


En motiu de la inauguració del
nou Museu de la Ciència,
CosmoCaixa Barcelona ofereix
una visita gratuïta a tots els
centres escolars durant el primer
trimestre del curs 2004-2005.
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Presentació

CosmoCaixa, el nou Museu de la Ciència, reneix després d’un parèntesi
durant el qual ha crescut i s’ha modernitzat per respondre a les
demandes creixents dels seus visitants. Tornar a començar després
de més de vint anys és tot un privilegi. Durant aquest temps hem après
a conversar en les exposicions, en les conferències, en els debats, en
els cursos; tot plegat en un escenari informal, però rigorós i creïble. La
nova oferta continua consistint en exposicions i activitats en favor del
coneixement, del mètode científic i l’opinió dels ciutadans en ciència.
Tanmateix, l’audiència, la ciència i la tecnologia no deixen de créixer i
de diversificar-se. I així entrem, sense complexos, en un nou segle en
el qual allò científic és el que més influeix en la vida de cada dia. Tot
això ha tingut conseqüències a l’hora de dissenyar els nous espais de
trobada i els nous programes. La nostra intenció és que les noves
instal·lacions continuïn sent el lloc natural dels esdeveniments científics
amb interès per als ciutadans. Iniciem el nou trajecte junts, ciutadans,
científics i museòlegs, amb la il·lusió que CosmoCaixa es mereixi aviat
el qualificatiu d’una universitat científica per a tots els ciutadans.

Jorge Wagensberg
Director



05 Què és el nou Museu de la Ciència?
Exposició permanent

Sala de la Matèria

En aquesta sala, el Museu proposa observar una part de la realitat, d’un objecte o
d’un fenomen, abordant-los des de qualsevol disciplina científica.

La sala presenta un recorregut per la història de la matèria. S’inicia amb les lleis
fonamentals que regeixen el comportament de la matèria i donen les claus del
desenvolupament de la vida sobre la terra i l’aparició de la intel·ligència per acabar
copsant l’origen i les claus de la civilització.

El contingut s’articula en quatre grans àmbits temàtics que hem anomenat: matèria
inerta, matèria viva, matèria intel·ligent i matèria civilitzada.

• Matèria inerta
Ara fa 13.700 milions d’anys, arran
d’una gran explosió, va començar a
configurar-se l’Univers. Fa uns 5.000
milions d’anys va néixer el Sol, i a partir
de les seves restes es va originar la
Terra.

En el marc d’aquest planeta sotmès a
contínues transformacions farem un
repàs a les lleis fonamentals de la
natura i als fenòmens l’explicació dels
quals es fonamenta en aquestes lleis:
l’òptica, la mecànica, la dinàmica, els
fluids, la geologia, la meteorologia, ...
acabant amb una reflexió sobre l’atzar,
que és capaç de produir canvis
inesperats!

Protuberància eruptiva expel·lida pel Sol, juny de 2000. Imatge del SOHO

(ESA&NASA)
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• Matèria viva
Fa gairebé 4.000 milions d’anys va aparèixer el primer
organisme viu: hi va haver un únic origen de la vida!
D’aquell organisme van sorgir totes les espècies vives
que coneixem avui, la vida va anar augmentant en
complexitat i va guanyar independència respecte del
medi incert que l’envoltava.

En aquest àmbit es presenta la matèria viva amb un
recorregut per la seva evolució: els éssers unicel·lulars
i pluricel·lulars, els primers metabolismes i ecosistemes,
la conquesta de terra ferma i les estratègies de la vida
per adaptar-se al medi. Tot el que calia per arribar a
la matèria intel·ligent.

• Matèria intel·ligent
El grau d’intel·ligència de les diferents espècies es
reflecteix en la capacitat dels éssers vius per recollir
i processar la informació que els cal per donar
resposta als canvis. La peça fonamental d’aquests
mecanismes és la neurona. En aquest espai trobarem
un subàmbit dedicat a la percepció, on descobrirem
la complexitat del cervell.

• Matèria civilitzada
En aquest àmbit es recullen les grans fites de
la civilització. El bipedisme, les primeres
indústries, la domesticació del foc, l’adquisició
de l’autoconsciència i del llenguatge en són
només algunes.

L’esglaó més alt de l’hominització s’il·lustra amb
l’Homo sapiens sapiens, que  ha estat l’únic
capaç de fer-se preguntes sobre si mateix, de
transformar la matèria, inventar-la i fabricar nous
materials.

Christie Lyons
Christie Lyons
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Espais singulars

Bosc inundat
En un espai de 1.000 m2 s’ha reproduït un ecosistema únic
com és la selva amazònica, on es calcula que es troba el 50%
de la biodiversitat mundial.
S’ha realitzat una rèplica d’una zona de l’Amazònia brasilera
on podreu gaudir dels ambients (parts inundades, terra ferma,
subsòl, capçada...) i de les espècies vives més emblemàtiques.

Hubble

Space Telescope NASA-ESA

Mur geològic
Amb la geologia a l’abast de la mà, gaudireu de la
bellesa de més de 90 tones de roca d’arreu del món.
El Mur geològic està format per set talls de roca que
responen a diverses estructures geològiques. Es
presenten mòduls interactius que revelen els
processos geològics que els han originat.

Toca toca!
A l’espai del Toca toca! us presentem tres dels grups
d’ecosistemes o biomes més característics de la Terra: les
selves, les mediterrànies i els deserts. En aquesta sala
tractarem les ciències de la vida des d’una vessant
interdisciplinària i pràctica.
L’objectiu és apropar-nos a aquests ambients a través dels
éssers vius que els habiten i fomentar el respecte per la
natura: amb l’observació descobrirem aspectes morfològics,
fisiològics i d’adaptació a l’entorn dels ésser vius.

