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Un univers de propostes familiars per 
gaudir del Nadal més brillant a 

CaixaForum Barcelona i CosmoCaixa 
 
 

● La Fundació ”la Caixa” renova la seva programació de Nadal amb 
espectacles, tallers, projeccions i experiències per als infants i les 
seves famílies. Una programació especial que es podrà viure a 
CaixaForum Barcelona i al Museu de la Ciència CosmoCaixa. 
 

● La música tindrà un paper central al Nadal de CaixaForum Barcelona 
a través d’espectacles per a tota la família, com ara Barrocomatik, 
que barreja instruments clàssics amb teatre gestual, titelles i poesia 
visual; o l’experiència immersiva Symphony, en què els amants de la 
música clàssica gaudiran de peces de la mà del reconegut director 
d’orquestra Gustavo Dudamel. 
 

● El centre cultural també acollirà tallers per als més menuts, com 
Contes i rock, en què aprendran com sona i quines parts té una 
bateria, així com Foley: sons i cinema, en què els assistents 
descobriran d’on sorgeixen els sons que són imprescindibles en les 
pel·lícules.  

 
● El Museu de la Ciència s’uneix a la programació especial de Nadal 

amb activitats per despertar l’interès dels més petits per les estrelles 
i els planetes. En aquesta línia, es podrà veure Laika, un espectacle 
que narra la història de la gossa soviètica que va viatjar sola a l’espai, 
a més de les apassionants projeccions al Planetari.  
 

● CosmoCaixa també estrenarà per Nadal l’experiència Pioners de 
l’espai. Explora, un format obert per veure rèpliques dels satèl·lits, 
sondes, naus i robots que van ser pioners en algunes de les fites 
més importants per a l’exploració espacial.  

 
 
Barcelona, 14 de desembre de 2022. La Fundació ”la Caixa” ha donat a 
conèixer la programació de Nadal que ha preparat per als seus centres de 
Barcelona: CaixaForum i el Museu de la Ciència CosmoCaixa. Coincidint amb 
l’època de vacances escolars, tots dos centres han preparat una programació 
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amb més de 20 propostes pensades per gaudir en família d’activitats lúdiques 
i culturals. 
 

Un viatge per la música d’ara i de sempre a CaixaForum Barcelona 

 
Durant les vacances de Nadal, CaixaForum Barcelona desplega un ventall de 
propostes amb la música com a eix central. Up & Jazz donarà el tret de sortida 
amb un espectacle en el qual els infants i les seves famílies podran sentir 
versions de peces clàssiques del jazz. De la mà de quatre músics irreverents, 
descobriran músics que han fet història, com ara Louis Armstrong, George 
Gershwin i Miles Davis, entre molts d’altres. La música barroca també tindrà el 
seu espai a Barrocomatik, un número per a tota la família que barreja 
instruments clàssics amb teatre gestual, titelles i poesia visual.  
 
I per als infants de 0 a 2 anys, el centre cultural presenta Söns, un espectacle 
que crea una experiència sensorial per als nadons i les seves famílies, amb un 
format en què la proximitat el converteix en especial i màgic. La programació 
nadalenca també posa a l’abast dels més petits espais d’experimentació, amb 
dos tallers pensats per viure la música en primera persona. A Foley: sons i 
cinema, descobriran d’on surten els sons que fan properes i creïbles les 
pel·lícules: des del cop que fa una porta en tancar-se fins a les passes dels 
protagonistes o el so de la pluja. I, per als més moguts, Contes i rock permet 
experimentar i identificar a través de la veu i de la percussió corporal diferents 
qualitats del so. De la mateixa manera, CaixaForum Barcelona ha programat 
visites familiars a les exposicions d’èxit del centre: Déus, mags i savis i Mòmies. 
 
El centre cultural també aproparà la música clàssica al públic familiar a través 
d’una experiència immersiva audiovisual a Symphony, un viatge al cor de la 
música a través de les emocions, en què els espectadors podran sentir-se com 
un músic més dins la Mahler Chamber Orchestra.  
 
