Vine aquest gener a CosmoCaixa i viuràs la ciència més divertida!
Podràs experimentar amb bombolles de sabó al nou laboratori del CosmoCaixa i descobrir amb els teus fills quins
secrets científics amaguen. I és que la ciència no té res d’avorrida, en cap cas! I si no t’ho creus, vine a la nova edició
del cicle de monòlegs científics The Big Van Theory i veuràs com pot ser de divertida si s’explica amb una mica de
gràcia.

Imatge: Maria López de la Calle, Wikimedia

EL MISTERI DE LES BOMBOLLES
Nou Laboratori a partir del 11 de gener (places limitades)
Aigua, una mica de sabó, una breu sacsejada i una anella a través de la qual
bufar. Això és l'únic que cal per passar-s'ho pipa bufant bombolles de sabó,
però voleu saber quina és la ciència que hi ha al darrera d'aquesta diversió
centenària? Descobriu amb aquest nou laboratori perquè les bombolles són
sempre esfèriques o perquè tenen aquests colors iridescents, i tot això a
l’hora que us divertiu mentre les bufeu, les feu flotar o les esclateu.

Horari: A partir de l'11 de gener, caps de setmana i festius, a les 17.00 h | Destinataris: Famílies, nens i nenes a partir de 5 anys |
Preu: 2 € per sessió, 50% de descompte per a clients de "La Caixa"

THE BIG VAN THEORY
Espectacle de ciència (places limitades)
Es pot explicar ciència amb humor? Els científics-monologuistes de The
Big Van Theory ens demostren que sí! Tan sols cal posar-hi una mica
d'imaginació i creativitat. Si voleu saber perquè no podem ser
invisibles, quin sentit té que els físics s'entretinguin a fer col·lidir
partícules o si és possible córrer més ràpid que un terratrèmol, no us
perdeu aquesta nova edició del certamen de monòlegs de ciència, una
iniciativa que compta amb el suport de la FECYT i del British Council.
Horari: Dijous, 30 de gener, a les 19.00 h | Destinataris: Joves i adults | Més informació i reserves: CosmoCaixa.com/agenda

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
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 | www.laCaixa.es/ObraSocial
Obert de dimarts a diumenge de 10.00 a 20.00 h

Dues exposicions que no et pots perdre!
Durant els primers mesos de l’any que comença tens la darrera oportunitat per descobrir el món que tenim davant,
però que no podem veure a simple vista, a l’exposició Microvida. I coneix el Mediterrani com mai ho has fet, un dels
mars interiors més gran del món, bressol d’innumerables cultures i civilitzacions. Descobreix quin futur li espera i com
ens afectarà als que hi vivim a la vora!

MEDITERRANI
Exposició temporal inclosa en l'entrada al Museu
Amb el subtítol "El nostre mar com mai l'has vist", l'exposició s'endinsa
en el coneixement científic que tenim del Mediterrani per redescobrirlo al públic sota uns nous ulls. Es tracta d'un dels mars interiors més
grans del món, bressol de civilitzacions i via de comunicació entre
diferents cultures humanes. Ara, després de mil·lennis d'ocupació, la
forta pressió demogràfica i el canvi climàtic n'amenacen la
biodiversitat. Voleu saber quins són els reptes a què s'enfronta el mare
nostrum i els seus habitants? Només així serem capaços d'actuar-hi i
posar-hi fre.
Destinataris: Joves i adults | Preu: Visita inclosa amb l'entrada al Museu

MICROVIDA, MÉS ENLLÀ DE L'ULL HUMÀ
Exposició temporal inclosa en l'entrada al Museu
Sabíeu que al cap d'una agulla hi caben milions de bacteris? I que en uns
pocs grams de pols hi pot haver centenars d'àcars? Fins fa 300 anys, el
món dels organismes més petits escapava al coneixement humà, no hi
havia manera de veure'ls. La invenció del microscopi va suposar un pas de
gegant per descobrir aquests microuniversos poblats de criatures
estranyes fins aleshores. Durant l’inici de 2014 teniu la darrera oportunitat
per visitar aquesta mostra al Museu, en què podeu veure, per exemple, el
que amaguen unes poques gotes d'un bassal d'aigua.
Quan: Fins al 21 d'abril | Destinataris: Tots els públics | Preu: Visita inclosa amb l'entrada al Museu

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
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 | www.laCaixa.es/ObraSocial
Obert de dimarts a diumenge de 10.00 a 20.00 h