Planetari
Presentem el primer planetari digital de Barcelona, que permet
contemplar el cel de nit i viatjar tant en l’espai com en el temps,
observant l’Univers des de qualsevol perspectiva.
Amb mitjans audiovisuals i un avançat sistema de simulació
astronòmica en tres dimensions, els alumnes se submergiran
tant en les zones més properes com en les més recòndites de
l’Univers.
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Planetari Bombolla
Un espai per iniciar en l'astronomia nens i nenes de 3 a 8 anys
El Planetari Bombolla ens endinsa en una nit serena i ens convida a contemplar el
cel i descobrir estrelles i constel·lacions mentre s’expliquen les seves històries.
Coneixerem també altres astres: el Sol, la Lluna i els planetes; per què hi ha dies i
nits i què són les fases de la Lluna.

Clik
És l'espai del Museu per a la
descoberta i l'experimentació adreçat
a nens i nenes de 3 a 6 anys
El contingut de la sala, estructurat al
voltant de quatre eixos temàtics (la llum
i els miralls, els sentits, la força i les
màquines, i la comunicació) es presenta
de manera que desperti la curiositat
dels més petits i els engresqui a
participar en el pensament científic a
través del joc.

Flash
Un espai per estimular la curiositat i
el gust per la ciència de nens i nenes
de 7 a 9 anys
La sala s'estructura al voltant d'àmbits
que permeten observar la realitat que
ens envolta.
Alguns mòduls ensenyen com la natura
modela el paisatge i els infants, amb la
seva actuació o amb recursos tècnics
i màquines, el poden modificar. Tot
jugant descobriran, a més, els trets
comuns d'alguns éssers vius que formen
part d'aquest paisatge.

Hubble Space Telescope NASA-ESA
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Exposicions temporals

Del setembre de 2004 a l’octubre de 2005

Què millor per endinsar-nos en l’apassionant món dels dinosaures que poder-ne
veure sis esquelets complets pertanyents a un dels grups més ben conservats del
món?

Els dinosaures d’aquesta exposició pertanyen al gènere Iguanodont, van viure a
l’actual Bèlgica ara fa uns 120 milions d’anys, i no van ser desenterrats i descoberts
fins el 1878. Des de llavors, se n’ha intentat reconstruir l’anatomia i la morfologia, i
descriure el seu comportament i mode de vida amb diferents teories: se’ls ha
considerat des d’un gran llangardaix fins a una mena de cangur.



Del setembre de 2004 al juny de 2005
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Com fer fusta
sense malmetre el bosc

L’exposició parteix de la tesi que els
coneixements científics actuals permeten
trobar un equilibri en l’explotació i la
conservació del bosc.

Hi ha una presentació sobre les “males
pràctiques” de l’home a l’illa de Pasqua,
a les selves tropicals i a la península
Ibèrica, on les desforestacions han produït
catàstrofes gairebé irreversibles per
traspassar aquesta “línia roja”.

Es complementa amb dos casos pràctics
d’explotació sostenible de boscos ben
diferents: mediterrani i tropical amazònic.

Definim la “línia roja” com aquell límit per sota del qual no es pot
explotar un bosc sense afectar-ne la conservació.
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Visites lliures
Podeu visitar lliurement la sala de la Matèria, el Mur geològic i les exposicions
“Els Iguanos” i “La línia roja”.
Els espais Bosc inundat, Toca toca!, Clik, Flash i Planetari Bombolla també estan
oberts per ser visitats lliurement quan no s’hi realitzen sessions conduïdes.

El Museu posa a la vostra disposició material de suport.

Preu visita al Museu: 1,50 € / alumne
Informació i reserves:
Servei d’Atenció al Visitant
Tel. 93 212 60 50
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Activitats conduïdes
Els espais singulars del Museu disposen de monitors especialitzats.

Al Bosc inundat es realitzarà un
recorregut que permetrà analitzar un dels
ecosistemes més rics del món en
biodiversitat i ressaltar la importància de les
cadenes tròfiques i de la conservació del
medi.

A la sala del Toca toca! un
monitor especialitzat ens conduirà per
un recorregut on els animals i les plantes
prenen un paper protagonista per
explicar les característiques de cada
ecosistema. Aprendrem a identificar-los,
a interaccionar amb ells i a observar les
diferents espècies.
En aquesta activitat s’utilitzaran lupes i
microscopis.

La sala del Clik és una primera
aproximació a la ciència on l'observació, la
interrogació i la sorpresa esdevenen eines
de motivació.
El monitor i el mestre animen els menuts a
interaccionar amb diversos materials i els
plantegen reptes per resoldre. Com una
estratègia més del joc, se'ls estimula a
expressar i compartir les seves descobertes.

Francisco Ontañón

Francisco Ontañón
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A l’espai del Flash trobarem els mòduls que presenten una llei, una tècnica o
un principi físic, alhora que permeten explorar i descobrir aspectes de la ciència
relacionats amb l’entorn.

El monitor i el mestre animaran els nens i les nenes a observar els canvis del curs
d'un riu, a construir com un arquitecte, a investigar l'electricitat... Es tracta d'obrir-
se al coneixement científic treballant en equip i partint de la pròpia experiència.

