
EL mNACTEC 

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

Taller
Descobrim els transports
i ens vestim com els campions
Com volava el primer avió? Què va fer el primer cotxe solar? Participa al joc 
viari i aprèn les normes de circulació. Vesteix-te com un campió d’una cursa 
de motocicletes.

Gimcana teatralitzada a l’exposició “Homo Faber”

Descobrir els invents!
Mitjançant un joc participatiu i amb l’ajuda de 
personatges rellevants de la història de la ciència, 
l’alumnat descobrirà els invents més importants 
dels nostres dies.

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
Una visita per treballar quatre àmbits: energies 
de sang; aigua i vent; vapor i carbó i electricitat. 
Vine a descobrir-la!

Visita teatralitzada a l’exposició “La Fàbrica Tèxtil”
Un passeig per la fàbrica!
Viatja al 1910 i converteix-te en obrer/obrera del tèxtil en el seu primer dia de feina.

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

 
Taller 
Vine a fer ciència!
Experiments que portaran els alumnes a formular 
hipòtesis que hauran de demostrar com a 
veritables científics.
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Educació Infantil

Educació Primària
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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Visite guidée à l’exposition “L’Usine Textile” 
L’Usine Textile
Entrez, c’est votre premier jour à l’usine. À quoi servaient les magasins à charbon, les 
chaudières, la machine à vapeur et le traitement industriel de la laine ? 
Et le bâtiment ? Il faut connaître l’emblème de l’Art Nouveau à Terrassa.

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, única a Europa.

Visita teatralitzada a l’exposició “La Fàbrica Tèxtil”
Els obrers fan història!   
T’endinsaràs a la vida dels obrers de començament del s.XX a 
Catalunya de la mà de personatges teatrals que et faran reviure 
aspectes rellevants de la societat d’aquell moment.

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

Taller
Es poden detectar les partícules subatòmiques?
Taller de detecció de muons fa visible aquestes partícules de la radiació 
natural i visita guiada a la renovada exposició "Explorant els orígens de 
l'Univers: el CERN”.

Visita lliure 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. 

Educació Secundària,

Batxillerat i Cicles Formatius
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Caps de setmana
Eines digitals per a famílies 
El mNACTEC organitzarà per a les famílies
tallers amb impressores 3D.
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Recorregut lliure autoguiat amb App 
App Terrassa Augmentada
Situa’t i viatja en el temps! Fes amb els teus alumnes l’itinerari 
guiat amb l’App de realitat augmentada per la Terrassa 
industrial i modernista. 
Els alumnes han de portar mòbil o tauleta.

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

38 Visites guiades

28 Tallers

6 Itineraris

24 Recursos


