
Els tallers tindran una duració de dues setmanes però no és necessari assistir-hi a les dues per 
a copsar l’essència del projecte i de l’art de menjar.

La primera setmana els nens aprendran en diferents formats les diverses modalitats de l’art de 
menjar - segons la nostra manera d’entendre - i els llenguatges culinaris que les acompanyen. 
Això serà possible a través de les Master Class que vindran a donar diversos professionals.

D’altra banda, i paral·lelament a les Master Class experimentarem l’art del menjar a través de 
conceptes relacionats amb el món de l’art; treballarem la composició a partir d’una obra de 
Sophie Calle [Chromatic Diet], el reciclatge a partir d’un video de Jean-Claude Ruggilliero 
[Lastream, 1996] i la forma a partir de l’estampació de diferents aliments.

I, finalment, farem música i dansa de l’art de menjar per tal de poder explicar amb el nostre cos, 
el nostre ritme i la nostra veu el submón que s’amaga subtilment en l’art de menjar.

Al final de cada dia farem un taller que recull les tres propostes i que és una manera d’exposar 
les altres mirades que podem trobar: quan l’art de menjar és sostenibilitat, 

Pel que fa a la segona setmana ens dedicarem exclusivament a muntar un “Últim sopar” de 
caire sostenible i de producció i km 0 i a cuinar, a preparar i a dissenyar els ingredients de la 
nostra taula. Convidarem als pares, avis i als amics la última tarda dels Tallers al pati de l’Escola 
Mafalda.

DESCONTEXTUALITZACIÓ DEL MENJAR
dilluns 6 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar amb uns ingredients que no tocaven? T'agradaria cuinar 
amb coca-cola i fer una amanida amb cereals?
Començarem els tallers de l’Art de Menjar amb la col.laboració de David Ymbernon i la seva 
peça Poesia Visual Culinària perquè els nens entenguin que, a vegades, el que veiem no és el 
que creiem i que el menjar es pot fer d’altres maneres. Comencem jugant a les hipòtesis, 
cuinant impossibles i proposant, d’alguna manera, la màgia en el menjar!

CONCEPTUALITZACIÓ
dimarts 7 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar pensant en una obra d'art? Podries cuinar explicant el què 
pensa algú? Com podriem fer-ho?
El segon dia el dedicarem a la conceptualització del menjar com a primer gran tret de sortida 
d’una sèrie d’eines que ens ajudaran en tot el procés. Serem catalitzadors d’un procés culinari i 
intentarem sentir-nos part important del seu contingut!!
 

NUTRICIÓ
dimecres 8 de juliol de 2015
Sabies que hi ha moltes coses quan menges que fan que et sentis bé o que et vinguin més 
ganes de menjar-ne... perquè?
El tercer dia ens dedicarem a aprendreal taller de nutrició. Volem fer que els nens aprenguin a 
llegir una etiqueta, volem donar-los eines de reconeixement i quatre idees claus de qualitat, 
higiene i proximitat. Farem una cata a cegues i testejarem el seus gustos!

L’ART_FOOD CULTURE
dijous 9 de juliol de 2015
Sabies que l'art es pot menjar? T'agradaria tastar-lo? Potser un bocinet?
El quart dia visitarem un artista al seu estudi i ens inundarem de la realció del menjar i l’art com 
a base d’un recorregut artístic. Intentarem trobar similituds i distàncies de les coses que 
inspiren, que denuncien, que mostren altres maneres!

LA FORMA_ÚS, DESÚS I ALTRES IDEES
divendres 10 de juliol de 2015
Sabies que podem fer culleres amb cebes? I ampolletes amb carbassó? 
L’últim dia farem servir el menjar per crear útils i eines al voltant de la cuina i aprofitarem per 
dissenyar amb una matèria prima molt diferent! Intentarem que els nens i nenes entenguin que 
sempre hi pot haver visions molt diferents de les coses i les oferirem per tal de que ells arribin a 
processos de creació nous!

l´’últim sopar
DE L’11 AL 15 DE JULIOL DE 2016
Amb una visita a primera del matí d’una plataforma d’aprofitament del menjar volem donar 
quatre pautes importants de la sensibilització que hauriem de tenir tots de cara al món que ens 
ha tocat viure; traspassar aquesta idea als nostres nens i nenes és una tasca important i, del 
tot, necessària. Amb aquesta premisa intentarem dibuixar, pensar i dissenyar un Últim Sopar!