Preus: Bosc inundat 10 € / grup classe + Visita al Museu
Toca toca!, Clik, Flash i Planetari Bombolla, 47 € / grup classe
(inclou la visita al Museu)
Places limitades

Informació i reserves:
Servei d’Atenció al Visitant
Tel. 93 212 60 50
savibcn.fundacio@lacaixa.es

Al Planetari Bombolla el
monitor ajuda els nens a reconèixer els
planetes que giren al voltant del Sol. Durant
l'activitat, els més menuts relacionen el
moviment de la Terra amb l'alternança de
dies i nits i descobreixen que les estacions
de l'any vénen condicionades pel moviment
del nostre planeta.

La cúpula de projecció permet gaudir del
cel que podríem veure a qualsevol hora
del dia.

Activitats conduïdes
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Història de la matèria
Aquest itinerari recorre alguns dels mòduls interactius, peces i animals vius més
emblemàtics del Museu, responent algunes de les moltes preguntes d’aquesta història.
Des del Big Bang fins al visitant mateix, es tracten les grans efemèrides de l’evolució
de la matèria: el seu origen, l’aparició de la vida, la intel·ligència i la civilització.

Mur geològic
Quan es talla una muntanya o l’erosió la castiga durant força temps, es fan visibles
tot de formes i estructures que revelen la geologia del planeta. El Mur geològic ens
mostra set grans talls de roca real. Cadascun d’ells il·lustra una estructura geològica
diferent, i els experiments que els acompanyen mostren els processos geològics que
els han originat.

Reconstruir el passat
De vegades la Natura ens ofereix una troballa única i excepcional que ens permet
reconstruir el passat a partir de fòssils. Descobrir i reconstruir històries amagades
d’objectes que han estat testimonis d’aquest passat és un exercici apassionant que
ens convida a reflexionar.

Sostenibilitat d’un bosc
És possible explotar un bosc sense malmetre’l? Els coneixements científics actuals
defineixen la “línia roja” com un límit sota el qual es pot explotar un bosc sense
afectar-ne la conservació. El recorregut pel Bosc inundat ens permetrà conèixer un
bosc amazònic, un ecosistema valuós i fràgil.

Durada: 45 minuts
Preu: 10 € / grup classe + Visita al Museu
Places limitades
Informació i reserves:
Servei d’Atenció al Visitant
Tel. 93 212 60 50
savibcn.fundacio@lacaixa.es
www.fundacio.lacaixa.es

Itineraris
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Estratègies: sobreviure en
el medi
El taller ens porta a descobrir la relació que
hi ha entre els factors físics i la vida que es
desenvolupa en un lloc determinat
L’activitat pretén afavorir el coneixement del nostre
ecosistema. Els experiments i les imatges que
es presenten permeten comprovar com els éssers
vius han resolt les necessitats primàries per
sobreviure en diferents ambients.

Fem de paleontòlegs
Taller per aprendre què són els fòssils,
com es van formar i quines informacions
es desprenen del seu estudi
Durant el taller classificarem fòssils, simularem
processos de fossilització i descobrirem com
treballen els paleontòlegs. El taller es
complementa amb una visita guiada a la sala
d’exposicions.

Fenòmens elèctrics
Iniciació a l’observació i la comprensió de
fenòmens elèctrics quotidians
Existeixen “camins” pels quals passi l’electricitat?
Hi ha electricitat en una cadira?

Aquest taller presenta experiments que permeten
descobrir que tots els fenòmens elèctrics tenen un
origen comú: la càrrega elèctrica. S’introdueixen
experiències per comprendre què hi ha darrere
l’endoll, com es genera el corrent elèctric, ...

Francisco Ontañón

Sergio Parra

Tallers
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Escrit a les roques
Activitat que, a partir de l’observació i
l’experimentació, intenta despertar la curiositat
per la geologia
El recorregut pel Mur geològic permet gaudir de
grans talls de roca tal i com es veuen en un
aflorament al camp. Les formes i estructures
visibles en aquests talls ens conviden a fer-nos
preguntes i a investigar com s’han originat.

Durant el taller, es farà la interpretació de diferents
processos geològics i es buscarà l’explicació als
fenòmens que modelen l’escorça terrestre.

L'energia
Un taller participatiu que mostra les diferents manifestacions de l'energia i
l'aprofitament de les seves transformacions per part de l'home
D'on surt l'energia? Podem "fabricar-ne"? Què volem dir quan afirmem que l'energia
es transforma? Aquests són alguns dels interrogants als quals el grup, amb l'ajut del
monitor, buscarà resposta en el decurs del taller.

El món de la cèl·lula
Taller per descobrir quina és la unitat
fonamental de la vida a través de
l’observació
L’experimentació de diferents mostres i
preparacions microscòpiques ens aproparà al
món de la cèl·lula. L’objectiu del taller és arribar
a deduir que la cèl·lula és la unitat funcional i
estructural dels éssers vius, on es
desenvolupen totes les seves funcions vitals.

Tallers

Christie Lyons
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Llum i color
El taller mostra la naturalesa de la llum, les
lleis de l’òptica geomètrica i la teoria del color
Utilitzant materials diversos, com miralls, prismes
dispersors, focus de llum blanca, etc., es plantegen
hipòtesis per resoldre qüestions sobre la llum i es
comproven les solucions de manera experimental.

Quin temps fa
avui?
Taller que pretén despertar
l’afició a observar el temps
meteorològic amb criteri
científic
Durant la visita a l’estació
meteorològica es recolliran
dades de les variables
atmosfèriques per comentar-les
posteriorment alhora que
s’analitzen mapes
meteorològics i imatges del
Meteosat.

Ull viu
Un taller per fer pensar a partir de les matemàtiques pràctiques
Es confeccionen models senzills per resoldre qüestions complexes. D’aquesta manera
descobrim que les matemàtiques proposen un model de pensament i que són una
bona eina per a la resolució de molts problemes de la vida quotidiana.

