
VACANCES
AL MUSEU
juga amb la ciència, juga amb la tècnica

26-27-28-29-30 de juny 

FEM FESTA MAJOR
Tenim una setmana per endavant per preparar la Festa Major! Ens 
endinsarem en la seva història i amb paper matxé farem els nostres 
capgrossos. Intentarem anar a visitar els capgrossos que surten a la 
cercavila el dissabte de Festa Major. Cada nen/a farà un capgròs.

4-5-6-7 de juliol 

LA METEOROLOGIA I LA TERRA
La meteorologia cada dia és més important a la nostra societat ja que tracta d’explicar el clima i els seus 
canvis. Parlarem dels diferents fenòmens atmosfèrics: vent, pluja, neu, arc de Sant Martí o llamps, entre 
d’altres. També explicarem com la nostra petjada provoca canvis als climes i al nostre planeta. Construirem 
un joc de memory meteorològic, utilitzant els conceptes treballats durant el taller. 
 
10-11-12-13-14 de juliol

QUÈ ÉS L’ELECTRICITAT?
Experimentar amb l’electricitat sempre és divertit i serveix per aprendre una mica més 
sobre aquesta energia. També és important conèixer les precaucions que s’han de 
prendre entorn de l’electricitat per fer-ne un bon ús. Aprofi tarem per visitar l’àmbit 
de l’electricitat de l’exposició “Enérgeia” i muntarem uns circuits elèctrics.

17-18-19-20-21 de juliol

LA MÚSICA I EL SO
Jugarem amb la música! Utilitzarem diferents materials de reciclatge per 
construir divertits instruments. A partir d’un taller, experimentarem amb els 
sons i esbrinarem com viatja fi ns a la nostra oïda.
* Podeu portar ampolles buides d’aigua grans o petites, capses de sabates, rotlles 
de paper de cuina, etc.

24-25-26-27-28 de juliol 

EXPERIMENTEM AMB L’AIGUA
Parlarem de la importància de l’energia de l’aigua al llarg del temps i de les aplicacions de la seva força per fer 
moure rodes i turbines. Aprofi tarem la calor de l’estiu per fer jocs relacionats amb l’aigua al pati.

4-5-6-7-8 de setembre

ELS SENTITS
Cada dia experimentarem amb un dels sentits i n’observarem la importància. Aprofi tarem per visitar l’exposició 
“El cos humà: Com sóc jo?”, on podrem experimentar amb els sentits a través dels diferents mòduls interactius. 

ACCIÓ EDUCATIVA
TALLERS D’ESTIU 2017
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EDATS 
• Grup A (de 5 a 8 anys)
• Grup B (de 9 a 12 anys)
• Horari: de 9 a 14 hores
* Servei d’acollida: de 8 a 9 hores i de 14 a 15 hores.

GRUPS
20 nens/nenes màxim

PREUS 
• 75€ per setmana 
• 60€ per setmana de quatre dies

*Servei d’acollida: de 8 a 9 hores i de 14 a 15 hores. En cas 
d’interessar-vos, comuniqueu-ho una setmana abans del 
començament del primer taller, 26 de juny.

• 5€ / Setmana completa | 8€/ matí i migdia.
• 4€ / Setmana de quatre dies | 6€/ matí i migdia

INSCRIPCIONS I PAGAMENTS
• Inscripció de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, al telèfon 93 

789 22 44.
• La inscripció s’iniciarà el dilluns 15 de maig i fi nalitzarà el 15 

de juny.
• Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre de 

trucada.
• El pagament s’haurà de fer al compte corrent que designarà 

el Museu.
• En el comprovant de pagament s’haurà de fer constar el nom 

del nen/nena i el  número de preinscripció.
• Es considerarà anul·lada qualsevol preinscripció que no hagi 

estat formalitzada durant els 5 dies hàbils després d’haver 
efectuat la trucada (el pagament es farà abans de començar 
els tallers).

