
SETMANA DE LA CIÈNCIA 
 del  13   al   17  de  març   de 2017 

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

 I3 Capil·laritat   (experimentem)  

 I4  Propagació del so (experimentem)   

 I5  Mescla de colors,  dissolució de llaminadures i separació per imantació  

(experimentem) 

     

 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

1r Cicle Inicial 

 “Què passaria si...? Els objectes que suren i els que no suren” 

(experimentem) 

 L’hora del codi (aprenem a programar) 

 

2n Cicle Inicial 

 “Quines activitats extraescolars fan els nens de segon?”   (iniciació a 

l’estadística i als gràfics de barres) 

 L’hora del codi (aprenem a programar)  

 

1r Cicle Mitjà: 

 “ Juguem amb la geometria”  (activitat de matemàtiques preparades pels 

alumnes de 2n d'ESO als seus tutelats de 3r de primària)  

 L’hora del codi (aprenem a programar)  

 

2n Cicle Mitjà 

 “Quant pesa? Quant ocupa?”  (activitat de matemàtiques preparades pels 

alumnes   de 3r  d'ESO als seus tutelats de 4t  de primària) 

 L’hora del codi (aprenem a programar) 

 

     1r Cicle Superior 

 Prova Cangur (concurs matemàtic) 

 “A ritme de nombres i  xifres”  (activitat realitzada al 

Cosmocaixa)  

 

2n Cicle Superior 

 Prova Cangur  (concurs matemàtic) 



 

 

 

 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

   
1r ESO 

 “ Extraiem l'ADN” amb l'equip del Dani Jiménez 

 Prova cangur (concurs matemàtic) 

 

 

2n ESO 

 Tallers científic-tecnològics  al Museu del Gas de Sabadell: 

 “Els secrets de l’electricitat”   

  “La física i química del gas”       

    

 “Juguem amb la geometria” (activitat de matemàtiques 

preparades pels alumnes de 2n d'ESO als seus tutelats de 

3r de primària) 

 Prova cangur (concurs matemàtic)   

 

   3r d'ESO   

 Tallers científic-tecnològics a la UPC de Castelldefels: 
 

 Construïm i programem robots de LEGO 

 El llançament de coets a l'espai : pràctica amb coets de 

vinagre i bicarbonat 

 Eggdrops: simulem els sistemes de reentrada a l’atmosfera 

 Granges de peixos a terra ferma? Descobreix els avantatges del 

conreu aqüícola! 
 

 «Quant pesa? Quant ocupa?»  (activitat de matemàtiques preparades 

pels alumnes   de 3r  d'ESO als seus tutelats de    4t  de primària) 

 Prova cangur (concurs matemàtic)   

   

4t ESO 

 Fabriquem un indicador de PH i identifiquem àcids i bases ( física i 

química) 

 Construïm un motor tèrmic (física i química) 

 Prova Cangur  (concurs matemàtic ) 

 Visionatge i cinefòrum de la  pel·lícula «Erin Brockovich» (biologia) 

 


