FITXES
MUSEU
ETNOGRÀFIC
VALLHONRAT

QUADERN D’ACTIVITATS PER LES NENES I ELS NENS
DEL CICLE pRESCOLAR

Història del Museu Etnogràfic Vallhonrat
Situat a la masia on havia viscut la família Vallhonrat en el segle XVII,
neix a mitjans del segle XX, quan en Miquel Vallhonrat Brau s’inicia en el món del
col·leccionisme, recuperant i classificant peces familiars antigues i rebent aportacions d’amics
i clients, que entén que tenen un valor que les fa especials per completar el contingut de les
diferents sales.
Anys després, el seu fill Pere també s’interessa en la col·lecció i actualment és el conservador
del Museu, ajudat per les seves filles: l’Anna i la Núria, que donen continuïtat a la tasca de
conservació i divulgació d’aquesta important col·lecció d’art i cultura local.
El Museu guarda més de 9.000 peces exposades en les 8 sales que el formen i durant els
darrers anys, ha treballat per buscar la història de cadascuna i classificar-les.
El Museu també disposa d’un l’auditori, un espai de nova construcció, que permet gaudir
d’exposicions i altres actes culturals organitzats a la ciutat,, amb l’objectiu que el Museu, sigui
una porta d’entrada al coneixement del passat i que ajudi a entendre millor la història dels
avantpassats a través d’eines, objectes i oficis que s’expliquen en les visites guiades.

SALA D’ARMES
Hi podeu veure pistoles, escopetes, trabucs i fins i tot armadures que van ser
protagonistes de moltes guerres del món.
Sempre vaig vestit
igual, podríeu dibuixar
un altre model
d’armadura?

De qui és?. Relaciona aquests objectes amb una fletxa
que els uneixi..
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SALA DEL CELLER
Una porta petita permet entrar al celler que exposa objectes que feien servir els pagesos
per treballar a les vinyes i fer el vi. Però també hi ha eines d’altres oficis.

Fem parelles?

Posa cinc gomets de color verd en aquest raïm

SALA D’ARQUEOLOGIA
Les vitrines exposen molts objectes i peces curioses de
moltes parts del món i objectes que feien servir els
vostres avantpassats.

Quin objecte
és diferent?

ENS AJUDEU A PINTAR AQUESTA MÀSCARA
PER LA FESTA QUE ESTEM PREPARANT?

SALA DELS INVENTS
S’exposen invents que algunes persones van crear per fer la vida més fàcil
i per utilitats quotidianes:

Em dic ALVA EDISON i vaig inventar la bombeta.
quan tenia 33 anys.
Us animo a dibuixar-ne una i no cal que sigui igual
que la meva.

SALA DEL MOBILIARI
És plena d’objectes que anys enrere eren presents a moltes cases de la nostra ciutat i
les utilitzaven els besavis: gibrelles, llits, cadires, escriptoris…

PINTEU LA VOSTRA
CARA AL MIRALL

Quantes làmpades hi ha penjades en
aquesta sala?

PATI
Els patis eren un espai important en les masies perquè s’hi plantaven arbres fruiters,
els pagesos hi tenien els horts, la bassa i en algunes, també hi havia els safareig per
rentar la roba.
Digueu:
3 coses que veieu
Poseu nom al peix que viu fóra de l’aigua.

NOM DEL PEIX

