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als Museus
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Activitats 
als museus

Casa Amatller
www.amatller.org

ActivitAt

La Laia descobreix els 
animalons que s’amaguen  
a la Casa Amatller
Dies

13 i 14 de febrer
HorA  DUrADA

11 h  95 min

La Laia ens ajudarà a buscar  
els animalons que estan amagats  
a la casa Amatller: granotes, lleons, 
gats, gossos, micos, òlibes...  
Un cop localitzats, cada nen n’escollirà 
un i en farà una escultura de fang.

Centre de Cultura 
Contemporània de 
Barcelona (CCCB)
www.cccb.org

ActivitAt

Jornada de portes obertes
exposició «cerdà i la Barcelona  
del futur»
DiA  HorA

14 de febrer D’11 a 20 h

CaixaForum 
Barcelona 
http://obrasocial.lacaixa.es

ActivitAt

Art en joc. 
Activitats autònomes
Dies  

12, 13 i 14 de febrer

Les motxilles de CaixaForum 
Amb el suport de les motxilles,  
que contenen explicacions amenes  
i materials per fer diferents activitats, 
descobrireu els secrets que s’amaguen 
rere l’edifici, fent vosaltres mateixos  
de guies i amb tot el temps que 
vulgueu.
edat recomanada: + 7 anys

Joc de pistes de CaixaForum 
Deixeu-vos guiar per les indicacions  
del joc de pistes i divertiu-vos en 
família, amb les activitats que s’hi 
proposen.
edat recomanada: + 7 anys

Sol LeWitt: variacions sobre un tema 
Kit amb diferents jocs a l’entorn 
de Splat!, el gran mural de l’artista sol 
LeWitt situat al vestíbul de caixaForum.
edat recomanada: + 3 anys

Trenca’t la closca a CaixaForum 
els trencaclosques ens descobreixen 
perspectives inusuals de l’edifici  
i detalls que passen desapercebuts.

www.amatller.org
www.cccb.org
http://obrasocial.lacaixa.es
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ActivitAt

Inspiracions
Dies

13 i 14 de febrer
HorA 

Dissabte, d’11 a 14 h i de 16 a 20 h
Diumenge, d’11 a 14 h

taller al voltant de l’exposició 
«cosmètica dogmàtica»
Per molt original que sigui un artista,  
la seva obra sempre té alguna relació 
amb la d’altres artistes que ha vist  
i que li agraden. en aquest taller 
descobrirem que, si ens inspirem  
en els altres, podem fer creacions 
úniques!

ActivitAt

Mamulengo Jatoba. Titelles 
de guant, música i 
ventrilòquia
DiA

14 de febrer 
HorA  DUrADA

13 h  46 min

Dos artistes de carrer arriben a una 
ciutat per fer un espectacle de titelles. 
Benedicto i el seu músic expliquen, 
amb molt d’humor, una història d’amor 
viscuda a la hisenda Jatoba, on sever, 
un músic de carrer, s’enamora de cate-
rina, filla d’un ric terratinent. D’aquest 
amor neix Jubileo, un vailet molt trape-
lla. L’espectacle té la força de la músi-
ca en directe i l’enginy d’un sol manipu-
lador. La companyia Jatoba convida 
petits i grans a endinsar-se en l’univers 
àrid i alegre del nord-oest brasiler.

ActivitAt

Sèries famoses a Estònia. 
Els ninots d’Animacijas 
Brigade, Riga (cinema 
familiar)
DiA

13 de febrer 
HorA  DUrADA

17.30 h  46 min

La llebre i la pastanaga
Pärtel tall, 2003, 7 min, plastilina. 
Una llebre afamada veu que el nas 
d’un ninot de neu llueix una flamant 
pastanaga; la persecució està servida.

La pastanaga al teatre
Pärtel tall, 2003, 6 min, plastilina. 
Fugint de la llebre, el ninot de neu 
entra en un teatre. s’acaba 
l’espectacle i la persecució també; 
el final és apoteòsic.

La pastanaga a la platja
Pärtel tall, 2003, 6 min, plastilina. 
el somni del ninot de neu es converteix 
en realitat: ja no és fonedís i pot gaudir 
de l’estiu i de la platja.

