Agenda
d’activitats
Octubre,
novembre
i desembre
de 2016

Activitats per a famílies

Activitats per a famílies

De diumenge
al Museu del Gas

Pel·lis en família

Vols viure la ciència i la tecnologia en família?
No et perdis les propostes que el Museu del Gas de la
Fundació Gas Natural Fenosa ofereix a petits i grans.
Plegats descobrirem la importància de l’eficiència
energètica, els avantatges del progrés tecnològic i els
secrets que amaga el patrimoni industrial.

Arriba la quarta edició del cicle de cinema Pel·lis en
família en el que podreu veure llargmetratges d’animació
ben coneguts per tots que, amb una nova perspectiva,
ens ajudaran a prendre consciència sobre diversos reptes
actuals. La projecció de les pel·lícules dóna peu a una
conversa que acaba amb una proposta d’activitats perquè
els nens i nenes puguin continuar el treball a casa. El cicle
de cinema d’enguany tractarà sobre la descoberta de
l’univers i ens convidarà a reflexionar sobre els grans reptes
tecnològics que han assolit els humans per arribar a l’espai.

Construïm un vehicle eòlic
Diumenge 9 d’octubre,
a les 11.30 h
Crearàs un vehicle capaç
d’assolir una velocitat
trepidant gràcies a la força
de l’aire.

Pere Quart o Joan Oliver?
Ens creem un alter ego!
Diumenge 23 d’octubre,
a les 11.30 h
En el marc de l’Any Pere
Quart 2016, idearàs un
nom per signar la teva
obra artística.
La força dels imants
Diumenge 13 de
novembre, a les 11.30 h
Descobriràs les curiositats
del magnetisme a través de
petits experiments i tornaràs
a casa amb un imant per
guarnir la nevera.

Atrapa la bandera
i el primer viatge espacial
Dissabte 8 d’octubre,
a les 17.30 h

Space Chimps
coneixent l’espai exterior
Dissabte 22 d’octubre,
a les 17.30 h

Planet 51 i la vida
a fora del planeta Terra
Dissabte 15 d’octubre,
a les 17.30 h

WALL-E i l’endemà
del planeta Terra
Dissabte 29 d’octubre,
a les 17.30 h

Tardes de dissabte
al Museu del Gas
Eco! Eco!
Dissabte 19 de novembre,
a les 17.30 h
Aprendràs què és el so i com
podem modificar-lo en un
laboratori, per gaudir
en família.

Vine a Pel·lis en família i la teva entrada se
sumarà a la recaptació d’Un dia de nassos.
Ajuda’ns a col·laborar amb la tasca de Pallapupas!

Activitats per al públic general

Activitats per a famílies

Fem Nadal
al Museu del Gas

Setmana del Turisme
Industrial

Novament, el Museu del Gas presenta tot un reguitzell de
tallers d’Advent en els que crearem l’imprescindible per tenir
la nostra llar a punt per celebrar les festes nadalenques.

Del 7 al 13 de novembre

Nadales per als millors
desitjos
Dijous 24 de novembre,
a les 17.30 h
Diumenge 27 de
novembre, a les 11.30 h
Crearàs felicitacions per
desitjar molt bones festes.
Fem una corona de Nadal
Dijous 1 de desembre,
a les 17.30 h
Diumenge 4 de desembre,
a les 11.30 h
Crearàs aquesta decoració
tan típica i nadalenca.

Nadal al món
Dijous 8 de desembre, a
les 17.30 h
Diumenge 11 de desembre,
a les 11.30 h
Coneixeràs com se celebren
les Festes a Grècia.
Un arbre de Nadal
a cada casa
Dijous 15 de desembre,
a les 17.30 h
Diumenge 18 de
desembre, a les 11.30 h
Prepararàs un guarniment
personalitzat per engalanar
l’arbre de Nadal.

Uneix-te al Club CH4 del Museu del Gas de la
Fundació Gas Natural Fenosa posant-te en contacte amb
nosaltres. Gaudiràs d’aquestes i de moltes altres activitats
exclusives que preparem especialment per a tu!

