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Com es fabrica un teixit
Has vist funcionar un teler?
Vine a conèixer com s’aconsegueix el fil.

Taller

Descobrim els transports
Descobriràs el primer avió que va volar o el 
primer cotxe solar. Participaràs en un joc viari i 
aprendràs les normes de circulació.

Taller teatralitzat

Juguem amb el cos!
Ajuda’ns a conèixer les parts del teu cos,
tot seguint les explicacions d’un conte.

Taller
a l’exposició “Homo Faber”

Homo Faber: de 
la pedra a la 
màquina de 
vapor 
Vols entendre com ha 
evolucionat la ciència i la 
tècnica des del neolític fins a 
la industrialització?

CS

Visita guiada
a l’exposició “El Cos Humà”

Com sóc jo?
Som simètrics? Què sents, què veus, què olores?
On va tot el que menges?

Visita guiada
a l’exposició “Enérgeia”

L’energia al planeta
Què és l’energia? Com és la vida al nostre planeta? 
Vine a percebre-la.

Visita teatralitzada
a l’exposició “La Fàbrica Tèxtil”

Un passeig per la fàbrica!
Viatja al 1910 i converteix-te en un obrer o una 
obrera del tèxtil en el seu primer dia de feina.

CM CSCI
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Taller

Projecte Electricitat 1, 2 i 3 
Experimenta amb l’electricitat i el magnetisme.

Taller 

Vine a fer ciència!
Experiments que us portaran a formular 
hipòtesis que haureu de demostrar com a 
veritables científics.

Taller

L’aigua, com un tresor
Descobriràs el llarg camí que ha de fer l’aigua 
abans no arriba a casa nostra.
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Espai lúdic gratuït

EL FOTOCROMA
del mNACTEC

Fes-te una foto divertida i passa’t-ho
bé amb l’escola i la família. 

Recomana el fotocroma als teus amics.
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Taller

La màgia dels
superconductors que leviten
Has sentit a parlar dels superconductors? Com es comporta 
la matèria quan està molt freda?

Taller

Taller de física Mentora Alsina
Realitzaràs experiències de llum, electricitat, pressió i òptica.

Taller

Taller de radiació ambiental
i la seva detecció
Un taller per conèixer el món de la radioactivitat, 
entendre el seu origen i quins són els tipus 
d'emissions radioactives.
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Guided tour
of the exhibition “The Textile Mill”  

The Textile Mill
Is it your first day in the mill? You have to discover 
the coal cellars, the boilers, the big steam 
machine; working the wool is not easy, but you will 
get used to it.

Visita guiada
a l’exposició “Dimensió Nano”

Entra a la nanodimensió
Descobriràs què és la nanotecnologia. Els petits
experiments i els jocs interactius t’ajudaran a 
entendre-ho.

Visita guiada
a l’exposició “L’Enigma de l’Ordinador”

Els ordinadors i la tecnologia
Descobreix la història de l’ordinador, des de la gènesi 
fins a l'eclosió tecnològica actual. Et sorprendrà la 
col·lecció d’ordinadors, més gran d’Europa.
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Telèfon de concertació de visites

93 789 22 44
serveiseducatius.mnactec@gencat.cat

Consulta tota l’oferta educativa a 
www.mnactec.cat/ofertaeducativa

Espai lúdic gratuït

EL FOTOCROMA
del mNACTEC
Fes-te una foto divertida 
i passa’t-ho bé amb l’escola i la família. 
Recomana el fotocroma
als teus amics.

Visita autoguiada amb iPAD 

Energia i sostenibilitat  
Per fer aquesta visita, el professorat utilitzarà 
un iPad del museu o propi.
Entra a www.labonavida.cat
Descobreix com preparar la visita i aprofita
els recursos amb els alumnes. 
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Visita teatralitzada 
a l’exposició “Tot és química”

Endinsa’t
en la química

Un cuiner t’ensenyarà com és una 
desnaturalització de proteïnes

a la francesa.

ESO

novetats
amb IPAD
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