
Els Museus d’Esplugues de Llobregat 
disposen d’una sèrie de propostes 
d’activitats per a tota la família 
que permeten gaudir de les nostres 
col·leccions des d’una vessant més  
lúdica i didàctica:

CONTE FAMILIAR DE CAN TINTURÉ

Un museu ple de rajoles
El Museu de Can Tinturé  
disposa d’un conte en préstec  
que, de manera gratuïta,  
les famílies poden utilitzar  
per realitzar la visita per lliure  
amb nens i nenes d’entre  
3 i 7 anys.  

ANIVERSARIS INFANTILS

Els Museus d’Esplugues de Llobregat  
organitzen aniversaris infantils a les  
seves instal·lacions per a nens i nenes 
entre 3 i 6, i entre 7 a 12 anys.  
Prèvia inscripció

En Fanguet fa trencadissa
Edat: de 3 a 6 anys

Es tracta d’un conte que explica com en Fanguet 
es queda sol a l’obrador de la família. Els seus 
pares el deixen encarregat de rebre un client molt 
important, l’arquitecte Antoni Gaudí. El conte es 
completa amb un taller manual a escollir: Fem una 
rajola de fang, Pintem una rajola o Fem la cara d’en 
Fanguet.

El misteri de la rajola despareguda
Edat: de 7 a 12 anys

Es tracta d’una gimcana en grups a l’interior del 
Museu Can Tinturé, durant la qual els nens i nenes 
hauran de descobrir seguint diferents pistes què 
ha passat amb una rajola desapareguda.
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Carrer de l’Església, 36
08950, Esplugues de Llobregat 
93 470 02 18 
museus@esplugues.cat
www.museus.esplugues.cat

HORARIS

Can Tinturé

De dimarts a dissabte,  
de 17 a 20 h. 
Dissabtes, diumenges i festius,  
de 10 a 14 h. 
Visites guiades tots  
els diumenges a les 12 h. 

La Rajoleta

Visites guiades tots  
els diumenges a les 11h i  
a les 13h.
Grups prèvia reserva:  
De dimarts a dissabte,  
de 10 a 14 h.

Tancat tots els dilluns,  
el mes d’agost i  
els dies 1 i 6 de gener i 
el 25 i 26 de desembre.
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PROGRAMACIÓ



TALLER  / REIS

Regalem el cor
Dies 2, 3 i 4 de gener

De 17 a 20.30 h, Jardins de Can Tinturé

Campament d’en Fanguet

Amb el fang màgic del Fanguet farem un cor molt 
especial que podrem regalar a les persones estimades i 
mostrar-lo als Reis d’Orient la nit de la seva arribada.

#CampamentFanguet

VISITA  TEATRALITZADA

La Barbotina i els secrets 
de la ceràmica
Diumenge, 19 de febrer

11.30 h, “La Rajoleta”

Un passeig màgic per l’antiga fàbrica Pujol i Bausis de la 
mà de la Barbotina, que coneix tots els secrets dels tallers 
i les fàbriques de ceràmica.

Consulteu preu per a famílies i promocions 
 Inscripció prèvia
#LaRajoleta

JOC DE PISTES

Sant Pere Màrtir en família
Diumenge, 19 de març

11 h, Plaça Mireia

Vine a conèixer la història, la natura i els misteris de la 
muntanya de Sant Pere Màtir, a través d’un joc de pistes 
familiar. 

Inscripció prèvia 
#Collserola #SantPereMàrtir

De 3 a 7 anys

Totes les edats

De 7 a 12 anys

CONTACONTES I TALLER  / SANT JORDI

Llibres fabricats
Dissabte, 22 d’abril 

De 11 a 13 h, Can Tinturé

De fàbriques n’hi ha de molts tipus. Vine a decobrir-les de
la mà de tres llibres il·lustrats i un taller final en què 
jugarem amb el pensament abstracte. 
A càrrec de Mariona Trenchs, de Tramoia Produccions 
Culturals.

Inscripció prèvia
#SantJordi

TALLER  / LA NIT DELS MUSEUS

Dissenyem un mosaic
Dissabte, 20 de maig

De 19 a 21 h. Els Jardins de Can Tinturé

Ens convertirem en dissenyadors de la Fàbrica de 
Ceràmica de Hijo de Jaime Pujol y Bausis i podrem crear 
el nostre propi model de mosaic.

#CanTinturé 

TALLER

Descobreix el mosaic Nolla
Dissabte, 17 de juny

D’11 a 13 h, Can Tinturé 

Activitat que acompanya l’exposició “El Llegat Nolla”.  
A través de diferents jocs de peces de colors, 
compondrem els motius geomètrics dels catàlegs de 
l’empresa i inventarem les nostres pròpies obres, per 
conèixer de primera mà aquest valuós patrimoni. 
A càrrec d’ ARAE Patrimonio para niños.

Inscripció prèvia

#CanTinturé #Nolla

Totes les edats

De 4 a 8 anys

De 7 a 12 anys

TALLER  / FESTA MAJOR

L’escut de casa nostra
Dimecres, 20 de setembre

De 17 a 20h, Jardins de Can Tinturé

Els escuts heràldics de les grans cases i del pobles moltes 
vegades els trobem reproduïts com a motius decoratius 
de les rajoles de ceràmica. Us proposem dissenyar l’escut 
de la vostra família i pintar-lo sobre una rajola.

#FestaMajor

ACTIVITAT I TALLER   / LA CASTANYADA

Trossets de tardor
Dissabte, 28 d'octubre

D’11 a 13 h, La Masoveria
El mosaic va ser una de la principals tècniques que 
van utilitzar els artistes modernistes, i en aquest taller 
aplicarem aquesta tècnica per reproduir les formes més 
populars de la tardor.
Inscripció prèvia
#LaRajoleta

ACTIVITAT I TALLER

Gaudí i Esplugues. 
Descobreix el trencadís
Diumenge, 19 de novembre

De 12 a 14h, “La Rajoleta”

Visitarem la fàbrica de ceràmica de Pujol i Bausis, per 
descobrir quina relació va tenir amb Gaudí, i farem un 
taller de trencadís, una de les tècniques emblemàtiques 
del Modernisme.

Consulteu preu per a famílies i promocions  
Inscripció prèvia
#LaRajoleta

TALLER  / NADAL

Un àngel de la sort
Dissabte, 17 de desembre 

D’11 a 13 h, La Masoveria
Donarem la benvinguda a l’hivern i escalfarem els 
motors per a l’arribada del Nadal fent un àngel de fang 
de colors.

#Nadal

De 7 a 12 anys

De 7 a 12 anys

Totes les edats

Totes les edats

2017

ACTIVITAT  / REIS

Musijocs
Dilluns, 2 de gener

18 h, La Masoveria

Campament d’en Fanguet

La Penya Barcelonista d’Esplugues organitza una animació 
infantil amb la música i el joc com a protagonista. A càrrec 
d`Òscar Medina.
#CampamentFanguet De 4 a 10 anys

 / EXPOSICIÓ TEMPORAL


