
EXPLAINERS
CosmoCaixa 
POSEM VEU
A LA CIÈNCIA!



Basat en el gran èxit del 
San Francisco Exploratorium, 
Explainers té com a objectiu 
potenciar les vocacions 
científiques entre els joves 
i acostar la ciència als visitants 
a partir de les explicacions 
fetes per estudiants de 
4t d’ESO i batxillerat.

Des de la nova Sala Univers 
fins a l’emblemàtic Bosc 
Inundat, a CosmoCaixa els 
Explainers posen veu a la 
ciència. Afegeix-hi ara tu 
també la teva i forma
part d’aquest programa!

CosmoCaixa 
explicat pels 
joves



On ens hi podem apuntar?
A www.EduCaixa.com

A tu, 
professor
Explainers, un programa que 
acostarà la ciència a l’alumnat 
d’una forma experiencial

 
Quina formació rebran els alumnes?

Aprendran a comunicar la ciència d’una manera 
creativa i propera, centrant-se en els continguts 
de CosmoCaixa: des de la física o la biologia fins a 
l’astronomia o la neurociència. 

Quins són els objectius 
d’aquest programa?

• Potenciar les vocacions científiques
• Comprendre continguts científics i museístics
• Desenvolupar habilitats comunicatives
• Entendre la importància de la relació
   entre ciència i societat
• Adquirir compromís amb un projecte



Com m’hi puc apuntar?
Parla amb el teu tutor o informa-te’n a 

www.EduCaixa.com

A tu, 
alumne
Ets jove i t’agrada la ciència? 
Apunta’t a Explainers!

Quin és el requisit per ser Explainer?

Si estàs estudiant 4t d’ESO o batxillerat, 
ja t’hi pots apuntar!

Quina serà la teva tasca?

Després d’una formació específica, explicaràs la 
Sala Univers i altres espais del museu als nostres 
visitants!

Quan faràs d’Explainer?

3 hores els caps de setmana durant 8 setmanes, 
a CosmoCaixa.



On puc rebre més informació?
A www.CosmoCaixa.com

A tu, 
visitant 
Els caps de setmana, 
la ciència te l’expliquen 
els Explainers!

Descobreix CosmoCaixa de la mà dels nostres 
“experts” en ciència, joves d’entre 15 i 18 anys 
que t’explicaran la Sala Univers i altres espais del 
museu.

Quan són a CosmoCaixa?

Els dissabtes i diumenges, d’11 a 14 
i de 15 a 18 h.

On els puc trobar?

A la planta -5, amb l’armilla identificativa
d’Explainers.



Isaac Newton, 26 | 08022 Barcelona
www.CosmoCaixa.com

Servei d’informació
Tel. 93 212 60 50
icosmocaixa@magmacultura.net

Edifici accessible

TRANSPORTS

H2 | H4 | V13 | V15 | V19 | 123 |   196 

Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya
Estació Av. del Tibidabo

Tramvia Blau

APARCAMENT

Entrada per carrer dels 
Quatre Camins, 89

ON ENS POTS TROBAR?

@CosmoCaixa




