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Imagina’t fent 
de turista 
a la teva 
pròpia ciutat!

Vols ser un 
reporter de 
l’asfalt i 
confeccionar 
el teu quadern 
de viatge?

Vine a 
aprendre 
a moure’t per 
Barcelona 
a peu 
i en metro!

T’agradaria 
descobrir el 
mapa secret 
que amaga 
Barcelona?

T’agradaria llegir els enigmes que hi ha sota les pedres, cases i carrers? 
Doncs no t’ho pensis més... Agafa la motxilla i vine de viatge! 
La ciutat serà per a tu com un llibre amb mil històries noves per descobrir. 
Ah! I recorda no descuidar-te la curiositat a casa!

T’agradaria llegir els enigmes que hi ha sota les pedres, cases i carrers? T’agradaria llegir els enigmes que hi ha sota les pedres, cases i carrers? 

DE VACANCES PER BARCELONA!

PROGRAMA
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HORARI
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MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA
De l’1 al 12 de juliol de 2013

DATES
Del l’1 al 12 de juliol de 2013

LLOC
CEIP Àngel Baixeras
c/ Salvador Aulet, 2. 08002 Barcelona

EDATS
De 8 a 12 anys

QUOTA SETMANAL
Casal de matí de 9 a 13 h:
58,05 €
Casal de matí amb menjador:  
102,95 €
Casal de matí i tarda, 
de 9 a 17 h: 75,50 €
Casal de matí i tarda amb menjador: 
117,45 €

Els dies 25, 26, 27 i 28 de juny, 
el MUHBA organitza tallers
de 10 a 13 h. Preu: 6,75 €/matí.

INSCRIPCIONS
A partir del 13 d’abril 
i fins al 31 de maig.
Museu d’Història de Barcelona, 
telèfon 93 256 21 22, 
laborables de dilluns a divendres 
de 10 a 14 i de 16 a 19 h 
o per correu electrònic a l’adreça 
reservesmuhba@bcn.cat

REUNIÓ INFORMATIVA
EN FORMAT CASAL DE PARES
Diumenge 21 d’abril, 
de 10.30 a 14 h

LLEGIM
LA CIUTAT
CASAL
D’ESTIU DEL 
MUHBA

Coorganitzadors:

Amb la col·laboració de:

CEIP 
Àngel Baixeras dóna suport al Casal 

del Museu

Patrocinadors:

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

museuhistoria.bcn.cat
facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura

 


