
Vine al MNAT
en família!

Podeu consultar totes aquestes 
propostes al nostre web www.mnat.cat
 
O contactar amb nosaltres a: 
mnat@gencat.cat / 977 25 15 15

Gener a març de 2023 

@mnattgn  #MNAT

La Sabina i en Quintus són dos germans 
que viuen a Tàrraco i us conviden cada 

primer dissabte de mes a passar la tarda a la seva 
domus per explicar-vos com és el seu dia a dia. 

Potser tu també ets romà
i no ho saps!
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Vine a la domus d’aquests germans i comparteix amb ells 
una tarda de jocs. Has jugat mai a les tabes o al dvplvm 
molendinvm? Ells te n’ensenyaran i podràs fer un taulell de 
joc amb fang per continuar jugant a casa teva.

Lloc: Tinglado 4 (Moll de Costa, Port de Tarragona).

Vols jugar amb la Sabina i el Quintus?
Dissabte 7 de gener a les 17 h

La Sabina i en Quintus coneixen un munt d’històries de 
deus, herois i monstres. Vosaltres també en sabeu? Veniu 
a conèixer els poders que tenen i entre tots construirem un 
nou superheroi o superheroïna per lluitar contra els més 
terribles monstres! 

Lloc: Tinglado 4 (Moll de Costa, Port de Tarragona).

Superherois romans?
Dissabte 4 de març a les 17 h 

Organitzar un banquet requereix molta feina! Cal triar la 
vaixella, preparar el menú, parar taula... els voleu donar un 
cop de mà? Podràs fer una recepta romana per convidar 
als teus amics.

Lloc: Tinglado 4 (Moll de Costa, Port de Tarragona).

La Sabina i en Quintus
preparen un convivium 

Dissabte 4 de febrer a les 17 h
Vols conèixer
el taller d’en Cantus? 

Diumenge 5 de març a les 12 h

En Cantus és un ceramista que s’ha instal·lat als afores 
de Tàrraco. Al seu taller veuràs com es fa un bol de terra 
sigillatta per poder menjar la sopa com els que tenen la 
Sabina i en Quintus.
L’activitat anirà a càrrec d’Arnau Trullén, arqueòleg i 
ceramòleg del taller Ars Fictilis. Artesania i patrimoni.

Lloc: Vil·la romana dels Munts 
(Passeig del Fortí s/n, Altafulla).

Activitats recomanades 
per a famílies amb infants de 3 a 12 anys.

Reserva d’entrades: 
https://www.mnat.cat/activitats/

Preu: 4 € per persona i activitat. Menors de 3 anys, gratuït

Cada 3 activitats realitzades, gaudireu d'una activitat gratuïta!

Més informació: www.mnat.cat / 977 25 15 15 / 977 74 74 85

ACTIVITATS el 1r dissabte de mes a les 17 h,
al Tinglado 4 (Moll de Costa, Port de Tarragona)

CLOENDA el diumenge 5 de març a les 12 h 
a la Vil·la romana dels Munts 
(Pg. del Fortí s/n, Altafulla)

Quan?