Tallers



Durada: aproximadament 1h 15 minuts + 45 minuts d’itinerari en
alguns tallers
Preus: 47 € / grup classe (inclou la visita al Museu)
Excepte: Fem de paleontòlegs, Escrit a les roques, Els fluids i
Quin temps fa avui?, que inclouen itinerari, 55 € / grup classe
(inclou la visita al Museu)
Places limitades

Informació i reserves:
Servei d’Atenció al Visitant
Tel. 93 212 60 50
savibcn.fundacio@lacaixa.es
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Francisco Ontañón

Reaccions químiques
Introducció al món de la química a través de
l'experimentació, per determinar què és un canvi
químic i observar diferents tipus de reaccions
La química forma part de la nostra vida quotidiana,
però ens hem parat mai a pensar què és una reacció
química? Quina utilitat té? Podem sintetitzar noves
substàncies amb reaccions químiques?

Viu l’electricitat!
Un taller participatiu que proposa descobrir la base electrostàtica de molts
fenòmens que ens envolten
Un generador de 80.000 volts i de baixa intensitat ens permetrà experimentar amb
els efectes de les càrregues elèctriques, percebre una pluja d’electrons, ...
Fent paral·lelismes amb un circuit hidràulic, visualitzarem el transport del corrent per
fer comprensibles als alumnes els conceptes de resistència, voltatge i intensitat.

Els fluids
El taller pretén que els alumnes, a partir de
l’experimentació, arribin a deduir què són els
fluids i quines són les seves característiques
Què tenen en comú líquids i gasos? Què els
diferencia dels sòlids? Com es comporta un gas si
en variem la temperatura, el volum o la pressió?

Francisco Ontañón

Tallers
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Els alumnes s’endinsen en el coneixement de l’Univers amb un llenguatge i
una temàtica adequada per a cada cicle educatiu.

Sessions d’Astronomia bàsica
• Introducció a l’Astronomia: les fases de la Lluna

La Terra dins de l’Univers, el nostre firmament, les constel·lacions i el perquè
de les fases de la Lluna
Recomanat: cicle mitjà i superior de Primària i primer cicle d’ESO

• Introducció a l’Astronomia: els eclipsis
La Terra dins de l’Univers, el nostre firmament, les constel·lacions i el perquè
dels eclipsis
Recomanat: cicle superior de Primària i primer cicle d’ESO

• Introducció a l’Astronomia: les estacions de l’any
La Terra dins de l’Univers, el nostre firmament, les constel·lacions i la successió
de les estacions
Recomanat: primer i segon cicle d’ESO

• El Sistema Solar dins de l’Univers i la mecànica dels eclipsis
La Terra dins de l’Univers, tipus de galàxies i conceptes de mecànica celest, els
eclipsis
Recomanat: primer i segon cicle d’ESO

• El Sistema Solar dins de l’Univers i les estacions
La Terra dins de l’Univers, tipus de galàxies i conceptes de mecànica celest, les
estacions
Recomanat: segon cicle d’ESO i Secundària postobligatòria

Sessions especialitzades
En aquestes sessions es posa un èmfasi especial en aspectes més complexos
d’astronomia i que van més enllà del currículum

• Els altres cels: Sabrem com es veu el cel de nit des de diferents llocs de la Terra
Recomanat: segon cicle d’ESO i Secundària postobligatòria

• Les lleis de Kepler: Gaudirem del cel de nit i aprofundirem en temes de mecànica
celest i de moviments reals i aparents dels planetes
Recomanat: Secundària postobligatòria

Programes de Planetari



Què es pot fer al nou Museu? 20

Francisco Ontañón

Durada: 45 minuts
Preu: 1 € / per alumne + Visita
al Museu
Places limitades

Informació i reserves:
Servei d’Atenció al Visitant
Tel. 93 212 60 50
savibcn.fundacio@lacaixa.es

Programes generals
Expliquen diferents històries astronòmiques mitjançant la combinació de
diferents elements audiovisuals

• El cec d’ulls d’estrelles: A través d’un conte coneixerem la història d’un tirà i d’un
savi que li farà veure que no podrà controlar mai ni la Terra ni les estrelles
Recomanat: Primària

• Gènesi: El cel que veiem des de la Terra a través d’un recorregut per la història 
de l’Univers, des del Big Bang fins als nostres dies
Recomanat: cicle mitjà i superior de Primària i ESO

• Galàxies llunyanes: L’estructura del Cosmos a gran escala i el sorprenent món 
de les galàxies per conèixer la nostra llar dins l’Univers
Recomanat: segon cicle d’ESO i Secundària postobligatòria

Programes de Planetari
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Lliçons de Ciència
Un monitor desenvoluparà conceptes científics curriculars a partir de diferents
mòduls i objectes del Museu
A les sales trobareu diferents disciplines científiques: geologia, òptica, mecànica,
biologia, ...tractades sempre d’una manera interdisciplinària i pràctica. Les lliçons de
ciència ajudaran a aprofundir en un tema monogràfic al voltant dels mòduls i temes
seleccionats.

