
PESSICS 
D’HISTÒRIA

Activitats familiars al 
Museu d’Història de Catalunya

HIVERN 2023

Compreu les vostres 
entrades al web 
mhcat.cat o a les 
taquilles del museu

• 2 € per participant (adult i infant)

•  Menors de 3 anys: entrada gratuïta

•  25 % de descompte per als membres de  
 SOM Museu d’Història de Catalunya

•  Places limitades

Museu d’Història 
de Catalunya 
Plaça de Pau Vila, 3. Barcelona
93 225 47 00
mhcat.cat

Entreu a mhcat.cat/families
i descobrireu tot el que us ofereix el museu

Serveis del museu:

Seguiu-nos a: 
@mhistoriacat - #mhistoriacat - #MHCeduca

US CONVIDEM 
A VIURE 
LA HISTÒRIA! 
Cada setmana viatgem a 
una època diferent de la 
història. Experimenteu, 
investigueu i participeu 
en les activitats familiars. 
Descobrireu fets i objectes 
ben curiosos, des de la 
prehistòria fins avui. 

Us esperem tots 
els dissabtes a 
les 11 del matí

https://www.mhcat.cat/
https://www.facebook.com/mhistoriacat/
https://twitter.com/mhistoriacat
https://www.instagram.com/mhistoriacat/
https://www.youtube.com/user/MusHistCat
https://www.mhcat.cat/


P E S S I C S  D ’ H I S T Ò R I A
Activitats familiars al Museu d’Història de Catalunya

H I V E R N  2 0 2 3

GENER FEBRER MARÇ

POSEM ORDRE 
A LA HISTÒRIA
Totes les èpoques

Acompanyeu la historiadora 
més despistada del museu 
i ajudeu-la a posar en ordre 
els objectes de les diferents 
sales. Aconseguireu esbrinar 
quin objecte pertany a cada 
època històrica?

Dia 7 a les 11 h+ 3 anys

Us convidem a passar un 
dia a la prehistòria. Però 
per sobreviure-hi haureu de 
resoldre uns quants reptes! 
D’on traureu el menjar? 
Com us vestireu? Què fareu 
si us trobeu amb un animal 
ferotge?

Dia 14 a les 11 h+ 6 anys

SOBREVIURE A 
LA PREHISTÒRIA
Prehistòria

POSEM ORDRE 
A LA HISTÒRIA
Totes les èpoques

Acompanyeu la historiadora 
més despistada del museu 
i ajudeu-la a posar en ordre 
els objectes de les diferents 
sales. Aconseguireu esbrinar 
quin objecte pertany a cada 
època històrica?

Dia 11 a les 11 h+ 3 anys

TALLER DE 
MÀSCARES
Totes les èpoques

El rei Carnestoltes ens mana 
que ens divertim i que 
canviem de cara per uns dies! 
Ho farem i crearem màscares 
sorprenents. 

Dia 18 a les 11 h+ 3 anys

Durada: 1 h. Preu: 2 €. Els Amics del Museu tenen un descompte del 25 %.

Canvieu els texans per la 
toga i la samarreta pel vestit 
d’esclau. El sopar ja és a punt! 
Els patricis esperen ajaguts al 
triclini i els esclaus serveixen 
el menjar. Viatgeu a Tàrraco i 
viviu com ho feien els patricis i 
els esclaus!

SI HAGUÉSSIM 
NASCUT A 
TÀRRACO... 
Època antiga

Dia 4 a les 11 h+ 6 anys

Quant pesa l’armadura d’un 
cavaller? Com vivia la pagesia 
a l’època medieval? Les sales 
del museu es convertiran en el 
vostre escenari.

UN DIA A L’ÈPOCA 
MEDIEVAL
Època medieval

Dia 11 a les 11 h+ 6 anys

Canvieu els texans per la toga i 
la samarreta pel vestit d’esclau. 
Viatgeu a Tàrraco i viviu com ho 
feien els patricis i els esclaus!

Dia 21 a les 11 h+ 6 anys

SI HAGUÉSSIM 
NASCUT A 
TÀRRACO... 
Època antiga

Quant pesa l’armadura d’un 
cavaller? Com vivia la pagesia 
a l’època medieval? Les sales 
del museu es convertiran en 
el vostre escenari.

