
6 museus x 
Nadal 2018

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

Entre el 27 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€)
Més informació: www.gironamuseus.cat

@gironamuseus
gironamuseus

www.gironamuseus.cat

Amb la col·laboració de:
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29 de desembre i 4 de gener

“BENVINGUT ANY NOU!” I “FEM LLUM, QUE ARRIBEN ELS REIS!”
El dia 29 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 veniu a dissenyar i fer el 
vostre fanalet per rebre i donar la benvinguda als Reis Mags.

Per a infants de 6 a 12 anys. 20 places per taller

27 de desembre i 3 de gener

“LES FESTES DEL CALENDARI JUEU”
Farem un calendari amb les dates i les festes jueves més importants 
de l’any a través d’històries, contes i jocs. Coneixerem el seu significat 
i veurem com se celebra l’any nou, les festes de les Cabanes, de les 
Llums, Purim o la Pasqua jueva.

Per a infants de 6 a 10 anys. 25 places per taller

27 de desembre i 2 de gener

“ELS PETITS IMPRESSORS”
Durant cent anys als baixos de la Casa Masó hi havia una de les impremtes 
més importants de Girona. Per això proposem que els nens i nenes facin 
d’impressors i aprenguin els secrets d’aquest bell ofici centenari. I a 
l’acabar es podran emportar la felicitació nadalenca que hauran imprès.

Per a infants de 6 a 10 anys. 15 places per taller

28 de desembre i 4 de gener

“LA CIUTAT DEL COLOR”
En aquest taller de llum us oferim agafar el concepte de la ciutat i a partir 
d’aquí llançar-nos a experimentar, a fer volar la imaginació, a dissenyar 
l’escenografia, a jugar amb la llum i a interactuar en aquest nou espai 
màgic i lumínic que haurem creat entre tots. A càrrec de Lola Solanilla.

Per a infants de 6 a 10 anys. 25 places per taller

28 de desembre i 2 de gener

“LA CARPETA DE L’ARQUEÒLEG”
Després de gaudir d’un reguitzell de contes de Nadal, parlarem d’un 
passat llunyà. Entre tots descobrirem antics objectes que es troben 
en el museu i fabricarem i estamparem una carpeta, “la carpeta de 
l’arqueòleg”, que ens podrem endur a casa. A càrrec de la Sal d’Olot.

Per a infants de 3 a 8 anys. 25 places per taller

29 de desembre i 3 de gener

“CELEBREM EL NADAL AMB LA IMATGERIA FESTIVA”
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