El torn del cinema arriba de la mà del cicle Petits cinèfils, que presenta El Nadal 
del senyor Branquilló i l’escombra voladora, film nominat als Premis BAFTA 
infantil com a millor animació el 2016 i a l’Oscar com a millor curtmetratge 
d’animació el 2014.  
 
Tot un univers per explorar al Museu de la Ciència CosmoCaixa 
 
El Nadal s’enlaira a CosmoCaixa amb una agenda fascinant d’activitats que 
despertaran la curiositat dels petits de la casa per l’univers, els viatges per 
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l’espai, els dinosaures o el món microscòpic que ens envolta però resulta invisible 
a l’ull humà. Enguany, el museu ha preparat tot un seguit d’experiències 
temàtiques adaptades a diferents edats i interessos, amb les que les famílies 
podran gaudir d'un pla combinant diferents activitats i propostes amb una única 
entrada. 
 
El guardonat espectacle Laika portarà al museu científic la història de la gossa 
soviètica que es va convertir en el primer ésser viu que va orbitar al voltant de la 
Terra. Recomanat per a tots els públics, parla de la bellesa de l’univers, però 
també de les injustícies que tenen lloc a casa nostra, a la Terra. Un espectacle 
que s’ha traduït a vuit idiomes i que va obtenir el Premi MAX 2021 al millor 
espectacle per a públic familiar, i el Premi FETEN 2019 a la millor direcció i 
autoria, entre d’altres.  
 
Els més petits també podran veure rèpliques dels satèl·lits, sondes, naus i robots 
que van ser pioners en algunes de les fites més importants per a l’exploració 
espacial a Pioners de l’espai. Explora, una experiència única creada des del 
format d’exposició.  
 
La programació especial del Nadal, que inclou els darrers dies de l’exposició El 
Sol. Vivint amb la nostra estrella, també obre la porta a l’experimentació amb els 
tallers Acadèmia d’astronautes i Anem a la Lluna, en què els assistents no 
només descobriran en què consisteix l’entrenament físic i psicològic dels 
astronautes que es preparen per viatjar a l’espai, sinó que també podran 
construir una plataforma de llançament de coets basada en la força dels fluids.  
 
D’altra banda, el Planetari del Museu de la Ciència CosmoCaixa serà l’escenari 
durant aquestes festes de dues projeccions molt especials. A la flamant 
Dinosaures. Una història de supervivència, els infants coneixeran la Celeste, 
una nena intel·ligent i somiadora que decideix viatjar en el temps amb la seva 
amiga Moon per esbrinar si tots els dinosaures es van extingir. A més, els més 
curiosos podran fer un viatge fascinant pel nostre sistema solar durant la 
projecció Postals d’uns altres mons, que recull imatges de paisatges mai 
abans imaginats que els faran sentir com si fossin a Mart o Plutó. 
  
 
  

https://cosmocaixa.org/ca/especial-nadal
https://cosmocaixa.org/ca/especial-nadal
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PROGRAMACIÓ ESPECIAL DE NADAL 2022-2023 
  
 

NADAL A CAIXAFORUM BARCELONA 
 
 
ESPECTACLES FAMILIARS 
 
UP & JAZZ  
→ Dissabte 17 i diumenge 18 de desembre  
 
Quatre personatges coincideixen a 
l’ascensor d’un hotel, on descobriran 
una passió comuna: el jazz. Dins de 
l’ascensor es toparan amb un nou 
personatge que els farà viure una 
aventura esbojarrada i plena de 
sorpreses. Músics que han fet història, 
com ara Louis Armstrong, George 
Gershwin, Miles Davis, Dave Brubeck 
i Henry Mancini, entre molts d’altres, versionats per uns músics irreverents per 
gaudir d’un jazz simpàtic, alegre i distret. 

