
  
 CALIDOSCOPI.  CALIDOSCOPI. 
    Del grec antic Del grec antic kalós kalós (“bella”)(“bella”), éidos , éidos (“imatge”)(“imatge”) i scopéo  i scopéo ((””observar”)observar”)..

  Fa referència a un tub amb miralls interiors inclinats. En un dels extrems, hi ha  Fa referència a un tub amb miralls interiors inclinats. En un dels extrems, hi ha   
dues làmines de vidre i, entre elles, diferents objectes irregulars de  diversosdues làmines de vidre i, entre elles, diferents objectes irregulars de  diversos   
colors. En giravoltar el tub i observar per l'extrem oposat, les  imatges delscolors. En giravoltar el tub i observar per l'extrem oposat, les  imatges dels   
objectes que hi ha entre les làmines es multipliquen simètricament.objectes que hi ha entre les làmines es multipliquen simètricament.

  En un sentit simbòlic, la idea de calidoscopi s'empra per anomenar un conjunt  En un sentit simbòlic, la idea de calidoscopi s'empra per anomenar un conjunt   
format per elements heterogenis i variables.format per elements heterogenis i variables.

CALIJONCOPI. CALIJONCOPI. 
La La bellesabellesa, la , la imatgeimatge i l' i l'observacióobservació d'una escola jonquera.  d'una escola jonquera. 

Fa referència a una festa pedagògica en què emmirallar-se, tot giravoltant perFa referència a una festa pedagògica en què emmirallar-se, tot giravoltant per  
dins i fora del recinte escolar de Mata de Jonc. Suggeriments irregulars, de colorsdins i fora del recinte escolar de Mata de Jonc. Suggeriments irregulars, de colors   
diversos, es multipliquen durant tot un matí. Els ulls de qualsevol edat, sensibles adiversos, es multipliquen durant tot un matí. Els ulls de qualsevol edat, sensibles a   

l'art, l'enginy i  la creativitat, s'alimenten de descoberta, experimentació i joc. l'art, l'enginy i  la creativitat, s'alimenten de descoberta, experimentació i joc. 

En un sentit simbòlic, la idea de calijoncopi s'empra per anomenar un   espai deEn un sentit simbòlic, la idea de calijoncopi s'empra per anomenar un   espai de  
trobada interactiva en què éssers heterogenis i variables,  en continutrobada interactiva en què éssers heterogenis i variables,  en continu  

aprenentatge, es conviden a compartir propostes pròpies. aprenentatge, es conviden a compartir propostes pròpies. 

        De les 10 a les 13h. GUAITAM EN FAMÍLIA De les 10 a les 13h. GUAITAM EN FAMÍLIA 

  


