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Propostes en anglès i francès

Més de 20 activitats per a  
nens i nenes de 3 a 16 anys

poble-espanyol.com

ACTIVITATS  
D’ESTIU 2022
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Zona de jocs
amb tobogans gegants

Zona de pícnic

Instal·lacions multimèdia
Pantalles Welcome 
Espai FIESTA 
5 Feelings

Recinte sense trànsit  
i a l’aire lliure

Mostra i tallers d’artesania 
Més de 20 oficis

Activitats des de 
5,50€
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La vitalitat, els riures, el joc, les descobertes… Poc a poc 

es van esvaint els obstacles que hem hagut de superar 

encara al llarg d’aquest curs. L’estiu és llum, color i posi-

tivisme, i des del nostre, el vostre Poble, volem aprofitar 

aquesta època de l’any per donar contingut i forma a 

unes activitats que satisfacin les vostres expectatives i 

necessitats. 

Volem seduir-vos amb les nostres propostes i el nostre 

espai. Volem acompanyar-vos en les vostres descobertes. 

Volem oferir-vos plaers sensorials i diversió. 

MOLTA DIVERSIÓ,  
MÍNIM RISC!

En definitiva, volem donar-vos eines perquè passeu 

una jornada lúdica, divertida, amb valors i amb total 

seguretat. Aquest any posem en valor, més que mai, 

allò que ens fa únics i especials: el recinte en sí, 

ampli i a l’aire lliure, i l’artesania. Perquè cal valorar 

més que mai la vocació dels artesans i les artesanes 

i la seva inestimable tasca per mantenir vives en la 

memòria col·lectiva les seves tècniques,  les seves 

creacions, els seus oficis. 

Com a novetats, us proposem tres tallers: Pintem  

la fusta, pels més petits; Taller de mosaics, pels mit-

jans i grans; i el Joc de l’artesania; activitat entre  

la gimcana i el taller artesanal dirigit especialment  

als mitjans.

Ja teniu el menú... ara només us falta triar els plats 

per aquest estiu!    
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Gimcanes i jocs de descoberta

El viatge

Gimcana pirata

Festa Major

Artesania

Pintem fusta - Novetat 

Pintem una piruleta ceràmica

Postals de seda

Els colors del vidre

LEGO®

LEGO® Education

Art contemporani

Contorn-Entorn

Visita lliure
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DE 3 A 8 ANYS
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GIMCANES I JOCS 
DE DESCOBERTA

EL VIATGE

GIMCANA PIRATA

FESTA MAJOR

Aprofitant l’arquitectura popular del nostre recinte us proposem 

un viatge en el qual serà l’atzar qui us porti d’un lloc a l’altre. Però 

què passarà si perdeu l’avió? I si després no trobeu les maletes a 

Castella? O imagineu-vos que no teniu aigua per rentar-vos la cara a 

Andalusia i l’heu d’anar a buscar a Galícia… Uff! Aquest viatge serà 
molt mogudet. Ajusteu-vos els cinturons que ens enlairem!

Sabeu qui eren els pirates? El seu món és fascinant! Us animem 
a fer un recorregut pel recinte i descobrir les característiques més 

interessants dels pirates. En petits grups i acompanyats pel dina-

mitzador/a del casal, completareu un recorregut seguint el mapa 

del tresor. Però atenció! Haureu de superar petits reptes que us 
portaran a la gran batalla final on fareu una guerra d’aigua! Esteu 
preparats per començar l’aventura?

L’estiu és sinònim de festa! Als pobles i a les ciutats hi ha són 
molt reconegudes les festes majors. Quina és la vostra? Quins 

són els trets comuns de totes elles? Us convidem a descobrir, a 

través de proves i jocs, els elements característics de les festes 

majors. Coneixereu els protagonistes, les activitats culturals que 

en formen part i moltes sorpreses més! Teniu ganes de ballar? 
Que comenci la festa!

