VACANCES
AL MUSEU
2019

ACCIÓ EDUCATIVA
TALLERS D’ESTIU

25, 26, 27 i 28 de juny

FESTA I CULTURA

Aquesta setmana coneixerem la Festa Major de la
nostra ciutat i farem una passejada pel modernisme.
Visitarem ediﬁcis emblemàtics com: la Casa Alegre, el
Casino i el vestíbul de l’Ajuntament, on s’exposen els
gegants. Aprendrem alguns dels balls més populars
de Terrassa.

15, 16,17,18 i 19 de juliol

2, 3, 4 i 5 de juliol

22, 23, 24, 25 i 26 de juliol

EL MÓN DE LA ROBÒTICA

STOP-MOTION

EL TÈXTIL: PASSAT,
PRESENT I FUTUR

Aproﬁtarem tot el que tenim al nostre abast per parlar
del tèxtil des del passat passant pel present i arribant
al futur. Visitarem el Centre de Documentació i Museu
Tèxtil on visitarem l’exposició “Vestits de pel·lícula”.

En aquest taller crearem petites animacions fomentant
la creació a través de la narració visual. Parlarem de
diferents tècniques d’animació. Entre tots crearem
una petita història animada potenciant la creativitat
individual i grupal.

En aquests tallers aprendrem què és un robot i quines
funcions pot fer. Parlarem dels diferents robots que
ens envolten en el nostre dia a dia i entendrem com
diferenciar-los de les màquines.
Grup A: Sabem què és un robot?
Tindrem l’oportunitat de conèixer i fer diverses
activitats amb els robots del Museu. Construirem una
petita màquina que ens podrem endur a casa.

2, 3, 4, 5 i 6 de setembre

FEM TEATRE
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Lariquímica està present en el món que ens
c
envolta
nsi dedicarem aquesta setmana a conèixer-la
iomica
cuna
millor. Ho farem a través de l’experimentació

v ei la visita1 4a l’exposició “Tot és Química”, remodelada
n dres
recentment,
on veurem els darrers avenços
tecnològics com els teixits intel·ligents, nous usos en
la medicina, etc.

*divendres a les 13:00 podran venir els pares, familiars
o amics a veure als petits/es actors i actrius.
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8, 9, 10, 11 i 12 de juliol
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60€/setmana
80€/setmana

Treballarem diferents tècniques d’expressió i la
improvisació. Amb diferents materials farem el vestuari,
les màscares i els decorats. L’últim dia de taller posarem
en escena una petita obra que haurem preparat tota la
setmana.
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Preu grup A:
Preu grup B:
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Grup B: Construeix el teu primer robot
Experimentarem amb el món de la robòtica i
construirem el nostre primer robot.

9 i 10 de setembre

LES EMOCIONS

Aquest taller el dedicarem a treballar les emocions.
Parlarem de les entitats de Terrassa que es dediquen
al bé comú; Fupar, Prodis, Creu Roja, ... Visitarem
“El Rebost” entitat que es dedica a la distribució
d’aliments a persones vulnerables.
*Recollirem aliments i els portarem al Rebost
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GRUPS
• 20 nens/nenes màxim

n dres 14
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PREUS
• 75€ per setmana, excepte 80€ per setmana
El món de la robòtica, grup B
• 60€ per setmana de quatre dies

SERVEI D’ACOLLIDA:
• De 8 a 9 hores i de 14 a 15 hores. En cas
d’interessar-vos el servei, comuniqueu-ho
en el moment de fer la inscripció al taller. Si no s’arriba a un
mínim de nens/es, el servei s’anul·larà.
• 5€ Setmana completa | 8€ per dia (matí i migdia).
• 4€ Setmana de quatre dies | 6€ per dia (matí i migdia).

INSCRIPCIONS I PAGAMENTS
- Inscripció de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, al telèfon 93
789 22 44.
- La inscripció s’iniciarà el dilluns 20 de maig i ﬁnalitzarà el
divendres 14 de juny.
- 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/a 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 (el pagament es farà abans de començar els
tallers).
- El divendres 14 de juny, a les 18 hores s’organitza una reunió
informativa sobre els tallers, en què veurem les aules on es fan
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els tallers i n’explicarem la 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/a que s’inscrigui a tots els tallers tindrà una boniﬁcació
de 25€.
- La família que inscrigui més d’un ﬁll tindrà una boniﬁcació del
5% pel segon ﬁll/a o més ﬁlls/es sobre el preu del taller, però
no sobre el servei d’acollida.
- 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 justiﬁcació.
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).
- Les sortides estan subjectes a la disponibilitat
dels organismes corresponents i a les
inclemències del temps.
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• Grup A (de 5 a 8 anys)
• Grup B (de 9 a 12 anys)
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DOCUMENTACIÓ
- La butlleta d’inscripció i la ﬁtxa de salut que
s’enviarà després d’haver fet la preinscripció.
- Una fotocòpia de la targeta del CATSalut i del
carnet 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 bata
per a no embrutar-se.
- Cal portar l’esmorzar.

www.mnactec.cat
Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Rambla d’Ègara, 270 – 08221 Terrassa – T 93 736 89 66
Inscripcions al Tel 93 789 22 44

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
ALS TALLERS D’ESTIU 2019



Aquesta butlleta d’inscripció s’haurà de fer arribar abans d’iniciar el taller a:
serveiseducatius.mnactec@gencat.cat o al Museu Nacional de la Ciència i de
la Tècnica de Catalunya. Rambla d’Ègara, 270. 08221 Terrassa

Nom del nen/a .................................................................... Cognoms .....................................................................................................................................
El nen/a marxarà sol/a a casa

SÍ

NO

Autoritzem que el material fotogràﬁc dels tallers on aparegui el nen/a sigui utilitzat per fer difusió del Museu

Festa i cultura
El món de la robòtica
Ens divertim amb la química
El tèxtil: passat, present i futur
Stop-motion
Fem teatre
Les emocions

25, 26, 27 i 28 de juny
2, 3, 4 i 5 de juliol
8, 9, 10, 11 i 12 de juliol
15, 16. 17,18 i 19 de juliol
22, 23, 24, 25 i 26 de juliol
2, 3, 4, 5 i 6 de setembre
9 i 10 de setembre

Servei d’acollida / matí
Servei d’acollida / migdia
Servei d’acollida / complet
(matí i migdia)

Tractament de dades personals 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
SÍ
NO

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

Informació bàsica de protecció de dades personals (identiﬁcació del tractament) · Responsable del tractament: Agència Catalana del Patrimoni Cultural. · Finalitat: remetre comunicacions dels Tallers del mNACTEC · Legitimació: consentiment de la persona interessada. · Destinataris: les dades no es comunicaran a terceres persones, llevat que hi obligui alguna norma legal o perquè l’usuari hagi expressat el consentiment previ. · Drets de les persones
interessades: 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.

