
Serveis

Esta cantina és d'ús 
exclusiu per a 
reserves escolars. 
Servei gratuït prèvia 
reserva.

Els autobusos 
disposen de 15 minuts 
gratuïts per a deixar i 
recollir el passatge. El 
preu és de 2,30 €/hora 
per autobús.

Servei gratuït de 
consigna.

CANTINA 
ESCOLAR 

APARCAMENT 
AUTOBUSOS

CONSIGNA

i

2022-2023

www.cac.es/educacio

Informació i reserves:
96 197 46 86

reserves@cac.es

El nostre full de ruta: 
l'Agenda 2030 per al 
Desenvolupament 
Sostenible
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AVANTATGES
• Accés il·limitat Museu de les Ciències, Hemisfèric i tallers de La Ciència a Escena.

• Descompte del 25% en entrades del Museu, Hemisfèric i/o tallers de La Ciència a Escena per a 

un màxim de fins a 3 acompanyants (excepte de l'1 al 17 d'abril i agost de 2023).

• Una entrada gratuïta del Museu per a un acompanyant fins al 31-12-22.

• Descàrrega de nombrós material educatiu i guies didàctiques.

• Subscripció al butlletí educatiu per a estar al corrent de totes les nostres novetats.

• Assessorament personalitzat per a preparar la visita en les nostres instal·lacions amb el teu grup.

QUI ES POT INSCRIURE

Docents en actiu de centres reglats a partir de 2n Cicle d'Infantil, Primària, Secundària o 
Batxillerat, Cicles Formatius i Universitaris.

¿

COM ACCEDIR-HI

Sol·licita la teua entrada en les taquilles del Museu o de l’Hemisfèric, mostrant el teu DNI, el 
dia que desitges realitzar la teua visita.

¿
Inscriu-te en el nostre 

PROGRAMA ESPECIAL PER A DOCENTS i 
disfruta d'un passe amb accés il·limitat, fins al 

30-09-23, amb l'objectiu de conéixer a fons l'oferta 
educativa del Museu de les Ciències i de l’Hemisfèric, i 

complementar així el contingut de les teues classes, o per 
a disfrute personal.

ON INSCRIURE'S

Accedix a www.areaprivada.cac.es i emplena el formulari.

¿

ENTRADES PER A GRUPS ESCOLARS
(APLICABLES A PARTIR DE 1R D’INFANTIL)

CONDICIONS DE LES TARIFES
• Grups d'alumnes d'ensenyaments reglats (mínim 15 persones).

• Grups d'alumnes d'agrupacions rurals, formació professional bàsica i programes de millora de 

l'aprenentatge i de rendiment (PMAR) i de reforç (PR4), encara que no complisquen el mínim de 15 

persones. 

GRATUÏTATS!
• Per a professors, dues gratuïtats en grups de fins a 30 alumnes. A partir de 
30, una gratuïtat per cada 15 alumnes. Fins a 6é de Primària, una gratuïtat 
per cada 10 alumnes.
• El conductor de l'autobús podrà accedir al recinte, sense reserva prèvia, 
sempre que existisca disponibilitat i estiga acreditat.

+ Informació

01-09-22/
10-03-23

01-09-22/
31-08-23

Hemisfèric
Museu

Museu + Oceanogràfic
Hemisfèric + Oceanogràfic
Museu + Hemisfèric

Museu + Hemisfèric + Oceanogràfic

Oceanogràfic
4,60 €

4,60 €

15,80 €

15,80 €

6,90 €

3,20 €

3,20 €

13,50 €

13,50 €

5,30 €

19,20 €15,50 €

14,50 €10,90 €
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PREUS ESPECIALS 

ESCOLARS COMUNITAT VALENCIANA

01-09-22 / 10-03-23



Tallers de La Ciència a Escena
Consulta els nostres tallers científics, adaptats al nivel curricular del teu grup, i la 
nostra Sessió a la carta.

