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Comparteix la teva visita i les teves fotos 
del saló amb els teus amics

VINE A EXPOMINER, viu una experiència 
única i regala’t un tresor!

Lloc
Palau 1. 
Recinte de Montjuïc

Dates de celebració
Del 13 al 15 de  
novembre de 2015

Horari
Dies 13 i 14:  
de 10:00 a 20:30 hores
 
Dia 15:  
de 10:00 a 20:00 hores

Per a grups de 10 o més, 3€ per alumne. 
Per als professors l’entrada és gratuïta.  
Aquest any t’ho posem fàcil. Fes-te amb 
totes les entrades a www.expominer.com

Itineraris recomanats per la 
Serra de Collserola

Expominer us proposa una sèrie d’itineraris al 
llarg de la Serra de Collserola per conèixer la 
minerologia de primera mà. En total 10 rutes no 
gaire llargues i entretingudes que et serviran per 
conèixer els diferents minerals de la nostra terra 
a la vegada que gaudeixes d’unes excel·lents 
vistes de la ciutat de Barcelona.

Ruta 1
De Sant Joan de Déu  a Sant 
Pere Màrtir.

Ruta 2
La “Mina Juanita”.

Ruta 3
Observatori Fabra.

Ruta 4
 La font del Lleó.

Ruta 5
Carretera de les Aigües - 
Carretera de Vallvidrera

Ruta 6
Cementiri de Sant 
Gervasi.

Ruta 7
Sant Genís dels 
Agudells.

Ruta 8
Montbau.

Ruta 9
Horta.

Ruta 10
Torre Baró. 

13 - 15 NOVEMBRE 2015
RECINTE MONTJUÏC

Saló internacional de minerals, fòssils i joieria

APRÈN I 
DIVERTEIX-TE

www.expominer.com

#Expominer2015

NOVEDADES

GEMOTERAPIA

Vine al saló i 

aconsegueix 

un cómic de 

la teva ruta.



Dinosfera

Descobreix el món perdut i coneix de ben aprop els 
nius d’ous de dinosaures del Coll de Nargó i les exca-
vacions fetes per l’ADAU.

La teva joia Handmade

Participa a un divertit taller per crear la teva propia 
polsera o collaret amb els preciosos minerals que tro-
baràs al saló. Surt amb una joia de disseny exclussiu.

Recerca d’or

Converteix-te en un autèntic cercador d’or i emporta’t 
a casa veritables tresors amagats entre còdols.

INDEX

- Tallers de mineralogia. 

- Manuals didàctics.

- Activitats per descobrir els microminerals.  

Activitats

... a través de les diverses rutes i activitats que et 
proposem des de la més àmplia exposició de mine-
rals, fòssils, meteorits i gemmes del sud d’Europa.

Podreu entrar al saló amb un preu súper reduït 

de 3€ per alumne i la possibilitat d’obtenir moltes 
propostes i materials didàctics per a dur a terme 
la teva tasca docent i passar un dia interessant i 
divertit.

Viu amb els teus 
alumnes una 
experiència única

- Túnel de la fluorescència.

- Xerrades acadèmiques.

- Sorteig de premis durant el saló.

- Exposició de joies de l’antic Egipte. 

Activitats complementàries

Concurs de dibuix i fotografia

Deixa volar la teva creativitat i anima’t a dibuixar 
o fotografiar les teves pedres preferides. Pots 
guanyar fantàstics premis! (Bases al web del saló)

... i m
és 

novetats de 

l’actualitat

minerològica

Amb l’entrada de Grup a Expominer pots visitar 
també el Museu Egipci de Barcelona per només 

4€/alumne amb servei de guia opcional de 36€ 
 

Consulta disponibilitat d’horaris trucant al  
93 488 01 88. Promoció vàlida fins al 31 de  
desembre de 2015.