• El divendres 16 de juny, a les 18 hores s’organitza una reunió 
informativa sobre els tallers, veurem les aules on es realitzen 
els tallers i explicarem la seva dinàmica. Demanem confi rmació 
d’assistència al telèfon 93 789 22 44, de 9 a 14 hores.

• En cas d’accident el nen/a serà acompanyat a la Mútua de 

Terrassa i s’avisarà immediatament perquè se’n facin càrrec 
els pares o tutors.

• El nen/nena que s’inscrigui a més de tres tallers tindrà en els 
tallers successius una bonifi cació de 10 € per cadascun.  

• La família que inscrigui a més d’un fi ll tindrà una bonifi cació 
del 5% pel segon fi ll/a o més fi lls/es sobre el preu del taller 
però no sobre acollida en cas que s’utilitzi aquest servei.

• Les bonifi cacions no són acumulables.
• En cas d’anul·lació es retornarà el 50% de l’import total del 

taller anul·lat i s’haurà de presentar justifi cació.
• El Museu es reserva el dret de cancel·lar les activitats si no 

s’arriba a un mínim de participants per taller (mínim 10 nens/es).
• Les sortides estan subjectes a la disponibilitat dels 

organismes corresponents i a les inclemències del temps. 

DOCUMENTACIÓ PER COMPLIMENTAR
• La butlleta d’inscripció i la fi txa de salut que 

enviarem després d’haver fet la preinscripció.
• Una fotocòpia de la targeta de la CATSalut i del 

carnet de vacunació.
• El comprovant del 

pagament.
• Aquesta documentació, 

degudament emplenada, 
la podeu portar el dia de la 
reunió, personalment 
o la podeu fer 
arribar per correu 
electrònic a:

• serveiseducatius.
mnactec@gencat.cat

RECOMANACIONS
* Recomanem portar 
una samarreta vella 
o una bata per a no 
embrutar-se.
* Cal portar l’esmorzar.

%
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
Rambla d’Ègara, 270 – 08221 Terrassa – T 93 736 89 66
Inscripcions al Tel 93 789 22 44

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ ALS TALLERS D’ESTIU 2017

Nom del nen/nena  ............................................................. Cognoms  ...................................................................................................

El nen/nena marxarà sol/a a casa          SI          NO

Jo,  ................................................................................................pare o mare amb DNI .........................................................autoritzo a que el material 

fotogràfi c dels tallers on aparegui el meu fi ll o fi lla sigui utilitzat per fer la difusió del mNACTEC         SI          NO

Fem festa Major 26-27-28-29-30 de juny     
La meteorologia i la Terra 4-5-6-7 de juliol 
Què és l’electricitat? 10-11-12-13-14 de juliol 
La música i el so 17-18-19-20-21 de juliol 
Experimentem amb l’aigua 24-25-26-27-28 de juliol
Els sentits 4-5-6-7-8 de setembre
Servei d’acollida / matí
Servei d’acollida / migdia
Servei d’acollida complet

Les dades que ens faciliteu seran recollides en un fi txer propietat del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(mNACTEC) i seran utilitzades per informar-vos sobre les nostres activitats. Podeu exercir els vostres drets d’accés, 
rectifi cació i cancel·lació sempre que ho vulgueu, a la següent adreça: Rambla d’Ègara, 270. 08221 Terrassa o per 
correu electrònic a: info.mnactec@gencat.cat

Porteu aquesta butlleta d’inscripció, el comprovant de pagament i la fi txa sanitària a l’inici del taller a: Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Rambla d’Ègara, 270. 08221 Terrassa.

Signatura del pare/mare/tutor/tutora que ho autoritza

Acceptem les condicions de les activitats i les decisions que prenguin els 
responsables dels tallers. 

Data de la inscripció  .................................................

Nom i cognoms de qui signa ....................................

.......................................................................................

www.mnactec.cat


