
VACANCES
AL MUSEU

2019

ACCIÓ EDUCATIVA
TALLERS D’HIVERN 

Dilluns 23 de desembre de 2019

DECOREM EL NADAL
Aprofi tarem les festes de Nadal per crear unes boniques 
decoracions nadalenques amb diferents materials que 
serviran per donar un aire festiu a casa nostra.

Dimarts 24 de desembre de 2019

EL COS HUMÀ 
Aprofi tarem l’exposició “El cos humà“ per parlar dels sentits 
i dels diferents sistemes que formen part del nostre cos. Ho 
farem a partir d’experiències i jocs i introduirem l’anglès al 
vocabulari que utilitzarem.  

Divendres 27 de desembre de 2019

JOCS I CANÇONS
Mentre esperem l’arribada del Patge Xiu-Xiu, aprendrem 
cançons i jocs que podrem presentar davant la nostra família 
i amics durant les vacances de Nadal.

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

Dilluns 30 de desembre de 2019

UNA MIRADA A L’ESPAI
Aprofi tarem la nova exposició dedicada a l’estació espacial 
internacional Mir i parlarem de la relació entre la ciència i la 
ciència fi cció, així com de la història i les missions de la Mir. 

Dimarts 31 de desembre de 2019

CALENDARI 2020
Farem un calendari per al nou any, cada 
grup adequat a la seva edat. Una part del 
taller servirà per introduir vocabulari en anglès 
mitjançant jocs i cançons. 

Dijous 2 de gener de 2020

CUIDEM EL PLANETA
El nostre planeta està en perill a causa de l’acció humana. 
Refl exionarem amb els nens i les nenes sobre què podem fer 
per tenir-ne cura i millorar la situació actual. 

Divendres 3 de gener de 2020

FEM RÀDIO
Aprofi tant el nou espai “Ràdio mNACTEC”, repassarem la 
història de la ràdio i descobrirem com funciona un estudi de 
ràdio actualment. També visitarem les sales de reserva del 
Museu, on es conserven aparells de ràdio antics. 
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DATES: 
23, 24, 27, 30 i 31 de desembre de 2019, 
2 i 3 de gener de 2020

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

*SERVEI D’ACOLLIDA:
De 8 a 9 hores i de 14 a 15 hores.

PREU ACOLLIDA: 
1.5€ matí i 1.5€ migdia  / 2.5€ matí i migdia

INSCRIPCIONS I PAGAMENTS
- Inscripció: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, al 
telèfon 93 789 22 44.
- Termini d’inscripció: del dilluns 25 de novembre al 
divendres 13 de desembre del 2019.
- 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 durant els 5 dies hàbils després 
d’haver efectuat la trucada.
- En el comprovant de pagament s’haurà de fer constar 
el nom del nen/nena i el número de preinscripció.

- El nen/a que s’inscrigui a tots els tallers tindrà una 
bonifi cació de 16€.  
- La família que inscrigui més d’un fi ll tindrà una 
bonifi cació del 5% pel segon fi ll/a o més fi lls/es sobre el 
preu del taller, però no sobre el servei d’acollida en cas 
d’utilitzar aquest servei.
- Les bonifi cacions 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 justifi cació.
- 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).

* 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. 

DOCUMENTACIÓ PER COMPLIMENTAR
- La butlleta d’inscripció i la fi txa de salut que 
s’enviarà després d’haver fet la preinscripció.
- Una fotocòpia de la targeta de la CATSalut i del 
carnet de vacunació.
- El comprovant del pagament.

RECOMANACIONS
- Recomanem portar 
una samarreta 
vella o una bata per 
no embrutar-se.
- Cal portar l’esmorzar.


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

www.mnactec.cat

Nom del nen/nena  ........................................................................ Cognoms  .........................................................................................................

El nen/nena marxarà sol/a a casa          SÍ          NO

Autoritzem que el material fotogràfi c dels tallers on aparegui el nen/nena sigui utilitzat per fer difusió del Museu          SÍ           NO

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
ALS TALLERS D’HIVERN 2019

23 de desembre de 2019  Decorem el Nadal  

24 de desembre de 2019  El cos humà

27 de desembre de 2019  Jocs i cançons

30 de desembre de 2019  Una MIRada a l’espai

31 de desembre de 2020  Calendari 2020

2 de gener de 2020  Cuidem el planeta

3 de gener de 2020  Fem ràdio

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 fi nalitat de remetre comunicacions relacionades 
amb els Tallers del mNACTEC

  SI    NO

Informació bàsica de protecció de dades personals (identifi cació 
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 
rectifi cació, 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.

Porteu aquesta butlleta d’inscripció, el comprovant de pagament i la fi txa 
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.

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 ............................

................................................................................


