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AL  MUSEU
juga amb la ciència, juga amb la tècnica

ACCIÓ EDUCATIVA
TALLERS D’HIVERN

2017

Dimecres, 27 de desembre de 2017

DECOREM LA NOSTRA LLAR
En aquest taller treballarem amb la imaginació i diferents 
materials amb els quals crearem objectes de decoració 
relacionats amb el Nadal. 

Dijous, 28 de desembre de 2017

EL CALENDARI 2018 
Jugarem amb les formes geomètriques i les utilitzarem per 
a la confecció de calendaris per al nou any que començarà 
molt aviat.

Divendres, 29 de desembre de 2017

MATEMÀTIQUES DIVERTIDES 
Descobrirem la importància de les matemàtiques i com les 
utilitzem a la nostra vida quotidiana, a partir de la visita a 
l’exposició de “Les matemàtiques i la vida”.  Farem jocs amb 
els números i la geometria. 

* Aquest dia ens visitarà el Patge Xiu Xiu. Podeu portar les 
vostres cartes.

Dimarts, 2 de gener de 2018

INVENTS A CATALUNYA
En aquest taller parlarem dels invents i les innovacions 
ideats a Catalunya des del segle X fins al XX. Aprofitarem 
per visitar l’exposició temporal “Catalunya, un país d’enginy 
i innovació”. Amb materials senzills, construirem un 
d’aquests invents.

Dimecres, 3 de gener de 2018

COM ÉS LA LLUNA?
Estudiarem els moviments de la lluna i aprendrem per 
què no sempre és visible. Visitarem l’àmbit de l’energia 
del Planeta de l’exposició “Enérgeia” i crearem elements 
relacionats amb la lluna.

Dijous, 4  de gener  de 2018

TITELLES
Els titelles serveixen per comunicar sensacions i treballar 
diferents aspectes relacionats amb les arts visuals: forma, 
color, llum, textures, etc. Aprofitarem diferents materials 
per construir els nostres titelles. 

* Podeu portar retalls de roba

Divendres, 5 de gener de 2018

CONSTRUCCIÓ DE JOGUINES
Mentre esperem l’arribada dels Reis Mags, construirem 
joguines utilitzant materials com cartolines, capses de 
cartró, retalls de roba, papers, suro, etc.

* Podeu portar capses de sabates, retalls de roba, taps de 
suro.



SERVEI D’ACOLLIDA
• De 8 a 9 hores i de 14 a 15 hores
• Preu acollida: 1,5€ matí i 1,5€ migdia  / 2€ matí i migdia

INSCRIPCIONS I PAGAMENTS
• Inscripció de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, al telèfon 93 789 22 44, a 

partir del dilluns 20 de novembre fins el divendres 15 de desembre de 2017
• Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre de trucada.
• El pagament s’haurà de fer al compte corrent que designarà 

l’AMCTAIC.
• En el comprovant de pagament s’haurà de fer constar el nom del nen/

nena i el número d’inscripció.
• Es considerarà anul·lada qualsevol preinscripció que no hagi estat 

formalitzada durant els 5 dies hàbils després d’haver efectuat la 
trucada.

• En cas d’anul·lació del/s taller/s, per motius justificats, es retornarà 
el 50% del pagament que s’hagi efectuat. S’haurà de presentar 
justificació.

• Bonificació de 16 € als nens i nenes que s’inscriguin a tots els tallers.
• La família que inscrigui a més d’un fill tindrà una bonificació del 5% 

pel segon fill/a o més fills/es (la bonificació no es farà sobre el preu 
d’acollida)

• Els descomptes no són acumulables.

DOCUMENTACIÓ PER COMPLIMENTAR
• La butlleta d’inscripció i la fitxa de salut que us enviarem després 

d’haver fet la preinscripció.
• Una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social i del carnet de 

vacunació.
• El comprovant del pagament.
• Aquesta documentació, degudament emplenada, la podeu portar 

el primer dia de taller o la podeu fer arribar per correu electrònic a: 
serveiseducatius.mnactec@gencat.cat

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).

RECOMANACIONS
• Porteu una samarreta vella o una bata per no embrutar-vos.
• Porteu esmorzar.

DATES, HORARI I EDATS
• Dates: 27, 28, 29 de desembre de 2017                                                                                        

i 2, 3, 4, 5 de gener de 2018
• Horari: 9 a 14 hores (Possibilitat d’acollida de 8 a 9 hores 

i de 14 a 15 hores)
• Edats: Grup A (5 a 8 anys) | Grup B (9 a 12 anys)

PREU: 16€ / dia

%

www.mnactec.cat
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
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
ALS TALLERS D’HIVERN 2017
Nom del nen/nena  ............................................................. Cognoms  ...................................................................................................

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

Jo, pare o mare amb DNI ........................... autoritzo a que el material fotogràfic dels tallers on aparegui el meu fill o filla 

sigui utilitzat per fer la difusió del Museu        SÍ          NO

Les dades que ens faciliteu seran recollides en un fitxer 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, rectificació i cancel·lació sempre que ho vulgueu, dirigint-vos a la següent adreça: 
Rambla d’Ègara, 270. 08221 Terrassa o per correu electrònic a: info.mnactec@gencat.cat

Aquesta butlleta d’inscripció s’haurà de fer arribar abans d’iniciar el taller a: 
serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  o al 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 ....................................

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

27 de desembre de 2017 Decorem la nostra llar
28 de desembre de 2017 El Calendari 2018
29 de desembre de 2017 Matemàtiques divertides
2 de gener de 2018 Invents de Catalunya
3 de gener de 2018 Com és la lluna?
4 de gener de 2018 Titelles
5 de gener de 2018 Construcció de joguines  