UN DIA A L’ÈPOCA 
MEDIEVAL
Època medieval

Dia 28 a les 11 h+ 6 anys

TALLER DE 
POSTALS: SI UN 
DIA UN RETRAT...
Totes les èpoques

Deixeu pas als pensaments, 
als desitjos, als sentiments… i 
feu-vos un autoretrat artístic en 
una postal. Podreu enviar-la a 
qui vulgueu dipositant-la a la 
bústia de l’exposició “Espero 
una postal”.

Dia 15 a les 11 h+ 6 anys

Meec! Aquest és l’avís per 
entrar a la fàbrica i començar 
la jornada. Us ensenyem el dia 
a dia d’una fàbrica tèxtil. 
No us ho perdeu!

Dia 4 a les 11 h+ 6 anys

ENTRAMATS 
INDUSTRIALS 
Època contemporània

TALLER DE 
POSTALS: AMB 
GUST DE SAL...
Totes les èpoques

Recordeu la sensació del 
primer bany de l’any al mar? 
Utilitzeu l’aquarel·la i la sal per 
crear una postal ben marinera. 
Podreu enviar-la a qui vulgueu 
dipositant-la a la bústia de 
l’exposició “Espero una postal”.

Dia 12 a les 11 h+ 3 anys

Us convidem a passar un 
dia a la prehistòria. Però 
per sobreviure-hi haureu de 
resoldre uns quants reptes! 
D’on traureu el menjar? 
Com us vestireu? Què fareu 
si us trobeu amb un animal 
ferotge?

Dia 25 a les 11 h+ 6 anys

SOBREVIURE A 
LA PREHISTÒRIA
Prehistòria

Meec! Aquest és l’avís per 
entrar a la fàbrica i començar 
la jornada. Us ensenyem el dia 
a dia d’una fàbrica tèxtil. 
No us ho perdeu!

Dia 18 a les 11 h+ 6 anys

ENTRAMATS 
INDUSTRIALS 
Època contemporània

POSEM ORDRE 
A LA HISTÒRIA
Totes les èpoques

Acompanyeu la historiadora 
més despistada del museu 
i ajudeu-la a posar en ordre 
els objectes de les diferents 
sales. Aconseguireu esbrinar 
quin objecte pertany a cada 
època històrica?

Dia 25 a les 11 h+ 3 anys

https://www.mhcat.cat/activitats/familiars_culturals/activitats_infantils_i_familiars/pessics_d_historia/posem_ordre_a_la_historia
https://www.mhcat.cat/activitats/familiars_culturals/activitats_infantils_i_familiars/pessics_d_historia/posem_ordre_a_la_historia
https://www.mhcat.cat/activitats/familiars_culturals/activitats_infantils_i_familiars/pessics_d_historia/posem_ordre_a_la_historia
https://www.mhcat.cat/activitats/familiars_culturals/activitats_infantils_i_familiars/pessics_d_historia/sobreviure_a_la_prehistoria
https://www.mhcat.cat/activitats/familiars_culturals/activitats_infantils_i_familiars/pessics_d_historia/sobreviure_a_la_prehistoria
https://www.mhcat.cat/activitats/familiars_culturals/activitats_infantils_i_familiars/pessics_d_historia/si_haguessim_nascut_a_tarraco
https://www.mhcat.cat/activitats/familiars_culturals/activitats_infantils_i_familiars/pessics_d_historia/si_haguessim_nascut_a_tarraco
https://www.mhcat.cat/activitats/familiars_culturals/activitats_infantils_i_familiars/pessics_d_historia/un_dia_a_l_epoca_medieval
https://www.mhcat.cat/activitats/familiars_culturals/activitats_infantils_i_familiars/pessics_d_historia/un_dia_a_l_epoca_medieval
https://www.mhcat.cat/activitats/familiars_culturals/activitats_infantils_i_familiars/pessics_d_historia/entramats_industrials
https://www.mhcat.cat/activitats/familiars_culturals/activitats_infantils_i_familiars/pessics_d_historia/entramats_industrials