La Míriam i el follet
Mait Laas, 2003, 6 min, ninots. 
La Míriam construeix un carret perquè 
al follet li sigui més fàcil transportar 
els regals.

La Míriam juga a cuit i amagar
Prït tender, 2004, 5 min. Mentre 
els pares arreglen el cotxe al pati, 
la Míriam, el seu germà i la seva 
estimada gallina juguen a fet i amagar.

La Míriam i la gàbia
riho Unt, 2005, 5 min. La gallina és 
mimada i capriciosa, ara vol una capsa 
per poder-hi viure com un ocell.



Activitats 
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La Míriam i la inundació
riho Unt, 2005, 5 min. Mentre miren 
a la televisió un reportatge d’ànecs 
nedant, a la gallina li agafen ganes 
de ficar-se a la banyera.

ActivitAt

Espai educatiu de l’exposició 
«Cosmètica dogmàtica»
Dies

12, 13 i 14 de febrer

Dins l’exposició «cosmètica 
dogmàtica» trobareu un espai dedicat a 
les famílies on us proposem activitats 
al voltant de diferents idees extretes 
de cada exposició.

ActivitAt

Joc de pistes per l’exposició 
«Cosmètica dogmàtica»
Dies

12, 13 i 14 de febrer

Divertiu-vos en família observant 
les obres i fent les activitats que 
us proposem.

ActivitAt

Presentació en família 
a l’exposició 
«Cosmètica dogmàtica»
DiA

13 de febrer 
HorA  DUrADA

17 h  30 min

Aquesta activitat us introduirà d’una 
manera lúdica i divertida en els temes 
més rellevants de l’exposició.

CosmoCaixa
http://obrasocial.lacaixa.es

ActivitAt

La Laia parla binari
Dies

13 i 14 de febrer
HorA      DUrADA

11, 12, 13, 16, 17 i 18 h   45 min

La Laia és curiosa de mena. 
sempre s’ha fet preguntes, com ara: 
com emmagatzema la informació els 
ordinadors? com es comuniquen entre 
ells? com funciona un programa? 
i què és un virus informàtic? si, com 
a la Laia, a vosaltres també us fascina 
la informàtica i us feu aquesta mena 
de preguntes, no ho dubteu més: 
aquest és el vostre laboratori! Jugant 
i divertint-vos trobareu la resposta a 
aquestes preguntes i a moltes més.

ActivitAt

Paraula de robot!
Dies

13 i 14 de febrer 
HorA  DUrADA

11 h  45 min

Fa temps que els robots han deixat 
de ser personatges fantàstics, propis 
de les pel·lícules de ciència ficció, per 
convertir-se en elements més propers 
i quotidians. tot i així, continuem tenint 
idees força confuses sobre el que són 
realment els robots. Un autòmat i un 
robot són la mateixa cosa? tots els 
robots han de tenir forma humana? 
com s’ho fan per veure, escoltar o 
sentir? Poden pensar, els robots?
conegueu la realitat sobre els robots, 
ara i aquí, participant en el laboratori 
«Paraula de robot!».

http://obrasocial.lacaixa.es
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ActivitAt

La Laia i el robot iCub  
es fan amics
Dies

13 i 14 de febrer
HorA  DUrADA

12, 13 i 18 h 45 min

Amb la col·laboració del robotcub 
consortium i la Universitat Pompeu 
Fabra, la Laia ha fet amistat amb un 
robot molt simpàtic i expressiu que es 
diu icub. Precisament aquests dies és 
a la nostra ciutat. segurament l’icub 
és el robot humanoide més avançat 
d’europa. té l’aspecte d’un nen de tres 
anys  i, com a tots els nens humans de 
la seva edat, li encanta moure’s, 
manipular objectes, jugar, observar i 
descobrir el món que l’envolta. La Laia 
està tan entusiasmada amb el seu nou 
amic robot que us el vol presentar, i 
també us vol explicar en què treballen 
els científics que l’han creat.

