26 D’ABRIL DE 2019
DE 17 A 20 HORES
CARRER MIRANDA
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3a MOSTRA DE LA
CREATIVITAT I LA INNOVACIÓ
CIÈNCIA I TECNOLOGIA
EXPERIMENTA I VIU-LES!

La Miranda
Plaça
Catalunya

Et convidem a una jornada
d’activitats científiques en
forma de circuit per a públic
infantil i familiar, fent arribar a
infants i famílies la inquietud
per la ciència demostrant la
seva cara més divertida, amb
motiu del Dia Internacional
de la Creativitat i la Innovació,
que se celebra tradicionalment
al voltant del 21 d’abril.
Els científics, partint de les dades,
de l’observació, i de la manera
i originalitat en relacionar les
mateixes, troben solucions a
diferents problemes del nostre
dia a dia; per tant, el procés
científic també és procés creatiu!

ACTIVITATS
LA CÚPULA

Una estructura elaborada pels
alumnes dels cicles de fusteria i
mobles (Institut Miquel Martí i Pol)

MOSTRA DE TREBALLS
DE RECERCA 2019

Exposició dels treballs premiats en
l’àmbit Científic i tecnològic (Citilab)

TALLER DE ROBÒTICA
(CITILAB)
ESPURNES. QUÈ ÉS
L’ELECTRICITAT?

Veurem a través de diferents
experiments com podem generar un
camp elèctric i també electricitat

BOGES DENSITATS

Comprovarem de forma molt visual i divertida
els efectes de les diferents densitats dels
líquids i els efectes que això provoca en
una columna de diferents substàncies

BIOMEDICINA
DIVERTIDA: L’ADN

Partint del mètode científic, extraurem
ADN… i el podrem veure!

PLANETÀRIUM

Aproximació a l’astronomia en una carpa
portàtil, en cinc sessions de 30 minuts

TALLER DE CUINA:
EL GAS DE LES BEGUDES

Què és el gas de les begudes? D’on ve?
Farem una beguda carbonatada

ESPAI AGBAR

Tast d’aigua: l’aigua sempre té el mateix gust?
La Factoria de l’Aigua: crea el teu propi
invent a partir de materials quotidians

CONEIXEM A RITA LEVI
MONTALCHINI

Una dona científica que
va descobrir el factor
de creixement

MOSTRA
CIENTÍFICA I
CONTACONTES

La porta de Jordi Rocosa servirà com a
escenari (dues sessions de cada activitat)

El Pedró
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