1h 30m Màxim 25 pax/grup7€/pax IVA inclòs

1h 30m Màxim 25 pax/grup

1h 30m Màxim 25 pax/grup

7€/pax IVA inclòs

8,50€/pax IVA inclòs



ARTESANIA

PINTEM FUSTA - NOVETAT!

Què en sabeu de la fusta? D’on prové? Teniu 

joguines de fusta a casa o a l’escola? En 

aquest taller fareu una primera aproximació a 

aquest material i en coneixereu les principals 

propietats. Deixareu anar la vostra creativitat 

per posar color a una joguina tradicional i 

sostenible!

8,50€ IVA inclòs 1h 20m

Mín 10 persones  |  Max 25 pax/grup

PINTEM UNA PIRULETA DE 
CERÀMICA

Us convidem a crear una piruleta ben diferent 

i original… amb fang! Amb els terrissaires del 
Poble coneixereu el torn, l’eina que fan servir per 

modelar el fang. Després escollireu la forma de 

la piruleta (un gos, un ànec, una campana...) i la 

pintareu seguint les instruccions dels artesans. 

Us endureu les peces el mateix dia després d’un 

temps d’assecat.

8,90€ IVA inclòs 1h 20m

Mín 15 pax | Max 25pax/grup



ARTESANIA

POSTALS DE SEDA

Sabeu què és la seda? Quin és el seu 

origen? Amb aquest original taller fareu una 

aproximació a aquest material tan preuat i 

conegut! Treballareu amb pintura, aigua,
sal i una mica d’alcohol. Els aplicareu sobre un 

tros de seda per crear una postal ben original 

i única que us endureu el mateix dia, després 

d’un temps d’assecat.

ELS COLORS DEL VIDRE

Sabem que us agrada dibuixar i fer volar la 

vostra imaginació però... heu dibuixat mai 

sobre un plat de vidre? Us convidem a fer 

un dibuix lliure i que el pinteu amb pintures 

especials per jugar amb les diferents 

lluminositats que ens dóna aquest material 

tan màgic. Fareu una peça que us servirà 

per posar-hi caramels, una espelma o el que 

vulgueu! Després d’un temps d’assecat, us la 
podreu endur a casa. 

8,50€ IVA inclòs 1h 20m

Mín 10 pax | Max 25pax/grup

8,50€ IVA inclòs 1h 20m

Mín 10 pax | Max 25pax/grup
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LEGO®

VISITA 
LLIURE

ART CONTEMPORANI

LEGO® EDUCATION

CONTORN - ENTORN

Us proposem una activitat lúdica, divertida i de grans 

dimensions! En petits grups, treballareu amb peces 
Soft de LEGO®, unes peces grans, de colors primaris 

i suaus que us permetran construir el que vulgueu i 

a reflexionar: què voleu fer? un parc? un castell? En-

davant! Us convertireu en protagonistes de la vostra 
pròpia construcció!

Us agrada passejar pel bosc? Què hi trobeu? Quins sons sentiu? 

Què hi veieu? Us convidem a conèixer l’obra Contorn-Entorn 

de Josep Guinovart. Amb la dinamitzadora d’acompanyant i 

deixant-vos guiar per les vostres emocions i sentits, us endinsa-

reu en aquest bosc tan especial per interpretar l’obra de l’artista. 

Segur que us sorprendrà!

Us animem a descobrir el Poble Espanyol al vostre 

aire! Coneixeu els artesans i les artesanes, jugueu 
als tobogans gegants, visiteu l’exposició fotogràfica 

sobre el viatge que van realitzar els creadors del 

recinte, passegeu pels carrers tranquils, segurs i 

sense trànsit... A més, podeu gaudir d’un museu 

d’art contemporani, espais per dinar a l’aire lliure i 

per desenvolupar els vostres jocs i activitats... Us 

oferim el nostre recinte perquè passeu un dia d’es-

tiu rodó, divertit i al vostre ritme!

