Calendari d’activitats
Primavera 2019

Caps de setmana
en família
al mNACTEC

ABRIL

Nou espai de descoberta per
a infants “Explora 0-6” (consulteu horaris)

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. Espai “Explora 0-6”: 2 euros
per infant. 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.
Informació i reserves a:

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
Del 15 de juny al 15 de setembre: de dimarts a
diumenge, de 10 a 14.30 h
Dilluns, tancat. (excepte dilluns 1 de juliol,
Festa Major de Terrassa).

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

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

Dia

Hora

Activitat

Edat

Dissabte 6

18 h

Tecnologia i innovació: Visita guiada a l’exposició
“PERILL! Salvats per la tecnologia

+7

Diumenge 7

12 h

Visita teatralitzada “1909. Un passeig per la fàbrica”

+7

Dissabte 13

18 h

Tecnologia i innovació: Taller “Salvats per la tecnologia”

+6

Diumenge 14

12 h

El mNACTEC dels més petits: “Les abelles són robots?

3-5

Diumenge 21

12 h

Visita teatralitzada “Tranquils, el senyor Gadget ens
salvarà”

+7

Dissabte 27

18h

Tecnologia i innovació: Taller “Construïm un teler”

5-10

Diumenge 28

12h

Ciència en família: Visita guiada “Tot és química”

+8

Dia

Hora

Activitat

Dissabte 4

17.30 Tecnologia i innovació: Taller “Vine a construir amb
a 20 h Kapla”
12 h
El mNACTEC dels més petits: Taller teatralitzat
“Els colors de la llum”

MAIG

Diumenge 5

Edat
+6
3-6

Dissabte 11
Diumenge 12
Dissabte 18

Tot
el dia
18 h

FIRA MODERNISTA DE TERRASSA
Programació especial
Ciència en família: “Fem una passejada pel museu”

Familiar

Diumenge 19

12 h

+4

Dissabte 25

18 h

El mNACTEC dels més petits: Concert familiar
La màquina del so, amb Pep Gol
Tecnologia i innovació: Taller “Salvats per la tecnologia”

Diumenge 26

12 h

Visita teatralitzada: “Tocats per la química”

+8

+7

+6

JUNY
Dia

Hora

Activitat

Dissabte 1

18 h

Tecnologia i innovació: Visita guiada a l’exposició
“PERILL! Salvats per la tecnologia”

+7

Edat

Diumenge 2

12 h

Visita teatralitzada “1909. Un passeig per la fàbrica”

+7

Dissabte 8

18 h

El mNACTEC dels més petits: “Les abelles són robots?

3-5

Diumenge 9

12 h

Tecnologia i innovació: Taller “Salvats per la tecnologia”

+6

Diumenge 16

12 h

Ciència en família: Taller “Vine a fer ciència”

+8

Diumenge 23

12 h

Visita teatralitzada: “Tranquils, el senyor Gadget ens
salvarà”

+7

Tecnologia i innovació
Ciència en família
El mNACTEC dels més petits
Visites teatralitzades
Exposició
temporal
fins al
30 de juny

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

Primavera 2019
Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

mnactec.cat

Tecnologia i innovació

Ciència en família
Visita guiada “Tot és química”
Diumenge 28 d’abril / 12 h
Coneixerem quina és la contribució de la química en la
nostra vida diària i experimentarem amb els elements
interactius de l’exposició.

El mNACTEC dels més petits
+8

+7
“Fem una passejada pel museu”
Dissabte 18 de maig / 18 h
Un tastet pels objectes del museu, des d’un petit tren fins
a una cuina d’inicis del s. XX, tot passant per la màquina
de vapor.

Visita guiada “PERILL! Salvats per la tecnologia!”

Visita guiada a l’exposició “PERILL! Salvats per
la tecnologia”
Dissabte 6 d’abril / 18 h
Diumenge 1 de juny / 18 h
Coneixerem els mecanismes, les actituds i els avenços
tecnològics per prevenir accidents i desastres naturals.

+7

Taller “Salvats per la tecnologia”
Dissabte 13 d’abril / 18 h
Diumenge 25 de maig / 18 h
Diumenge 9 de juny / 12 h
Treballarem fenòmens de la natura i els seus riscos per
millorar-ne el coneixement i saber com afrontar-los.

+6

Taller “Construïm un teler”
Diumenge 27 d’abril / 18 h
Farem funcionar uns petits telers per conèixer com es fa
un teixit i tocarem diferents fibres tèxtils.

5-10

Taller “Vine a construir amb Kapla”
+6
Dissabte 4 de maig / de 17.30 a 20 h
Kapla és un joc de construcció amb peces de fusta de pi
que s’uneixen les unes a les altres. Crearem tot allò que la
imaginació ens plantegi.

Taller “Vine a fer ciència”
Diumenge 16 de juny / 12 h
Realitzarem petits experiments que ens portaran a
formular hipòtesis que haurem de demostrar com a
veritables científics.

Taller “Vine a fer ciència”

+8

Visites teatralitzades

Taller “Les abelles són robots?”
Diumenge 14 d’abril / 12 h
Dissabte 8 de juny / 18 h
Amb uns robots simpàtics en forma d’abella, els més
petits s’iniciaran en la programació del moviment
d’aquests aparells.

3-5

Taller teatralitzat “Els colors de la llum”
Diumenge 5 de maig / 12 h
Gràcies a dos personatges teatrals, descobrirem tots els
colors fins a crear l’arc de Sant Martí.
Es recomana portar gorra i protecció solar.

3-6

Concert familiar La màquina del so, amb Pep Gol
+4
Diumenge 19 de maig / 12 h
Audició-concert familiar que s’endinsa en el món del so
mitjançant la tecnologia. Jugarem amb el so, veurem
l’evolució dels instruments i en descobrirem d’actuals.
Taller “Les abelles són robots?”

“1909. Un passeig per la fàbrica”
+7
Diumenge 7 d’abril / 12 h
Diumenge 2 de juny / 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”
Diumenge 21 d’abril / 12 h
Diumenge 23 de juny / 12 h
Viurem en primera persona catàstrofes impressionants
però, amb l’ajuda d’un expert en prevenció de riscos, en
sortirem il·lesos.

+7

“Tocats per la química”
+8
Diumenge 26 de maig / 12 h
Sorpresos per personatges històrics com Dimitri
Mendeleiev i Marie Curie, coneixerem la part més
humana de la ciència i les seves aportacions a la química.
Visita teatralitzada “Tranquils, el senyor Gadget ens salvarà”

