
Dilluns, 10 d’abril

LEONARDO DA VINCI: EL GENI I ELS INVENTS
A partir de l’exposició “Leonardo da Vinci: el geni i els invents”, coneixerem la figura de Leonardo da 
Vinci i construirem alguna de les màquines que va idear el geni italià. També aprofitarem per treballar les 
matemàtiques.

Dimarts, 11 d’abril

RECICLEM JUGANT
Cada dia és més important que ens conscienciem que tots hem d’ajudar a reciclar.  Aprendrem formes 
senzilles i fàcils de fer-ho que es poden aplicar en el nostre dia a dia. Amb els materials recollits farem 
diferents muntatges. 

* Podeu portar ampolles petites de plàstic i tubs de cartró de paper higiènic o de cuina

Dimecres, 12 d’abril

TEATRE D’OMBRES
Parlarem de l’origen dels espectacles d’ombres i descobrirem que és molt remot. Aprofitarem la nostra 
imaginació per crear alguns personatges i el nostre propi teatre. Improvisarem una història amb els 
personatges creats. 

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

ACCIÓ EDUCATIVA
TALLERS DE SETMANA SANTA

2017



DATES, HORARI I EDATS
• Dates: 10, 11 i 12 d’abril del 2017
• 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)

SERVEI D’ACOLLIDA
• De 8 a 9 hores i de 14 a 15 hores
• Preus: 1€ /dia, matí | 1€/dia, migdia

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

a partir del dimecres 22 de febrer fins al dilluns 3 d’abril del 2017. 
• Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre de trucada.
• El Museu es reserva el dret de cancel·lar els tallers si no s’arriba a un 

mínim d’inscripcions. 
• 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.
• La família que inscrigui a més d’un fill tindrà una bonificació del 5% pel 

segon fill/a o més fills/es.
• Es considerarà anul·lada qualsevol preinscripció que no hagi estat 

formalitzada durant els 5 dies hàbils després d’haver efectuat la trucada.
• La formalització es farà mitjançant l’enviament de la butlleta d’inscripció 

per correu electrònic o personalment (de dilluns a divendres de 9 a 14 
hores, al mNACTEC. Rambla d’Ègara, 270, 08221 Terrassa).

• 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.

PREU: 15€ / dia
INCORPORACIÓ AL TALLER
• El dia d’incorporació al taller s’ha de portar:
• La fitxa sanitària s’enviarà per correu electrònic i l’haureu de retornar 

degudament emplenada per correu electrònic o bé personalment el 
primer dia del taller.

• Una fotocòpia de la targeta del CatSalut i de les vacunes rebudes.

RECOMANACIONS
• Recomanem portar una samarreta vella o una bata per no embrutar-se.
• Cal portar l’esmorzar.
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
TALLERS DE SETMANA SANTA  2017

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

Autoritzem a que el material fotogràfic dels tallers on aparegui el nen/nena sigui utilitzat per fer difusió

del Museu        SI          NO

Leonardo da Vinci: el geni i els invents  10 d’abril del 2017

Reciclem jugant 11 d’abril del 2017

Teatre d’ombres 12 d’abril del 2017

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, 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 ....................................

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


