18a SETMANA DE LA CIÈNCIA
Activitats especials incloses en l’entrada al Museu (places limitades)
Molt abans d’inventar-se la fotografia els científics feien dibuixos de les seves descobertes, voleu fer
d’il·lustradors científics amb les eines més modernes? Teniu curiositat per saber com es propaga el so? I
com funciona l’electricitat? Us interessen els llibres de divulgació científica? Si la resposta a les preguntes
anteriors és «sí» no us podeu perdre el cap de setmana del 23 i 24 de novembre a CosmoCaixa.

CosmoiPad: coneix, explora i dibuixa CosmoCaixa amb un iPad
Imatge: Estudi Puche, SL

La fusió entre art i ciència al palmell de la mà! Això és el que proposa aquesta activitat que ens
porta l’il·lustrador i dibuixant de la natura Carles Puche, de l’Estudi Puche, SL. Amb tauletes
tàctils, un senzill programari i altes dosis de curiositat i capacitat d’observació aprendreu a
veure amb uns altres ulls alguns dels espais del Museu. Copseu els detalls, esbosseu, calqueu,
dibuixeu o feu un collage al mateix temps que apreneu les curiositats de la natura.
Horari: 23 i 24 de novembre, sessions a les 12.00 i a les 17.00 h

Destinataris: Famílies, nens i nenes a partir de 6 anys

Els experiments omplen CosmoCaixa
Els tallers per descobrir el món de la ciència i la tecnologia són un dels atractius ja tradicionals del Museu. Però voleu
fer un tast de tots ells tal com fan els bons restaurants amb els seus plats estrella? Us atreviu a provar el que els «xefs»
del Museu cuinen entre bambolines? Energia, so, electricitat i tecnologia són alguns dels ingredients del menú. Bon
appétit!
Horari: 23 i 24 de novembre, diferents passis de les 11.00 a les 19.00 h

Destinataris: Adults, nens i nenes a partir de 5 anys

IX Mostra del Llibre de Ciència
En col·laboració amb l’Institut de Cultura de Barcelona i la Llibreria Laie, el Museu acull una nova edició de la mostra,
en què es poden conèixer les darreres novetats en divulgació científica, tant d’autors nacionals com internacionals. Es
tracta d’una bona ocasió per destacar el paper del llibre divulgatiu com un àmbit de la cultura imprescindible per a
l’adquisició d’un esperit crític. A més, la botiga Laie del Museu ofereix un descompte del 5% sobre els llibres i del 10%
en una selecció d’articles.
Horari: Del 22 al 24 de novembre, de 10.00 a 20.00 h
A més, els dies 23 i 24 Racó de Lectura Dinamitzat de 10.00 a 12.00 h

Destinataris: Adults i famílies

Preus

Entrada gratuïta: Nois i noies fins a 16 anys i clients de “La Caixa”.
Entrada general: 4 € | inclou la visita al Museu i exposicions temporals.
Altres activitats: entre 2 i 4 € | 50% de descompte per a clients de “La Caixa”. (places limitades)

Serveis del
Museu

Edifici accessible | Aparcament (Entrada per Quatre Camins, 89 - 2 h gratuïtes amb l’entrada al Museu) |
Armariets | Canviadors per a nadons | La botiga del Museu: Laie | Cafeteria-restaurant: Arcasa.

Adreça i
horari

CosmoCaixa | Isaac Newton, 26 | 08022 Barcelona | http://cosmocaixa.com
Obert de dimarts a diumenge de 10.00 a 20.00 h

