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El mNACTEC us convida a descobrir 
l’evolució de la història a través  
dels invents, i de com les innovacions  
en el camp de la ciència i la tècnica  
ens han fet la vida més fàcil.

Imprimeix aquest joc de pistes i porta’l  
al Museu, tindràs una entrada gratuïta 
per a tu i dos adults acompanyants.

Si tens curiositat i ens respons totes 
aquestes preguntes, et donarem  
un obsequi agraint la teva participació.

Cada diumenge del darrer trimestre 
de l’any, de 13 a 14 hores, pots venir  
a descobrir el personatge amagat.  
Un monitor t’ajudarà!

T’hi esperem! 

Vols descobrir aquests invents  
que ens han fet la vida més fàcil? 

Vols transformar-te en un gran  
innovador?

Ara farem un viatge, amb l’ajuda  
de la teva família, hauràs de  
descobrir tots aquests invents.

Esteu preparats? Doncs som-hi!

Comença el joc!!! 

Una activitat per a famílies  
acompanyades de nens i nenes  
a partir de 6 anys, que es  
desenvolupa dins de l’exposició  
Homo Faber.

Homo Faber vol dir “home que  
fabrica i home que inventa”.  
Tots som grans inventors i fabricants 
des de l’inici de la història.

L’HOME CURIÓS!  
JOC DE PISTES
EXPOSICIÓ PERMANENT HOMO FABER

Presentació nova activitat

DADES DE CONTACTE
    

Nom i Cognoms 

Població 

Correu electrònic 

Telèfon    

Dibuixa el teu invent i descriu-lo:

   

Nom Edat  

☐ Autoritzo el Museu a fer servir aquest dibuix amb finalitats divulgatives. 

Vols formar part  
dels amics virtuals 
del mNACTEC

 ☐ si ☐ no



Respon les següents 
preguntes relacionades  
amb cadascun dels  
àmbits enumerats al plànol 
de l’exposició.

Per què creus que 
feien servir aquest 
bifaç de sílex?          

☐ per fer foc                                                                   
☐ com a eina de tall                                                          
☐  per defensar-se  

dels enemics 

Per a què serveix 
aquesta eina?

☐ teixir
☐ defensa
☐ escriure

Com es diu  
aquest aparell?

☐ destil·lador
☐ alambí
☐ caldera  

On es va inventar 
la brúixola? 

☐ Aràbia
☐ Xina
☐ Catalunya                                                     

Quin va ser el primer llibre 
imprès a Catalunya? 

☐ la Bíblia
☐ L’Arbre de la Ciència
☐ una obra d’Aristòtil

Qui ha escrit  
‘L’Arbre de la Ciència’?

☐ Averroes
☐ Gerbert d’Orlhac
☐ Ramon Llull

Al Segle de les Llums, 
s’inventà…

☐ … l’enciclopèdia
☐ … la impremta
☐ … el compàs 

L’invent de la roda 
pertany a l’any:

☐ 2.500 aC
☐ 400 aC
☐ 1.150 dC
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Posa-li nom a les parts 
del paviment romà:
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El personatge amagat és: 


