Calendari d’activitats
Hivern 2019

Caps de setmana
en família
al mNACTEC

GENER

Nova exposició “PERILL! Salvats per la tecnologia”

Caps de setmana
en família al mNACTEC
Preu de l’activitat: 1 euro per persona a partir de l’edat recomanada, entrada al museu a part.
El primer diumenge de mes l’entrada al museu és gratuïta.
Es recomana fer reserva prèvia a través del web i arribar 30 minuts
abans de l’activitat. Cal avisar en cas de no poder assistir a l’activitat.

Dia

Hora

Activitat

Edat

Dissabte 12

18 h

Taller “Salvats per la tecnologia”

+6

Diumenge 13

12 h

Visita teatralitzada “1909. Un passeig per la fàbrica”

+7

Dissabte 19

18 h

Visita guiada “PERILL! Salvats per la tecnologia”

+7

Diumenge 20

12 h

“Taller d’engranatges”

+7

Dissabte 26

18 h

Visita teatralitzada “Tranquils, el senyor Gadget ens
salvarà”

+7

Diumenge 27

12 h

Taller “Salvats per la tecnologia”

+6

Dia

Hora

Activitat

Dissabte 2

18 h

Taller “Les abelles són robots?”

Diumenge 3

12 h

Visita teatralitzada “1909. Un passeig per la fàbrica”

+7

Dissabte 9

18 h

Taller “Què és el so?”

5-8

Diumenge 10

12 h

Visita guiada “PERILL! Salvats per la tecnologia”

+7

Dissabte 16

18 h

Taller “Salvats per la tecnologia”

+6

Diumenge 17

12 h

+3

Dissabte 23

18 h

Espectacle familiar de teatre d’ombres The Little Circus
amb la Companyia Mercè Framis
Visita guiada “Tot és química”

Diumenge 24

12 h

Visita teatralitzada “Tranquils, el senyor Gadget ens
salvarà”

+7

FEBRER
Edat
3-5

mnactec.cat

Horari
De dimarts a divendres, de 9 a 18 h.
Dissabtes, de 10 a 14.30 h. i de 16.30 a 20.30 h.
Diumenges i festius, de 10 a 14.30 h
Dilluns, tancat.

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Rambla d’Ègara, 270
08221 Terrassa
Tel.: 93 736 89 66
info.mnactec@gencat.cat

Experimenta a l’exposició
“PERILL! Salvats per la tecnologia!”

+8

MARÇ

Informació i reserves a:

Tecnologia i innovació
Ciència en família
El mNACTEC dels més petits
Visites teatralitzades

Dia

Hora

Activitat

Dissabte 2

18 h

Taller teatralitzat “Juguem amb el cos“

Edat

Diumenge 3

12 h

Visita teatralitzada “1909. Un passeig per la fàbrica”

+7

Dissabte 9

18 h

+7

Diumenge 10

12 h

Visita teatralitzada “Uns petits obrers passegen per la
fàbrica”
Visita guiada “PERILL! Salvats per la tecnologia”

Dissabte 16

18 h

Taller “Enrampa’t amb l’electricitat”

4-8

Diumenge 17

12 h

“Tallers de robòtica”

4-12

Dissabte 23

18 h

Visita teatralitzada “Tranquils, el senyor Gadget ens
salvarà”

+7

Diumenge 24

12 h

Taller “Les abelles són robots?”

3-5

Dissabte 30

18 h

Taller “Salvats per la tecnologia”

+6

Diumenge 31

12 h

Espectacle musical amb titelles Dins la panxa del llop,
produït per De paper.

