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27-28-29-30 de juny / 1 de juliol
INVENTS DE LA HISTÒRIA
Farem un passeig per la història de la humanitat fixant-nos en els diferents invents que han aparegut al llarg dels
segles. Començarem per les eines del paleolític, el naixement de l’agricultura al neolític, els inicis de la ciència amb
els grecs i els romans, esbrinarem què va passar durant l’edat mitjana i arribarem fins al segle de les llums. Tot això
amb l’ajuda l’exposició «Homo Faber».
Grup A: treballarem la roda.
Grup B: treballarem la gravetat.

Dilluns 4 de juliol / Festa Major de Terrassa
MONITORS I MONITORES PER 1 DIA: «Invents de la història»*
Els nens i les nenes que hagin assistit al taller d’estiu «Invents de la història» podran fer –voluntàriament–
de monitors/es del Museu. Durant aquest dia, ens faran una visita guiada a l’exposició «Homo Faber», de
diferent nivell de complexitat en funció del grup d’edat al que pertanyen (A o B) i amb alguna sorpresa.
Els monitors/es del Museu s’ocuparan de fer la formació dels infants durant la setmana de taller. Els nens i
les nenes podran convidar els pares, familiars i amics que vulguin afegir-se a l’activitat que començarà a les
11 hores pels nens/es del grup A (5 a 8 anys) i a les 12 hores pels nens/es del grup B (9 a 12 anys).
Horaris a confirmar. * Demanem confirmació d’assistència al telèfon 93 789 22 44.

Vacances al Museu
JUGA AMB LA CIÈNCIA, JUGA AMB LA TÈCNICA
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5-6-7-8 de juliol
BOSCOS I PARCS
Aprofitarem que estem a l’Any Internacional dels Boscos per conèixer la flora i la fauna dels nostres parcs i també de
la Serra de l’Obac. Realitzarem una visita al Parc de Vallparadís i al Parc de Sant Jordi, per fer una activitat que ens
servirà per conèixer les plantes i els animals que hi ha al Parc de Vallparadís.
Grup A: visitarem el parc de Vallparadís el dimarts 5 de juliol.
Grup B: visitarem el parc de Vallparadís el dimecres 6 de juliol.
Grup A i Grup B: visitarem el Parc de Sant Jordi el dijous 7 de juliol.
Aquestes visites es podran modificar en funció de la meteorologia.
Grup A i Grup B: farem un àlbum de natura, cada grup al seu nivell.

11-12-13-14-15 de juliol
CUIDEM EL NOSTRE COS
Estudiarem el funcionament general del cos humà. Ens fixarem quins són els millors aliments pel nostre cos i com
podem mantenir-lo en les millors condicions, portant una bona higiene i fent esport.
Grup A i Grup B: construirem la nostra piràmide alimentària i prepararem la nostra planificació diària, cada grup al
seu nivell.

18-19-20-21-22 de juliol
ENERGIES SOSTENIBLES
Durant aquesta setmana esbrinarem quines són les alternatives a les fonts energètiques actuals: gas, petroli i carbó. I
de quina manera podem ajudar a l’estalvi energètic, mitjançant petits gestos diaris.
Grup A i Grup B: muntarem màquines que funcionen gràcies al vent, cada grup al seu nivell.

25-26-27-28-29 de juliol
EL NOSTRE PLANETA TERRA
Posarem atenció a la història del nostre planeta. Estudiarem l’interior i l’exterior de la Terra. Esbrinarem què passa al
centre i al voltant de la Terra. Intentarem fer un recull d’accions que podem fer per millorar la vida del nostre planeta.
Grup A i Grup B: farem un esquema del nostre planeta, cada grup al seu nivell.

29-30-31 d’agost / 1-2 de setembre
CREACIONS AMB MATERIALS DIVERSOS
Durant aquesta setmana utilitzarem diferents tipus de materials com: pots de iogurts, ampolles de plàstic, cartrons,
papers, fang i d’altres. Amb tots aquests materials  realitzarem joguines, jocs, estris ...
Podeu portar pots de iogurt, ampolles petites d’aigua, paper de diari o revistes, xapes, rotlles de paper de vàter o de cuina.
Grup A i Grup B: farem creacions amb molta imaginació.

5-6 de setembre
LA METEOROLOGIA I ELS CLIMES
La meteorologia és la ciència que estudia els fenòmens atmosfèrics i explica els diferents climes. Estudiarem els núvols,
els vents i els diferents climes del planeta Terra.
Grup A i Grup B: amb diferents materials farem un àlbum meteorològic.

OPCIÓ A (GRUP A - GRUP B)

08:00 - 09:00 Acollida (opcional)*
09:00 - 09:30 Arribada dels nens/es
09:30 - 10:45 Inici de l’activitat a l’aula
10:45 - 11:30 Esmorzar i jocs
11:30 - 13:45 Continuació de l’activitat
13:45 - 14:00 Recollir i SORTIDA

OPCIÓ B (GRUP A - GRUP B)

08:00 - 09:00 Acollida (opcional)*
09:00 - 09:30 Arribada dels nens/es
09:30 - 10:45 Inici de l’activitat a l’aula
10:45 - 11:30 Esmorzar i jocs
11:30 - 13:45 Continuació de l’activitat
13:45 - 15:00 Recollir, DINAR** i SORTIDA



• Edats: Grup A (5 a 8 anys)
   Grup B (9 a 12 anys)
• Grups: 20 nens/nenes màxim

PREUS
Opció A:

75 € / Setmana completa
60 € / Setmana de la Festa Major
30 € / 5 i 6 de setembre
Opció B:

110 € / Setmana completa
88 € / Setmana de la Festa Major
44 € / 5 i 6 de setembre
Servei d’acollida*:

5 € / Setmana completa
4 € / Setmana de la Festa Major
2 € / 5 i 6 de setembre
**Del 29 d’agost al 2 de setembre no hi haurà DINAR.

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

al telèfon 93 789 22 44
• La inscripció s’iniciarà el dijous 12 de maig.
• 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 pre-
inscripció.

• Es considerarà anul·lada qualsevol preinscripció
que no hagi estat formalitzada durant els 5 dies
hàbils després d’haver efectuat la trucada.

• El dia 10 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 confirmació
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 bonificació
de 10 € per cadascun.

• La família que inscrigui a més d’un fill tindrà una
bonificació del 5% pel segon fill/a o més fills/es.

• Les bonificacions 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 jus-
tificació.

• El Museu es reserva el dret de cancel·lar les acti-
vitats si no s’arriba a un mínim de participants per
taller.

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

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

net 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 ba-

ta per no embrutar-se.
• Cal portar l’esmorzar.

mNACTEC TALLERS D’ESTIU 2011

mNACTEC BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ ALS TALLERS D’ESTIU 2011

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 fotogràfic dels tallers on aparegui el meu fill o filla

sigui utilitzat per fer la difusió del Museu       SI       NO

 Invents de la història 27-28-29-30 de juny / 1 de juliol  

 Boscos i parcs 5-6-7-8 de juliol

 Cuidem el nostre cos 11-12-13-14-15 de juliol

 Energies sostenibles 18-19-20-21-22 de juliol

 El nostre planeta Terra       25-26-27-28-29 de juliol

 Creacions amb materials diversos    29-30-31 d’agost / 1-2 de setembre

 La meteorologia i els climes 5-6 de setembre 

 Opció A  Opció B           Servei d’acollida

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

Porteu aquesta butlleta d’inscripció, el comprovant de pagament 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

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/les responsables dels tallers.


