
 

INDICACIONS PER A LES FAMÍLIES DELS PARTICIPANTS A LA FASE 

FINAL DEL FEM MATEMÀTIQUES 2019 
 

Benvolgudes famílies, enhorabona per la classificació! 

 

Malauradament, des de les 9:15  h a les 17:15 h no podreu acompanyar als classificats a la final del Fem 

Matemàtiques. 

 

A les 9:15 al Refugi 1, us facilitarem informació turística facilitada per l'Ajuntament de Tarragona que pot ser del 

vostre interès. 

 

Tot i això, us recomanem que planifiqueu la vostra visita amb anterioritat. Trobareu molta informació de la ciutat a 

www.tarragonaturisme.cat : restaurants, exposicions, visites,... 

 

La final del Fem Matemàtiques es realitza al Refugi 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona i voltants. Aquest 

equipament es troba dins de la zona coneguda com Port-Serrallo i si teniu intenció de dinar en aquesta zona us 

recomanem que reserveu taula amb anterioritat. 

 

La zona d’aparcament més propera és un pàrquing de superficie al Port Tarraco, a 50 metres del Refugi 1 (de 

pagament) i una mica més lluny, direcció el Far de la Banya al Moll de Llevant hi ha zones d’aparcament gratuït. 

 

També trobareu en aquesta zona una oferta cultural significativa, us recomanem en la zona del Port-Serrallo: 

 

Museu del Port de Tarragona 

Moll de Costa, s/n43004Tarragona 

977 25 94 34 

museuport@porttarragona.cat 

https://www.porttarragona.cat/ca/port-i-ciutat/museu-port 

Museu Nacional Arqueològic (MNAT) 

Tinglado 4 - Moll de Costa 43003Tarragona 

977 23 62 09 / 977 25 15 15 

mnat@gencat.cat 

https://www.mnat.cat 

 

i molt especialment: 

 

Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA) 

Exposició itinerant "Experiències Matemàtiques" 

Tinglado 1 - Moll de Costa 43003Tarragona   

Entrada lliure i gratuïta de la sala gran de 10 h a 13 h i de 17 h a 20 h de dimarts a dissabte i de 11h a 14 h 

Diumenges i festius. 

 

Aquell dissabte 4 de maig, el MMACA ofereix la dinamització de l'exposició "Petites experiències matemàtiques" 

(Recomanada 6-9 anys) i un taller de "Cúpules de Leonardo" (Recomanada 6-99 anys) però cal reserva a 

www.tiquets.mmaca.cat  

 

Després us esperem a tots i totes a la cloenda i lliurament de premis de la Final del Fem Matemàtiques, a les 

17:15 h a la Sala 2 del Refugi 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona. 

 

Esperem que gaudiu molt de la vostra visita a la ciutat de Tarragona. 
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