Al Museu... i
Santes Pasqües!
Tallers per a infants
de 4 a 12 anys
Ja sabeu que al Museu ens agrada saber el perquè
de tot plegat!
És a punt darribar el bon temps i des dantic se
celebra larribada de la primavera. Heu sentit mai
a parlar de lEquinocci? De pastissos per festejar
lesclat de la vida? De carrers plens de llorers i
oliveres? I una processó, què deu ser?
Si tens ganes de passar-tho bé i conèixer les festes
i tradicions de la Setmana Santa, no dubtis a
participar en els tallers del Museu de Terrassa.
I recorda! Cada dia tenduràs un regal per compartir
amb la teva família.

Taller 1. Dilluns 2 dabril
Descobrim el llorer i l'olivera, protagonistes del
Diumenge de Rams
Taller 2. Dimarts 3 dabril
Les set cames de la geniüda i rondinaire Vella
Quaresma
Taller 3. Dimecres 4 dabril
La Verònica, vestits de processó
Taller 4. Dijous 5 dabril
Una mona molt bufona
Horari: de 9 a 14 h
Lloc: Casa Alegre de Sagrera
(carrer de la Font Vella, 29-31)
Informació i inscripcions: Tel. 93 739 70 72
Termini dinscripcions: 26 de març de 2012
Preu:
Preu per taller: 16 euros
2on i 3er germà: 15% de descompte
OBSERVACIONS:
 Les places satorgaran per ordre de trucada.
 Es faran dos grups: de 4 a 8 anys i de 9 a 12 anys.
 Cal lliurar la següent documentació: la butlleta dinscripció
signada, una fotocòpia de la targeta sanitària i el permís
per fer fotografies.
 Recomanem que els infants portin roba còmoda, que
es pugui embrutar, i lesmorzar.
 El preu inclou una assegurança.
 Hi ha previstes sortides fora de lespai on es realitzen
els tallers.
 Lorganització es reserva el dret de cancel·lar algun taller
si no sarriba a un mínim dinscrits.
I a més, el Museu de Terrassa us convida a participar
en les visites familiars a la Seu dÈgara. Esglésies
de Sant Pere, el dijous 5 dabril, a les 11 del matí.
Durada: 1 ½ h
Informació i inscripcions: Tel. 93 739 70 72
Termini dinscripcions: dimecres 28 de març
Preu sessió: 2 euros per persona + entrada

www.terrassa.cat/museu

93 739 70 72

