
QUINZENA DE LA CIÈNCIA 
 Del 8   al   19  de  març   de 2021 

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

I3  

 Llet màgica (experimentació) 

I4 

 Transferència de l’aigua (experimentació capil·laritat)  

I5 

 L’atracció dels materials (experimentació magnetisme) 
 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

1r DE CICLE INICIAL  

 “Fem temps. Els rellotges de la natura” (taller al Museu Blau) 

 “Fem de científics: Ous en vinagre” (taller a l’aula” 

 Iniciem programació i robòtica a informàtica 

 

2n DE CICLE INICIAL  

 

 Descobrim la geometria (Taller al Museu de les matemàtiques MMACA) 

 Ens orientem amb una brúixola (Experimentació a l'aula) 

 Iniciem programació i robòtica a informàtica 

 

1r DE CICLE MITJÀ  

 "Les cúpules de Leonardo"  (Taller al Museu de les matemàtiques MMACA)   

 “L’hora del codi” (Programació scratch) 

 

2n DE CICLE MITJÀ  

 

 “Construcció de cossos geomètrics” (taller de geometria) 

 “L’hora del codi” (Programació scratch) 

 

1r DE CICLE SUPERIOR  

 “Construïm amb les matemàtiques”  (Taller al Museu de les matemàtiques MMACA)  

 Comencem la robòtica!  

 L’hora del codi (programació scratch) 

 Prova Cangur (Concurs matemàtic)  

  

2n DE CICLE SUPERIOR  

 

 L’hora del codi (programació scratch)  

 Prova Cangur (concurs matemàtic) 

 Comencem la robòtica!  

 “Construïm amb les matemàtiques”  (Taller al Museu de les matemàtiques MMACA)  



EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

    
1r ESO 

 

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

 Prova Cangur (concurs matemàtic)  

 

2n ESO 

 

 “fabriquem un esclafador termosolar” amb el Marc Boada (Taller científic-tecnològic) 

 Prova Cangur (concurs matemàtic)  

 

  3r d'ESO 

   

 “La taula periòdica i els elements químics” amb el Marc Boada 

 Prova Cangur (concurs matemàtic) 

   

4t ESO  

  

 Construïm un motor tèrmic (Pràctica al laboratori - física i química) 

 Observem la mitosi cel·lular en una ceba (pràctica al laboratori - Biologia) 

 Visionat i cinefòrum de la pel·lícula "Eso que tu me das" (Cultura científica) 

 Prova Cangur  (concurs matemàtic ) 

 

    