Activitat recomanada per a famílies amb infants a partir de 6 anys 
Durada: 50 min 
Horari: dissabte a les 18 h i diumenge a les 12 h 

 
Fitxa artística 
Idea original, producció i escenografia: Trílope 
Direcció: Albert Ruiz i Cristina Estarelles 
Ajudants de direcció: Jordi Girabal i Atilà Puig 
Director musical i arranjaments: Asier Olabarrieta 
Senyoreta Otis: Annaïs Bernat 
Bernat Botons: Andreu Domènech 
Arquet: Arnau Prats 
En Teclas: Asier Olabarrieta 
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BARROCOMATIK 
→ Del dimarts 27 al dissabte 31 de desembre  
 
Barrocomatik és la història d’un 
personatge que mostrarà als 
assistents un univers envoltat 
d’autòmats que ell mateix ha creat per 
no haver d’afrontar les emocions que 
sorgeixen davant les relacions amb 
altres persones. La rebel·lió de les 
màquines el conduirà a un viatge 
emocional que culminarà amb el seu 
alliberament. Barrocomatik neix amb ganes d’acostar la música antiga a un 
públic familiar, i ofereix un espectacle de teatre sense paraules que barreja 
clown, teatre gestual, titelles i poesia visual, amb quatre músics barrocs en 
directe: fagot, oboè, tiorba i violí. 
 
Espectacle recomanat a partir de 4 anys 
Durada: 50 min 
Horari: del 27 al 30 de desembre, a les 18 h; i dissabte 31 de desembre, a les 
12 h  
 
Fitxa artística 
Idea original: Claudio Levati, Cristina Aguirre i Nora Hansen 
Dramatúrgia: Claudio Levati i Cristina Aguirre 
Acompanyament d’escenes: Enric Ases 
Direcció d’actors: Anna Ros 
Intèrprets: Claudio Levati i Cristina Aguirre 
Músics:  
Nora Hansen, fagot i flauta 
Nele Vertommen / Katy Elkin, oboè i flauta  
Christoph Sommer / Edwin García, tiorba i guitarra  
Ángela Moro / Daniel Deuter, violí 
Il·luminació: Ricard Pons 
Vestuari: Lluna Albert 
Titelles i maqueta: Mina Trapp 
Escenografia: Emanuele Fiandri 
Perruqueria dels músics: Sienta la Cabeza 
Fotografia: Xavi Padrós 
Vídeo: Patrick Mübiggang 
Producció: Kune Teatre 
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Col·laboradors: Fonds Darstellende Künste # Take Action / Neu Start Kultur; 
Ajuntament d’Alella i Espai Escènic Casal d’Alella; Generalitat de Catalunya, 
Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) 
 
SÖNS 
→ Del dilluns 2 al dijous 5 de gener de 2023  
 
Aquest espectacle vol anar més enllà 
d’un concert en directe: sota una 
atmosfera onírica, rústica i circense, 
Söns crea una experiència sensorial 
per als nadons i les seves famílies, 
amb un format en què la proximitat el 
converteix en especial i màgic. Un 
viatge per diferents escenes musicals, 
sons, olors, imatges poètiques i 
ombres màgiques, amb un repertori musical format per clàssics de Saint-Saëns, 
Debussy, Txaikovski, Bach i Satie, i també per peces actuals. Un espai on la 
poesia sonora i la visual es faran realitat. 
 
Activitat recomanada per a famílies amb nadons de 0 a 2 anys 
Horari: del 2 al 5 de gener, a les 12 h  
 
 
COLORS  
→ Del dimecres 7 al dijous 29 de gener de 2023  
 
Una invitació per escoltar peces 
musicals escrites expressament 
pensant en les sensacions 
relacionades amb els colors: la còlera, 
l’esperança, la serenitat, l’amor… La 
melodia de cada peça, la 
instrumentació, el registre dels 
instruments, el tempo i el mestissatge, 
entre d’altres, fan possible que la 
música ens evoqui un sentiment o un altre. 
 