Exposicions
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La programació pot canviar

Coneix el poder de la ciència en la nova exposició Viral. El teu alumnat 
descobrirà què és el contagi, o com les matemàtiques ens ajuden a 
entendre este fenomen. A més, provaran un ‘badallmetre’, i riuran a 
riallades entenent com funcionen les neurones espill.
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Viral

Play. 
Ciència i música
Explora el món de la música descobrint esta disciplina des de 
la ciència, la tecnologia i l'art. Coneix les nostres experiències 
multimèdia, tallers científics, música en viu, una col·lecció 
d'instruments històrics o divertix-te tocant alguns 
instruments. Una oportunitat per a comprendre i sentir la 
nostra passió per la ciència i la música.

A través d'interessants experiments, coneix els reptes 
que hem de superar per a salvar el delicat equilibri que 
fa possible la vida en el nostre planeta.

SOS Planeta. 
Al rescat de l’ecosistema 

Pregunta-li a un científic/a
Els teus alumnes conversaran amb científics/ques de prestigiós reconeixement i podran preguntar dubtes i 
inquietuds relacionades amb la ciència. A més, descobriran l'increïble treball d'estos professionals tan 
necessaris per a la nostra societat.

Fires i concursos
Motiva als teus alumnes participant en els nostres concursos sobre ciència i tecnologia: Acció pel clima, 
Reacciona!, Cristal·lització a l'escola o la fira Experimenta.

Desperta les vocacions científiques del teu alumnat, a 
través del fantàstic món de la ciència. Continguts adaptats a 

tots els nivells educatius

+3r
Primària

+1r
Primària

+5é
Primària
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3€

No necessites
l'entrada 

del Museu!

Visites guiades 
Coneix les nostres visites guiades per a escolars, adaptades al nivell curricular de la teua classe on un educador/a 
acompanyarà al teu grup durant tot el recorregut expositiu. Duració: 1 h – 1 h 30 min. Capacitat: 35 persones, màxim.

Visita viral

CIÈNCIES NATURALS 

A través de jocs i gimcanes, coneix, amb el teu 
grup, l'experiència del contagi que pot causar 
malalties, provocar el riure a riallades, badalls 
interminables o, fins i tot, generar estats 
d'opinió.

45€/
visita

Teatre de la Ciència 
Descobrix el Teatre de la Ciència, un espai 
multidisciplinari on disfrutaràs amb el teu 
grup de la representació Ramona i Cajal. El 
secret del Museu, un musical científic en el 
qual dos joves s'enfronten a una nit repleta 
d'aventures en el Museu de les Ciències, 
acompanyats per alguns personatges clau de 
la història de la ciència. 

A més, coneix la bobina de Tesla i el 
generador Van de Graaff en les sessions Alt 
voltatge, experiments que et posaran 
literalment els pèls de punta.

!Inclòs 
amb 
l’entrada 
del MUSEU+1r

Primària

Visita Museu de les Ciències 

GENERAL

Visiten diverses exposicions del Museu, on se'ls 
explica els conceptes científics més importants 
d'una manera senzilla i atractiva. Taller 
complementari: Bestioles (Primària), 
Arquimedes (Secundària).

+1r
Primària

Visita Gravetat zero  

ASTRONOMIA

Recorregut per les rèpliques de coets, satèl·lits de 
l'Agència Espacial Europea i mòduls on experimenten amb 
les lleis físiques fonamentals. En Primària participen en un 
programa d'entrenament d'astronautes, i en Secundària 
aprofundixen en els avanços de l'exploració espacial i 
repassen conceptes bàsics de la història de l'astronomia en 
una gran gimcana.

+1r
Primària

Visita Mart. La conquesta 
d'un somni  
Coneixen Mart, el seu relleu, els seus diferents cràters, 
quant dura un dia marcià o quina és la temperatura 
de la seua superfície. Taller complementari: 
amartatge sobre la superfície marciana.

