VACANCES
VACANCES
AL MUSEU
2018

ACCIÓ EDUCATIVA
TALLERS D’HIVERN

Dilluns 24 de desembre de 2018

Dimecres 2 de gener de 2019

DECORACIÓ NADALENCA PERILL! COM ENS AJUDA
LA TECNOLOGIA?
Quan arriba l’època de Nadal ens agrada veure els

*sempre que faci bon temps

Dijous 27 de desembre de 2018

MÚSICA I CANÇONS
Viatjarem pel pentagrama per trobar les 7 notes
musicals. Amb elles ens endinsarem en el món del
so per conèixer-lo i experimentar com es transmet
i com el percebem. Aprendrem boniques melodies
que cantarem plegats.

Aproﬁtarem la nova exposició “PERILL! Salvats
per la tecnologia” per conèixer com actuar enfront
de situacions adverses i així poder evitar perills
innecessaris. Ho aprendrem a través de maquetes,
interactius i experiències que trobarem a l’exposició.

Dijous 3 de gener de 2019

EL SECRET DE LES
ESTRELLES

Divendres 4 de gener de 2019

ROBOT O MÀQUINA?

ELS TRANSPORTS
I L’EDUCACIÓ VIAL

Dilluns 31 de desembre de 2018

CALENDARI 2019
Hem arribat a l’últim dia de l’any i ens hem de preparar
per l’any vinent. Per això en aquest taller crearem el
nostre propi calendari per a l’any 2019.
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Aprendrem què és un robot i quines funcions pot fer.
Parlarem dels robots que ens envolten i entendrem
la diferència entre robot i màquina. Ho farem a través
de jocs, cada grup adequats a la seva edat.

del dilluns

Divendres 28 de desembre de 2018

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

L’observació del cel sempre ens ha cridat l’atenció
i per això hem cregut interessant donar unes
senzilles normes per poder fer-la, saber l’hora i
quines constel·lacions veurem depenent
de nove
del lloc on ens trobem. Entendrem
14
la diferència entre el dia i la nit i les
diferents estacions.

bre •

llums dels carrers i guarnir casa nostra, per això
farem amb materials senzills detalls nadalencs
que alegraran les nostres llars. Anirem a visitar els
pessebres del Sant Esperit i de l’Ajuntament*.

14 d d e s e
e

Visitarem l’exposició “El transport” i veurem l’evolució
dels vehicles. Aprendrem com hem d’actuar quan
anem pel carrer, en bicicleta o amb cotxe i quin és
l’equipament bàsic que hem d’utilitzar. Tot jugant
treballarem i recordarem els senyals bàsics.

DATES:
24, 27, 28 i 31 de desembre
de 2018, 2,3 i 4 de gener de
2019

- 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.

HORARI:
De 9 a 14 hores (possibilitat
d’acollida de 8 a 9 h i de 14 a 15
hores)*
EDATS:
Grup A (de 5 a 8 anys)
Grup B (de 9 a 12 anys)
PREU TALLER:
16€/dia
PREU ACOLLIDA:
1.5€ matí i 1.5€ migdia / 2.5€ matí
i migdia
*Servei d’acollida: de 8 a 9 hores i de 14 a 15 hores.
INSCRIPCIONS I PAGAMENTS
- Inscripció de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, al
telèfon 93 789 22 44, a partir del dilluns 19 de novembre
ﬁns al divendres 14 de desembre del 2018.
- 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 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.

DOCUMENTACIÓ PER COMPLIMENTAR
- La butlleta d’inscripció i la ﬁtxa de salut i de
sortida 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
- Recomanem portar una samarreta vella
o una bata per no embrutar-se.
- Cal portar l’esmorzar.

www.mnactec.cat

Museu Nacional 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



BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ ALS TALLERS D’HIVERN 2018

Porteu aquesta butlleta d’inscripció, el comprovant de pagament i la ﬁtxa sanitària a l’inici del taller a: Museu
Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Rambla d’Ègara, 270. 08221 Terrassa.
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
Decoració nadalenca

24 de desembre de 2018

Música i cançons

27 de desembre de 2018

Robot o màquina?

28 de desembre de 2018

Calendari 2019

31 de desembre de 2018

PERILL! Com ens ajuda la tecnologia?

2 de gener de 2019

El secret de les estrelles

3 de gener de 2019

Els transports i l’educació vial

4 de gener de 2019

SÍ

NO

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 ............................................
Consento que l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, entitat de dret públic que depèn del
Departament de Cultura i que gestiona el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
(mNACTEC), tracti les meves dades amb la ﬁnalitat de remetre comunicacions relacionades amb els
tallers del mNACTEC. Podeu exercir el dret d’accés, de rectiﬁcació, de supressió i de portabilitat en
tot moment a través de l’adreça lopd.acdpc@gencat.cat o a l’adreça postal següent: Portaferrissa, 1.
Palau Moja, 08002, Barcelona.

Nom i cognoms de qui signa ..............................
..................................................................................

