LLEGIM
LA CIUTAT
CASAL D’ESTIU
DEL MUHBA
2020

DATES
Del 20 al 31 de juliol
LLOC
CEIP Àngel Baixeras
C/ Salvador Aulet, 22
08002 Barcelona
EDAT
De 8 a 12 anys
QUOTA SETMANAL
Mitja jornada (de 9 a 13 h): 68,00 €
Mitja jornada amb menjador (de 9 a 15 h): 120,50 €
Jornada complerta sense menjador (de 9 a 13 h i de 15 a 17 h): 88,30 €
Jornada complerta amb menjador (de 9 a 17 h): 137,50 €
Ajuts a famílies: podeu sol·licitar beca a
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families
INSCRIPCIONS
A partir del 25 d’abril.
www.estiu.fundesplai.org
Tel. (+34) 93 551 17 68
REUNIÓ INFORMATIVA
Dimecres 17 de juny a les 18 h al MUHBA Plaça del Rei
(Les dates de la reunió informativa i de la realització del casal poden canviar
en funció de com avancin les mesures preses per aturar la propagació de la
covid-19. Per a més informació consulteu la web del MUHBA.)
Baixada de la Llibreteria, 7. 08002 Barcelona
Tel. (+34) 93 256 21 00
reservesmuhba@bcn.cat
ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca
facebook.com/MUHBA-Museu-dhistòria-de-Barcelona
Una ciutat es pot llegir? I tant que sí! Una ciutat és com un llibre obert, amb un llenguatge
propi que cal saber interpretar. Al MUHBA organitzem un casal d’estiu on els nens i
les nenes es puguin apropiar de la ciutat i obtinguin eines per llegir-la i comprendre-la
críticament. Passejar amb els ulls ben oberts, apropar-se al ric patrimoni de Barcelona
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o fer un viatge en golondrina són algunes de les activitats que els permetran prendre
consciència de la ciutat on vivim i entendre com s’ha pensat i transformat al llarg del
temps. La fotografia, el rap, la cuina o l’animació en stop-motion ens ajudaran a plasmar
les nostres impressions i reflexions mitjançant el joc i la creativitat.
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El Casal d’estiu del MUHBA compta amb la participació de Fundesplai, Fragment Serveis Culturals, Drac Màgic, Versembrant i Clic Me.

LLEGIM
LA CIUTAT
T’agradaria veure la ciutat com
mai no l’havies vist abans?
Vols descobrir totes les històries
que s’amaguen als seus carrers?
Doncs no et perdis el casal del
Museu d’Història de Barcelona,
un viatge emocionant en què viuràs
noves experiències que despertaran
la teva curiositat.
MIRAR AMB
CURIOSITAT
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DESXIFRAR
ELS CARRERS
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