
ACTIVITATS PER A FAMÍLIES

Plaça de l'Abat Oliba

17500 ·RIPOLL

Tel. 972 703 144

www.museuderipoll.org 

museuetnografic@ajripoll.cat  



El Museu Etnogràfic de Ripoll inicia un recorregut visual i

didàctic, a través de les seves sales, cap al passat recent de

la nostra societat.

 

Els objectes, les cançons, les frases fetes, les llegendes, etc.

són les pistes que s’han d’anar descobrint per saber com

vivien els nostres avis i fins i tot, com van viure la seva

infantesa els nostres pares; quin llegat material ens han

deixat en el present i com ens pot servir en el futur.



FEM UN XAI

Decora la teva ovella

ripollesa 

com més t’agradi!

 

A partir de la silueta d'una

ovella, vesteix-la cobrint-la

amb llana de veritat i pinta-

la com vulguis, i sobretot,

no et deixis les pigues

característiques d'una

ovella ripollesa.

 

 

 

.

L'activitat es pot realitzar
en horari d'obertura del

Museu i va inclosa amb el
preu de l'entrada.

 

Beeeeeeeee!
 



FES DE MONJO

COPISTA

L'escriptori de Santa Maria de

Ripoll , va deixar un vell llegat de

manuscrits dels segles X, XI i XII,

dels més rellevants d'Europa a

nivell paleogràfic, textual i

artístic.

L’Scriptorium de Ripoll és una

exposició permanent, que de

manera interactiva i didàctica,

ofereix la possibilitat de conèixer

el passat cultural de la població

i la importància que el Monestir

de Santa Maria de Ripoll, va

tenir al llarg dels segles X-XII, en

la producció i còpia de

manuscrits, que van esdevenir

dels més importants d'Europa. 

 

Escriu com
un monjo de
l'Edat
Mitjana.

El visitant, ja sigui gran o

petit, aprendrà com es

fabrica un pergamí, com

s'aconsegueix que una

ploma d'oca escrigui, com

es relligava un còdex

medieval, i el més important

de tot, és que un cop

acabada la visita, podrà fer

ell mateix de monjo copista,

posant en pràctica el què

ha après a l'exposició. Així,

a partir d’una ploma d’oca,

una canya, una ploma

metàl·lica, una mica de

tinta i un model de lletra

carolina i un de lletra

gòtica, i després de fer una

mica de pràctica podràs fer

un punt de llibre

personalitzat amb qualsevol

de les dues lletres medievals

i que t’enduràs a casa.

Més informació i horaris de
l'activitat a
www.museuderipoll.org



FARGA PALAU

L’ autèntic taller de farga

que va tancar les portes

de manera definitiva l’any

1978. La visita permet

observar dos martinets,

les trompes (que

caracteritzen la farga

catalana), la roda

hidràulica... i conèixer el

procés mitjançant el qual

la mena es converteix en

ferro apte per  ser

treballat posteriorment. 

"Toquem
ferro".

Més informació i horaris

de l'activitat a

www.museuderipoll.org



W W W . M U S E U D E R I P O L L . O R G

Us  hi
esperem!


