
Apreciat/da company/a,

Us convidem a participar al Taller d’activitats experimentals que organitzem al CRAI de Campus Sescelades de la URV en el marc de

Setmana de la Ciència 2014. Les sessions del taller tindran una durada d’una hora per grup i en elles l’alumnat podrà realitzar activitats

senzilles i atractives que il·lustraran diversos continguts científics relacionats amb la ciència i la tecnologia química, i que es complemen-

taran amb una explicació de les bases científiques i de la relació amb la vida quotidiana del que s’hagi realitzat. 

Animeu-vos a venir, us agradarà!

Programa

Horaris: Les sessions del taller tindran una durada d’una hora per grup, es faran 6 sessions per dia (de 9 a 14 h i de 15 a 16 h).

Destinataris: Alumnat de 4rt a 6è de primària, ESO i Batxillerat. Grups concertats de 50 alumnes per sessió. 

Organització: Els grups es dividiran en 4 equips, els quals es distribuiran en 4 taules, i seran atesos per 1 monitor en cada taula, el

qual s’ocuparà de desenvolupar les activitats contemplades en el taller. Es realitzaran de 2 a 4 activitats per sessió, els

grups passaran d'una taula a l'altra (de 15 a 30 minuts per activitat). 

Continguts: Les activitats programades canviaran cada dia. (Vols fabricar un polímer?, Neteja màgica?, Com es netegen les aigües

residuals?, Recuperació de terrenys, Construcció de cotxes de pila de combustible / cel·la electroquímica, Canons amb

pots de rodets, Objectes voladors, Ferro als aliments?, Flors de colors, Bombolles amb gel sec, Estalactites amb acetat

de sodi...) (pendents de confirmar).

Accés Transport no inclòs (accés mitjançant els autobusos de l’EMT -línies 41 i 54-) (targeta de transport EMT gratuïta per es-

tudiants fins a 4rt d’ESO empadronats i escolaritzats al municipi de Tarragona). 

Inscripció: Enviant el full d’inscripció adjunt per correu electrònic a apqua2@urv.cat, indicant en l’assumpte “Taller setmana de la

ciència”. La data límit per a la recepció d’inscripcions és el 3 d’octubre. Les inscripcions s’atorgaran per estricte ordre de

recepció i es confirmaran a través de correu electrònic. 

T'agrairem si pots fer extensiva aquesta invitació al professorat del teu centre que pugui estar interessat. 

Setmana de la Ciència 2014

Taller d’activitats experimentals
CRAI de Campus Sescelades de la URV (Av. Països Catalans, 26. 43007 Tarragona)

Del 17 al 21 de novembre de 2014         

Amb el patrocini de:


