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Casal d’estiu del MMACA!
Si tens entre 6 i 12 anys, no et pots perdre el Casal d’Estiu del Museu 
de Matemàtiques de Catalunya! T’hi esperen un munt de jocs, tallers, 
trencaclosques, materials de tota mena i aventures que et faran 
gaudir d’unes genials vacances d’estiu.

Què farem?
A l’entorn del Museu, descobrirem les Matemàtiques ocultes al parc 
de Can Mercader. Tot construint, investigant, jugant, anant a la piscina 
i imaginant amb els companys tocarem les mates com mai abans! 
Ens hi acompanyaràs?

TORNS
El Casal dura dues setmanes i l’horari és de 9 a 13 h. (amb possibilitat 
d’incloure el dinar al restaurant del parc). Les inscripcions poden ser 
per un torn o bé per als dos:

· Setmana 1: del 25 al 28 de juny    100€
· Setmana 2:  de l’1 al 5 de juliol     125€
  

DESCOMPTES
Si la inscripció és per les dues setmanes o si dos o més germans 
participen d’un mateix torn gaudireu d’un descompte del 10%. 

Inscripcions
A la web www.mmaca.cat trobaràs el formulari d’inscripció, a emplenar 
i fer arribar abans de l’1 de juny a través del correu 
casal@mmaca.cat o bé portant-lo a les oficines del MMACA al Palau 
Mercader. Per a qualsevol informació o dubte podeu contactar-nos 
al mateix correu o bé al telèfon 665233448.

T’HI ESPEREM!