Activitat recomanada per a infants a partir de 6 anys 
Durada: 50 min 
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Horari: dissabtes a les 18 h i diumenges a les 12 h  
 
Fitxa artística 
Idea, direcció escènica i escenografia: Toni Mira 
Composició musical: Gabriel Amargant, Bernat Guardia, Roc Sala, Joan Vidal 
i Nil Villà 
Producció: Associació Cultural de Granollers 
Músics: 
Gabriel Amargant, clarinet  
Nil Villà, saxo alt  
Roc Sala, piano  
Bernat Guardia, contrabaix  
Joan Vidal, bateria  
Amb el suport de l’ICEC, Generalitat de Catalunya 
Amb la col·laboració de La Sala, Ajuntament d’Argentona 
 
 
TALLERS FAMILIARS 
 
FOLEY: SONS I CINEMA  
→ Del dimarts 27 al dissabte 31 de desembre  
 
A les pel·lícules se senten les veus 
dels protagonistes i la banda sonora, 
però també molts sons invisibles i, 
alhora, imprescindibles: el galop d’un 
cavall, les passes dels protagonistes, 
una porta que es tanca, algú que es 
grata el cap, que s’espolsa la roba o 
que es clava una trompada… 
D’enregistrar tots aquests sons, se 
n’encarreguen els artistes foley, que, dins d’un estudi de gravació, inventen la 
manera de fer que els sons siguin el màxim de reals possible. 
 
Activitat recomanada per a famílies amb infants a partir de 6 anys 
Durada: 2 hores 
Horari: del 27 al 31 de desembre, a les 11 h 
 
 
CONTES I ROCK  
→ Del dimarts 3 al diumenge 8 de gener de 2023  
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En aquest taller, els assistents 
descobriran, a través de diferents 
contes o històries, com sona una 
bateria, quines parts té, com sonen 
diferents instruments de percussió i 
com es poden fer servir per tocar un 
ritme de rock. Experimentaran i 
identificaran, a través de la veu i de la 
percussió corporal, diferents qualitats 
del so, com ara fort i fluix, lent i ràpid o agut i greu. 
 
Taller recomanat per a famílies amb infants a partir de 4 anys 
Durada: 1 hora 
Horari: del 3 al 8 de gener, a les 11 h 
 
 
EXPERIÈNCIA IMMERSIVA 
 
SYMPHONY  
→ Espai permanent  
 
Gaudir d’una experiència immersiva 
audiovisual única és possible gràcies 
a la tecnologia de realitat virtual. Un 
viatge a través de les emocions i la 
música, de la mà del director 
d’orquestra Gustavo Dudamel i de la 
Mahler Chamber Orchestra. 
Symphony és una experiència 
immersiva audiovisual que té l’objectiu 
d’acostar la música clàssica a tots els 
públics. Els espectadors podran viure i entendre la música clàssica sentint-se 
com un músic més dins d’una orquestra. 
 

Activitat recomanada a partir de 8 anys 
Durada: 40 min 
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PROJECCIONS 
 
EL NADAL DEL SENYOR BRANQUILLÓ I L’ESCOMBRA VOLADORA 
→ Divendres 23 de desembre  
 
El Sr. Branquilló viu al gran roure d’un 
parc infantil amb la Sra. Branquilló i els 
seus tres fills. El pare Branquilló 
s’endinsarà en una aventura èpica a 
través de les quatre estacions que el 
portarà ben lluny de casa. Tornarà a 
temps per celebrar les festes de Nadal 
amb la seva família? Juntament amb 
El Nadal del senyor Branquilló (Jeroen 
Jaspaert i Daniel Snaddon, 2015), es projectarà el curtmetratge L’escombra 
voladora (Jan Lachauer i Max Lang, 2012), sobre les aventures d’una bruixa, 
totes dues, adaptacions cinematogràfiques de contes de Julia Donaldson. 
 