ActivitAt

Planetari Digital
Dies

13 i 14 de febrer
DUrADA

35 min

viatja per l’espai i el temps 
com no ho has fet mai!
Programes:
Gènesi, a les 11, 14 i 19 h
Evolució, a les 16 i 18 h
La carrera cap a la Terra, a les 13 h

ActivitAt

Visita guiada a l’exposició: 
«Abracadabra. Il·lusionisme 
i ciència»
Dies

13 i 14 de febrer
HorA  DUrADA

12 h  50 min

sabíeu que darrere els trucs de 
l’il·lusionisme s’amaguen grans dosis 
de ciència? Des de la física fins a la 
percepció, passant per les matemà-
tiques, l’exposició «Abracadabra. 
il·lusionisme i ciència» ens ensenya 
les bases damunt les quals els mags 
munten el seu món, fantàstic 
i captivador. com s’ho fan, els mags, 
per dur a terme els seus trucs? 
La visita guiada a l’exposició us donarà 
algunes pistes que us permetran trobar 
la resposta a aquesta i moltes altres 
preguntes!

DHUB Montcada
www.dhub-bcn.cat

ActivitAt

Jornada de portes obertes
DiA

14 de febrer

exposicions: «Helvètica. Una nova 
tipografia?» /«outumuro LooKs. vint 
anys fotografiant moda»

DHUB Pedralbes
www.dhub-bcn.cat

ActivitAt

Jornada de portes obertes
DiA

14 de febrer

www.dhub-bcn.cat
www.dhub-bcn.cat
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El Poble Espanyol  
de Barcelona
www.poble-espanyol.com

ActivitAt

La calle es nuestra – 
Cia. Always Drinking 
Marching Band 
DiA

14 de febrer
HorA  DUrADA

12.30 h  60 min

el febrer és el mes del carnestoltes 
i els racons del Poble s’ompliran 
d’alegria i disbauxa gràcies a 
l’espectacle d’animació de carrer  
La calle es nuestra de la cia. 
Always Drinking Marching Band. 
Aquesta formació de deu músics 
i un clown barreja temes propis amb 

versions impossibles molt poc 
habituals al carrer. Amb un repertori 
actual de balls, coreografies, gags 
còmics teatrals i una gran interacció 
amb el públic, convertiran les places 
i els carrers del Poble en un gran 
concert de rock and roll.

ActivitAt

Elaboració d’una màscara 
de Carnestoltes
DiA

14 de febrer
HorA  DUrADA

D’11 a 13.30 h Torns de 45 minuts

el febrer és el mes del carnestoltes 
i els racons del Poble s’ompliran 
d’alegria i disbauxa. vine a fer la teva 
màscara, única i original!

Fundació Joan Miró
www.fundaciomiro-bcn.org

ActivitAt

Jornada de portes obertes
DiA

14 de febrer
HorA 

De 10 a 14 h

Podreu visitar la nova instal·lació de la 
col·lecció permanent, en què s’han 
incorporat 17 obres originals damunt 
paper de Joan Miró.

MUHBA.  
Museu d’Història  
de Barcelona
www.museuhistoria.bcn.es

ActivitAt

Jornada de portes obertes
Dies

12, 13 i 14 de febrer

visita als centres següents  
del MUHBA:
Pl. del rei - conjunt Monumental, 
Monestir de Pedralbes -  
conjunt Monumental, refugi 307  
i via sepulcral romana de la plaça  
de la vila de Madrid.

 

www.poble-espanyol.com
www.fundaciomiro-bcn.org
www.museuhistoria.bcn.es
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Museu de les Arts 
Decoratives
www.dhub-bcn.cat

ActivitAt

Jornada de portes obertes
DiA

14 de febrer

Museu d’Arqueologia 
de Catalunya
www.mac.cat

ActivitAt

Jornada de portes obertes
DiA  HORA

10 de febrer De 9.30 a 19 h

Museu de la Música 
de Barcelona. 
L’Auditori
www.museumusica.bcn.cat

ActivitAt

Contabile
DiA

14 de febrer
HORA  DURADA

17 h  60 min

Recorregut pels espais del museu  
a partir de la narració de contes 
musicals inspirats en els instruments 
de la col·lecció. Narració a càrrec  
de Patrícia McGill, acompanyada  
del grup virdung, especialitzat  
en música del renaixement.

