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mNACTEC • TALLERS DE SETMANA SANTA 2011 • ABRIL 2011

Dilluns, 18 d’abril
LA QUÍMICA I LA VIDA
Celebrarem l’Any de la Química fent de químics per un dia. Amb elements molt quotidians prepararem el nostre perfum,
farem piles i altres experiments. Visitarem l’exposició «Tot és química» i ens adonarem que estem rodejats de química.
Grup A i grup B: farem perfums.

Dimarts, 19 d’abril
L’OÏDA I ELS SONS
Aprofitarem l’exposició «INAUDITO, l’aventura de sentir-hi» per conèixer una mica millor el sentit de l’oïda. Descobrirem
perquè hi sentim i quin és el camí que fa el so perquè nosaltres el puguem escoltar. Jugarem a reconèixer diferents
sons i farem un esquema de l’oïda.
Grup A i grup B: farem un esquema de l’oïda, cada grup al seu nivell.

Dimecres, 20 d’abril
EL CIRC AL mNACTEC
Per acabar la setmana i començar les vacances d’una forma lúdica i divertida parlarem del circ. Ens convertirem per
un matí en pallassos i tindrem un petit espectacle de malabars amb el grup «Tub d’assaig 7.70».
Grup A i grup B: farem un vestit de pallasso i muntarem uns malabars.

ACCIÓ EDUCATIVA
TALLERS DE SETMANA SANTA 2011

Vacances
al Museu
JUGA AMB LA CIÈNCIA, JUGA AMB LA TÈCNICA



mNACTEC BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ ALS TALLERS DE SETMANA SANTA 2011

Nom del nen/nena                                                                  Cognoms

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

Autoritzem a que el material fotogràfic dels tallers on aparegui el nen/nena sigui utilitzat per fer difusió del Museu   SI       NO

  Dilluns, 18 d’abril La química i la vida

  Dimarts, 19 d’abril L’oïda i els sons

  Dimecres, 20 d’abril El circ al mNACTEC

Data de la inscripció

Nom i cognoms de qui signa

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

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

Porteu aquesta butlleta d’inscripció i la fitxa sanitària a l’inici del taller a: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Rambla d’Ègara, 270. 08221 Terrassa

Les dades que ens facilites seran recollides en un fitxer propietat del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) i seran utilitzades per informar-te sobre les nostres activitats.
Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació i cancel·lació sempre que ho vulguis, dirigint-te a la següent adreça: Rambla d’Ègara, 270. 08221 Terrassa o per correu electrònic a: info.mnactec@gencat.cat

mNACTEC • TALLERS DE SETMANA SANTA 2011
ABRIL 2011

DATES, HORARI I EDATS
• Dates: 18-19-20 d’abril de 2011
• Horari: 9 a 14 hores
• Edats: Grup A (5 a 8 anys) / Grup B (9 a 12 anys)

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

a partir del 21 de març del 2011.
• 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 caldrà 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.
• 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 butlleta d’inscripció i la fitxa sanitària degudament emplenada que us facilitarem en el moment 

de la inscripció.
• 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 i l’esmorzar.