Primeres propostes:
De què és feta la matèria?
El pèndol de Foucault
L’origen de la vida

Consulteu programació al web de
CosmoCaixa Barcelona
www.fundacio.lacaixa.es



Programació primer trimestre:

Autoecologia. Com coneixem els nostres orígens?
14 d’octubre de 2004, a les 10 h

Eudald Carbonell. Catedràtic d’Història. Universitat Rovira i Virgili

El treball dels especialistes permet explicar com ha estat el fenomen de l’evolució
humana. Què distingeix els éssers humans d’altres primats i d’altres espècies d’Homo
anteriors?
Activitat recomanada per a alumnes de 14-18 anys

Els Matins del Museu

Podem viure un canvi climàtic?
21 d’octubre de 2004, a les 10 h

Josep Enric Llebot. Catedràtic de Física. Universitat Autònoma de Barcelona

Al llarg dels darrers decennis, les activitats humanes han produït una gran quantitat
de gasos que poden modificar l’atmosfera. Si es donen aquests canvis, seran
perceptibles durant la vida d’una persona?
Activitat recomanada per a alumnes de 14-18 anys

Què es pot fer al nou Museu? 22

Conferències per a alumnes de Secundària
(12-18 anys)
Activitat de divulgació científica que permet ampliar coneixements i iniciar els joves
en el pensament i el mètode científic



El Big Bang, la matèria fosca, l’energia fosca
i altres misteris còsmics
29 d’octubre de 2004, a les 10 h

Josep Antoni Grifols. Catedràtic de Física. Universitat Autònoma de Barcelona

Fa 14 mil milions d’anys la matèria era una espessíssima sopa còsmica feta de
radiació i partícules elementals. Però també era matèria fosca, d’ingredients
desconeguts, i energia fosca, que constitueix el 70% de l’energia existent.
Activitat recomanada per a alumnes de 14-18 anys

Ignasi Morgado. Catedràtic de Psicobiologia. Universitat Autònoma de Barcelona

Què és la ment? Què és la consciència? Què és la intel·ligència? Com s’ho fa el
cervell per controlar un conjunt infinit de sensacions, percepcions, records, emocions
i pensaments?
Activitat recomanada per a alumnes de 14-18 anys

El cervell, la ment i la intel·ligència
9 de novembre de 2004, a les 10 h

La diversitat genètica en els humans
18 de novembre de 2004, a les 10 h

Jaume Bertranpetit. Catedràtic de Biologia. Universitat Pompeu Fabra

El coneixement del nostre genoma ens obre noves portes per entendre, mesurar i
interpretar la diferència entre els humans. Tots som diferents, però, de fet, la nostra
espècie és relativament recent i, per tant, presenta poca diversitat genètica.
Activitat recomanada per a alumnes de 14-18 anys

Nous materials
24 de novembre de 2004, a les 10 h

Elies Molins. Investigador de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (CSIC).
Campus Universitari de Bellaterra

Els darrers cinquanta anys hi ha hagut una explosió de “nous materials”, molts dels
quals no existeixen de forma natural. Sense ells la nostra civilització seria ben
diferent.
Activitat recomanada per a alumnes de 12-18 anys

Els Matins del Museu

Què es pot fer al nou Museu?23



Què es pot fer al nou Museu? 24

Conferències per a alumnes de Primària, 10-12 anys

A partir del març hi haurà conferències dirigides als alumnes de Primària per
tractar aspectes del seu interès.
Per conèixer els actes del segon i tercer trimestre del curs escolar caldrà consultar
l’agenda trimestral de CosmoCaixa o el web de la Fundació “la Caixa”.

Són les roques de la Terra iguals que les roques
que hi ha a Mart?
10 de desembre de 2004, a les 10 h

Pere Busquets. Professor d’Estratigrafia i Geologia Històrica. Universitat de Barcelona

El coneixement de l’origen de les roques d’ambdós planetes ens permetrà trobar la
resposta a aquesta pregunta. Pot haver canviat la biosfera terrestre l’aspecte de les
muntanyes de la Terra?
Activitat recomanada per a alumnes de 16-18 anys

Matemàtiques arreu?
Descobreix les del Museu
2 de desembre de 2004, a les 10 h

Claudi Alsina. Catedràtic de Matemàtiques de l’Escola d’Arquitectura. Universitat
Politècnica de Catalunya

No hi ha cap lloc al món on no hi hagi matemàtiques! El nou Museu de la Ciència
n’és ple. Només calen unes ulleres molt simples: la mirada matemàtica!
Activitat recomanada per a alumnes de 12-18 anys

Activitat gratuïta, amb reserva prèvia
Places limitades

Informació i reserves:
Servei d’Atenció al Visitant
Tel. 93 212 60 50
savibcn.fundacio@lacaixa.es
www.fundacio.lacaixa.es

Els Matins del Museu





Planificació de les activitats
Educació Infantil i Primària
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25Toca toca!

25

25

25
47 € / grup classe
Inclou Visita al Museu

1 h

Bosc inundat

1,50 € / alumne

Planetari Bombolla

ESPAIS DEL MUSEU €C.R Durada

Clik

Visita al Museu
Exposició permanent i Exposicions temporals

Flash 25

1 h

45 min

1 h

1 h

47 € / grup classe
Inclou Visita al Museu

10 € / grup classe
+ Visita al Museu

47 € / grup classe
Inclou Visita al Museu

47 € / grup classe
Inclou Visita al Museu

25Història de la matèria

25Reconstruir el passat

25Mur geològic

25Sostenibilitat d´un bosc

ITINERARIS €C.R Durada

45 min

45 min

45 min

45 min

10 € / grup classe
+ Visita al Museu

10 € / grup classe
+ Visita al Museu

10 € / grup classe
+ Visita al Museu

10 € / grup classe
+ Visita al Museu

Introducció a l’Astronomia:
les fases de la Lluna

128

Gènesi

128

128

128El cec d’ulls d´estrelles

PLANETARI €C.R Durada

Introducció a l’Astronomia:
els eclipsis

45 min

30 min

45 min

45 min

1 € / alumne
+ Visita al Museu

1 € / alumne
+ Visita al Museu

1 € / alumne
+ Visita al Museu

1 € / alumne
+ Visita al Museu



Planificació de les activitats
Educació Infantil i Primària
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25Llum i color

