
MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE GRANOLLERS

Diumenges de Ciència
Tallers familiars

Voleu endinsar-vos en un món microscòpic? Treballar com els 
investigadors en estudis de petits mamífers? Veure les escates 
de les ales de les papallones? El Museu de Ciències Naturals de 
Granollers us proposa fer activitats familiars on pares i fills 
podreu compartir la ciència de forma participativa, observant i 
manipulant. Un equip d’educadors guiarà els vostres descobri-
ments.

Diumenge 3 de març i 5 de maig
- TALLER:  La vida microscòpica
A l’aigua d’estanys i rius viuen microoganismes que no podem veure a 
simple vista, un món desconegut que descobrirem i classificarem a 
través del microscopi al laboratori del Museu.
__________________________________ 

Diumenge 17 de març, 21 d’abril, 19 de maig i 16 de juny
- TALLER I VISITA A L’EXPOSICIÓ:  Papallones
Observar amb la lupa binocular les escates, els colors, les antenes i 
l’aparell bucal de les papallones és tot un espectacle. A la visita guiada 
a l’exposició "Papallones, tota una vida", es podran veure exemplars de 
tot el món, diferenciar entre papallones diürnes i nocturnes, i conèixer 
algunes de les espècies autòctones més importants.
__________________________________ 

Diumenge 7 d’abril i 2 de juny
- TALLER:  Petits mamífers
A partir de l’anàlisi d’una egagròpila i de peces de la col·lecció del 
Museu es classificaran algunes de les espècies de petits mamífers de la 
comarca.

Lloc: Museu de Ciències Naturals de Granollers, c/ Palaudàries, 102
Jardins Antoni Jonch Cuspinera
Dies: primer i tercer diumenge de mes
Horari: diumenges a les 11 h
Durada: 2 h 
Preu: adults: 2 euros per persona 
          nens i nenes: fins a 15 anys, gratuït 
          grups d’entre 20-25 persones  35 euros
Les activitats estan recomanades a nens a partir de 6 anys.
Informació i reserves: Tel. 93 870 96 51 i p.montseny.cdtela@diba.cat 
(rebreu confirmació de la reserva)
Places limitades
Els grups d’entre 10 i 25 persones poden concertar hora fora d’aquest 
horari.
Els nens i les nenes han d’anar sempre acompanyats d’adults. 
Inscripció oberta un mes abans de la realització de l'activitat. 


