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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 / juny de 2023 @mnattgn  #MNAT

La Sabina i en Quintus són dos germans que viuen a Tàrraco 
i us conviden cada primer dissabte de mes a passar la tarda

a la seva domus per explicar-vos com és el seu dia a dia. 

Potser tu també ets romà
i no ho saps!

 



El pictor ha vingut per decorar les parets de la domus, però 
la Sabina i en Quintus no tenen clar quins colors o sanefes 
triar.  Posaran una escena de cacera al passadís? Un paó al 
costat del larari? Vine a ajudar-los! No cal que portis els 
pinzells, que ells te’ls deixaran.

Lloc: Tinglado 4 (Moll de Costa, Port de Tarragona)

Ha arribat el pictor!
Dissabte 6 de maig a les 17 h

Els infants de Tàrraco escriuen en tauletes encerades, 
però les histories que els expliquen les poden llegir en els 
volumina de la seva biblioteca, i coneixen el nom dels 
emperadors escrits als pedestals de marbre que hi ha per 
la ciutat. I tu, has escrit mai en una tauleta encerada? 
Saps distingir un papir d’un pergamí? T’agradaria fer un 
graffiti romà?

Lloc: Tinglado 4 (Moll de Costa, Port de Tarragona).

La Sabina i el Quintus 
escriuen en llatí, i tu? 

Dissabte 1 d’abril a les 17 h

Com dormen, on mengen, tenen lavabos? La Sabina i en 
Quintus us mostraran com és la seva casa, i podreu veure 
si és gaire diferent de la vostra. Vosaltres també jugueu a 
l'atri? Sabeu què és un peristil? Teniu triclini a casa vostra? 

Lloc: Tinglado 4 (Moll de Costa, Port de Tarragona).

Coneixes la domus 
de la Sabina i en Quintus? 

Dissabte 3 de juny a les 17 h

N’hi ha que tenen un pedagog a casa seva, d’altres van a 
una escola, però hi ha oficis i ensenyances que les aprenen 
dels seus pares. Creus que pots aprendre com un romà?
Vine al Conjunt de Centcelles i podràs veure si els seus 
pedagogs s’assemblen als teus. 

Activitat a càrrec del grup de reconstrucció
històrica romana Septimani Seniores

Lloc: Conjunt monumental de Centcelles 
(Afores, s/n. 43120 Constantí)

Els infants romans, 
també van a l’escola?

Diumenge 4 de juny a les 12 h

Activitats recomanades 
per a famílies amb infants de 3 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

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

CLOENDA el diumenge 4 de juny a les 12 h 
al Conjunt monumental de Centcelles
(Afores, s/n. 43120 Constantí)

Quan?