25L´energia

25El món de la cèl·lula

25Escrit a les roques

25Fenòmens elèctrics

25 1h 15 min +
45 min Itinerari

Fem de paleontòlegs

25 1h 15 minEstratègies: sobreviure en el medi

TALLERS €C.R

1h 15 min

1h 15 min +
45 min Itinerari

1h 45 min

1h 15 min

1h 15 min

25Ull viu 1h 15 min

Durada

C.R:Cicles recomanats

Infantil

Primària: Cicle Inicial

Primària: Cicle Mitjà

Primària: Cicle Superior

47 € / grup classe
Inclou Visita al Museu

55 € / grup classe
Inclou Visita al Museu

47 € / grup classe
Inclou Visita al Museu

55 € / grup classe
Inclou Visita al Museu

47 € / grup classe
Inclou Visita al Museu

47 € / grup classe
Inclou Visita al Museu

47 € / grup classe
Inclou Visita al Museu

47 € / grup classe
Inclou Visita al Museu

Els Matins del Museu 200 1h 30 min
Activitat gratuïta,

prèvia reserva

Visita lliure
La visita al Museu inclou la possibilitat de realitzar les
visites lliures especificades sempre que no s'hi estigui
fent una sessió conduïda ( places limitades )

Núm. alumnes places

C.R

€ Preu



Planificació de les activitats
Educació Secundària i Secundària Postobligatòria
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Toca toca!

30

30
47 € / grup classe
Inclou Visita al Museu

1 h

Bosc inundat

1,50 € / alumne

ESPAIS DEL MUSEU €C.R Durada

Visita al Museu
Exposició permanent i Exposicions temporals

45 min
10 € / grup classe
+ Visita al Museu

Gènesi 128

128El Sistema Solar dins de l’Univers
i la mecànica dels eclipsis

PLANETARI €C.R Durada

45 min

45 min 1 € / alumne
+ Visita al Museu

1 € / alumne
+ Visita al Museu

30

Història de la matèria

30Reconstruir el passat

30Mur geològic

30

Sostenibilitat d´un bosc

ITINERARIS €C.R Durada

45 min

45 min

45 min

45 min

10 € / grup classe
+ Visita al Museu

10 € / grup classe
+ Visita al Museu

10 € / grup classe
+ Visita al Museu

10 € / grup classe
+ Visita al Museu

Galàxies llunyanes

El Sistema Solar dins de l’Univers
i les estacions

Els altres cels

Les lleis de Kepler

128

128

128

128

45 min

45 min

45 min

45 min

1 € / alumne
+ Visita al Museu

1 € / alumne
+ Visita al Museu

1 € / alumne
+ Visita al Museu

1 € / alumne
+ Visita al Museu

Introducció a l’Astronomia:
les estacions de l’any

128 45 min 1 € / alumne
+ Visita al Museu

Introducció a l’Astronomia:
les fases de la Lluna 128 45 min 1 € / alumne

+ Visita al Museu

128Introducció a l’Astronomia:
els eclipsis

45 min 1 € / alumne
+ Visita al Museu



Planificació de les activitats
Educació Secundària i Secundària Postobligatòria
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30

Llum i color

30

L’energia

30

El món de la cèl·lula

30

Escrit a les roques

30

Reaccions químiques

30
1h 15 min +

45 min Itinerari

Fem de paleontòlegs 30

Quin temps fa avui?

TALLERS €C.R

1h 15 min

1h 15 min

1h 15 min

1h 15 min +
45 min Itinerari

30

Ull viu

1h 45 min

Durada

€ Preu

Visita lliure
La visita al Museu inclou la possibilitat de realitzar les
visites lliures especificades sempre que no s'hi estigui
fent una sessió conduïda ( places limitades )

Núm. alumnes places

C.R:Cicles recomanats

Secundària obligatòria: primer cicle

Secundària obligatòria: segon cicle

Secundària postobligatòria

55 € / grup classe
Inclou Visita al Museu

55 € / grup classe
Inclou Visita al Museu

47 € / grup classe
Inclou Visita al Museu

47 € / grup classe
Inclou Visita al Museu

47 € / grup classe
Inclou Visita al Museu

47 € / grup classe
Inclou Visita al Museu

55 € / grup classe
Inclou Visita al Museu

47 € / grup classe
Inclou Visita al Museu

Viu l’electricitat!

Els fluids

30

30

1h 15 min
47 € / grup classe
Inclou Visita al Museu

55 € / grup classe
Inclou Visita al Museu

1h 15 min +
45 min Itinerari

1h 45 min

1h 15 min +
30 min Itinerari

Els Matins del Museu 200 1h 30 min Activitat gratuïta,
prèvia reserva



Com organitzar la visita 30

El Museu organitza les
activitats per a centres
educatius de dimarts a
divendres.
L’horari és de 10 a 20
hores.

Per concertar una activitat s’ha d’omplir la butlleta
de sol·licitud adjunta, una per a cada data desitjada,
i enviar-la per correu, fax o e-mail al Servei d’Atenció
al Visitant de CosmoCaixa Barcelona.

Es pot fer una reserva
on line a través del web
de la Fundació prèvia
trucada al Servei
d’Atenció al Visitant per
obtenir el codi d’accés.

El Museu planifica les
activitats i envia una
confirmació que cal
presentar el dia
de la visita.

El pagament es pot
efectuar a la taquilla del
Museu el dia de la visita.

El professor/a haurà de
seguir totes les activitats
amb el seu grup
d’alumnes, del qual es
fa responsable.