Per una banda treballarem els aspectes bàsics de tot esdeveniment: la presentació, la percep-
ció i la representació. A partir d’aquests aspectes els nens idearan la seva manera de veure el 
món per a mostrar-ho al públic com una opinió però també - donada la presa de consciència - 
com una denúncia social.
D’una altra banda, els nens es podran familiaritzar amb diversos llenguatges al voltant del 
menjar: els ingredients, la composició, els útils, el color, la cocció i la preparació per dur a terme 
el procés de creació. 
Aquesta feina es durà a terme durant tota la setmana per tal de fer un petit berenar que tindrà 
lloc el divendres 15 de juliol al jardí de l’escola.
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Els tallers d'estiu formen part d'un programa creatiu, educatiu i 

lúdic per a despertar, els mesos de la calor, la sensibilitat dels 

nens a través de diferents disciplines artístiques. El concepte es 

recolza de manera triangulada amb la dansa, la música i l'art. 

Espai i temps per poder trobar la seva creativitat i ser, en definiti-

va, més lliures

Es tracta d'un casal d'estiu intens, de quinze dies, on cada any 

l'art deriva en diferents disciplines per anar donant una amplitut 

a la mirada i als recursos. Aquest any, s'ha decidit de formar tres 

grups d'edats per tal de trobar altres ritmes però l'idea és barre-

jar als nens per trobar des de la diversitat una multiplicitat de 

pensament i creativitat i enriquir-los.

Hi ha una idea general d'explicar als nens l'art del menjar de 

manera tradicional i, també, de manera més contemporània ... 

fer-los arribar el missatge de modernitat i de fet social. Volem 

parlar del menjar quan és cultura i de la cuina quan és art, nutri-

ció i cooperació. Volem explicar una mica el que passa fora i 

volem proposar un projecte ampli i amb un taller de creació 

seriós, professional i molt ambiciós!

Us hi esperem:

BON PROFIT!

DadàBarcelona
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Els tallers tindran una duració de dues setmanes però no és necessari assistir-hi a les dues per 
a copsar l’essència del projecte i de l’art de menjar.

La primera setmana els nens aprendran en diferents formats les diverses modalitats de l’art de 
menjar - segons la nostra manera d’entendre - i els llenguatges culinaris que les acompanyen. 
Això serà possible a través de les Master Class que vindran a donar diversos professionals.

D’altra banda, i paral·lelament a les Master Class experimentarem l’art del menjar a través de 
conceptes relacionats amb el món de l’art; treballarem la composició a partir d’una obra de 
Sophie Calle [Chromatic Diet], el reciclatge a partir d’un video de Jean-Claude Ruggilliero 
[Lastream, 1996] i la forma a partir de l’estampació de diferents aliments.

I, finalment, farem música i dansa de l’art de menjar per tal de poder explicar amb el nostre cos, 
el nostre ritme i la nostra veu el submón que s’amaga subtilment en l’art de menjar.

Al final de cada dia farem un taller que recull les tres propostes i que és una manera d’exposar 
les altres mirades que podem trobar: quan l’art de menjar és sostenibilitat, 

Pel que fa a la segona setmana ens dedicarem exclusivament a muntar un “Últim sopar” de 
caire sostenible i de producció i km 0 i a cuinar, a preparar i a dissenyar els ingredients de la 
nostra taula. Convidarem als pares, avis i als amics la última tarda dels Tallers al pati de l’Escola 
Mafalda.

DESCONTEXTUALITZACIÓ DEL MENJAR
dilluns 6 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar amb uns ingredients que no tocaven? T'agradaria cuinar 
amb coca-cola i fer una amanida amb cereals?
Començarem els tallers de l’Art de Menjar amb la col.laboració de David Ymbernon i la seva 
peça Poesia Visual Culinària perquè els nens entenguin que, a vegades, el que veiem no és el 
que creiem i que el menjar es pot fer d’altres maneres. Comencem jugant a les hipòtesis, 
cuinant impossibles i proposant, d’alguna manera, la màgia en el menjar!

CONCEPTUALITZACIÓ
dimarts 7 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar pensant en una obra d'art? Podries cuinar explicant el què 
pensa algú? Com podriem fer-ho?
El segon dia el dedicarem a la conceptualització del menjar com a primer gran tret de sortida 
d’una sèrie d’eines que ens ajudaran en tot el procés. Serem catalitzadors d’un procés culinari i 
intentarem sentir-nos part important del seu contingut!!
 