ActivitAt

Jornada de portes obertes
DiA  HORA

14 de febrer De 10 a 20 h

Museu Barbier-
Mueller d’Art 
Precolombí
www.amigosprecolombino.es

ActivitAt

Jornada de portes obertes
DiA

14 de febrer

Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona 
– Edifici Zoologia
www.museuciencies.bcn.cat

ActivitAt

Un carnaval de sons
DiA

14 de febrer
HORA  DURADA

12 h  90 min

És temps de carnestoltes, no ho 
sents?: miau… bzzz… D’on vénen tots 
aquests sons? Són sons de nit o sons 
de dia?

www.dhub-bcn.cat
www.mac.cat
www.museumusica.bcn.cat
www.amigosprecolombino.es
www.museuciencies.bcn.cat
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ActivitAt

Exploradors: aventura  
i biodiversitat 
exposició temporal
Dies

Fins al 30 de maig
HorA  

De dimarts a divendres,  
de 10 a 18.30 h.  
Dissabtes, diumenges i festius,  
de 10 a 20 h.  
Dilluns, tancat

ActivitAt

Jornada de portes obertes
exposició «exploradors: aventura i 
biodiversitat»
DiA  HorA

14 de febrer  De 10 a 20 h

ActivitAt

Explorar el món,  
explorar la vida
DiA

14 de febrer
HorA  DUrADA

17.30 h  90 min

taller familiar. Una mirada oberta  
a la descoberta. La curiositat, guspira 
de l’exploració del món. La diversitat, 
el llenguatge de la vida.

ActivitAt

Viatge herpetològic  
al Marroc i al Sàhara 
occidental
DiA

12 de febrer
HorA  DUrADA

19.30 h  90 min

Al novembre i desembre, membres  
de la societat catalana d’Herpetologia 
vam viatjar al Marroc i al sàhara 
occidental en una època a priori poc 
favorable per a l’observació d’hèrptils. 
tot i això, en només tres setmanes 
vam identificar fins a 43 espècies, 
algunes realment difícils de trobar.  
Més de sis mil quilòmetres després,  
us convidem a repetir el viatge a través 
d’un recull de les imatges més 
espectaculars. Aida tarragó, Fèlix Amat, 
Joan Ferrer i Dani escoriza, societat 
catalana d’Herpetologia

Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona 
– Jardí Botànic
www.museuciencies.bcn.cat

ActivitAt

Descobrir Sierra Ràfols: les 
passes d’un il·lustrador 
internacional
exposició temporal
Dies

A partir del 9 de febrer

ActivitAt

Jornada de portes obertes
itinerari autoguiat
DiA  HorA

14 de febrer De 10 a 18 h

www.museuciencies.bcn.cat
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ActivitAt

Cobertes vegetals per a una 
arquitectura sostenible 
DiA

14 de febrer
HorA  DUrADA

12 h  90 min

conferència (cicle + que plantes). 
cobrir amb vegetació les àrees 
construïdes permet augmentar  
les superfícies verdes a les ciutats  
i aportar solucions al consum 
energètic, la reutilització de recursos 
escassos i la contaminació. 

ActivitAt

Un tomb pel Jardí 
DiA  HorA

14 de febrer De 10 a 14 h

itinerari autoguiat. conduïts per  
una fitxa, us proposem un recorregut 
per alguns elements de la col·lecció  
de planta viva del Jardí que us poden 
suggerir i il·lustrar fenòmens 
relacionats amb l’adaptació i l’evolució 
de les plantes. 

Museu d’Història  
de Catalunya
www.mhcat.cat

ActivitAt

Jornada de portes obertes
visita guiades gratuïtes a l’exposició 
temporal «colònies industrials»
DiA  HorA  

14 de febrer 12 i 13 h

ActivitAt

Història de vida. 
L’experiència de viure  
i treballar en una colònia 
explicada pels protagonistes
DiA  HorA  

14 de febrer 12 h 

Museu Egipci  
de Barcelona
www.museuegipci.com

ActivitAt

Col·lecció permanent i 
exposicions temporals 
Promoció 2 × 1

Museu Tèxtil i 
d’Indumentària
www.dhub-bcn.cat

ActivitAt

Jornada de portes obertes
DiA 

14 de febrer 

www.mhcat.cat
www.museuegipci.com
www.dhub-bcn.cat
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Museu Etnològic
www.museuetnologic.bcn.es

ActivitAt

Teixint la primavera
DiA

14 de febrer
HorA  DUrADA  

11 h  120 min

taller per a famílies. És fàcil teixir a 
casa?, reciclar materials?, fer memòria 
de la tradició? teixir coses actuals.