Preu: 2 ¤. Gratuït per als membres del Club CH4.
Reserves: 934 129 640, museugasfgnf@gasnaturalfenosa.com o a
través del web. Aforament limitat. Per a totes les activitats, la inscripció
s’obrirà 15 dies abans de la data de realització. Per a les sessions de
cinema, no es permetrà l’entrada un cop iniciada la projecció.

Jornades de portes obertes al Museu
Visita guiada teatralitzada:
Com fèiem el gas per
il·luminar?
Divendres 11 de novembre,
a les 17.30 h
Dissabte 12 de novembre,
a les 17.30 h
Coneixeràs com es va crear
l’energia capaç de vèncer la
foscor de la nit.

Activitat
gratuïta
oberta a
tothom

Activitats per al públic general

21a Setmana de la Ciència
De l’11 al 20 de novembre
El Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa
se suma a la celebració de la Setmana de
la Ciència amb activitats que volen apropar
Activitatss
gratuïte a
la ciència i la tecnologia al nostre dia a dia.
obertes
tothom
Facilitar l’accés a la cultura científica és
imprescindible per esdevenir conscients
de la importància de la recerca i la innovació en el
desenvolupament de la nostra societat.
Juguem amb la ciència
Dimarts 15 de novembre,
a les 17.30 h
Aprendràs què són els
gasos a través de petits
experiments per gaudir
en família.
El museu és ple de ciència!
Dimecres 16 de novembre,
a les 19 h
Descobriràs l’evolució
de l’energia a través
d’una visita guiada a
les exposicions.

Big Van. Científics
sobre rodes
Divendres 18 de
novembre, a les 20 h
Gaudiràs de la ciència
a través dels monòlegs
humorístics d’aquest grup
d’investigadors.

Exposició temporal

Un calidoscopi a la ciutat.
10 anys de l’edifici
de Gas Natural Fenosa
Amb motiu del desè aniversari de l’edifici Gas Natural
Fenosa, el Museu del Gas presenta una exposició
temporal dissenyada per Benedetta Tagliabue i el seu
estudi Miralles Tagliabue EMBT, sobre aquest singular
element icònic del perfil urbà de Barcelona. El visitant
experimentarà les particularitats de l’actual seu de Gas
Natural Fenosa a través d’un muntatge expositiu que
reinterpreta l’edifici mitjançant els seus reflexos i la
disposició espacial de les seves sales. La mostra està
formada per maquetes i mitjans audiovisuals que narren el
procés de disseny de l’edifici des dels primers esbossos
fins a la construcció. Per aprofundir en els continguts de
l’exposició, es duran a terme activitats complementàries
adreçades a tots els públics en el Museu del Gas i una
mostra addicional a la Fundació Enric Miralles, a Barcelona.

La festa de la ciència,
amb Dani Jiménez
Diumenge 20 de
novembre, a les 11.30 h
Clausurarem la Setmana
de la Ciència amb una gran
festa per sentir la màgia de
l’energia.

Reserves: 934 129 640, museugasfgnf@gasnaturalfenosa.com
o a través del web. Aforament limitat. Per a totes les activitats,
la inscripció s’obrirà 15 dies abans de la data de realització.

Preu: 3 ¤. Entrada reduïda: 2 ¤.
Visites comentades i tallers didàctics de l’exposició,
amb cita prèvia.

Arqueta
Monograma de la companyia Catalana de Gas y Electricidad,
amb motiu del centenari de la fundació de l’empresa.
Ferro.
c. 1984-1987

Cada primer diumenge de mes, a les 12 h, us oferim
una visita guiada gratuïta que us permetrà descobrir
el museu des d’una nova perspectiva!

Museu del Gas
Fundació Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 8
08201 Sabadell (Barcelona)
Tel. 934 129 640
museugasfgnf@gasnaturalfenosa.com
www.museudelgas.org
www.fundaciongasnaturalfenosa.org
FB: www.facebook.com/museudelgas
TW: @MuseodelGas
INS: @MuseudelGas