NUTRICIÓ
dimecres 8 de juliol de 2015
Sabies que hi ha moltes coses quan menges que fan que et sentis bé o que et vinguin més 
ganes de menjar-ne... perquè?
El tercer dia ens dedicarem a aprendreal taller de nutrició. Volem fer que els nens aprenguin a 
llegir una etiqueta, volem donar-los eines de reconeixement i quatre idees claus de qualitat, 
higiene i proximitat. Farem una cata a cegues i testejarem el seus gustos!

L’ART_FOOD CULTURE
dijous 9 de juliol de 2015
Sabies que l'art es pot menjar? T'agradaria tastar-lo? Potser un bocinet?
El quart dia visitarem un artista al seu estudi i ens inundarem de la realció del menjar i l’art com 
a base d’un recorregut artístic. Intentarem trobar similituds i distàncies de les coses que 
inspiren, que denuncien, que mostren altres maneres!

LA FORMA_ÚS, DESÚS I ALTRES IDEES
divendres 10 de juliol de 2015
Sabies que podem fer culleres amb cebes? I ampolletes amb carbassó? 
L’últim dia farem servir el menjar per crear útils i eines al voltant de la cuina i aprofitarem per 
dissenyar amb una matèria prima molt diferent! Intentarem que els nens i nenes entenguin que 
sempre hi pot haver visions molt diferents de les coses i les oferirem per tal de que ells arribin a 
processos de creació nous!

l´’últim sopar
DE L’11 AL 15 DE JULIOL DE 2016
Amb una visita a primera del matí d’una plataforma d’aprofitament del menjar volem donar 
quatre pautes importants de la sensibilització que hauriem de tenir tots de cara al món que ens 
ha tocat viure; traspassar aquesta idea als nostres nens i nenes és una tasca important i, del 
tot, necessària. Amb aquesta premisa intentarem dibuixar, pensar i dissenyar un Últim Sopar!

Per una banda treballarem els aspectes bàsics de tot esdeveniment: la presentació, la percep-
ció i la representació. A partir d’aquests aspectes els nens idearan la seva manera de veure el 
món per a mostrar-ho al públic com una opinió però també - donada la presa de consciència - 
com una denúncia social.
D’una altra banda, els nens es podran familiaritzar amb diversos llenguatges al voltant del 
menjar: els ingredients, la composició, els útils, el color, la cocció i la preparació per dur a terme 
el procés de creació. 
Aquesta feina es durà a terme durant tota la setmana per tal de fer un petit berenar que tindrà 
lloc el divendres 15 de juliol al jardí de l’escola.

 

Ju
lio

l 2
0

16
 . 

TA
LL

ER
S 

D
’E

ST
IU

DadàBarcelona
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El tercer dia ens dedicarem a aprendreal taller de nutrició. Volem fer que els nens aprenguin a 
llegir una etiqueta, volem donar-los eines de reconeixement i quatre idees claus de qualitat, 
higiene i proximitat. Farem una cata a cegues i testejarem el seus gustos!
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El quart dia visitarem un artista al seu estudi i ens inundarem de la realció del menjar i l’art com 
a base d’un recorregut artístic. Intentarem trobar similituds i distàncies de les coses que 
inspiren, que denuncien, que mostren altres maneres!

LA FORMA_ÚS, DESÚS I ALTRES IDEES
divendres 10 de juliol de 2015
Sabies que podem fer culleres amb cebes? I ampolletes amb carbassó? 
L’últim dia farem servir el menjar per crear útils i eines al voltant de la cuina i aprofitarem per 
dissenyar amb una matèria prima molt diferent! Intentarem que els nens i nenes entenguin que 
sempre hi pot haver visions molt diferents de les coses i les oferirem per tal de que ells arribin a 
processos de creació nous!

l´’últim sopar
DE L’11 AL 15 DE JULIOL DE 2016
Amb una visita a primera del matí d’una plataforma d’aprofitament del menjar volem donar 
quatre pautes importants de la sensibilització que hauriem de tenir tots de cara al món que ens 
ha tocat viure; traspassar aquesta idea als nostres nens i nenes és una tasca important i, del 
tot, necessària. Amb aquesta premisa intentarem dibuixar, pensar i dissenyar un Últim Sopar!