Museu Frederic Marès
www.museumares.bcn.cat

ActivitAt

Estem d’obres, 
visita el nostre pati
DiA  HorA

14 de febrer De 10 a 18 h

estem d’obres, visita el nostre pati.
Mentre el Museu estigui tancat, una 
exposició interactiva instal·lada al pati 
permet visitar-lo d’una manera diferent: 
fer un tomb per les sales, conèixer les 
col·leccions més destacades o seguir 
l’evolució de les obres de millora.

Museu Marítim  
de Barcelona
www.mmb.cat

ActivitAt

Exposició «Mestres d’aixa  
i calafats. L’ofici de fer 
barques a la Costa Brava»
Dies     HorA

13 i 14 de febrer   De 10 a 19.30 h

ActivitAt

Exposició «Immersió! La 
conquesta del fons del mar»
Dies     HorA

13 i 14 de febrer   De 10 a 19.30 h

visita lliure a l’exposició. Possibilitat  
de fer una visita guiada.

ActivitAt

Detectius per un dia
DiA

14 de febrer
HorA  DUrADA

12 h  60 min

Joc de pistes. Ha desaparegut  
un objecte del Museu. veniu a ajudar 
els investigadors a interpretar les 
pistes, descobrir el culpable del 
robatori i trobar la peça perduda.

ActivitAt

Exposició «El marítim entre 
bombes»
visita lliure a l’exposició.
Dies      HorA

13 i 14 de febrer   De 10 a 19.30 h

www.museuetnologic.bcn.es
www.museumares.bcn.cat
www.mmb.cat
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ActivitAt

Les Laies es fan a la mar
DiA

13 de febrer
HorA  DUrADA

De 10 a 13 h 180 min

el pailebot sortirà a navegar amb les 
laies, eulàlies i laietes que ho sol·licitin.

ActivitAt

Un passeig  
per les Drassanes
DiA

14 de febrer
HorA  DUrADA

12 h  60 min

itinerari per les Drassanes reials de 
Barcelona, un dels conjunts arquitectò-
nics medievals més emblemàtics de la 
façana marítima de Barcelona.

ActivitAt

Jornades de portes obertes 
al pailebot Santa Eulàlia
Dies

De dimarts 9 a divendres 12, 
de 12 a 17.30 h
Dissabte 13, de 14 a 17.30 h
Diumenge 14, de 10 a 17.30 h

visita lliure al pailebot Santa Eulàlia, 
vaixell històric del 1918, extensió a 
l’aigua del MMB. Amarrat al moll Bosch 
i Alsina (moll de la Fusta)

ActivitAt

Jornada de portes obertes
Dies

13 i 14 de febrer
HorA  

De 10 a 19.30 h

ActivitAt

El somni de Monturiol
DiA  HorA

13 de febrer  17 h

Dani Jiménez, d’experimentàlia, 
explicarà, a través d’aquest espectacle 
interactiu concebut per a tots els 
públics, quines solucions va donar 
Narcís Monturiol als problemes que 
comporta la construcció d’un submarí: 
la resistència d’un cos a la pressió de 
l’aigua, el manteniment de la puresa 
de l’aire dins la nau, la immersió  
i l’emersió a voluntat, la il·luminació  
al fons del mar. Diversos experiments 
en què la ciència, la tecnologia  
i la història es donen mà serviran per 
conèixer millor aquest gran inventor  
i la seva aportació a la construcció 
naval.

L’activitat es farà a la sala Marquès de 
comillas.

Museu Nacional d’Art 
de Catalunya
www.mnac.cat

ActivitAt

Jornada de portes obertes
Portes obertes a la col·lecció 
permanent i exposicions temporals.
DiA  HorA

14 de febrer De 10 a 14.30 h

Museu Picasso
www.museupicasso.es

ActivitAt

Jornada de portes obertes
DiA 

14 de febrer

www.mnac.cat
www.museupicasso.es



