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6 museus x
Nadal 2019

Tallers infantils per conèixer aspectes divertits i originals
dels museus de la ciutat

Entre el 23 de desembre i el 4 de gener
Horari: d’11.30 a 13 h
Places limitades. Preu: 3 € per persona i taller (Girona Cultura 2€)
Inscripcions a les webs de cada museu

www.gironamuseus.cat
Amb la col·laboració de:

27 de desembre i 3 de gener
“CONTES DE NADAL I TALLER D’AMULETS”

Us proposem un matí divertit amb la companyia La Sal d’Olot que
ens explicarà contes de Nadal musicats i ens ensenyarà a dissenyar i
personalitzar els nostres propis amulets.
Per a infants a partir de 4 anys. 25 places per taller

28 de desembre i 3 de gener
“FANTASMAGORIES NADALENQUES”

En aquest taller recrearem un espectacle de fantasmagories a partir
del relat de Charles Dickens “Conte de Nadal”. Descobrireu com
s’explicaven les històries a través d’imatges animades ara fa dos segles
i coneixereu el fantascopi: una autèntica màquina de veure fantasmes
i espectres.
Per a infants de 6 a 10 anys. 25 places per taller

23 i 30 de desembre

23 i 30 de desembre

“FEM UN MOSAIC NOUCENTISTA!”

Josep M. Pericas era un arquitecte amic de Rafael Masó i aquest any
una exposició a la Casa Masó recorda aquesta amistat i col·laboració.
Us proposem que us inspireu fent un mosaic com el que fa cent anys va
dissenyar Josep M. Pericas per al seu amic Rafael Masó.
Per a infants a partir de 6 anys. 15 places per taller

27 de desembre i 2 de gener
“CELEBREM EL NADAL AMB LA IMATGERIA GIRONINA”

Amb les llegendes i els personatges de l’imaginari popular de Girona, us
proposem uns tallers amb què coneixereu quinze figures: els gegants,
les quatre parelles de capgrossos, el Tarlà, l’Àliga, el Tricorni i la Dona
amb la Còfia. A càrrec d’Associació Baba Babarota.
Per a infants de 3 a 12 anys. 25 places per taller

“PREPAREM HANUKKÀ” I “TITELLES AMB UNA REINA”

El dia 23 prepararem la festa de Hanukkà fent un gran canelobre amb
materials reciclats i decorant el pati del museu. El dia 30 parlarem de
la festa de Purim tot fent un teatret de titelles i els personatges per
representar el relat de la reina Ester.
Per a infants a partir de 4 anys. 25 places per taller

28 de desembre i 4 de gener
“BENVINGUT ANY NOU!” I “A LA RECERCA DEL TRESOR!”

El dia 28 us proposem un divertit taller per preparar el cotilló i celebrar
la festa de Cap d’Any ben equipats amb antifaços, serpentines, bossetes
per al raïm de la sort i altres sorpreses. El dia 4, un personatge escapat
d’una obra d’art us guiarà per trobar un tresor amagat al museu.
Per a infants de 6 a 12 anys. 15 places per taller

