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CosmoCaixa  

 

Dades de contacte:   

 Carrer d'Isaac Newton, 26. 08022 Barcelona 

93 212 60 50 

https://cosmocaixa.org/ca/cosmocaixa-barcelona 

 

 

Descripció: 

El CosmoCaixa ocupa les instal·lacions  

del primer Museu interactiu de la Ciència d'Espanya,  

inaugurat l'any 1981. 

CosmoCaixa fa accessible la ciència a tota la ciutadania. 

Els espais permanents del Museu són el mur geològic,  

la sala de la matèria i el bosc inundat.  

També hi ha experiments, objectes, animals, plantes, etc.  

Cada any, el CosmoCaixa organitza exposicions temporals  

que es complementen amb activitats, visites guiades,  

conferències i debats. 

Per al públic familiar, el CosmoCaixa Kids ofereix activitats  

com el Toca, Toca!,  Planetari Bombolla, Clik i el Creactivity. 

Un dels espais més destacats és el nou Planetari 3D,  

que permet veure audiovisuals projectats en una gran cúpula. 
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Quines mesures d’accessibilitat té? 

 Places d'aparcament adaptades.  

 Servei gratuït de cadira de rodes.  

Cal demanar-ho al punt d'informació de l'entrada principal.  

 Accés amb gos guia. 

 Localitats reservades per a persones en cadira de rodes,  

a l'Auditori, la sala Àgora i el Planetari. 

 Ascensors adaptats. 

 Lavabos accessibles a totes les plantes. 

 Encaminament podotàctil des dels accessos del Museu  

fins al Planetari.  

 Bucle magnètic al taulell de recepció, les taquilles,  

el Planetari, la botiga i el restaurant. 

 Audiovisuals del Planetari adaptats amb audiodescripció,  

subtitulació i llengua de signes en català. 

 Visites guiades adaptades per a persones cegues,  

amb audiodescripció i material tàctil. 

 Visites guiades amb intèrpret de llengua de signes catalana (LSC),  

espanyola (LSE) o sistema de signes internacional (SSI). 

 Subtitulació dels audiovisuals de les exposicions temporals. 

 

 

Com s’hi arriba? 

En Ferrocarrils de la Generalitat: 

L7, Avinguda Tibidabo 

En autobús: 

H2, H4, V17, V15, V19, V13, 196 i 123 

En cotxe: 

Sortides 6 i 7 de la Ronda de Dalt 
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Aparcament Saba – CosmoCaixa 

Aparcament d'autocars a la Ronda de Dalt 

 

Veure en el mapa 

 

 

Fotografia de la façana del CosmoCaixa.  

 

 

 

 

 

 

 

https://g.page/CosmoCaixa?share
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Fotografia d’una de les sales del CosmoCaixa. 


