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Programa d’Activitats 
Febrer - Juny 2019

Mercat
central

Ajuntament

Encara
no t’hi has 
apuntat? Portes Obertes

Geolosketching



Sant Jordi al Museu

23 d’abril. 
Portes obertes i paradeta de 
llibres
Entrada gratuïta dins de l’horari 
habitual del museu. 

26 d’abril, 18 h.
Lliurament de premis del 
concurs literari

27 d’abril , 11:30 h.
Taller familiar: “El titanosaure 
i els seus amics” 
Com eren els titanosaures i les 
espècies que van conviure amb 
ells? Descobrirem que no tots els 
dinosaures menjaven el mateix ni 
caminaven igual. A partir de 3 anys.

MAIG
11 i 12 de maig
Per La Salut: Portes Obertes
Entrada gratuïta dins de l’horari 
habitual del museu.

18 i 19 de maig
Dia Internacional 
i Nit dels Museus
Un dia i una nit per gaudir de 
les portes obertes i activitats 
especials als museus de la ciutat. 

3 de febrer, 11:30 h. 
Geolosketchers
Fer GeoloSketching és la suma 
de la passió per la geologia i l’art 
de dibuixar. Dibuixarem fòssils 
i compartirem experiències 
al Museu de la mà dels 
GeoloSketchers CAT. Activitat 
gratuïta. A partir de 6 anys.

23 de febrer, 11:30 h. 
Taller familiar: 
“Fem de paleontòlegs” 
Per desenterrar els fòssils, els 
paleontòlegs utilitzen martells, 
picoles, pinzells... És una feina 
delicada i de precisió. Vols fer 
de paleontòleg? Seràs capaç de 
desenterrar els fòssils, muntar-los i 
descobrir de quin animal es tracta?
A partir de 5 anys.

MARÇ

23 de març. 11.30h
Taller familiar: “El titanosaure 
i els seus amics”
Com eren els titanosaures i les 
espècies que van conviure amb 
ells? Descobrirem que no tots 
els dinosaures menjaven el 
mateix ni caminaven igual. 
A partir de 3 anys.

ABRIL
SETMANA SANTA
16 d’abril. 11.30h
Taller familiar:  “Com vivien 
els dinosaures dels Pirineus?”
En què ens hem de fixar per 
distingir els dinosaures? Com eren 
els que van viure a Catalunya fa 
70 milions d’anys? En aquest taller 
descobrirem alguns dels seus 
secrets. A partir de 4 anys. 

17 d’abril, 11.30h
Taller familiar:  
“El món dels fòssils”
A partir de la visita a les sales i 
laboratori i del treball amb rèpliques 
fòssils a l’aula, ens introduirem 
al món del la paleontologia i a la 
feina que fan els paleontòlegs, uns 
veritables viatgers en el temps.  
A partir de 5 anys.

18 d’abril, 11:30h
Taller familiar: 
“Fem de paleontòlegs” 
Per desenterrar els fòssils, els 
paleontòlegs utilitzen martells, 
picoles, pinzells... És una feina 
delicada i de precisió. Vols fer 
de paleontòleg? Seràs capaç de 
desenterrar els fòssils, muntar-los i 
descobrir de quin animal es tracta?
A partir de 5 anys.

25 de maig, 11:30 h.
Taller familiar:  “Com vivien 
els dinosaures dels Pirineus?”
En què ens hem de fixar per 
distingir els dinosaures? 
Com eren els que van viure a 
Catalunya fa 70 milions d’anys? 
En aquest taller descobrirem 
alguns dels seus secrets. A 
partir de 4 anys. 

JUNY

1 de juny
Sortida al Ripoll
Vine d’excursió i descobriràs 
com era la vida al Vallès fa 
milions d’anys. En col·laboració 
amb la Unió Excursionista de 
Sabadell.

15 de juny, 11.30h
Taller familiar:  
“El món dels fòssils”
A partir de la visita a les sales 
i laboratori i del treball amb 
rèpliques fòssils a l’aula, ens 
introduirem al món del la 
paleontologia i a la feina que 
fan els paleontòlegs, uns 
veritables viatgers en el temps.  
A partir de 5 anys.

Consulta els tallers 
familiars d’estiu 

a la nostra web a 
partir de l’1 de juny

FEBRER VISITES GUIADES AL MUSEU

Una gran ocasió 
per descobrir 
el Museu 
acompanyat del 
nostre personal 
i accedir a espais 
habitualment 
tancats al públic.

A partir de 5 
anys 

A les 11:30

10 de febrer
10 de març

7 d’abril
26 de maig
9 de juny

14 de juliol

PREUS:

Tallers familiars: 4€

Visites guiades: 4€

L’entrada al museu és gratuïta 
el primer diumenge del mes.

Programa d’activitats
 familiars actualitzat

Trobareu les activitats adreçades a les escoles 
a la web de l’ICP: ww.icp.cat

activitats 
familiars

activitats 
juvenils

activitats 
infantils

activitat de 
pagament

cal reserva 
prèvia

activitats 
per a adults

ww.icp.cat


