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ACTIVITATS DE NADAL PER A TOTA LA FAMÍLIA 
 ALS MUSEUS D’OLOT 

 

 

 
 

El Museu dels Sants i el Museu de la Garrotxa han preparat un joc de Cerca i 
Troba, il·lustrat per Roser Matas, que segueix el funcionament del clàssic 
“Buscant a Wally”.  
 
 

 

 
Els Museus d’Olot han preparat una activitat familiar per aquestes festes de 
Nadal. Quan els infants entrin al Museu dels Sants i al Museu de la Garrotxa se’ls 
oferirà una làmina en format A4 i a color, il·lustrada per l’olotina Roser Matas, que 
reprodueix les sales del museu, i també un llapis. Hauran de trobar a la làmina les 
peces d’art exposades a les diferents sales del museu i encerclar-les, com si es 
jugués a “Buscant a Wally”. A la part del darrere del full hi podran fer un dibuix 
del que més els hagi agradat dels museus. També trobaran al museu la làmina 
en blanc i negre, que podran acolorir-la al mateix museu o a casa. En finalitzar 
l’activitat tots els participants rebran un imant de regal. 

L’activitat està relacionada amb el llibre Cerca i troba, que ha editat la Xarxa de 
Museus de les Comarques de Girona, i que recull les làmines d’aquest joc de tots 
els museus de la xarxa. El llibre es pot comprar per 15 euros al Museu de la 
Garrotxa i al Museu dels Sants. Aquest mateix llibre també es pot trobar a la 
llibreria El Drac d’Olot. 

A part d’aquesta activitat nadalenca, els museus d’Olot tenen un munt d’activitats 
familiars que es poden fer durant tot l’any, també per les festes de Nadal. Es 
tracta d’una sèrie de tasques centrades en el joc i en l’experimentació per fer en 
família. Totes les visites es poden complementar amb un quadern d’activitats 
que s’entrega a la recepció del museu. L’entrada per als menors de 16 anys és 
gratuïta.  

Al Museu de la Garrotxa es poden combinar els colors i diversos fragments de 
quadres en una taula de llums, construir algunes de les escultures més 
destacades de Miquel Blay en un trencaclosques, descobrir quines figures 
s’amaguen en diferents caixes o crear una escultura a l’estil de les de Leonci 
Quera barrejant diverses, entre altres propostes.  

Al Museu dels Sants, la faràndula és la gran protagonista amb els Gegants d’Olot, 
els cabeçuts, els cavallets i fins i tot el Drac del Carme exposats. Hi ha jocs 
relacionats amb ells, com per exemple vestir el Gegant perquè no surti despullat 
a la plaça. També es pot muntar un vitrall ple de colors com el que presideix 
l’estudi de Marian Vayreda, descobrir què ha passat amb una colla de xais 
escampats pel Museu i tocar alguns dels elements dels expositors.  
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