
SETMANA SANTA AMB ELS MÉS PETITS 

Juguem amb els contes del Serrallo.  
Activitats per a infants de 2 a 12 anys 
Els contes de la col·lecció Petit Museu ens serviran de fil conductor 
per realitzar diferents activitats orientades a diverses edats que ens 
aproparan a les tradicions i el 
dia a dia del barri pesquer de Tarragona. 

 Contes del Serrallo. De 2 a 4 anys
Coneixeu a Joan el Seitonet i Josep el Llucet? Aquests personatges 
ens apropen als oficis de la mar i amb les seves històries els més 
petits descobriran com és la vida dels pescadors de la nostra ciutat. 

 Coneix els oficis de la mar.  De 5 a 7 anys
Els personatges ens conviden a casa seva, però primer haurem 
d’endevinar qui ens espera darrere de cada porta. Quins estris fa 
servir una remendadora? Com és un palangre? Quina xarxa fa servir 
la pesca d’arrossegament? Ens ajudes a relacionar les imatges per 
esbrinar la resposta? 

 Pesquem contes. De 8 a 12 anys
T’agrada pescar peixos? I pistes? Apunta’t a la gimcana que et
proposem per conèixer millor els nostres protagonistes.

 Aprenem les paraules de
la mar. A partir de 6 anys
Bot de llum, romesco,
remendadora, lluç, pòsit...

totes són paraules amb gust a Serrallo. Seràs capaç de descobrir 
totes les que et proposem? 

Dimarts 16, de 16h a 18:30 h 
Dimecres17, de 10:30h a les 13 h 
Les edats de les activitats són orientatives 
Reserva i vine al Museu: 
museuport@portarragona.cat / 977 259 434 

Programa preparat pels alumnes en pràctiques de Pedagogia de la URV. 

La col·lecció de contes Petit Museu. El Serrallo un lloc de conte és un projecte dut a terme 
conjuntament amb la Biblioteca Pública de Tarragona per tal de posar en valor el patrimoni 
immaterial del Serrallo. 

mailto:museuport@gmail.com

