Per Nadal,
un regal
del Museu
Tallers per a infants
de 4 a 12 anys

Il·lustració: Kim Amate

L

Ègara Sempere, larqueòloga
més intrèpida i tafanera de
Terrassa, ens proposa fer cada
dia una activitat manual i descobrir
els misteris més antics de la ciutat.
Si tens ganes dajudar-la i de
passar-tho bé, no dubtis a
participar en els tallers de Nadal
del Museu de Terrassa.
I recorda, cada dia tenduràs un
regal per compartir amb la teva
família.

Taller 1 Dilluns 24 de desembre
Una postal de Nadal pop-up! i El misteriós cas
del paquet que venia del passat
Taller 2 Dijous 27 i divendres 28 de desembre
Un regal pels avis de les riuades i El misteriós
cas ocorregut el 25 de setembre del 1962
Taller 3 Dilluns 31 de desembre
El calendari que no caduca i El misteriós cas de
la cola denganxar etiquetes caducada
Taller 4 Dimecres 2 i dijous 3 de gener
Fem titelles dels reis dOrient i El misteriós cas
de lesquelet amb corona
Taller 5 Divendres 4 de gener
Fem teatre nadalenc i El misteriós cas de
lesquelet amb corona (2a part)

Horari: de 9 a 14 h
Lloc: Casa Alegre de Sagrera (carrer de la Font Vella, 29-31)
Informació i inscripcions: 93 739 70 72
Inscripcions obertes fins a completar places
Preus:
Taller dun dia: 16 euros
Taller de dos dies: 32 euros
10% de descompte a partir del 2n germà

OBSERVACIONS:
· Les places satorgaran per ordre de trucada.
· Es faran dos grups: de 4 a 8 anys i de 9 a 12 anys.
· Recomanem que els infants portin roba còmoda, que es pugui
embrutar, i lesmorzar.
· Hi ha previstes sortides fora de lespai on es realitzen els
tallers.
· Cal lliurar la següent documentació: la butlleta dinscripció
signada, el permís de sortides, una fotocòpia de la targeta
sanitària i el permís per fer fotografies.
· Lorganització es reserva el dret de cancel·lar algun taller si
no sarriba a un mínim dinscrits.
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