
ACTIVITATS DE LA SETMANA DE LA CIÈNCIA  
Setmana de l' 1   al   8  d'abril   de 2016 

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

 I3 L' Electricitat estàtica en els globus   (experimentació) 

 I4  Seriació de canyetes   (Activitat conjunta dels  padrins de  

2n  de Cicle Inicial  amb els seus fillols d'I4) 

 I5  Visitem el Museu d'Invents de Barcelona (MIBA)  

 

 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

1r Cicle Inicial 

 Programació amb scratch 

 «Mesurem amb centímetres  el nostre cos, la classe i l'escola»   

(activitat de tutelatge amb alumnes de 5è de cicle superior) 

 

2n Cicle Inicial 

 Programació amb scratch 

 Seriació de canyetes   (Activitat conjunta dels  padrins de    

2n  de Cicle Inicial  amb els seus fillols d'I4) 

 

1r Cicle Mitjà: 

 « Tic-tac, Tic-tac ! » (activitat de matemàtiques preparades pels 

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

 

2n Cicle Mitjà 

 «El rellotge»  (activitat de matemàtiques preparades pels 

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

 

     1r Cicle Superior 

 Prova Cangur (concurs matemàtic) 

 «Mesurem amb centímetres  el nostre cos, la classe i l'escola»   

(activitat de tutelatge  amb alumnes de1r de cicle inicial) 

 

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 

 Itinerari per les dunes litorals de la platja i els espais 

naturals del Delta del Llobregat 

 Activitat «Tic-tac, tic-tac!» (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 

 Drons i vehicles aeris no tripulats : on les  ”telecos” i 

l'aeronàutica es troben 

 Granges de peixos a terra ferma? Descobreix els 

avantatges del conreu aqüícola! 
 

 «El rellotge»  (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) 

 

 


