Museu de
L’Hospitalet
Tallers i activitats familiars
Temporada 2021

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 aprendre moltes
coses.
• Totes les activitats son gratuïtes.
• Nenes i nens a partir de 5 anys.
• Places limitades.
• El període d’inscripció s’obrirà 15 dies abans de la
data de realització de cada activitat. Us hi podreu
inscriure mitjançant el formulari que trobareu al
nostre web.
• Totes les activitats comencen a les 11 h, i tenen una
durada aproximada de dues hores.

TEMPORADA 2021

23

MAIG
DIUMENGE

“Descobreix la vila vella amb una
gimcana”
Sortida des de l’edifici de L’Harmonia
El centre antic de la ciutat ens ofereix la possibilitat de
descobrir com vivien els nostres avantpassats. Passejant
pels seus carrers haurem de descobrir secrets que
s’amaguen en els seus edificis.
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JUNY
DIUMENGE

“Descobreix els jardins de Can
Buxeres amb un joc d’orientació”
Punt de trobada a la masia de Can Riera
Els nostres fills i filles tenen la possibilitat de jugar en
aquests jardins però, quines obres d’art s’hi amaguen aquí?
Qui vivia en el seu palauet? I a la caseta del costat? Què es
conreava en aquestes terres? Quines flors 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.
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JULIOL
DIUMENGE

“La Medusa i la seva llegenda”
Edifici de 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.
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SETEMBRE
DIUMENGE

“Desxifra jeroglífics com els
egipcis”
Edifici de 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.
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OCTUBRE
DIUMENGE

“Com vivien i a què jugaven els
nens i les nenes del 1714”
Edifici de 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 edició de la Jornada de recreació
històrica Memorial Conveni de L’Hospitalet 1713.
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NOVEMBRE
DIUMENGE

“Pinta un retaule amb pigments
naturals”
Edifici de 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. Us facilitarem els elements necessaris
perquè pugueu pintar el vostre propi retaule de Sant Roc
amb pigments naturals.
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DESEMBRE
DIUMENGE

“Taller de maquillatge. Maquilla’t
per a les Festes”
Edifici Can Riera
Taller de maquillatge de fantasia per a infants i les seves
famílies. Des de la creació de dissenys fins a l’aplicació
d’aiguacolors i les tècniques de maquillatge facial i de
fantasia amb motius nadalencs.
Molt color i purpurina per a passar una agradable estona en
família!

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

Museu