8€/pax IVA inclòs 1h 20m

5,50€/pax IVA inclòs

8,90€/pax IVA inclòs 1h 20m Mín 15 pax | Max 25pax/grup També en Anglès!
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DE 8 A 12 ANYS
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GIMCANES I JOCS 
DE DESCOBERTA

EL JOC DE L’ARTESANIA - NOVETAT!

FESTA MAJOR

Descobriu de manera lúdica i participativa el món de 

l’artesania! En grups de 5 o 6 participants fareu un taller ar-
tesanal escollit a l’atzar. Seguint un joc de pistes, haureu de 

trobar el taller, aconseguir el material, les eines i una petita 

explicació de com fer-lo. Quan tingueu tot això haureu de 

trobar l’Espai Educatiu i allà, sota la supervisió d’un/a dina-

mitzador/a, fareu realitat la vostra peça artesanal. Bona sort!

L’estiu és sinònim de festa major i el nostre Poble no és 

una excepció! Acompanyats d’un/a dinamitzador/a, reco-

rrereu els espais del recinte per participar en les activitats 

més significatives de les festes majors com ara un dinar 

de germanor, els balls populars… Tothom està convidat a 

participar-hi!

CURSA D’ORIENTACIÓ 

Voleu descobrir el recinte d’una manera original i única? En 

grups de 5 persones i amb l’ajuda d’un plànol del recinte, 
una brúixola i una guia haureu de superar petits reptes fins 

a completar el recorregut proposat. Sereu capaços d’orien-

tar-vos? Us esperem!

9€/pax IVA inclòs 1h 45m Max 25pax/grup

7€/pax IVA inclòs 1h 30m Max 25pax/grup

8,50€/pax IVA inclòs 1h 30m Max 25pax/grup
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ARTESANIA

TALLER DE MOSAICS  
- NOVETAT!

PINTEM UNA GUARDIOLA  
DE CERÀMICA

Poseu a prova la vostra capacitat de fer una creació 

artística tot ajuntant petits fragments de vidre de 

formes indeterminades. Imitareu els antics grecs i 

romans i creareu un mosaic com els que decoraven 

les seves cases i temples. Ho fareu sobre una base 
de suro i utilitzant vorada com a ciment de junta. Us 

atreviu?   

On guardeu els diners? Us animem a descobrir 

l’espai de terrissa del Poble i a pintar una guardiola 

en forma de porquet. Coneixereu com funciona el 

torn i les nocions bàsiques per pintar ceràmica ja 

cuita. Després d’un temps d’assecat, us endureu 

les peces el mateix dia per començar a estalviar!

8,50€/pax IVA inclòs 1h 20m

Mín 10 pax | Max 25pax/grup

8,90€/pax IVA inclòs 1h 20m

Mín 15 pax | Max 25pax/grup



13

ARTESANIA TALLER DE CUIR

ESMALT AL FOC

L’ART DEL VIDRE: VIDRE PINTAT

L’estiu és època d’amics i de bons moments! 
I què hi ha millor que tenir un record d’aquests 

moments per a tota la vida? Per fer-lo, treballa-

reu la tècnica del gravat sobre cuir i posareu el 

vostre nom lletra a lletra sobre una polsera de pell. 

Després passareu un fil per fer-la més original i 

personal i ja només caldrà lluir-la!

Us agrada la joieria? Us proposem un taller ben 

original. Creareu un penjoll utilitzant esmalts de 

colors formats per vidre en pols. Aplicareu aquests 

esmalts sobre una peça de coure que després 

coureu en un forn tèrmic a 800 ºC durant 5 mi-
nuts. Un cop freda, polireu la peça i podreu lluir-la 

el mateix dia!

