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MATERIA bcn, empresa de serveis culturals, ofereix una sèrie de tallers familiars pensats perquè
pares, fills, tiets, nebots, avis, etc. gaudeixin tots junts de la ciutat a través d´activitats culturals.
Dins de la nostra oferta d´activitats culturals diferencíem 3 tipus de tallers familiars:
− Taller amb Història i Fotos
− Taller amb Arqueonet
− Taller amb Trencadís
1. ELS TALLERS AMB HISTÒRIA I FOTOS

Imatge del taller per Ciutat Vella
En col·laboració amb Joan Torrens, fotògraf professional, oferim una sèrie d’itineraris familiars
per Barcelona perquè els més petits de casa aprenguin a fer fotos mentre també coneixen la
història de diferents llocs de la ciutat. Els tallers infantils de fotografia i història tenen una durada
de 2 hores, al llarg de les quals se’ls explica sobre la història del lloc amb un dossier que han d’anar
emplenant, alhora que aprenen a fer funcionar la càmera amb una sèrie d’exercicis didàctics.
Estan indicats per a nens d’entre 6 i 12 anys.
TARIFES taller amb Història i Fotos:
Adults – 10€
Nens (6-14 anys) – 5€
Nens menors de 6 anys – Gratuït
*Consultar descomptes
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2. ELS TALLERS AMB ARQUEONET

Imatge del taller amb Arqueonet
Arqueonet és una empresa de serveis culturals especialitzada en la divulgació de la cultura i l'art de
les grans civilitzacions de la història. Així, amb Arqueonet podreu aprendre, de la mà d’arqueòlegs i
altres especialistes, a fer un mosaïc com els de la Barcino romana o a fer un vitrall medieval com els
de Santa Maria del Mar.
El taller del mosaïc romà anirà precedit d´una ruta cultural per:
− Barri Gòtic: Ruta cultural per buscar els vestigis d´època romana; la muralla, les portes, l
´aqüeducte, el Temple... per tal de saber cóm vivíen els ciutadans de Barcino, cóm era la
ciutat i cóm es va fundar.
El taller del vitrall medieval anirà precedit d´una ruta cultural per:
− Barri del Born: Ruta cultural per buscar els vestigis d´època medieval; els noms dels gremis,
els carrers de pescadors i mariners, el gòtic de Santa Maria del Mar, els mercadals, les places
medievals... per tal de saber cóm vivíen els ciutadans de Barchinona i cóm era aquesta
ciutat.
Aquest taller té una durada d´unes 3 hores amb pausa per esmorzar. El material el·laborat al taller es
podrà emportar a casa com a record de l´activitat. L´edat recomenada és d´entre 6 i 12 anys.
TARIFES:
Adults: 10€
Nens: 10€
Menors de 6 anys gratuït
*Consultar descomptes
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3. TALLERS AMB TRENCADÍS

Imarge del taller amb trencadís
MATERIAbcn i Marta del Taller “Trencadís en Barcelona” us oferim un nou taller familiar basat en
la visita guiada al Park Güell i l´el·laboració d´una peça de trencadís que us podreu emportar a casa
com a record!!
Marta, Arqueòloga des de 1988 i restauradora arqueològica des de 2001, va posar en marxa aquest
taller de manualitats infantils al 2002. Ella mateixa ens presenta la seva activitat; Des de el taller
“Trencadis en Barcelona” seguim treballant, creant, preparant i acompanyant a tots els que ens
visiten per disfrutar d’aquesta interessant faceta de l’art: el taller de mosaic modenista o Trencadís.
Aquesta activitat té una durada d´unes 3 hores amb pausa per esmorzar. El material el·laborat us el
podreu endur com a record de l´activitat. L´edat recomenada és de 6-12 anys.
TARIFES:
Adults: 16€
Nens: 16€
Gratuït: Menors de 6 anys
*Consultar descomptes

