
 

 
 
 
 

 
Programació especial per a les vacances de Pasqua,  
al Museu de la Ciència de la Obra Social ”la Caixa” 

 
 

Pep Bou i Jorge Wagensberg protagonitzen la 
història més bella del Cosmos explicada amb 

bombolles, a CosmoCaixa Barcelona 
 

 

• El Museu de la Ciència de l’Obra Social ”la Caixa” ha programat 

un seguit d’activitats especials per gaudir de la ciència en família 

al llarg de les vacances de Pasqua.  
 
• Públic de totes les edats podrà gaudir de l’art de les bombolles de 

Pep Bou i de les explicacions de Jorge Wagensberg en 

l’espectacle Bereshit, la història més bella del Cosmos: un viatge 

que va començar fa 13.500 milions d’anys amb el Big Bang, un 

espectacle especial en què les bombolles de Pep Bou i les 

paraules de Jorge Wagensberg expliquen la història de l’Univers.  
 
• Dinosaures! La veritable història dels llangardaixos terribles és 

una altra de les novetats que CosmoCaixa ha dissenyat pensant 

en el públic familiar per a aquestes festes. Els participants hi 

descobriran qui eren realment els dinosaures i com vivien, entre 

altres coses. A més, qui vulgui podrà ampliar els seus 

coneixements visitant la mostra Dinosaures del desert de Gobi. 
 

 

Barcelona, del 18 al 25 d’abril de 2011. Bereshit. La història més bella 

del cosmos. La realitat es va iniciar fa 13.500 milions d’anys i no està 
gens malament com s’ha complicat. Va començar amb una sopa de 
quarks i avui tenim, entre altres coses, milions d’espècies vives, la ment 
humana amb totes les seves capacitats, la intel·ligència, la creativitat... És 
la història més bella del cosmos! En aquest espectacle s’uneixen la física, 
la química i la biologia amb la bellesa de l’objecte més delicat i efímer, la 
bombolla de sabó, per explicar breument la història més llarga, que 
comença amb el Big Bang i que acaba, de moment, a l’escenari de 
CosmoCaixa. 



 

 

 

 

 

 

Del 18 al 25 d’abril a les 13 h. Preu, 2 euros 
 

Laboratori familiar  

Dinosaures! La veritable història dels llangardaixos terribles 

 

Dinosaure vol dir literalment ‘llangardaix terrible’. Però, què s’amaga 
darrere d’aquest nom tan impactant i evocador? Què eren realment els 
dinosaures i com vivien? Això és el que descobriran els participants 
d’aquest taller, que es convertiran en autèntics paleontòlegs. També s’hi 
plantejaran, altres qüestions, com ara si eren uns simples llangardaixos 
gegantins i aterradors. Per acabar d’aprofundir en aquesta matèria tindran 
ocasió de fer gratuïtament una visita comentada a l’exposició 

Dinosaures del desert de Gobi, on podran estudiar 43 tresors 
paleontològics provinents del desert de Mongòlia. 
 
Horari del Laboratori: 

Del 16 al 25 d’abril, a les 17 h. Preu, 2 euros 
Horari de les visites comentades: 

Del 16 al 25 d’abril, a les 12 i a les 18 h. Entrada gratuïta 
 

 

Altres activitats familiars 

Coincidint amb les dates de Pasqua, CosmoCaixa Barcelona també ha 
previst altres activitats, com ara sessions de planetari digital, el Clik i el 
Toca toca! 
 
Al Planetari, tres programes diferents ens acosten a les curiositats de les 
estrelles, les constel·lacions i els planetes, i ens mostren la immensitat de 
l’Univers i algunes de les seves curiositats: la formació del sistema solar, 
xocs de galàxies i catàstrofes còsmiques, com ara caigudes de meteorits 
o mort d’estrelles. 

 
Al Clik els més menuts podran aixecar amb facilitat un gran pes, crear 
sons diferents, percebre la força de l’aire en moviment, fer bombolles 
gegants per descobrir-ne la fragilitat… Aquestes són només algunes de 
les opcions científiques de què podran gaudir els petits que visitin aquesta 
sala, amb l’ajut dels monitors. 
 



D’altra banda, la visita al Toca toca! acostarà els visitants a tres ambients 
ben diferents i als éssers vius que s’hi poden trobar a cadascun. Les 
selves, les mediterrànies i els deserts són els tres biomes més 
emblemàtics que hi ha al planeta i, alhora, són els tres protagonistes al 
Toca toca! de CosmoCaixa Barcelona. 
 
Planetari Bombolla 

Espai per iniciar els nens i nenes de 3 a 8 anys en el món de l’astronomia. 
Amb l’ajut d’un monitor, el Planetari Bombolla convida els infants a 
conèixer el moviment de la Terra al voltant del Sol, a comparar els planetes 
del sistema solar i a fer un viatge a través de les estrelles. 
 

Laboratori públic general  

Secrets de l’Univers: Les empremtes de la llum 

 

Vivim submergits en un món de llum i de color. De fet, coneixem el món 
que ens envolta, en bona mesura, gràcies a la llum. Però, què és 
realment la llum? I el color, què representa? En aquest taller seguirem les 
passes de Newton, Huygens, Maxwell, Einstein i altres destacats científics 
que van dedicar bona part dels seus esforços a estudiar la llum i les seves 
propietats. Fent experiments, obtindrem pistes sobre la natura de la llum i 
del color, i aprendrem a interpretar la informació que ens subministren. 
Veniu a desxifrar amb nosaltres «les empremtes de la llum», el codi 
secret de la natura, i descobrirem tots plegats aspectes fascinants de 
l’Univers on vivim! 

 
 

Pasqua a CosmoCaixa Barcelona 
Isaac Newton, 26 

Barcelona  

 

Dies: Del 16 al 25 d’abril de 2011  
Obert de dilluns a diumenge 

 

Horari: de 10 a 20 h 

 

Més informació: 
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / Iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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