Què sentiu quan dibuixeu? Què voleu expressar en un 

dibuix? Us proposem un taller artístic i molt original on 

deixareu anar la vostra creativitat a través del dibuix lliu-

re. Primer plasmareu la idea en una plantilla i després la 

recreareu en un plat decoratiu de vidre. El resultat segur 

que us sorprendrà!

8,50€/pax IVA inclòs 1h 20m

Mín 10 pax | Max 25pax/grup

8,50€/pax IVA inclòs 1h 20m

Mín 10 pax | Max 25pax/grup

8,90€/pax IVA inclòs 1h 20m

Mín 10 pax | Max 25pax/grup
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DESCOBRIM EL JARDÍ 
ESCULTÒRIC

VISITA 
LLIURE

ART  
CONTEMPORANI

Al Poble hi ha un jardí amb 36 escultures de 27 

artistes diferents fetes amb materials, mides i 

tècniques ben diversos. Passejareu pel jardí i us 

facilitarem diferents eines i tècniques perquè, de 

forma divertida, aconseguiu interpretar aquestes 

obres. Després, al taller, us posareu en la pell d’un 

escultor/a i creareu el prototip de la peça que us 

agradaria fer.

Mireu, pregunteu, passegeu, gaudiu... 

Descobriu el Poble i tot el que us ofereix al 

vostre ritme, sense presses, a l’aire lliure i de 

manera segura. Descobriu la nova exposició 

Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble 

Espanyol, submergiu-vos en la instal·lació au-

diovisual FIESTA, viatgeu per tota la Península 

a través dels més de 100 edificis del Poble, 

descobriu el treball dels artesans, visiteu el 

museu d’art contemporani Fran Daurel… i no 

oblideu llançar-vos pels tobogans gegants! 
Tot un poble per vosaltres!

9,50€/pax IVA inclòs 1h 20m

Mín 15 pax | Max 25pax/grup

També francès 

5,50€ IVA inclòs
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DE 12 A 16 ANYS
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Us agrada descobrir coses? Teniu curiositat? 

Voleu investigar seguint pistes? Us deixarem 

una guia i un sarró plens d’eines i enigmes 

per resoldre. Repartits en grups de 4 o 5 
participants us posareu en marxa per assolir 

el repte de descobrir el màxim d’elements 

interessants i vistosos que atresora el nostre 

Poble.

GIMCANES I JOCS 
DE DESCOBERTA

SCAPE VILLAGE

JOC DEL SARRÓ

Viatjareu a l’any 1348 i us situareu a la gran 

pandèmia de l’època: la Pesta Negra. Aquesta 

ha arribat al port de Barcelona i en poc temps 

arrasarà el nostre Poble. Al monestir hi ha aigua 

i queviures per subsistir fins que passi l’onada, 

però només hi podran accedir les agrupacions 

gremials que aconsegueixin desxifrar els enig-

mes que han plantejat les autoritats. Aconsegui-

reu traspassar les muralles i salvar-vos?

9€/pax IVA inclòs 1h 30m

6,50€/pax IVA inclòs 1h 45m

Guia també disponible en anglès i francès
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ARTESANIA

TALLER DE MOSAICS  
- NOVETAT!

TALLER CERÁMICA AMB 
TORN

La paraula mosaic prové del terme muses, les 

deesses gregues de la inspiració artística. Us 

proposem que us deixeu posseir per aquestes 

divinitats i aporteu tota la vostra creativitat per 

fer un petit mosaic. Elaborareu un mosaic fet de 

tessel·les de vidre de colors i textures diferents 

incrustades sobre vorada o ciment de junta.

La tècnica del torn de ceràmica és una de les 

més complexes però més gratificants d’entre  

les tècniques artesanals. Poseu-vos en les 

mans experimentades de Cal Terrissaire per 

gaudir del funcionament d’aquesta tècnica 

i completeu l’experiència decorant amb 

pintura un bol ja cuit. Us podreu endur la peça 

el mateix dia, després d’un temps d’assecat.

