
VACANCES
AL  MUSEU
juga amb la ciència, juga amb la tècnica

ACCIÓ EDUCATIVA
TALLERS DE
SETMANA SANTA
2019

Dilluns 15 d’abril de 2019

DECOREM LA PASQUA
Amb diferents materials, decorarem un element tradicional d’aquestes festes: els ous de 
Pasqua. Recordarem l’origen d’aquesta tradició i els nens i les nenes tindran una petita sorpresa.
* Si us plau, comuniqueu-nos si el vostre fill/a té alguna al·lèrgia alimentària

Dimarts 16 d’abril de 2019

COM ENS POT AJUDAR LA TECNOLOGIA?
Visitarem l’exposició “Perill! Salvats per la tecnologia” i coneixerem diversos casos pràctics en què 
la tecnologia ens pot ajudar. Amb material reciclat, construirem un element tecnològic que ens 
podria ajudar en cas de perill.
* Podeu portar ampolles d’aigua grans 

Dimecres 17 d’abril de 2019

CONSTRUÏM LES NOSTRES JOGUINES
Descobrirem a quins jocs juguen a diversos països del món. Amb materials senzills, construirem un 
joc que ens endurem a casa per jugar amb els nostres amics i familiars.
*Podeu portar rotlles de paper de cuina
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www.mnactec.cat
Museu 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

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
TALLERS DE SETMANA SANTA

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

DATES, HORARI I EDATS
• Dates: 15-16-17 d’abril
• Horari: 9 a 14 hores (Possibilitat d’acollida de 8 a 9 hores i de 14 a 

15 hores)
• Edats: Grup A (5 a 8 anys) | Grup B (9 a 12 anys)

• Preu taller: 16€/dia

• Servei d’acollida: De 8 a 9 h i de 14 a 15 hores.
• Preu acollida: 1,50€ matí i 1,50€ migdia / 2,50€ matí i migdia (la 

inscripció de l’acollida s’ha de fer al mateix temps que la del taller. 
En cas de no arribar a un mínim de nens/es, no s’oferirà el servei).

INSCRIPCIONS I PAGAMENTS
• Inscripció de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, al telèfon 93 789 

22 44, del dilluns 11 de març fins al divendres 5 d’abril de 2019.  
• Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre de trucada.
• El Museu es reserva el dret de cancel·lar els tallers si no s’arriba a 

un mínim d’inscripcions. 
• 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/nena i el número de preinscripció.
• La família que inscrigui més d’un fill tindrà una bonificació del 5% 

pel segon fill/a o més fills/es.
• Es considerarà anul·lada qualsevol preinscripció que no hagi estat 

formalitzada durant els 5 dies hàbils després d’haver efectuat la 
trucada.

• La formalització es farà mitjançant l’enviament de la butlleta d’inscripció 
al correu electrònic: serveiseducatius.mnactec@gencat.cat

• En cas d’anul·lació del/s taller/s per motius justificats, es retornarà 
el 50% del pagament que s’hagi efectuat. S’haurà de presentar 
justificació.

INCORPORACIÓ AL TALLER
El dia d’incorporació al taller s’ha de portar:
• La fitxa sanitària i de sortida degudament emplenada. També ens la 

podeu fer arribar al correu electrònic abans esmentat.
• Una fotocòpia de la targeta del CatSalut i de les vacunes rebudes.

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

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

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

Decorem la Pasqua   15 d’abril de 2019

Com ens pot ajudar la tecnologia? 16 d’abril de 2019

Construïm les nostres joguines 17 d’abril de 2019

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.

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

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

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