Títols originals: Stick Man i Room on the broom 
Gènere: animació 
Idioma original: anglès 
Durada: 60 min 
Edat: activitat recomanada a partir de 3 anys 
Horari: divendres 23 de desembre, a les 17 h 
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NADAL AL MUSEU DE LA CIÈNCIA COSMOCAIXA 
 
 
ACTIVITATS ESPECIALS 
 
LAIKA  
→ Del dilluns 26 de desembre de 2022 al diumenge 8 de gener de 2023  
 
Any 1957. Després de la Segona Guerra 
Mundial, persisteix la guerra freda i la 
carrera espacial s’accelera. Als carrers 
glaçats de Moscou, una gosseta hi 
sobreviu com pot sense imaginar el 
sorprenent destí que l’espera: viatjar sola 
a l’espai a bord de la nau espacial Sputnik 
2, i ser el primer ésser viu a orbitar la 
Terra. 
 
En aquest espectacle que narra la història de la gossa soviètica Laika, a càrrec 
de la Companyia Xirriquiteula Teatre, es recorre a tècniques d’allò més diverses, 
entre les quals hi ha retroprojeccions, collages, titelles, autòmats i expressió 
gestual. 
 
Activitat recomanada per a infants a partir de 4 anys 
Horari: a les 12 h  
Durada: 50 min 
 
PIONERS DE L’ESPAI. EXPLORA  
→ Del dimarts 27 al dissabte 31 de desembre de 2022  
 
Com van ser les primeres expedicions a 
Mart? I els primers allunatges? En 
aquesta mostra, els assistents 
descobriran 40 maquetes que recreen 
amb una exactitud impecable com eren 
aquells satèl·lits, sondes, naus i robots 
espacials que van ser pioners en 
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algunes de les fites més importants de l’exploració espacial. 
 
En aquesta activitat, els visitants coneixeran nombroses històries sobre els 
primers satèl·lits Sputnik, els viatges a la Lluna, Mart o Venus, i els usos que es 
fan actualment de l’espai més enllà de la recerca aeroespacial.  
 
Horari: d’11 a 19 h  
Durada: aproximadament, 50 min 
Edat: activitat recomanada a partir de 7 anys 
 
ACADÈMIA D’ASTRONAUTES 
→ Del dijous 22 de desembre de 2022 al diumenge 8 de gener de 2023  
 
Emular Neil Armstrong i trepitjar terres 
lunars no és una cosa fàcil. Encara 
avui, mig segle després que l’ésser 
humà arribés per primera vegada a la 
Lluna, es continua considerant que 
aquesta fita històrica, i tots els viatges 
per l’espai en general, constitueixen 
una aventura que requereix una gran 
preparació a causa de la gran 
complexitat científica, tecnològica i humana que presenten. 
 
Abans de viatjar a l’espai, els astronautes han d’assimilar molts coneixements i 
superar dures proves psicològiques i físiques per poder afrontar les condicions 
en què es veuran immersos en absència de gravetat. En aquesta activitat, els 
assistents podran descobrir i experimentar en què consisteix l’entrenament físic 
i psicològic dels astronautes. 
 
Horari: 10.30 h (cast.) i 17 h (cat.) 
Durada: 50 min 
Edat: activitat recomanada a partir de 4 anys 
 
ANEM A LA LLUNA! 
→ Del dijous 22 de desembre de 2022 al diumenge 8 de gener de 2023  
 
Si observem un coet que s’enlaira cap a l’espai, podem veure que es recolza 
sobre una plataforma de llançament, una estructura mòbil que permet 
inspeccionar el vehicle abans que emprengui el viatge espacial, per aportar-li tot 
el que li cal i assegurar l’èxit de la missió. 
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En aquesta activitat, els assistents 
faran un viatge a la Lluna i emularan 
aquestes tasques d’enginyeria 
espacial. Els participants podran 
construir una plataforma de 
llançament basada en la força dels 
fluids amb tubs, xeringues i molts 
altres elements que tindran a la seva 
disposició. 
 