Per una banda treballarem els aspectes bàsics de tot esdeveniment: la presentació, la percep-
ció i la representació. A partir d’aquests aspectes els nens idearan la seva manera de veure el 
món per a mostrar-ho al públic com una opinió però també - donada la presa de consciència - 
com una denúncia social.
D’una altra banda, els nens es podran familiaritzar amb diversos llenguatges al voltant del 
menjar: els ingredients, la composició, els útils, el color, la cocció i la preparació per dur a terme 
el procés de creació. 
Aquesta feina es durà a terme durant tota la setmana per tal de fer un petit berenar que tindrà 
lloc el divendres 15 de juliol al jardí de l’escola.
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Els tallers d'estiu formen part d'un programa creatiu, educatiu i 

lúdic per a despertar, els mesos de la calor, la sensibilitat dels 

nens a través de diferents disciplines artístiques. El concepte es 

recolza de manera triangulada amb la dansa, la música i l'art. 

Espai i temps per poder trobar la seva creativitat i ser, en definiti-

va, més lliures

Es tracta d'un casal d'estiu intens, de quinze dies, on cada any 

l'art deriva en diferents disciplines per anar donant una amplitut 

a la mirada i als recursos. Aquest any, s'ha decidit de formar tres 

grups d'edats per tal de trobar altres ritmes però l'idea és barre-

jar als nens per trobar des de la diversitat una multiplicitat de 

pensament i creativitat i enriquir-los.

Hi ha una idea general d'explicar als nens l'art del menjar de 

manera tradicional i, també, de manera més contemporània ... 

fer-los arribar el missatge de modernitat i de fet social. Volem 

parlar del menjar quan és cultura i de la cuina quan és art, nutri-

ció i cooperació. Volem explicar una mica el que passa fora i 

volem proposar un projecte ampli i amb un taller de creació 

seriós, professional i molt ambiciós!

Us hi esperem:

BON PROFIT!
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La primera setmana els nens aprendran en diferents formats les 
diverses modalitats de l’art de menjar - segons la nostra manera 
d’entendre - i els llenguatges culinaris que les acompanyen. 
Això serà possible a través de les Master Class que vindran a 
donar diversos professionals.

D’altra banda, i paral·lelament a les Master Class experimenta-
rem l’art del menjar a través de conceptes relacionats amb el 
món de l’art; treballarem la composició a partir d’una obra de 
Sophie Calle [Chromatic Diet], el reciclatge a partir d’un video 
de Jean-Claude Ruggilliero [Lastream, 1996] i la forma a partir 
de l’estampació de diferents aliments.

I, finalment, farem música i dansa de l’art de menjar per tal de 
poder explicar amb el nostre cos, el nostre ritme i la nostra veu 
el submón que s’amaga subtilment en l’art de menjar.

Al final de cada dia farem un taller que recull les tres propostes i 
que és una manera d’exposar les altres mirades que podem 
trobar: quan l’art de menjar és sostenibilitat, 

Pel que fa a la segona setmana ens dedicarem exclusivament a 
muntar un “Últim sopar” de caire sostenible i de producció i km 
0 i a cuinar, a preparar i a dissenyar els ingredients de la nostra 
taula. Convidarem als pares, avis i als amics la última tarda dels 
Tallers al pati de l’Escola Mafalda.

Com?



Els tallers tindran una duració de dues setmanes però no és necessari assistir-hi a les dues per 
a copsar l’essència del projecte i de l’art de menjar.

La primera setmana els nens aprendran en diferents formats les diverses modalitats de l’art de 
menjar - segons la nostra manera d’entendre - i els llenguatges culinaris que les acompanyen. 
Això serà possible a través de les Master Class que vindran a donar diversos professionals.

D’altra banda, i paral·lelament a les Master Class experimentarem l’art del menjar a través de 
conceptes relacionats amb el món de l’art; treballarem la composició a partir d’una obra de 
Sophie Calle [Chromatic Diet], el reciclatge a partir d’un video de Jean-Claude Ruggilliero 
[Lastream, 1996] i la forma a partir de l’estampació de diferents aliments.

I, finalment, farem música i dansa de l’art de menjar per tal de poder explicar amb el nostre cos, 
el nostre ritme i la nostra veu el submón que s’amaga subtilment en l’art de menjar.