+3

4-8

+7

Vols saber què se sent durant un terratrèmol?
T’agradaria posar-te en la pell d’un pilot
en un entrenament en giroscopi?
I viure les sensacions de bolcar amb el cotxe?
A l’exposició podràs veure com funcionen
aquests aparells i experimentar-ho en primera
persona amb l’ajuda d’un monitor.
Horari:
Dissabtes de 17.30 a 19.30 h i diumenges d’11.00 a 13.00 h
A partir de 14 anys
Alçada mínima 1,60 m.
No cal reservar

Hivern 2019
Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

mnactec.cat

Tecnologia i innovació
Taller “Salvats per la tecnologia”
Dissabte 12 de gener / 18 h
Diumenge 27 de gener / 12 h
Dissabte 16 de febrer / 18 h
Dissabte 30 de març / 18 h
Treballarem fenòmens de la natura i els seus riscos per
millorar-ne el coneixement i saber com afrontar-los.
Visita guiada a l’exposició “PERILL! Salvats per
la tecnologia”
Dissabte 19 de gener / 18 h
Diumenge 10 de febrer / 12 h
Diumenge 10 de març / 12 h
Coneixerem els mecanismes, les actituds i els avenços
tecnològics per prevenir accidents i desastres naturals.
Tallers de robòtica
Diumenge 17 de març / 12 h
Experimentarem amb robots a partir de la construcció i
programació amb LEGO® MINDSTORMS.

Visita guiada “PERILL! Salvats per la tecnologia!”

Ciència en família
+6

+7

“Taller d’engranatges”
+7
Diumenge 20 de gener / 12 h
Muntarem diferents tipus d’engranatges i coneixerem les
seves múltiples aplicacions.
Taller “Què és el so?”
Dissabte 9 de febrer / 18 h
Descobrirem com produir sons amb materials diversos.
Sabrem quin és el so de les campanes i experimentarem
tocant-les.
Visita guiada “Tot és química”
Dissabte 23 de febrer / 18 h
Coneixerem quina és la contribució de la química en la
qualitat de vida, perquè el nostre dia a dia depèn en gran
part de la química.

4-12

El mNACTEC dels més petits

Taller “Enrampa’t amb l’electricitat”
Dissabte 16 de març / 18 h
Experimentarem amb els principis de l’electricitat i el
magnetisme d’una forma divertida.

Taller “Enrampa’t amb l’electricitat”

5-8

+8

4-8

Taller “Les abelles són robots?”
Dissabte 2 de febrer / 18 h
Diumenge 24 de març / 12 h
Amb uns robots simpàtics en forma d’abella, els més
petits s’iniciaran en la programació del moviment
d’aquests aparells.
Espectacle familiar de teatre d’ombres The Little
Circus amb la Companyia Mercè Framis
Diumenge 17 de febrer / 12 h
Un espectacle musical de teatre d’ombres, parlat en
català i amb cançons en anglès, sota la batuta de la
pallassa Mery.
Taller teatralitzat “Juguem amb el cos“
Dissabte 2 de març / 18 h
A través d’un conte dinamitzat, explicarem la història
d’una nena que ha perdut la seva imatge al mirall.
Espectacle musical amb titelles Dins la panxa del
llop, produït per De paper
Diumenge 31 de març / 12 h
Titelles d’ombres, teatrins de paper i cançons fetes a
mida. Un retrat de la cadena alimentària amb humor i
molta música.

Visites teatralitzades
3-5

+3

4-8

+3

“1909. Un passeig per la fàbrica”
Diumenge 13 de gener / 12 h
Diumenge 3 de febrer / 12 h
Diumenge 3 de març / 12 h
De la mà de personatges del món industrial, ens
endinsarem en una fàbrica tèxtil de començament del
segle XX.
“Tranquils, el senyor Gadget ens salvarà”
Dissabte 26 de gener / 18 h
Diumenge 24 de febrer / 12 h
Dissabte 23 de març / 18 h
Viurem en primera persona catàstrofes impressionants
però, amb l’ajuda d’un expert en prevenció de riscos, en
sortirem il·lesos.
“Uns petits obrers passegen per la fàbrica”
Dissabte 9 de març / 18 h
Joc teatralitzat en què ens transformem en obrers i
obreres en el seu primer dia de feina en una fàbrica tèxtil.

+7

+7

+7

Visita teatralitzada “Tranquils, el senyor Gadget ens salvarà”