En cas que el nombre
d’alumnes sigui superior
a l’establert pel Museu,
cal demanar més d’una
sessió.



31 Accions per al professorat
Voleu conèixer CosmoCaixa Barcelona?

Acte inaugural per als professionals de
l’ensenyament
Dissabte, 2 d’octubre, de les 10.30 a les 13.30 h

Us convidem a la presentació del nou Museu de la Ciència i de la seva oferta
educativa.

10.30 h  Presentació del curs 2004-2005, a càrrec de 
Blanca Moll, Cap de l’Àrea Educativa de CosmoCaixa Barcelona

11.00 h  Mostra de tallers i visita a les sales d’exposicions
13.00 h  Aperitiu

Cal confirmar la vostra assistència al Servei d’Atenció al Visitant,
tel.: 93 212 60 50

Presentació del Programa d’Activitats
Educatives del Consell de Coordinació
Pedagògica de Barcelona
Dijous, 21 d’octubre, de 17.30 a 20 h, a CosmoCaixa Barcelona

Organitza: Consell de Coordinació Pedagògica

- Acte presidit per Marina Subirats, regidora d’Educació i presidenta de l’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona

- Conferència “Art i ciència: bellesa i intel·ligibilitat”, a càrrec de
Jorge Wagensberg, director de CosmoCaixa Barcelona

Espai d’informació i consulta per a educadors
Tots els dimecres i dijous, de 17 a 19 h, CosmoCaixa ofereix atenció personalitzada
als professors que vulguin rebre informació sobre les activitats que poden realitzar amb
els seus alumnes.



Converses pedagògiques de
ciència
Les Converses pedagògiques de ciència pretenen apropar l’actualitat científica als
educadors i oferir un espai de reflexió i debat entre reconeguts experts en ciència
i educació. Debat obert a tots els implicats en la tasca educativa, des de pares i
mares fins a mestres i professors, amb l’objectiu de potenciar l’acció educativa.

Programació d’octubre de 2004 al gener de 2005

Accions per al professorat
Divulgació científica

32

Cèl·lules i planetes. Espectacle de física i
bombolles
Dimecres, 27 d’octubre de 2004, a les 19 h

Pep Bou i Jorge Wagensberg es troben en una sessió que combina la física i la
poesia visual de les bombolles de sabó. Apassionat per les arts visuals, Bou ha
construït un món efímer que combina harmoniosament l’aire, l’aigua, la llum i la
música. La naturalesa lleugera de les bombolles fa de cada espectacle una
experiència diferent.

Pep Bou
Actor, creador i artista plàstic
Jorge Wagensberg
Físic. Professor de la Universitat de Barcelona. Director de CosmoCaixa Barcelona



Aprendre ciència als museus
Cuadernos de Pedagogía
Dimecres, 17 de novembre de 2004, a les 19 h

Presentació del monogràfic de Cuadernos de Pedagogía que, en coordinació amb
l’equip educatiu del Museu de la Ciència, mostra algunes experiències del treball
conjunt dels museus de la ciència i els centres educatius.

A càrrec de:
Jaume Carbonell
Director de Cuadernos de Pedagogía
Jorge Wagensberg i Blanca Moll
CosmoCaixa Barcelona

33 Accions per al professorat
Divulgació científica

Es pot explicar el món amb números?
Dimarts, 30 de novembre de 2004, a les 19 h

Per interpretar i ensenyar la realitat social i econòmica es fa cada cop més
necessari fer servir referències numèriques. Però aquestes xifres ens poden
plantejar problemes a l’hora d'interpretar-les i posar-les en context.

Dins de les ciències socials trobem mostres d’objectivitat i subjectivitat. Ens
preguntem si l'economia i la política en són dos bons exemples.

Joan Subirats
Doctor en Ciències Econòmiques i catedràtic de Ciència Política a la Universitat
Autònoma de Barcelona
Josep Oliver
Catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona

Converses pedagògiques de ciència



34Accions per al professorat
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Barcelona, 2.000 anys de ciència,
art i història
Dimecres, 12 de gener de 2005, a les 19 h

Barcelona té fama i atractiu per motius molt diversos: històrics, artístics, urbanístics,
paisatgístics, ...Però, pot ser la ciència un altre motiu per conèixer-la millor?

Carrers i places amb noms de científics, llocs on aquests van viure o van investigar,
monuments, edificis i paisatges amb lectura científica. Per què no mirem la ciutat
amb uns altres ulls?

Mercè Piqueras
Biòloga dedicada a l'edició científica i a la divulgació.
Vicepresidenta de l'Associació Catalana de Comunicació Científica
Xavier Duran
Periodista científic. Llicenciat en Ciències Químiques i doctor en Ciències de la
Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona

Els mestres i professors interessats a participar en diverses conferències organitzades pel Museu
de la Ciència disposaran d’una tarja per acreditar la seva assistència.
Acreditatiu dins el Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya:
Assistència mínima a 10 conferències (Converses, Debats i Vespres, dins el curs 2004-2005)

Activitat gratuïta. Places limitades.

Participació (preguntes per al debat):
Servei d’Atenció al Visitant
Tel. 93 212 60 50
savibcn.fundacio@lacaixa.es
www.fundacio.lacaixa.es

La resta de la programació la trobareu a les agendes trimestrals del Museu
i al web de la Fundació “la Caixa”.

