Visita guiada

Museu de Matemàtiques de Catalunya
(MMACA)
Activitat complementària del cicle
‘Àtoms de ciència’, oberta a tothom.
Presentació

Un dels objectius del MMACA és divulgar i estimular una imatge
social positiva de les matemàtiques: apropar-les a les persones
mitjançant experiències interactives i activitats de manipulació i
posar de manifest la seva presència i el paper que juguen en la
nostra cultura i en el progrés social.

Informació pràctica
Lloc de trobada
MMACA
Palau Mercader
Carretera de l'Hospitalet s/n
08940-Cornellà de Llobregat

A aquestes experiències interactives és a on volem apropar-nos
amb la nostra visita, que pensem que serà un complement ideal
per al cicle de conferències ‘Àtoms de ciència’ del present curs.
Ja sabeu que en aquest cicle apostem per una presentació
decididament didàctica, propera i amable; un cos de coneixement
científic sòlid; i un plantejament que incorpora aspectes
experimentals que tenen un potent efecte motivador. I la visita al
MMACA no s’escapa pas a aquests objectius.
A més, el guiatge del professor Anton Aubanell, que va ser un
dels membres fundadors del museu, encara la farà més
interessant.

Professor

Anton Aubanell Pou
Llicenciat en Matemàtiques i especialista en Didàctica de les
Matemàtiques. Durant molts anys professor del Departament de
Matemàtica Aplicada i Anàlisi de la Facultat de Matemàtiques i
Informàtica de la Universitat de Barcelona i, fins fa poc, membre
del CESIRE CREAMAT (Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya).

Accessibilitat

Aquesta sortida està oberta a qualsevol persona interessada en la
temàtica. No són necessaris coneixements previs.

Serveis inclosos

Acompanyament i explicacions del professor Anton Aubanell.

Data i hora de trobada
Dimecres 9 de març de 2022.
A les 17:00.
La visita començarà a les 17:15.
Preus
Preu General: 25 €
Preu per a les persones que s’han
matriculat a una o vàries sessions
del cicle Àtoms de Ciència 20212022: 20 €
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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