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www.museuepiscopalvic.com
Instagram @museuepiscopalvic
Facebook museuepiscopalvic
Twitter @MEV_Vic
Horaris Museu (d’abril a setembre)
De dimarts a divendres de 10 a 19 h
Dissabtes de 10 a 19 h
Diumenges i festius de 10 a 14 h
Dilluns 5 de juliol obert de 10 a 14 h
Informació i reserves
Tel 938 869 360

AGENDA JULIOL - AGOST
2021

DISSABTES 3 DE JULIOL I 7 D’AGOST
DISSABTES 17 DE JULIOL I 21 D’AGOST
10:30H
8,5€/PERSONA
RESERVA PRÈVIA

DISSABTES I DIUMENGES, 12H
DIMECRES I DIVENDRES, 11H
GRATUÏT AMB EL PREU DE L’ENTRADA

3·17·24·31
DISSABTES DE JULIOL 17:00H

PER A TOTS ELS PÚBLICS A PARTIR
DE 7 ANYS
RESERVA PRÈVIA
GRATUÏT AMB EL PREU DE L’ENTRADA

10

DISSABTE DE 10H A 19H

JULIOL
PER A TOTS ELS PÚBLICS
ACTIVITATS GRATUÏTES

DIUMENGES DE JULIOL, 10:30H
DIJOUS D’AGOST, 10:30H
FAMÍLIES AMB NENS A PARTIR DE 5 ANYS
4€/PARTICIPANT
RESERVA PRÈVIA
DIUMENGES D’AGOST, 10:30H

INFANTS DE P3 A P5
RESERVA PRÈVIA

!
INFANTS DE 1R A 3R DE PRIMÀRIA
RESERVA PRÈVIA

LES VISITES GUIADES DEL MEV
La ciutat de Vic a l’Edat Mitjana. Com devia ser viure en una ciutat
medieval? Descobreix-ho en un recorregut guiat per la col·lecció
del MEV i la ciutat de Vic el 3 de juliol i el 7 d’agost.
L’esplendor del gòtic. Coneix les millors peces del gòtic català
amb una visita guiada per les sales del museu i la catedral de Vic.
Visita programada el 17 de juliol i el 21 d’agost.
Recorregut medieval. Vine al MEV tots els dissabtes i diumenges
de l’estiu i gaudeix d’una visita comentada per l’art, la cultura i els
costums medievals. I a l’agost, també els dimecres i els divendres!
JOCS AL MUSEU
Jugar a través de la història. Sabíeu que les cultures neolítiques ja
jugaven? Us heu plantejat mai com devien ser els jocs a l’antiga
Roma o a l’edat mitjana? Endinseu-vos a la col·lecció del MEV amb
una activitat en què a través de l’art, la història i tot jugant descobrirem jocs com el Senet, l’Alquerc o el Molí de nou!

FESTA MAJOR DE VIC
Jocs històrics al MEV i a la plaça. Jocs tradicionals, jocs de carrer,
jocs de taula medievals… Vine, juga i descobreix diferents jocs
dins i fora del museu a la primera jornada de jocs històrics organitzada pel MEV i l’Ajuntament de Vic. Convertirem la plaça del
museu en un espai lúdic ple de jocs amb la Companyia de Jocs
l’Anònima. No us ho perdeu!
Jornada de portes obertes. En motiu de la Festa Major de Vic, el
MEV obrirà les seves portes durant tota la jornada el dilluns dia 5
de juliol. S’oferirà també el Recorregut medieval a les 12h.
ACTIVITATS FAMILIARS
Jocs i dracs al museu. Dracs de set caps i de diferents mides i
colors s’amaguen en les obres del MEV i ens expliquen històries
extraordinàries. Un recorregut ple de sorpreses per a tota la
família! Comencem el viatge?
Déus, mòmies i faraons egipcis. Descobrirem en família la cultura
que va créixer als voltants del riu Nil, desxifrarem jeroglífics i
aprendrem per a què servien els uixebtis, els escarabeus i d’altres
objectes màgics.

ACTIVITATS PER A CASALS D’ESTIU
Juga i experimenta amb l’art medieval. Jugarem i experimentarem
amb les formes, colors i textures, fent volar la imaginació i desenvolupant la sensibilitat i creativitat. El museu és un espai fascinant
de descoberta sensorial!
Juguem! El joc del Sol i la Lluna. Confeccionarem el nostre propi
joc de taula, convertint-nos en fitxes humanes. Les caselles, però,
seran ben especials: estaran inspirades en l’auca del Sol i la Lluna,
amagada en les rajoles de ceràmica del MEV!