Converses pedagògiques de ciència



35 Accions per al professorat
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Jornades

Jornades sobre l’Ensenyament de la
Biologia i la Geologia a Secundària
Divendres 12 i dissabte 13 de novembre

Lisa Coca

12 de novembre

09.30 h  Acte inaugural “Museu: natura concentrada”
Jorge Wagensberg, director de CosmoCaixa Barcelona

11.30 h Taula rodona: “Quina ciència hem d’ensenyar avui?”
José Manuel Sánchez-Ron, catedràtic d’Història de la Ciència de la
Universitat Autònoma de Madrid i membre de la Real Academia Española

Pere Puigdomènech, Institut de Biologia Molecular de Barcelona, Consell
Superior d’Investigacions Científiques

Anna Maria Geli, catedràtica de Didàctica de les Ciències Experimentals
de la Universitat de Girona

Francisco Anguita, professor de Ciències Geològiques de la Universitat
Complutense de Madrid

15.30 h Tallers, projectes i presentacions

Aquestes Jornades volen ser un punt de trobada
per debatre els reptes actuals que planteja la
docència d’aquestes disciplines. A través de la
reflexió sobre els avenços científics de la biologia
i la geologia, i de la incorporació de les noves
tecnologies a les aules, es pretén contribuir a millorar
la cultura científica de la ciutadania.



Accions per al professorat
Divulgació científica
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13 de novembre

09.00 h  Tallers, projectes i presentacions

11.00 h   Conferència “Activitats pràctiques amb sensors”
           Roger Frost, escriptor, periodista, formador i consultor en temes
            educatius (Servei de traducció simultània al català)

12.00 h   Visita comentada al nou Museu de la Ciència

16.00 h   Presentació dels tallers d’experiments de biologia i de geologia per a
               Secundària del nou Museu de la Ciència

Coorganitzat amb el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de
Catalunya i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
Activitat inclosa dins el Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació

Comitè organitzador:
Montse Cabello, CDECT (Centre de Documentació Experimental en Ciències i Tecnologia)
Departament d’Educació
Xavier Juan, Col·legi de Llicenciats de Catalunya
Carme Tomàs, CosmoCaixa Barcelona

Informació i consultes:
Servei d’Atenció al Visitant
Tel. 93 212 60 50
savibcn.fundacio@lacaixa.es
www.fundacio.lacaixa.es

Inscripció:
Col·legi de Llicenciats
Rambla de Catalunya, 8, pral. 08007 Barcelona
Telèfon: 93 317 04 28 Fax: 93 412 49 07
http://www.cdlcat.es
E-mail: matricula@cdlcat.es
Drets d'inscripció: 24 € ( Places limitades )

Lisa Coca
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V Trobada de Professorat
de Ciències de la Terra
i Medi Ambient de Batxillerat

La geologia en un museu de la ciència

Divendres, 28 de gener de 2005, de 8 a 13.30 h

Jornada dedicada a la geologia en un museu de la ciència, on es treballaran
aspectes del cicle geològic intern referents a la deformació de les roques segons
les seves característiques físiques i aspectes del cicle geològic extern.
En tots els casos es farà referència a les grans mostres de roca exposades al
Museu en relació amb els temes tractats.

El registre glacial en el passat remot de la Terra. El cas d’Itú (Brasil).
Lluís Cabrera, Facultat de Geologia, Universitat de Barcelona

Les pissarres ordovicianes del massís Ibèric i el xoc entre Lauràsia i Gondwana
Francisco José Fernández, Facultat de Geologia, Universitat d’Oviedo

Una roca sedimentària molt particular. El marès de Mallorca.
Joan Fornós, Facultat de Geologia, Universitat de les Illes Balears

Les sals al registre geològic de la Terra
Juan José Pueyo Mur, Facultat de Geologia, Universitat de Barcelona

La deformació de les roques en contextos de tensió i de distensió
Nemesio Heredia, Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Lleó



Drets d’inscripció: 6 €

Places limitades
Període d’inscripció:
de l’1 de novembre de 2004
al 21 de gener de 2005

Informació i consultes:
Servei d’Atenció al Visitant
Tel. 93 212 60 50
savibcn.fundacio@lacaixa.es
www.fundacio.lacaixa.es

Coorganitzat amb la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona.

La trobada anual de professors a la Facultat de Geologia de la Universitat de
Barcelona d’enguany se celebra al Museu de la Ciència.

Coordinadors:
Pere Busquets i Antoni Domínguez, Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona
Iñaki Echebarria, Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona
Joaquim Nogués, Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra

Els cursos del Museu
A partir del gener de 2005
Vegeu programació a l’agenda trimestral de CosmoCaixa Barcelona
i al web de la Fundació “la Caixa”

Accions per al professorat
Divulgació científica
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Inscripció:
Unitat de Captació i Atenció de la
Universitat de Barcelona
Telèfon: 93 402 10 05
Fax: 93 403 59 17
E-mail: futurs.estudiants@ub.edu
www.ub.edu/csecundaria/espaiub



III Convocatòria del Concurs de Contes
de Ciència, 2005

Activitats especials39

Inici de la convocatòria: novembre de 2004
Termini d’admissió d’originals: 7 de març de 2005
Veredicte: 20 d’abril de 2005
Festa de lliurament dels premis: 29 d’abril de 2005

Bases del concurs: www.fundacio.lacaixa.es

Aquest concurs es convoca amb l'objectiu d'estimular l’interès pels temes de ciència
i la creativitat entre els escolars. Va adreçat a nois i noies d’entre 4 i 16 anys i als
seus educadors.

Atesa la bona acollida que han tingut les dues últimes edicions, i en vista del notable
índex de qualitat de les obres concursants, CosmoCaixa Barcelona ha cregut d’interès
convocar el Tercer Concurs de Contes de Ciència, 2005 i alhora estendre la participació
de concursants als mestres i professors dels centres educatius en una nova categoria
d’adults.




