
VISITA
EL QUE HI HA DARRERE DEL QUE VEUS

Què es pot descobrir amb: 

UNA LLUM ULTRAVIOLADA

UNA REFLECTOGRAFIA D’INFRAROJOS

UN MICROSCOPI ÒPTIC

MOLT MÉS QUE UN JOC     
Els detectius de l’Art. Qui és qui?

El vocabulari que no coneixes. 

Qui dóna més? Mercat 
de l’Art
Descobreix si seria fàcil 
enganyar-te comprant 
o venent obres d’art

ELS NOSTRES TALLERS
TALLER DE TINTA INVISIBLE REVELADA*
Taller manual on els alumnes viuen l'experiència de comprovar 
la capacitat de la irradiació ultraviolada en diferents pintures 
emblemàtiques que han modificat ells mateixos.  Edat recomanada 
a partir de 1er d’ESO.

TALLER DE FALSIFICACIÓ
Taller dinàmic que posa a prova els sentits del visitant i tractarà de 
distingir les peces originals de les peces falses. Edat recomanada a 
partir de 3er d’ESO.

TALLER DE DIBUIX SUBJACENT*
Taller manual on l'alumne a través de diferents tècniques tractarà de 
copiar el més fidelment possible els dibuixos dels grans mestres de 
la pintura. Edat recomanada a partir de 1er d’ESO.

 

LES NOSTRES PROPOSTES
La visita al centre pot ser combinada amb un o més tallers triats prèviament

Edat recomanada: 
A partir de tercer d’ESO

* Les activitats que tenen asterisc 

es poden fer des de 1er d’ESO

Grup màxim de 
15 persones 

per cada activitat

BLOC 1

VISITA AL 
CENTRE 

+
TALLER 

(a triar entre Passaparaula, 
Qui és qui ?, Mercat de l’art 

o Falsificació)

DURADA 30 minuts

PREU 2 euros per persona

(a triar entre Tinta invisible 
revelada, Falsificació o 

Dibuix subjacent)

DURADA 40 minuts

PREU 3 euros per persona

BLOC 2

VISITA AL 
CENTRE 

+
TALLER MANUAL

BLOC 3

VISITA 
AL CENTRE 

+
TALLER (a triar entre 

Passaparaula, Qui és qui ?, 
Mercat de l’art* o Falsificació*)

+
TALLER MANUAL (a triar 

entre Tinta invisible revelada, 
Falsificació* o Dibuix 

subjacent) 

* Atès el contingut més específic 
d’aquests tallers, estan recomanats 

per a alumnes de 3r ESO en 
endavant.

DURADA 60 minuts

PREU 4 euros per persona

RECORDA! Aquests blocs serveixen d’orientació, però poden ser modificats 
segons el grup i els seus interessos. Ens agradaria comptar amb l’ajut d’un o 
diversos professors del centre visitant.

Per concretar data i hora cal adreçar-se al correu 
caem.gestion@udl.cat o al telèfon 973 702 196 

T’has imaginat mai una obra d’art per dins? Al Centre d’Art 
d’Època Moderna (CAEM) t’oferim un programa de tallers i 
experiències per descobrir-ho. T’esperem