Al final de cada dia farem un taller que recull les tres propostes i que és una manera d’exposar 
les altres mirades que podem trobar: quan l’art de menjar és sostenibilitat, 

Pel que fa a la segona setmana ens dedicarem exclusivament a muntar un “Últim sopar” de 
caire sostenible i de producció i km 0 i a cuinar, a preparar i a dissenyar els ingredients de la 
nostra taula. Convidarem als pares, avis i als amics la última tarda dels Tallers al pati de l’Escola 
Mafalda.

DESCONTEXTUALITZACIÓ DEL MENJAR
dilluns 6 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar amb uns ingredients que no tocaven? T'agradaria cuinar 
amb coca-cola i fer una amanida amb cereals?
Començarem els tallers de l’Art de Menjar amb la col.laboració de David Ymbernon i la seva 
peça Poesia Visual Culinària perquè els nens entenguin que, a vegades, el que veiem no és el 
que creiem i que el menjar es pot fer d’altres maneres. Comencem jugant a les hipòtesis, 
cuinant impossibles i proposant, d’alguna manera, la màgia en el menjar!

CONCEPTUALITZACIÓ
dimarts 7 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar pensant en una obra d'art? Podries cuinar explicant el què 
pensa algú? Com podriem fer-ho?
El segon dia el dedicarem a la conceptualització del menjar com a primer gran tret de sortida 
d’una sèrie d’eines que ens ajudaran en tot el procés. Serem catalitzadors d’un procés culinari i 
intentarem sentir-nos part important del seu contingut!!
 

NUTRICIÓ
dimecres 8 de juliol de 2015
Sabies que hi ha moltes coses quan menges que fan que et sentis bé o que et vinguin més 
ganes de menjar-ne... perquè?
El tercer dia ens dedicarem a aprendreal taller de nutrició. Volem fer que els nens aprenguin a 
llegir una etiqueta, volem donar-los eines de reconeixement i quatre idees claus de qualitat, 
higiene i proximitat. Farem una cata a cegues i testejarem el seus gustos!

L’ART_FOOD CULTURE
dijous 9 de juliol de 2015
Sabies que l'art es pot menjar? T'agradaria tastar-lo? Potser un bocinet?
El quart dia visitarem un artista al seu estudi i ens inundarem de la realció del menjar i l’art com 
a base d’un recorregut artístic. Intentarem trobar similituds i distàncies de les coses que 
inspiren, que denuncien, que mostren altres maneres!

LA FORMA_ÚS, DESÚS I ALTRES IDEES
divendres 10 de juliol de 2015
Sabies que podem fer culleres amb cebes? I ampolletes amb carbassó? 
L’últim dia farem servir el menjar per crear útils i eines al voltant de la cuina i aprofitarem per 
dissenyar amb una matèria prima molt diferent! Intentarem que els nens i nenes entenguin que 
sempre hi pot haver visions molt diferents de les coses i les oferirem per tal de que ells arribin a 
processos de creació nous!

l´’últim sopar
DE L’11 AL 15 DE JULIOL DE 2016
Amb una visita a primera del matí d’una plataforma d’aprofitament del menjar volem donar 
quatre pautes importants de la sensibilització que hauriem de tenir tots de cara al món que ens 
ha tocat viure; traspassar aquesta idea als nostres nens i nenes és una tasca important i, del 
tot, necessària. Amb aquesta premisa intentarem dibuixar, pensar i dissenyar un Últim Sopar!

Per una banda treballarem els aspectes bàsics de tot esdeveniment: la presentació, la percep-
ció i la representació. A partir d’aquests aspectes els nens idearan la seva manera de veure el 
món per a mostrar-ho al públic com una opinió però també - donada la presa de consciència - 
com una denúncia social.
D’una altra banda, els nens es podran familiaritzar amb diversos llenguatges al voltant del 
menjar: els ingredients, la composició, els útils, el color, la cocció i la preparació per dur a terme 
el procés de creació. 
Aquesta feina es durà a terme durant tota la setmana per tal de fer un petit berenar que tindrà 
lloc el divendres 15 de juliol al jardí de l’escola.
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Informació i reserves
Ester Rovira
606 015 839
hola@dadabarcelona.com
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Lope de Vega 106, 3r  
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T + 34 933 075 369 
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