Museu de
L’Hospitalet
Tallers i activitats
familiars
Temporada 2020

El Museu de L’Hospitalet us proposa un
seguit de tallers i espectacles gratuïts
adreçats a tota la família perquè pugueu
aprendre, conèixer, imaginar i jugar amb
els vostres petits.
Veniu amb nosaltres, entreu al Museu i
gaudiu d’una experiència que us permetrà
passar un matí divertit i en què aprendreu
moltes coses.
Informació a tenir en compte:
• Activitats gratuïtes.
• Infants a partir de 5 anys.
• Places limitades.
• El període d’inscripció s’obrirà 15 dies abans de la
data de realització de cada activitat.
• Les inscripcions es poden fer al formulari que
trobareu al nostre web, al telèfon: 93 403 61 10 i
també a cultura.museu@l-h.cat.
• Totes les activitats comencen a les 11 h i tenen una
durada aproximada de dues hores.

TEMPORADA 2020

26

GENER

Diumenge

BANDOLERS I PIRATES!
Edifici L’Harmonia
Fem un salt en el temps, tres segles enrere: us sorprendríeu.
El nostre país era terra de violència i pobresa. Pels nostres
camins hi passaven carros carregats d’or i plata, que els reis
enviaven a Gènova i a Flandes per pagar els soldats.
Assaltar-los i quedar-se amb tanta riquesa era una
temptació massa forta per no sucumbir-hi.
A la costa hi havia encara un altre perill: els pirates
musulmans que assaltaven els pobles per endur-se els seus
habitants i vendre’ls com a esclaus.
Vols venir a descobrir com vivien?
T’hi esperem!

16

febrer

Diumenge

ELS INVENTS DE LEONARDO
Edifici Can Riera
Saps que el submarí ja existia fa 500 anys?
I que l’home podia volar?
El gran Leonardo Da Vinci va ser un artista complet: pintor,
arquitecte, anatomista, científic... i inventor!
Va crear màquines per a terra, mar i aigua.
En el 550 aniversari de la seva mort, ens ajudes a
construir-les?

29

març

Diumenge

PINTA UN RETAULE AMB PIGMENTS
NATURALS
Edifici L’Harmonia
L’Hospitalet té un important retaule del seu patró, Sant Roc,
exposat a L’Harmonia.
Us proposem descobrir aquest retaule i la seva història, i
facilitar els elements necessaris per pintar vostre propi
retaule de Sant Roc amb pigments naturals.

26

abril

Diumenge

DESCOBREIX ELS JARDINS DE CAN
BUXERES AMB UN JOC D’ORIENTACIÓ
Punt de trobada a l’edifici Can Riera
Els nostres fills tenen la possibilitat de jugar en aquests
jardins però, quines obres d’art s’hi amaguen aquí? Qui hi
vivia al Palauet? I a la caseta del costat? Què es conreava en
aquestes terres? Quines flors hi tenien en aquests jardins? A
partir d’una sèrie de pistes i coordenades, les famílies anireu
descobrint els misteris que s’amaguen en aquest indret.

24

maig

Diumenge

CREA EL TEU BESTIARI ROMÀNIC
Edifici Can Riera
Descobrirem com era la concepció del món a l’època
medieval a través del muntatge del Tapís de la creació. Tot
jugant amb el bestiari medieval, aprendrem el significat
que tenien els animals, tant els fantàstics com els reals, en
aquell món.

28

juny

Diumenge

DESCOBREIX LA VILA VELLA AMB
UNA GIMCANA
Sortida des de l’edifici L’Harmonia
El centre antic de la ciutat ens dona la possibilitat de
descobrir com vivien els nostres avantpassats. Passejant
pels seus carrers haurem de descobrir els secrets que
s’amaguen en els seus edificis.

19

juliol

Diumenge

LA MEDUSSA I LA SEVA LLEGENDA
Edifici L’Harmonia
La ciutat de L’Hospitalet té un lligam important amb la
Medusa. Us proposem una activitat relacionada amb la
mitologia en què, a partir de l’explicació d’un conte i d’un
material atractiu, anireu descobrint diferents personatges
mitològics. L’activitat acabarà amb una part pràctica
relacionada amb la Medusa.

20

setembre
Diumenge

DESXIFRA JEROGLÍFICS COM ELS
EGIPCIS
Edifici Can Riera
A través de maquetes i d’il·lustracions, descobrirem com
era la vida a l’antic Egipte. Posteriorment aprendrem a
interpretar l’alfabet egipci i a escriure jeroglífics amb
càlams i sobre papir.

18

octubre
Diumenge

COM VIVIEN I A QUÈ JUGAVEN ELS
NENS I LES NENES DE 1714
Edifici L’Harmonia
Al llarg de la història, tots els infants han viscut de la
mateixa manera? Han tingut les mateixes joguines? Us
proposem venir al Museu per tal de descobrir a què jugaven
els nens i les nenes de L’Hospitalet del segle XVIII.
Activitat en el marc de la VII Jornada de recreació històrica
Memorial Conveni de L’Hospitalet 1713.

29

novembre
Diumenge

SALVADOR DALÍ, UN GENI
ENTRE NOSALTRES
Edifici L’Harmonia
Salvador Dalí va ser un dels artistes figuratius més
importants del segle XX.
L’univers particular de Dalí estava format per formigues,
crosses, calaixos, pans... que simbolitzaven diferents
aspectes del seu món interior.
Conèixer Salvador Dalí és entendre els seus símbols i la
seva forma de veure la vida.

Tel. 93 403 61 10
cultura.museu@l-h.cat

Horaris
De dimarts a divendres, de 17 a 20 h
Els dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h
Els dilluns i festius, tancat

Edificis:
Casa Espanya c. de Joan Pallarès, 38
L’Harmonia, pl. de Josep Bordonau i Balaguer, 6
Can Riera, c. de la Riera de l’Escorxador, 17

Més informació:
www.museul-h.cat
Facebook: MuseuLH
Twitter: @MuseuLH
Instagram: @MuseuLH
Canal: MuseuLHospitalet
ISSUU: museudelhospitalet

