
‘Exploradors del Temps’ és el nou casal d’estiu que el Museu 
d’Història de Catalunya organitza per a famílies amb nens i 
nenes entre 6 i 12 anys apassionats per la Història. 
Durant una setmana, ens trobarem cada matí al museu per 
explorar una època diferent cada dia.

Dividits en dos grups d’edat (de 6 a 9 anys i de 10 12 anys) 
els exploradors començaran el dia amb un recorregut temàtic 
per les sales del museu. La visita combinarà dramatitzacions, 
jocs i dinàmiques que s’entrellaçaran, al llarg del matí, amb 
activitats artístiques i lúdiques, entre d’altres.

• Setmana del 25 al 29 de juny
• Setmana del 2 al 6 de juliol
• Setmana del 3 al 7 de setembre
En cas que hi hagi demanda l’organització es planteja 
oferir més setmanes durant el mes de juliol

Totes les activitats del casal es realitzen 
dins l’edifici del Museu d’Història de Catalunya 
(Pl. Pau Vila 3 Barcelona)

Metro L4 (groga) Barceloneta
Aitobusos V17, H14, D20, V15, V13, 39, 45, 51, 59 i 120

Casal: 80€ per setmana, de 9 a 15h
Servei d’acollida: 8€ per setmana

Descomptes:  
• 10% de descompte pels Amics del Museu
• 15% de descompte pel 2n germà

Exploradors del temps
Casal d’estiu

Lloc

Calendari

Preu

Dinar:
Els infants hauran de portar el seu esmorzar i dinar de casa. Caldrà 
que porteu el dinar en una carmanyola, identificada amb el nom i 
cognom del nen/a, comprovant que quedi ben tancada.

Us recomanem que porteu amanides fredes, pasta, llegums, arròs i 
carn o peix que es pugui menjar fred i fruita. Eviteu portar làctics. 
Per beure recomanem que portin aigua o begudes isotòniques.

Material que cal portar:
Caldrà que cada nen o nena porti una samarreta vella o una bata 
identificada amb el nom. La portarà el primer dia del casal, es que-
darà al museu i us la retornarem divendres.

Servei d’acollida:
Durant el servei d’acollida els infants disposaran de llibres i contes 
ambientats en lèpoca històrica que es treballa durant la jornada i 
un dels educadors, a més, farà de contacontes.

En la franja de matí els infants que ho vulguin també poden esmorzar.

El preu del servei inclou les franges de matí (8.30 a 9h) i tarda (15 a 15.30h).

 Informacions Pràctiques

8.30 a 9
9

9.30
11

11.30
13.30

15.00

15 a 15.30

Servei d’acollida
Benvinguda i activitat plàstica
Explorem les sales del museu

Esmorzar
Taller, activitat lúdica i joc

Dinar

Entrega de la insígnia de l’època històrica i recollida

Servei d’acollida

Entrega de la insígnia 
i cloenda amb pares

Dilluns
PREHISTÒRIA

Dimarts
EDAT ANTIGA

Dimecres
EDAT MEDIEVAL

Dijous
EDAT MODERNA

Divendres
EDAT CONTEMPORÀNIA

Horari

Podeu consultar els continguts i les activitats que es treballaran cada dia al web www.mhcat.cat/casaldestiu

http://www.mhcat.cat/activitats/familiars_culturals/activitats_infantils_i_familiars/casal_d_estiu_exploradors_del_temps



