JUNY 2014

Celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient submergintnos en les profunditats de l’oceà i arranquem la programació especial d’estiu, amb la novetat que obrim els dilluns!

ICM-CSIC GEOMAR

To Space and Back

Nou programa al Planetari
L’exploració espacial ens ha proporcionat tecnologia i materials de
què gaudim en la nostra vida quotidiana sense ser-ne gaire conscients. Descobriu el que la cursa espacial ens ha retornat amb aquesta
nova proposta del Planetari.

Dia Mundial del Medi Ambient

Activitats especials (places limitades)
El 7 i 8 de juny celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient amb una sèrie de
tallers que tenen el mar com a protagonista. Vols experimentar la sensació
d’explorar els oceans amb un submarí? Què creus que hi ha a les profunditats dels mars? Hi ha vida sota el gel antàrtic? Activitats organitzades en
col·laboració amb l’ICM-CSIC.

Quan: A partir del 21 de juny (diverses
sessions tots els dies) | Preu: 4 €, 50% de
descompte per a clients de “La Caixa”

Quan: 7 i 8 de juny | Destinataris: famílies | Preu: activitats incloses amb l’entrada
al Museu excepte el taller del gel antàrtic: 4 € per sessió, 50% de descompte per
a clients de “La Caixa”
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Estiu a CosmoCaixa

Quan: del 21/06 al 07/09 (diverses sessions, tots els dies) | Destinataris: famílies,
nens i nenes a partir de 3 anys | Preu: Tallers: 4 € per sessió, 50% de descompte
per a clients de “La Caixa”; Casals: 2 € per participant, inclou entrada al Museu i
una activitat (1 € extra per cada activitat addicional)

Top Ciència

Exposició temporal
Saps que a casa nostra es fa recerca de primer nivell? Vine
a CosmoCaixa i esbrina si estem a prop d’aconseguir una
vacuna contra la sida i com la llum pot fer més segura la
teva navegació per Internet.
Destinataris: joves i adults | Preu: visita inclosa amb l’entrada al Museu

Preus
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Activitats especials i casals d’estiu (places limitades)
Gaudiu del bon temps i de les vacances escolars amb els
tallers familiars i l’oferta de casals i esplais científics que
us hem preparat. Conegueu de més a prop com eren els
triceratops, un dels dinosaures més estimats; descobriu
la ciència que hi ha rere la papiroflèxia o submergiu-vos
en els materials del futur. Tot això i molt més aquest estiu i amb horari ampliat: també obrim els dilluns!

▪ 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 | Cafeteriarestaurant: Arcasa

Adreça i horari

CosmoCaixa | Isaac Newton, 26 |
08022 Barcelona
Obert de dimarts a diumenge de
10.00 a 20.00 h
Del 21/6 al 7/9 obert de dilluns a
diumenge

