
ANIVERSARIS INFANTILS ALS MUSEUS 

EN FANGUET FA TRENCADISSA 
Conte i taller 

Es tracta d’un conte teatralitzat que explica com en Fanguet es queda sol a 
l’obrador de la família. Els seus pares el deixen encarregat de rebre un client 
molt important, l’arquitecte Antoni Gaudí. I entre tots dos, i l’ajut dels convidats, 
inventaran el trencadís, una de les tècniques més importants del Modernisme. 

El conte es completa amb un taller manual a escollir: 
- Fem una rajola de fang,  
- Pintem una rajola o  
- Fem la cara d’en Fanguet 

Edat: de 3 a 6 anys 
Aforament: 20 infants (recomanable 15) Durada: 2 h 
Preu: laborables 147,19 / Cap de setmana i festius  174,45 € 

. 
EL MISTERI DE LA RAJOLA DESPAREGUDA 
Gimcana en equips 

A partir d’un joc de rol els nens i nenes coneixeran la col·lecció de rajoles del 
Museu Can Tinturé. Agafant com a fil conductor la desaparició d’una rajola, els 
infants es veuran inmersos en una trama ambientada a principis del segle XX 
en la qual, posant-se en el paper d’investigadors, hauran de cercar la rajola 
desapareguda. Aquesta trama combina un seguit de proves i jocs que permetrà 
als infants conèixer i descobrir la col·lecció de rajoles del Museu. 

Edat: de 7 a 12 anys 
Aforament: 20 infants (recomanable 15) Durada: 3 h 
Preu: laborables 222,92 / Cap de setmana i festius  272,60 €

Reserves a: 

MEL. Museus d’Esplugues de LLobregat 
Can Tinturé i La Rajoleta 
c. de l’Església 36
08950, Esplugues de Llobregat 
93 470 02 18 
museus@esplugues.cat 
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NORMATIVA 

• En Fanguet fa trencadissa: Els pares/mares acompanyants dels infants podran visitar
el  Museu i l’exposició temporal de manera gratuïta mentre duri la representació de 
teatre i incorporar-se al grup quan comenci el berenar. 

• El misteri de la rajola desapareguda: Els pares/mares acompanyants dels infants
podran visitar  l’exposició temporal de planta baixa de manera gratuïta mentre duri la 
gimcana de teatre i incorporar-se al grup quan comenci el berenar. 

•Per qüestions d’espai i de bon funcionament de l’activitat només  els pares/mares
responsables poden assistir al teatre i al taller  donant suport als monitors. 

• Pel que fa al berenar, només es permet portar, entrepans, el pastís  d’aniversari i
begudes no alcohòliques. 

• Queden prohibides les “pinyates”, el confeti i els globus.

• La persona responsable es compromet a deixar recollit l’espai i es fa  responsable de
qualsevol desperfecte que es pugui ocasionar a la  sala. 

• Es responsabilitza, també, del bon comportament de tot el grup de  convidats.

• Els monitors/monitores tenen la potestat de donar per acabat  l’aniversari en cas del
no seguiment d’aquestes normes. 

• Es prega puntualitat en l’acabament de les activitats reservades.

**S’ofereix la possibilitat de que els acompanyants realitzin una  visita guiada de 1 hora 
a “La Rajoleta”, amb un increment de 60€** 

Dia de reserva: .................................. 

Responsable del grup: 

Nom i cognoms:………………………………………………………… 
NIF: ……………………………………………………………………… 
Tel:.................................................................................................. 
A/e: ………………………………………………………………………. 

Signatura: 
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