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Us proposem que feu el vostre propi joc de memòria amb les 

obres de l’exposició temporal de Santiago Padrós.

Seguiu els passos i passeu-vos-ho molt bé! 

Materials necessaris:

tisores i full de paper (millor de color blanc)



Neptú

Neptú, divinitat de l’aigua,
amb el trident, podia
remoure les onades o
crear surgències, a canvi,
amb la seva ira provocava
sismes i tempestats

Tritó

Tritó, ser híbrid entre
home i peix, es reconeix
per portar un cargol, que
bufant-lo com si fos una
trompeta té el poder de
calmar o provocar onatges

Apol·lo

Apol·lo en època romana,
es considera el déu de la
llum i el sol

Vulcà Vulcà

Vulcà era el deu del foc i
la forja. Era l’encarregat de
construir les armes d’altres
deus i herois

Jardí de les Hespèrides

El Jardí de les Hespèrides
tenia plantats arbres amb
unes pomes daurades, que
atorgaven la immortalitat

Aracne

Aracne era una teixidora
grega reconeguda, que va
tenir la temeritat de
declarar-se superior a
Atenea, la deessa de la
saviesa i l’artesania. Com a
càstig la va convertir en un
aranya

Sirena

Sirena era un ser híbrid,
meitat dona i meitat peix
de gran bellesa, que
seduïa els mariners amb la
seva dolça veu i
instruments musicals com
la lira Hestia Hestia

Hestia era la deessa de la
cuina, l’arquitectura, del
foc de la llar i protectora
de la família

Retalla totes les fitxes del joc i col·loca-les de cara avall
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Comença a jugar: 

El primer jugador aixeca dues fitxes. Si coincideix la fitxa

del déu amb la del seu atribut, se les emporta i segueix

aixecant dues més.

Si pel contrari no coincideixen, les ha de deixar en el seu

lloc de cara avall i passa el torn al següent jugador.

Guanya qui tingui més parelles fetes. 


