
     
 

 

 

NOTA DE PREMSA 
 

El Museu d’Història de Catalunya presenta la nova programació de 
‘Pessics d’Història’ per a aquest trimestre, diverses activitats familiars on 
grans i petits podran descobrir junts el passat 
 
Com era la vida dels primers homes i dones? A què jugaven els nostres avis? 
Divertint-nos coneixerem les respostes d’aquestes i moltes altres preguntes  
 
Cada diumenge, a les 11.30 h, activitats gratuïtes per a famílies amb nens i nenes 
de 4 a 12 anys  

El Museu d’Història de Catalunya ofereix cada diumenge una activitat perquè petits i grans 
puguin fer un pessic a la història en família. A través de l’experimentació i la participació, les 
famílies podran descobrir fets i curiositats que van des de la prehistòria fins a l’actualitat, 
passant per l’Edat Mitjana i l’època medieval, entre altres. 

Com era la vida dels primers homes i dones? Què hi havia dins les domus romanes? A què 
jugaven els nostres avis? Destaparem aquests secrets i molts d’altres tot jugant i coneixent 
personatges d’allò més interessants i divertits. Perquè al Museu vivim la història en primera 
persona!  

 

Calendari i activitats 

 10 i 24 d’abril i 8 i 22 de maig. Com ens hem estimat? 

La família, un dels elements més íntimament lligats a la història de l’amor i el matrimoni, és una 
de les unitats més bàsiques i essencials de la majoria de societats. Passejant per l’exposició 
temporal T’estimo? Una història de l’amor i el matrimoni veurem com han canviat les famílies i 
els matrimonis al llarg del temps i convidarem a pares i fills a parlar de les seves experiències. 
En finalitzar el recorregut, al taller didàctic, realitzarem una activitat lúdica i participativa que 
ens ajudarà a crear el nostre particular llibre familiar. (6 a 12 anys) 

 



     
 

 

 

 17 d’abril i 12 de juny. Una família molt antiga 

Estem convidats a tafanejar a l’interior d’una domus romana. Coneixerem com és la casa i els 
seus habitants. Entrarem a formar part dels membres de la família per poder observar les 
seves relacions i els seus costums, com el culte als déus protectors de la llar. Seguint el seu 
exemple, al final de la visita, modelarem el nostre propi amulet protector. (6 a 12 anys) 

 5 de juny. Un dia a l’època medieval  

T’imagines que, per un dia, tota la família poguéssim traslladar-nos a l’època medieval? Les 
sales del museu ens serviran d’escenari per viure unes hores com a cavallers, com a senyors 
feudals, com a pagesos o com a mercaders andalusins... Després farem una postal per 
recordar el nostre viatge. (6 a 12 anys) 

 1 de maig. Fes córrer la notícia  

Actualment vivim connectats a través dels mitjans de comunicació. Les notícies corren d'una 
punta a l'altra del món amb gran rapidesa gràcies a les xarxes socials. Però no sempre ha 
estat així. Diaris que publicaven fets ocorreguts dies enrere, perquè les notícies trigaven a 
arribar; l’inici de la ràdio i la televisió, que encara recorden els més grans... Al final del 
recorregut, llançarem la nostra pròpia notícia! (6 a 12 anys) 

 15 de maig. Representa’t 

L’ésser humà sempre ha buscat maneres de representar-se. Un escut, una efígie gravada en 
una moneda, un segell personal, una marca o un logotip. Tots aquests elements han servit per 
representar persones o grups de persones al llarg de la història. Passejant per les sales de 
l’època medieval, buscarem la seva empremta en diferents objectes i suports –escuts, segells 
o monedes–. Acabarem l’activitat creant un símbol que ens identifiqui com a família. (6 a 12 
anys) 

 

 29 de maig. Ara et toca a tu! 

Al llarg de la història, petits i grans han gaudit del seu temps lliure jugant a diferents tipus de 
jocs: de carrer, de taula, de mans, de rol... El joc ens permet inventar, aprendre del món, 



     
 

 

 

gaudir de la relació amb altres persones, i sobretot... divertir-nos! A les sales del museu farem 
un recorregut per conèixer els temps dels nostres avis i veure que, quan eren petits, ells 
també van jugar. Després elaborarem el nostre propi joc... i hi jugarem! (6 a 12 anys) 

 19 de juny. La Polsina viatja pel temps 

La Polsina és una bellugadissa volva de pols que ens explica la seva història: on va néixer, on 
vivia, què menja, com creix i com es vesteix. Passejant per les sales del museu, ens 
presentarà també els amics que ha fet al llarg de la seva vida: els primers homes, els grecs, 
els romans... i finalment ajudarà una princesa a trobar el seu cavaller! (4 a 6 anys) 

 

 26 de juny. Els teus amics prehistòrics 

T’imagines que poguéssim viatjar a la prehistòria i descobrir com era la vida dels primers 
homes i dones? Les sales del museu ens endinsaran en el món de les coves i les primeres 
cases, descobrint les eines i els estris que feien servir. Seguint les seves passes, farem una 
peça de ceràmica que ens ajudi a ser més endreçats a casa nostra. (4 a 12 anys) 

 
>> Activitats gratuïtes incloses en el preu d’entrada al museu. Gratuït per a menors de 8 anys 
i preus especials per a famílies (Tarifes) 
>> Places limitades: cal fer reserva prèvia a mhcvisites.cultura@gencat.cat o al 93 225 42 44 

>> Nova programació d’activitats cada trimestre 
 

 
 

Més informació: 
www.mhcat.cat /activitats/activitats_infantils_i_familiars  
 
Contacte: 
 

Comunicació i premsa 
93 225 47 00 / 658 472 610 
mhc.premsa@gencat.cat / idepedro@gencat.cat  

 
 


