SETMANA DE LA CIÈNCIA
del 12 al 16 de març de 2018
EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 I3 Llet màgica (experimentem)
 I4 Fem desaparèixer monedes (experimentem)



I5 Unflem globus sense bufar (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
 “Construïm un muntacàrregues, experimentem amb el
desplaçament, el moviment, el pes i el contrapès”
 L’hora del codi (aprenem a programar)

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”

 “La mesura del temps” (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:

1r Cicle Mitjà:
 “ La mesura del temps” (activitat de matemàtiques preparades pels
alumnes de 2n d'ESO als seus tutelats de 3r de primària)
2n Cicle Mitjà:
 “ El disc de Newton : fem desaparèixer els colors” (taller a l’aula)
1r Cicle Superior
 Prova Cangur (concurs matemàtic)
 “Construïm amb les matemàtiques” (taller a càrrec de “Cultura
itinerant”)
 “Mesurem l’escola” (activitat dels alumnes de 5è amb els seus
tutelats de 1r de cicle inicial)



2n Cicle Superior
Prova Cangur (concurs matemàtic)






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
Simulador de vol

 Prova cangur (concurs matemàtic)
 Dia internacional del nombre pi (activitat a l’aula)
4t ESO
 Construïm un motor tèrmic (física i química)
 Prova Cangur (concurs matemàtic )
 Visionatge i cinefòrum de la pel·lícula «Erin Brockovich»
(biologia)
 Visitem el Saló de l’Ensenyament
 Dia internacional del nombre pi (activitat a l’aula)

