#FAMILIAMNAT

PROGRAMA FAMÍLIES
2018-2019
Des del Museu Nacional Arqueològic
de Tarragona us proposem una sèrie
d’activitats pensades per a les famílies que
vulgueu passar una estona interessant i
divertida a l’entorn del nostre patrimoni
i la nostra història. Una oportunitat per
apropar-nos al nostre passat i experimentar
de primera mà com eren i com vivien els
habitants de Tàrraco a través de les peces
conservades al MNAT i en els diferents
centres que gestiona.

Vine al MNAT en família...
pots fer una gran descoberta!

Horari: Diumenges a les 11 del matí
Durada: Tallers 2 h.
Itineraris 3 h.
Preu:

Tallers 5 € / persona
Itineraris 6 € / persona

Cal reserva prèvia:

T. 977 25 15 15
mnat@gencat.cat

Consulteu les nostres activitats a WWW.MNAT.CAT
o seguiu-nos a #FAMILIAMNAT

@mnattgn
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7 d’octubre de 2018

20 de gener de 2019

7 d’abril de 2019

Tinglado 4. Moll de Costa-Port de Tarragona

Museu i Necròpolis Paleocristians (Av. Ramón y Cajal, 84. Tarragona)

Tinglado 4. Moll de Costa-Port de Tarragona

Divertim-nos amb els romans!

CSI... a la Necròpolis Paleocristiana!

Viatja a Tàrraco!

Conèixer el món romà a través dels seus jocs i espectacles. Vine a jugar
com ho feien els nens i les nenes a l’època romana!

Una proposta que ens permet conèixer els costums en relació a la
mort a l’època romana.

Un recorregut per l’exposició Tàrraco/MNAT per descobrir la ciutat de
Tàrraco convertits en exploradors.

21 d’octubre de 2018

3 de febrer de 2019

5 de maig de 2019

Dels Munts a Tamarit: un recorregut per l’entorn
natural de l’època romana a l’actualitat.

Viatja a Tàrraco!

Tinglado 4. Moll de Costa-Port de Tarragona

Dels Munts a Tamarit: un recorregut per l’entorn
natural de l’època romana a l’actualitat.

Lloc d’inici: Vil·la romana dels Munts (Passeig del Fortí, s/n. Altafulla)
Lloc de finalització: Hort de la Sínia (Tamarit)

Un recorregut per l’exposició Tàrraco/MNAT per descobrir la ciutat de
Tàrraco convertits en exploradors.

Lloc d’inici: Vil·la romana dels Munts (Passeig del Fortí, s/n. Altafulla).
Lloc de finalització: Hort de la Sínia (Tamarit)

Itinerari a peu des de la Vil·la romana dels Munts a la platja de Tamarit
i a la desembocadura del riu Gaià. En col·laboració amb l’Hort de la
Sínia. Centre d’educació ambiental.

17 de febrer de 2019

Itinerari a peu des de la Vil·la romana dels Munts a la platja de
Tamarit i a la desembocadura del riu Gaià. En col·laboració amb
l’Hort de la Sínia. Centre d’educació ambiental.

28 d’octubre de 2018

CSI... a la Necròpolis Paleocristiana!

Museu i Necròpolis Paleocristians (Av. Ramón y Cajal, 84. Tarragona)
Una proposta que ens permet conèixer els costums en relació a la
mort a l’època romana.

4 de novembre de 2018

Caius i Faustina us conviden a la seva vil·la!
Vil·la romana dels Munts (Passeig del Fortí, s/n. Altafulla)

Una visita teatralitzada en la qual Caius Valerius Avitus i la seva esposa
Faustina us faran d’amfitrions a casa seva i us faran partícips de la seva
vida quotidiana.

2 de desembre de 2018

Històries des de l’Olimp!

Tinglado 4. Moll de Costa-Port de Tarragona
El món de la mitologia, dels déus i dels herois. Unes històries i un
recorregut per l’exposició TARRACO/MNAT que ens permetrà entrar
a l’Olimp!

Al taller de Terenci Càndid...

Conjunt monumental de Centcelles (C/Afores, s/n. Constantí)
Ser arquitectes en època romana.

3 de març de 2019

Divertim-nos amb els romans!

Tinglado 4. Moll de Costa-Port de Tarragona
Conèixer el món romà a través dels seus jocs i espectacles. Vine a jugar
com ho feien els nens i les nenes a l’època romana!

17 de març de 2019

Caius i Faustina us conviden a la seva vil·la!
Vil·la romana dels Munts (Passeig del Fortí, s/n. Altafulla)

Una visita teatralitzada en la qual Caius Valerius Avitus i la seva esposa
Faustina us faran d’amfitrions a casa seva i us faran partícips de la seva
vida quotidiana.

Horari:
Durada:

Diumenges a les 11 h del matí
Tallers 2 h.
Itineraris 3 h.

Preu:

Tallers 5 € / persona
Itineraris 6 € / persona

Cal reserva prèvia:

T. 977 25 15 15
mnat@gencat.cat

Consulteu la resta d’activitats a WWW.MNAT.CAT
o seguiu-nos a #FAMILIAMNAT

