Activitats Infantils i Juvenils
• Tutankhamon. Una mona de Pasqua faraònica.

Activitat conjunta amb el Museu de la Xocolata
De 6 a 12 anys.
diumenge 7 d’abril
de 10h a 14h

El Museu Egipci de Barcelona ha creat tot un
seguit d’activitats dirigides al públic infantil
i juvenil. Aquesta proposta educativa pretén
mostrar, de forma lúdica, el món dels faraons.

• Vine a esmorzar amb el faraó | Conta contes

De 3 a 7 anys. diumenge 19 de maig
de 10’30h a 12’30h

UNA NIT AL MUSEU EGIPCI DE BARCELONA

• Dorm i passa una nit emocionant descobrint

DISSABTES AL MUSEU

FES-TE SOCI!
El Club Júnior del Museu Egipci de
Barcelona, està adreçat a nens i joves fins
a 18 anys, i us ofereix propostes que farà
que els més petits comencin a descobrir
l’antic Egipte, alhora que us permet
obtenir importants avantatges com:
• Passaport acreditatiu com a membre
del Club Júnior
• Entrada gratuïta i il·limitada al Museu
Egipci de Barcelona
• 25% de descompte a les activitat
infantils i juvenils organitzades tant
al Museu Egipci de Barcelona com al
Campus Arqueològic
• 25% de descompte a les activitats per
adults
• Programació d’activitats exclusives.
• Desgravacions fiscals

QUOTA ANUAL: 25€
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els misteris d’Osiris
De 6 a 12 anys.
19-20 gener; 23-24 març; 25-26 maig.
de les 20’30h de dissabte a les 9h de l’endemà.

• Mòmies, sarcòfags i altres secrets

dels antics egipcis
De 6 a 12 anys.
activitat de gener a agost
2n i 4rt dissabte de cada mes
de 16’30h a 18’30h
A l’agost, només 24/08. No hi haurà activitat els
dies 8 i 22 de juny, 12 d’octubre i 8 de desembre.
• El collaret de Nefertiti

De 6 a 12 anys.
dissabte 15 de juny
d’11h a 13h

SETMANA SANTA

• Descobrim els déus d’Egipte

De 6 a 12 anys
dilluns 15 d’abril
Taller d’un dia, de 10h a 17h
• La Festa d’Opet

De 6 a 12 anys
dimarts 16 d’abril
Taller d’un dia, de 10h a 17h
• Tutankhamon: fem la seva màscara amb

DIUMENGES FARAÒNICS

• Descobreix els tresors de Tutankhamon

De 6 a 12 anys
activitat de gener a agost
2n diumenge de cada mes
d’11h a 12’30h
El dia 8 de desembre no hi haurà activitat.
• Vine a crear la teva disfressa faraònica

xocolata
De 6 a 12 anys
dimecres 17 d’abril
Taller d’un dia, de 10h a 17h
• Preparant les mòmies de l’antic Egipte

De 6 a 12 anys
dijous 18 d’abril
Taller d’un dia, de 10h a 17h

ACTIVITATS EXCLUSIVES CLUB
DEL MUSEU EGIPCI DE BARCELONA

Descobrim les piràmides egípcies
De 6 a 12 anys.
Dissabte 16 de febrer
d’11h a 13h
El collaret de Nefertiti
De 6 a 12 anys
Diumenge 28 d’abril
d’11h a 13h
Desenterrant tresors egipcis
al Campus Arqueològic
De 8 a 12 anys
Dissabte 18 de maig
de 10h a 14h

De 6 a 12 anys
diumenge 24 de febrer
d’11h a 13h
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Consulteu l’ampliació del programa dels nostres cursos a www.museuegipci.com
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