
Vine al MNAT
en família!

Podeu consultar totes aquestes 
propostes al nostre web www.mnat.cat
 
O contactar amb nosaltres a: 
mnat@gencat.cat / 977 25 15 15

Abril a juny de 2022
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Veniu a fer un viatge 
al món romà 

a través de divertides propostes
per gaudir en família

@mnattgn  #MNAT

 

 
 



• ACTIVITATS el 1r dissabte de mes 
 a les 17 h, al Tinglado 4
 (Moll de Costa, Port de Tarragona)

• CLOENDA el diumenge 5 de juny 
    a les 12 h al Conjunt monumental 
    de Centcelles (Afores s/n, Constantí)

Quan?

Vine a la domus d’aquest parell de germans i comparteix 
amb ells una tarda de jocs. Has jugat mai a les tabes o al 
dvplvm molendinvm? Ells te n’ensenyaran, i també podreu 
fer un tauler per seguir jugant a casa.
Lloc: Tinglado 4 (Moll de Costa, Port de Tarragona).

Vols jugar amb la Sabina 
i en Quintus?

Els infants de Tàrraco escriuen en tauletes encerades, 
però les histories que els expliquen les poden llegir en 
els volumina de la seva biblioteca. Vine a conèixer com 
són i de què estan fets, i esbrina si parleu el mateix idioma.
Lloc: Tinglado 4 (Moll de Costa, Port de Tarragona).

La Sabina i en Quintus 
parlen llatí, i tu?

La Sabina i en Quintus també necessiten uns mosaics 
nous. Si creieu que sou uns artistes, apropeu-vos al Con-
junt de Centcelles per conèixer els mosaics que decoren la 
seva cúpula, i inspirar-vos per fer-ne un de nou, seguint 
les mateixes tècniques que farien uns musivaris romans. 
Mans a l’obra!
Lloc: Conjunt monumental de Centcelles
(Afores s/n, Constantí)

Fem un mosaic!

Activitats recomanades 
per a famílies amb infants fins a 12 anys.

Reserva d’entrades: 
https://www.mnat.cat/activitats/

Preu: 4 € per persona i activitat. Menors de 3 anys, gratuït

Cada 3 activitats realitzades,  gaudireu d'una activitat gratuïta!

Més informació: www.mnat.cat / 977 25 15 15 / 977 74 74 85

Dissabte 2 d’abril a les 17 h

Dissabte 7 de maig a les 17 h

Els pictors han arribat per decorar les parets de les seves 
habitacions, però els dos germans no tenen clar quins 
colors o sanefes triar.  Vine a ajudar-los! No cal que portis 
els pinzells, que ells te’ls deixaran.
Lloc: Tinglado 4 (Moll de Costa, Port de Tarragona).

A la domus de la Sabina 
i en Quintus hi fan reformes 

Dissabte 4 de juny a les 17 h

Diumenge 5 de juny a les 12 h


