
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA MUNDIAL DE LA METEOROLOGIA 
Activitats especials (places limitades) 
Un any més, CosmoCaixa esdevé el punt de trobada d'aficionats i experts a la meteorologia.  
Veniu i aprendreu a identificar núvols, fer prediccions, construir instruments i conèixer a fons l'estació 
meteorològica del Museu, entre moltes altres activitats. 

Horari: 22 i 23 de març, diverses sessions | Preu: Activitats especials incloses en l'entrada al Museu | Més 

informació: CosmoCaixa.com/agenda i http://www.acom.cat/. 

 

De l’1 al 31 de març de 2014 mostra aquest fulletó a les taquilles del Museu i 
gaudeix del descompte per a tu i la teva família (parella i fills)! 
 

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 

 

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 

CosmoCaixa | Isaac Newton, 26 | 08022 Barcelona | www.laCaixa.es/ObraSocial 

Obert de dimarts a diumenge de 10.00 a 20.00 h 
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MEDITERRANI 
Exposició temporal inclosa en 
l'entrada al Museu 

CosmoCaixa Barcelona estrena una nova exposició temporal que proposa endinsar-vos en la geologia, la 
biologia i l'antropologia d'aquest "mar enmig de terres" que, malgrat tenir-lo aquí a la vora, encara no 
coneixem del tot bé. Veniu a descobrir-ne els secrets que encara amaga! 

Quan: durant tot l’any | Destinataris: tots els públics | Preu: visita inclosa amb l'entrada al Museu 

MICROVIDA, MÉS ENLLÀ DE L'ULL HUMÀ 
Exposició temporal inclosa en l'entrada al Museu 

Aquest primer trimestre 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 

PARLEM DE DROGUES Nova exposició temporal 

Com ens tornem addictes? Quins efectes tenen les drogues sobre el cervell i altres òrgans? 
Com canvia la nostra conducta? Aquesta nova exposició proporciona arguments científics per 
desenvolupar una actitud crítica davant les drogues. 

 Horari: A partir del 20 de febrer | Destinataris: Joves i adults | Preu: Exposició inclosa en l'entrada al Museu. 

http://www.agendacentrosobrasociallacaixa.es/ca
http://www.acom.cat/
http://www.lacaixa.es/ObraSocial
http://www.lacaixa.es/ObraSocial
http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/ca/-/mediterraneo
http://www.agendacentrosobrasociallacaixa.es/ca/cosmocaixa-barcelona/exposicions-temporals-cosmocaixa-barcelona/microvida-
http://www.hablemosdedrogas.org/ca/home

