
Viu la Setmana Viu la Setmana Viu la Setmana Viu la Setmana     
de la ciènciade la ciènciade la ciènciade la ciència    

al al al al mNACTECmNACTECmNACTECmNACTEC    
ACTIVITATS FAMILIARS 

    
Del 12 al 22 de novembre     
i fins al 10 d’octubre de 2011: EXPOSICIÓ DE LA MÀQUINA 
“ENIGMA": una màquina de codificació de missatges. Lloc: nau del mNACTEC    
Procedència: Instituto de Historia y Cultura Militar. Ministerio de Defensa 
...................................................................................................................... 
Dissabte 13 de novembre  Lloc: expo CERN nau mNACTEC 

12 hores  
Contes infantils: tastets de biodiversitat a les Nits d’en Jan amb el conte  
“En Jan i les marietes”, amb el narrador Albert Estengre. Els infants  
assistents faran il·lustracions a partir dels conceptes explicats. De 5 a 8 anys. 
...................................................................................................................... 
Diumenge 14 de novembre  Lloc: Àgora i nau del mNACTEC 

JORNADA DE PORTES OBERTES, de 10 a 14.30 hores 
13 hores. ACTIVITAT SELECCIONADA 
Visita teatralitzada “La vida com a motor”.  
L’exploradora Florence us farà descobrir els combustibles fòssils i molt més.... 
Lloc: expo ENÉRGEIA | Gas i petroli: l’energia dels fòssils. Durada: 50 minuts. 

 ...................................................................................................................... 
Dissabte 20 de novembre  Lloc: Àgora del mNACTEC 
12 hores 
Contes infantils: tastets de biodiversitat a les Nits d’en Jan amb el conte  
“Les fulles són a dalt”, amb el narrador Albert Estengre. Els infants assistents  
de 5 a 8 anys, faran il·lustracions a partir dels conceptes explicats.  

........................................................................................................................ 
Diumenge 21 de novembre  Lloc: Auditori i nau del mNACTEC 
12 hores. ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA · ÚNICA SESSIÓ 
“Una paella amb Mr. Darwin”, amb Marc Boada, presentador del programa 
 Quèquicom?  A partir dels ingredients d’aquest plat tan conegut, Marc Boada  

        explicarà la teoria de l’evolució d’una manera clara i precisa.  
       ....................................................................................................................... 

TOTS ELS DIUMENGES ES REALITZEN ALTRES ACTIVITATS TEATRALITZADES I  
DEMOSTRACIONS    (VEGEU PROGRAMA ADJUNT DARRERA).  

 
               

 Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) 
                Rambla d'Ègara, 270. Terrassa. Tel. 93 736 89 66. www.mnactec.cat    



VIU LA SETMANA DE LA 
CIÈNCIA al mNACTEC  
Diumenge 14 de novembre  

Jornada de portes obertes,  

de 10 a 14.30 hores i tots els 

diumenges de novembre  
   
 

de 10 a 10.45 hores  (Lloc: exposició LA FÀBRICA TÈXTIL)  
Demostracions guiades de màquines tèxtils a La Fàbrica Tèxtil 
Descobreix com funcionen les màquines tèxtils: telers, contínues, pentinadores... 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
11 hores (Lloc: Àgora del mNACTEC) 
Taller teatralitzat “Juguem amb el cos” (a partir de 4 anys).   
Participa dels jocs d’expressió corporal i dibuixa el teu cos. Durada: 50’                       
-------------------------------------------------------------------------------------- 
D’11 a 11.20 hores  (Lloc: exposició EL TRANSPORT) 
Demostració a la Maqueta Ferroviària de trens en funcionament 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
12 hores  Recollir tiquet a la recepció / Aforament màxim 50 persones 
Visita teatralitzada a l’exposició La Fàbrica Tèxtil:  

“1910, un passeig per la fàbrica”. Durada: 50 minuts        
Amb demostracions i posada en funcionament de diverses màquines tèxtils.  
-------------------------------------------------------------------------------------- 
13 hores (Lloc: expo ENÉRGEIA | Gas i petroli: l’energia dels fòssils)     
Visita teatralitzada “La vida com a motor”. Durada: 50 minuts  
L’exploradora Florence us farà descobrir els processos dels combustibles fòssils 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
De 13 a 13.20 hores  (Lloc: exposició ENÉRGEIA) 
Demostracions d’alta tensió a la Gàbia de Faraday, àmbit de 
l’electricitat a l’exposició “Enérgeia”  
------------------------------------------------------------------------------------- 
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