Per Nadal,
els més menuts
al Museu
Activitats per a infants
de 3 a 6 anys

H

i ha qui pensa que els museus són territori
exclusiu dels adults però res més allunyat
de la realitat. Els infants poden passar una
estona molt divertida en el Museu mentre
sacosten a la història i a lart de la ciutat.

Il·lustració: Mia Pérez

El Museu de Terrassa obre les seves portes i
us convida a participar en aquestes activitats
familiars.

Durada: 1 hora
Informació i inscripcions: 93 739 70 72
Preu sessió: 2  per persona

Cultura

Uns titelles ens explicaran contes i històries
que ens permetran conèixer al simpàtic Tió del
Museu, als personatges que viuen als retaules
de les Esglésies de Sant Pere, a dos guies
eixerits amb qui podrem pujar a la Torre del
Palau i també podrem fer un taller dart a la
Casa Alegre.

UN TIÓ AL MUSEU
Dilluns 24 de desembre, a les 17.30 h
Lloc: Centre dInterpretació de la vila medieval
de Terrassa (plaça de la Torre del Palau, s/n)
ELS RETAULES DE LES ESGLÉSIES
DE SANT PERE
Dijous 27 de desembre, a les 17.30 h
Lloc: Seu dÈgara. Esglésies de Sant Pere
(plaça del Rector Homs, s/n)
HI HAVIA UNA VEGADA UNA VILA
AMB UN PALAU
Dimecres 2 de gener, a les 17.30 h
Lloc: Centre dInterpretació de la vila medieval
de Terrassa (plaça de la Torre del Palau, s/n)
TALLER: VA DE RETRATS
Dijous 3 de gener, a les 17.30 h
Lloc: Casa Alegre de Sagrera
(carrer de la Font Vella, 29-31)

En cadascuna de les activitats els infants
senduran un titella per acolorir a casa.
OBSERVACIONS:
 Els infants han danar acompanyats en tot
moment dun adult.
 Les places satorgaran per ordre de trucada.
 Lorganització es reserva el dret de cancel·lar
alguna sessió si no sarriba a un mínim dinscrits.
www.terrassa.cat/museu
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