+5é
Primària

Visita Play. Ciència i música 

FÍSICA I MÚSICA

Coneixen la física de la música i s’endinsen des de 
diferents perspectives com la història, l'antropologia, 
l'educació i la ciència. Taller complementari: Tocant 
ciència + Laboratori sonor.

+3r
Primària

Visita Bosc de Cromosomes

BIOLOGIA

Inclou activitats dinàmiques, gimcanes, etc. En 
Primària se centren en el cos humà i en Secundària 
treballen la genètica, evolució i classificació dels éssers 
vius. Taller complementari: extracció de l'ADN d'un 
plàtan.

+1r
Primària

+3r
Primària

+4t
Primària



+1r
Primària
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Travessies educatives

95€

La programació pot canviar
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Expedició expressa
Viatge la mar d'especial
‘Immersió’ en l'aquari
Viatge als pols
Viatge per la conservació

Protegir els oceans és tota una aventura, i els qui 
desitgen embarcar-se en esta 'missió nocturna amb 
taurons' disfrutaran d'una gimcana prèvia, per totes 
les instal·lacions de l’Oceanogràfic, recopilant pistes i 
resolent els desafiaments plantejats.

Esta experiència inclou sopar i desdejuni en l'aquari i 
les entrades als tres recintes: Oceanogràfic, Museu de 
les Ciències i Hemisfèric, que hauran de ser utilitzades 
fins a tres dies diferents consecutius.

Unix-te a la nostra comunitat d'aprenentatge 
i investiga amb nosaltres

En quina aventura t'embarques?

Viatge de les tortugues
Viatjant amb Marina
Viatge del tauró
Viatge pel Mediterrani

Dormir amb taurons 
+ entrades + +

Aprén tot sobre el medi marí que ens envolta, realitzant un 

viatge temàtic, posant l’accent en els continguts 
curriculars adaptats a l’edat del teu alumnat

Consulta 
edats 

recomanades 
i tarifes 

Proyecciones

Viatjant amb la llum
El Sol és l'estrela més pròxima a la Terra. 
Estudiant la llum que emet, i la d'altres estreles i 
galàxies, podem elaborar models que expliquen 
l'origen i l'evolució de l'univers.

L'univers d’Escher  
Coneix l'obra del polifacètic artista holandés, M. C. 
Escher i la seua visió artística, tan original com 
atractiva, on l'astronomia és la protagonista.
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Flying Monsters 3D 
Descobrix les criatures voladores més grans de la història quan els 
dinosaures caminaven per la terra, fa 220 milions d'anys. En esta 
projecció, el teu alumnat coneixerà com estos enormes rèptils alats 
solcaven els cels desafiant la gravetat.

Planetaris

Planetaris en directe Planetaris FULL DOME

La programació pot canviar

Descobrix l'univers amb el teu grup i aprén continguts sobre astronomia en una pantalla còncava de 900 m2.

Astromenuts

Un passeig pel sistema 
solar

La nostra llar al 
cosmos 

3D FULL DOME

Oceans: our blue planet
Submergix-te en l'hàbitat més gran i menys explorat de la Terra, on es 
revelen les històries no contades de les criatures més sorprenents dels 
oceans, des de les aigües costaneres fins als mons més profunds i 
misteriosos.

Amazon Adventure
Coneix el concepte de la selecció natural en esta fascinant història, basada en 
fets reals, del viatge emprés en 1848 per l'explorador Henry Walter Bates en la 
selva amazònica, on la seua passió per la ciència i la investigació quasi li costa 
la vida.

no
ve
tat

!
+1r

Primària

+1r
Primària

+3r
Primària

+5é
Primària

+1r
Primària

+1r
Infantil

+1r
ESO

Disfruta de les nostres projeccions IMAX DOME, FULL 
DOME, DIGITAL 3D i FULL DOME 3D relacionades 

amb la ciència, a més dels nostres planetaris


