiència lúdica. 

ACVic compta amb una programació regular d’exposicions 
que canvia cada trimestre. 

A l’inici de cada exposició es farà una visita per als 
educadors i acompanyants perquè puguin conèixer de 
primera mà els continguts. 
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LES MALETES DE LA LLUM  
I DEL BUIT
ART I ESCOLA
Aquesta iniciativa té com a objectiu facilitar als educadors 
uns materials senzills i lleugers per tal de poder 
desenvolupar projectes a l’aula. 

Les maletes estan adreçades a tots els centres educatius, 
centres d’art o entitats que vulguin desenvolupar activitats 
educatives, artístiques o lúdiques entorn a la llum i el buit 
desplegades a partir dels projectes desenvolupats per les 
escoles participants al programa Art i Escola. 

DEMANEU-LES!

Més informació del projecte i els continguts de la maleta a 
www.artiescola.cat

INFANTIL, PRIMÀRIA I 
SECUNDÀRIA
ART I ESCOLA
Programa que promou la presència de l’art a l’escola, 
fomenta la col·laboració entre entitats de l’àmbit de les arts 
i l’educació per compartir recursos i metodologies, dóna 
suport als docents per desenvolupar projectes transversals i 
facilita la visibilitat dels treballs que es realitzen als centres 
a partir d’un eix temàtic comú.

Està impulsat per ACVic i el Centre de Recursos Pedagògics 
d’Osona amb la col·laboració d’altres entitats de la comarca 
vinculades amb l’art i l’educació, que acompanyen a l’equip 
dels centres educatius. 

La convocatòria d’inscripció s’obre a l’inici del curs 
acadèmic.

Més informació a www.artiescola.cat

EDUCACIÓ SUPERIOR

HIBRIDACIONS  
I CONTEXTOS
És un programa que té la voluntat d’articular projectes en 
xarxa entre centres d’art i escoles d’art i disseny, per tal de 
fomentar les relacions entre l’art, l’educació, el context i la 
connexió amb la societat. 

La convocatòria d’inscripció s’obre a l’inici del curs 
acadèmic. 

Més informació a www.hibridacions.net

Consulteu les diferents propostes a  
www.acvic.org

Inscripcions trucant a ACVic
93 885 37 04

Totes les activitats són gratuïtes.

EDUCACIÓ ESPECIAL 
MAPES
Activitat cultural i d’oci per treballar la fotografia i la ciutat. 
S’ofereix, de manera gratuïta, a les institucions d’Assistència 
i de Serveis Socials que treballin amb persones amb 
discapacitat intel·lectual, física, amb risc d’exclusió social o 
de diversitat cultural. 

TOTES LES EDATS 
ESPAI-TALLER D’ACVIC
ACVic disposa d’un espai taller equipat amb eines, petites 
màquines de bricolatge i altres materials per poder portar 
a terme activitats de transformació, reparació i creació 
d’objectes.

Adreçat al púbic en general, centres educatius, col·lectius 
i entitats de la comarca. Per tal de sol·licitar l’espai o 
organitzar un taller conjuntament amb ACVic, cal posar-se 
en contacte amb el Centre d’Art.

PROGRAMES ESPECÍFICS  
PER A CENTRES EDUCATIUS 

SECUNDÀRIA 
DIGUES LA TEVA!

Taller que combina la realització d’un projecte audiovisual 
i la formació en programes de retoc d’imatge i edició de 
vídeo, adreçat a joves d’entre 14 i 16 anys.

ÀLBUMS IL·LUSTRATS
Activitat que consisteix en fomentar el gust per la lectura, 
debatre sobre temes d’actualitat i desenvolupar activitats 
creatives partint d’un àlbum il·lustrat.

Alguns dels tallers es desenvolupen en col·laboració amb 
la Biblioteca Joan Triadú i la Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament de Vic.
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