Horari: 10.30 h (cat.) i 17 h (cast.) 
Durada: 90 min 
Edat: activitat recomanada a partir de 7 anys 
 
PROJECCIONS AL PLANETARI 
 
DINOSAURES, UNA HISTÒRIA DE SUPERVIVÈNCIA  
→ Del dijous 22 de desembre de 2022 al diumenge 8 de gener de 2023  
 
Els assistents a aquesta activitat podran 
viatjar enrere en el temps fins a l’era dels 
dinosaures gràcies a aquesta nova 
projecció a pantalla completa que els 
submergeix en el Cretaci. Les famílies 
amb menuts a partir de 6 anys podran 
gaudir de la nova aventura 
protagonitzada per la Celeste i la Moon a 
Dinosaures, una història de 
supervivència, un sorprenent recorregut 
pel passat a través d’un relat fascinant i 
divertit per a tota la família que parla d’adaptació i supervivència. Una projecció 
per descobrir que alguns dinosaures encara són entre nosaltres. 
 
Horari: 11, 15 i 17 h  
Durada: 35 min 
Edat: activitat recomanada a partir de 6 anys 
CAÇADORS DE PLANETES  
→ Del dijous 22 de desembre de 2022 al diumenge 8 de gener de 2023  
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En aquest programa d’animació a cúpula 
completa, els assistents coneixeran la 
història de la Celeste, una nena 
fascinada per l’astronomia. 
 
Després de rebre una nit la visita 
inesperada de la Moon, una partícula de 
llum procedent d’un estel molt llunyà, 
totes dues emprendran un viatge per 
l’univers a la recerca de planetes més 
enllà del sistema solar: els exoplanetes.  
 
Horari: 16 i 18 h 
Durada: 30 min 
Edat: activitat recomanada a partir de 6 
anys 
 
POSTALS D’UNS ALTRES MONS  
→ Del dijous 22 de desembre de 2022 al diumenge 8 de gener de 2023  
 
Amb aquesta activitat, els visitants podran 
viatjar pel sistema solar i submergir-se en 
la seva bellesa i esplendor. Gràcies a 
l’exploració espacial, avui se sap amb un 
gran detall com és el sistema solar. 
 
A la nova projecció fulldome Postals d’uns 
altres mons, el públic podrà explorar els 
paisatges dels planetes amb els quals 
compartim el sistema solar, i també dels 
seus satèl·lits. 
 
Horari: 13 i 19 h 
Durada: 35 min 
Edat: activitat recomanada a partir de 6 anys 
 
 
ESPAIS SINGULARS 
 
PLANETARI BOMBOLLA  
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→ Del dijous 22 de desembre de 2022 al diumenge 8 de gener de 2023  
 
En aquest petit planetari, fet a la mida 
d’infants de 5 a 8 anys, els més petits 
gaudiran de les meravelles del 
firmament.  
 
El cel, les constel·lacions, el Sol, la 
Lluna, els planetes… Amb l’ajuda d’un 
educador o educadora, els assistents 
podran viatjar a través de les estrelles 
i veure el firmament tal com es pot 
observar des de la Terra, i a la sala, 
mitjançant una maqueta del Sol, la Terra i la Lluna, i reproduccions a escala dels 
planetes. Entendran els moviments bàsics de la Terra i de la Lluna, i descobriran 
les principals característiques dels diferents planetes del sistema solar. 
 
Horari: 11 h (cat.), 14 h (cast.), 16 h (cat.) i 18 h (cast.) 
Durada: 50 min 
Edat: activitat recomanada a partir de 5 anys 
 
 
MICRÀRIUM  
→ Del dijous 22 de desembre de 2022 al diumenge 8 de gener de 2023  
 
En aquest espai permanent, els 
visitants es podran submergir en un 
món invisible a l’ull humà. Es tracta 
d’un espai pioner pensat per 
estimular l’interès pel que no es veu, 
a través de l’experimentació i dins 
d’un entorn museogràficament 
atractiu en què els usuaris també 
són els protagonistes. Un àmbit per 
descobrir les entranyes de tota mena 
de materials, naturals i artificials, orgànics i inorgànics. Els assistents podran 
preparar les seves pròpies mostres i emportar-se’n les fotos. 
 