8,50€/pax IVA inclòs 1h 30m

Mín 10 pax | Max 25pax/grup

9€/pax  IVA inclòs 1h 30m

Mínim 15 persones | Max 25pax/grup
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ARTISTES DEL VIDRE

ESMALT AL FOC

ARTISTES DEL CUIR

Volem que desenvolupeu la vostra capacitat d’ex-

pressar-vos i per això us proposem fer-ho a través 

de la pintura sobre vidre. Valorareu les qualitats 

del vidre i les possibilitats creatives que ofereix, 

reflexionareu sobre el que voleu transmetre i fareu 

un esbós per arribar a completar la vostra creació 

en vidre. Després d’un temps d’assecat us podreu 

emportar les peces.

Us oferim la possibilitat de crear un penjoll 

personalitzat i únic. Utilitzareu una tècnica ben 

curiosa: l’esmalt al foc. Amb el pinzell aplicareu 

pols que es fixarà per sempre més i descobrireu 

com, a través de l’escalfor, podeu modificar la 

matèria. Tot això sobre una peça de coure. Teniu 

curiositat? Veniu i experimenteu-ho! 

El cuir és, possiblement, el material artesanal 

més complex en l’execució, però també el més 

ric pel que fa al procés: gravar, foradar, posar 

botons, reblons, cosir… Tot això fareu per crear un 

moneder de cuir artesanal, creatiu i únic al món. 

Us animeu?

8,90€/pax IVA inclòs 1h 20m Mínim 10 persones

8,50€/pax IVA inclòs 1h 20m

Mínim 10 persones

8,90€/pax  IVA inclòs 1h 30 min

Mínim 10 persones
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VISITES

DESCOBRIM EL JARDÍ DE LES ESCULTURES

VISITA LLIURE

ART  
CONTEMPORANI

Guiats per una dinamitzadora voltaren pel Jardí 

Escultòric i aprendreu a interpretar les seves 

obres. Després, al taller, posareu en pràctica el  

que heu après. Amb imaginació i habilitat creareu 

una petita escultura deixant anar l’artista que 

porteu dins.

Tot un poble per vosaltres. Un poble amb una 

arquitectura especial, representativa de tots 

els pobles de la Península. Un poble amb una 

estructura que és una síntesi de tots els pobles 

i que, a més, està a la vostra disposició perquè 

organitzeu les vostres activitats a mida: art, arte-

sania, jocs, orientació… Un poble sense trànsit, 

sense fums, tancat però a l’aire lliure... el Poble 

que us espera!

9,50€/pax IVA inclòs 1h 20m

Mínim 15 persones

5,50€/pax IVA inclòs

També francès 
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VISITA GUIADA

Si el que busqueu és conèixer la història i 

l’arquitectura, saber el motiu pel qual van 

construir el Poble Espanyol i convertir-vos 

en experts del recinte… Aquesta és la vostra 

visita! Acompanyats d’un guia oficial de 
turisme, admirareu les rèpliques dels edificis 

de la Península per conèixer la riquesa 

arquitectònica del país, observareu les 

obres del Museu Fran Daurel, visitareu una 

exposició fotogràfica i els tallers artesanals... 

Us convertireu en experts del Poble!

9€/pax  IVA inclòs 1h 

Mínim 15 persones També francès i anglès

Voleu fer una visita lúdica i original? Aquesta 

és la vostra activitat! El guia que us ha 
d’acompanyar per conèixer el recinte no 

apareix… però en Xisco, un treballador de 

manteniment molt divertit i singular, s’ofereix 

per fer-vos de guia. Us farà partícips de 

les llegendes i anècdotes més divertides 

del Poble i, fins i tot, us convertireu en 

protagonistes d’alguna d’elles! Esteu a punt 
per començar l’aventura?

CONEIXEM EL POBLE 
DE LA MÀ...

9€/pax  IVA inclòs 1h 

Mínim 15 persones També francès i anglès
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