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Aacmbtel Gaudí Centre
• FEBRER: Dissabte 5 / 17.30 H · Dissabte 12 / 17.30 H
• MARÇ: Dissabte 5 / 17.30 H · Dissabte 12 / 17.30 H
• ABRIL: Dissabte 2 / 17.30 H · Dissabte 9 / 17.30 H

Decora la teva rajola fent
servir la trepa. T’animes?

ACTIVITAT PER A PÚBLIC FAMILIAR
Edat recomanada: 6 a 12 anys
Es requereix un adult acompanyant
ACTIVITAT PER A PÚBLIC GENERAL
Durada aproximada: 1.30 hores
Preus: 53 general

Els edificis modernistes de Reus estan plens d’exemples
de ceràmica artística i industrial amb motius dissenyats
expressament o seleccionats amb molta cura. En aquest taller
coneixerem la tècnica de la ceràmica en trepa a partir d’un dels
motius presents en diferents edificis modernistes de la ciutat.

• FEBRER: Diumenge 6 / 11 H • MARÇ: Diumenge 6 / 11 H
• ABRIL: Diumenge 3 / 11 H

ACTIVITAT PER A PÚBLIC GENERAL
Durada aproximada: 1 hora
Preus: 103 general / 63 + de 65 anys
53 de 9 a 14 anys / Gratuït fins als 8 anys

Gaudí.
Del geni a la persona
Antoni Gaudí és el gran geni de Reus. Però rere el geni s’hi amaga
una persona que va anar canviant al llarg dels anys. Aquesta
visita ens vol acostar la figura de la persona de Gaudí, més enllà
del geni que tots coneixem. Descobrir curiositats tant personals
com de la seva obra que a vegades poden passar desapercebudes.

• FEBRER: Diumenge 13 / 11 H • MARÇ: Diumenge 13 / 11 H
• ABRIL: Diumenge 10 / 11 H

Observem, toquem i
escoltem en família

ACTIVITAT PER A PÚBLIC FAMILIAR
Edat recomanada: 4 a 12 anys
Es requereix un adult acompanyant
Durada aproximada: 1.30 hores
Preu: 53

De la mà d’un educador i al llarg de la visita, utilitzant diferents
recursos, els més petits i petites i els seus acompanyants, podran
descobrir qui era l’arquitecte a través dels personatges lligats a la
seva vida, alhora que entendre els aspectes essencials i característics
de la seva obra. I per fer-ho encara més divertit faran un taller on
amb les seves mans crearan una petita obra d’inspiració gaudiniana.

• FEBRER: Diumenge 20 / 11 H • MARÇ: Diumenge 20 / 11 H
• ABRIL: Diumenge 17 / 11 H

Descobrim l’Antoni.
Del geni a la persona

ACTIVITAT PER A PÚBLIC FAMILIAR
Edat recomanada: 4 a 12 anys
Durada aproximada: 1 hora
Preus: 103 general / 63 + de 65 anys
53 de 9 a 14 anys / Gratuït fins als 8 anys

Antoni Gaudí és el gran Geni de Reus. Però rere el geni s’hi
amaga una persona que va anar canviant al llarg dels anys.
Sabíeu que Gaudí tenia dos gats, que no treia gaires bones
notes o que no sempre va fer d’arquitecte? Vine a conèixer el
Gaudí més íntim, descobreix els seus amors, els seus costums
i rareses, els seus amics i d’altres curiositats en aquesta
activitat familiar dinamitzada al Gaudí Centre.

• FEBRER: Dissabte 26 / 18 H • MARÇ: Dissabte 26 / 18 H
• ABRIL: Dissabte 23 / 18 H

L’enigma de Takeshi Nazo.
Escape Room

ACTIVITAT PER A PÚBLIC
GENERAL, FAMILIAR I JOVE
Durada aproximada: 1.30 hores
Preus: 103 general / 63 + de 65 anys
53 de 9 a 14 anys / Gratuït fins als 8 anys
Participants:
1 a 3 equips de màxim 5-6 persones.

Takeshi Nazo és un japonès apassionat de l’obra de l’il·lustre
arquitecte reusenc Antoni Gaudí. Fa uns mesos Takeshi va
visitar Reus i el Gaudí Centre, però la seva no va ser una visita
com les altres. Abans de marxar va deixar una caixa misteriosa
amb una nota que deia que qui aconseguís obrir la caixa es
podria quedar el tresor del seu interior. Fins ara ningú ho ha
aconseguit. Qui serà el primer que ho aconsegueixi?

Compra aquí les teves activitats

https://ticket.reusturisme.cat
gaudícentrereus

Segueix-nos a

Etiquetes
#gaudicentre i #reuspromocio