Horari: 11 h (cat.), 13 h (cat.) i 17 h (cast.) 
Durada: 90 min 
Edat: activitat recomanada a partir de 8 anys 
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CREACTIVITY 
→ Del dijous 22 de desembre de 2022 al diumenge 8 de gener de 2023  
 
Creactivity CosmoCaixa és un espai 
amb quatre zones diferenciades  —
mecànica, vent, electricitat i llum—, 
perquè els infants a partir de 7 anys 
practiquin l’art de pensar amb les 
mans mentre dissenyen i 
experimenten. L’objectiu és incentivar 
la creativitat i la innovació, elements 
clau per a les disciplines 
cientificotecnològiques i artístiques, a 
través de la manipulació i el muntatge d’objectes i materials. 
 
Creactivity ofereix una nova manera d’aprendre treballant amb materials molt 
quotidians i fàcils d’obtenir amb eines de baixa i alta tecnologia.  
 
Horari: 12 i 16 h (català, castellà i anglès) 
Durada: 90 min 
Edat: activitat recomanada a partir de 7 anys 
 
VISITES 
 
MENJAR I NO SER MENJAT  
→ Del dijous 22 de desembre de 2022 al diumenge 8 de gener de 2023  
 
Visita en família per recórrer espais de la 
Sala Univers de CosmoCaixa i observar 
alguns animals que representen la gran 
diversitat de formes, colors, mides i 
comportaments que poden adoptar els 
éssers vius. 
 
Horari: 13 h 
Durada: 50 min 
Edat: activitat recomanada a partir de 4 anys 
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BOSC INUNDAT  
→ Del dijous 22 de desembre de 2022 al diumenge 8 de gener de 2023  
 
Una visita a mil metres quadrats de selva 
amazònica per descobrir algunes de les 
espècies més representatives de 
l’Amazones: caimans, formigues, boes, 
peixos, ocells tropicals i plantes. 
 
Horari: 10.30 h (cat.) 
Durada: 50 min 
Edat: activitat recomanada a partir de 6 anys 
 
VISITA EN FAMÍLIA: EL SOL. A LA LLUM D’UNA ESTRELLA  
→ Del dijous 22 de desembre de 2022 al diumenge 8 de gener de 2023  
 
Últims dies per visitar aquesta exposició  
 
Visita familiar per descobrir l’íntima relació 
que hi ha entre el Sol i l’ésser humà gràcies 
a les explicacions d’un educador o 
educadora, les peces museogràfiques i els 
mòduls interactius. 
 
Horari: 11.30 h (cast.) i 12 h (cat.) 
Durada: 60 min 
Edat: activitat recomanada a partir de 6 anys 
 
VISITA COMENTADA: EL SOL. VIVINT AMB LA NOSTRA ESTRELLA  
→ Del dijous 22 de desembre de 2022 al diumenge 8 de gener de 2023  
 
Visita comentada per descobrir els secrets del Sol des d’un punt de vista físic. Mitjançant 
diferents audiovisuals i mòduls, els visitants aprendran a mesurar el pas del temps, 
coneixeran com s’aprofita l’energia, la relació entre el Sol i la salut i, finalment, com 
s’estudia el Sol des de l’astrofísica.  
 
Horari 18 h (cat.) 
Durada 50 min 
Edat: activitat recomanada a partir de 12 anys 
 
 
 
 



  
  
 
 

Nota de premsa 
 
 
 
 
 

Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 
Andrea Pelayo: apelayo@fundaciolacaixa.org / 618 126 685  
Esther Lopera: elopera@la-chincheta.com / 685 990 460 
Sala de Premsa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/  

@FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT @CosmoCaixa_CAT 
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