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Del 15 al 24 de novembre se celebrarà a Catalunya la 18a Setmana de la Ciència  

Els temes centrals de l'edició d'enguany són l’estadística, l’aigua i Einstein amb motiu de 

la celebració, aquest 2013, de l’Any Internacional de l’Estadística, l’Any Internacional de 

la Cooperació en l’Esfera de l’Aigua i la commemoració del 90è aniversari de la visita 

d’Albert Einstein a Catalunya. 

La Setmana de la Ciència és una iniciativa coordinada per la Fundació Catalana per a la 

Recerca i la Innovació. A aquesta iniciativa  ens unim el professorat del Departament 

de Ciències de la Naturalesa (Biologia-Geologia i Física-Química) i el de Matemàtiques 

proposant les següents activitats: 

1. Ral·li fotogràfic (tota la setmana) 
2. Fem ciència a casa (tota la setmana) 
3. Tallers i conferències 

Immunologia (Batxillerat) (dilluns) 
Cafè científic: “La cara i la creu del sistema immunològic” (dilluns) 
Matemàgia (dimarts) 
Construïm  coets d’aigua i investiguem  el temps de vol (dimarts i dijous) 
Conferència: “ La teoria de l’evolució després de Darwin” (dimecres) 

4. Exposicions 
 



  
   

2 

 

1.- Ral·li fotogràfic. (Activitat avaluable pel professorat) 
 
 Busquem fonts i formes de recol·lecció  i emmagatzematge d’aigua a la 
Serra del  Montsià. 
 
La Serra del Montsià és un paisatge feréstec de cingleres i barrancs rodejat de planes  i 

fonts on actualment no raja aigua o  poca, en alguna època de l’any. 

Els nostres avantpassats per tal de portar part de les seves activitats ramaderes, 

agrícoles, etc va construir diferents formes per recollir i emmagatzemar l’aigua tan 

escassa.   

Per recordar que l’aigua és un recurs escàs, limitat i indispensable per a la vida i per al 

desenvolupament de les activitats econòmiques, proposem fotografies de fonts i formes 

de recol·lecció i emmagatzematge d’aigua a la Serra del Montsià. 

Per dur a cap aquesta investigació: 

 Cerqueu informació de quines són les fonts i les formes de recol·lecció i 

emmagatzematge (biblioteca, internet, museu, familiars, etc.). 

 Cerqueu on podeu trobar-les. 

 Cerqueu un contingut científic relacionat amb la foto. 

 

Com han de ser les fotos? 

 Les podeu fer individuals o en grup, màxim 3 alumnes. 

 Impreses amb una mida màxima de 10x15 o 15x10 cm. 

 A la foto ha de figurar la data que esta presa i algú de vosaltres o bé alguna cosa 

que verifique que és original, com pot ser la data d’un diari.  

 Les fotos les enganxareu a un full A5 (20x15) i al costat de la foto ha de constar: 

Nom de la font o la forma recol·lectora 

 

Noms i cognoms 

Lloc de la foto 

Contingut científic 

 

 

Les fotos les entregareu al professorat de Ciències naturals (Biologia, Geologia, Física i 

Química) 

Es farà una selecció de les fotos més originals i més adients  amb tota la informació que 

se us demana.  

Les fotos, vosaltres mateixos, les penjareu a un mapa que trobareu a l’entrada de 

l’institut. 

 

Termini de presentació de les fotografies: fins al 14 de Novembre de 2013. 
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2.- Fem ciència a casa. 
 
A continuació us proposem resoldre  preguntes investigables. 

L’experiència que realitzeu la presentareu en format vídeo o power-point. 

S’avaluarà: l’originalitat, les imatges, el text -la claredat, normes sintàctiques, normes 

ortogràfiques- i l’estructura de la presentació. 

Es poden fer en grups de tres alumnes. 

 
 Els vegetals tenen ADN?  
 
A la xarxa podeu trobar moltes maneres de fer l’extracció d’ADN, feu la cerca i elegiu la 
manera que us agradi més, podeu utilitzar diferents òrgans (fulles, fruits, flors....). 
 
Ànims!!! 
 
 
 Podem simular una erupció volcànica a casa? 
 
A casa amb l’ajut dels vostres familiars i amistats consulteu la web que a continuació us 

donem i  feu la simulació i doneu resposta a la pregunta. 

http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/diari/090623-simula-una-

erupc.jsp 

 Podem simular els corrents  de convecció convectius del mantell a casa? 

http://www.earthlearningidea.com/Indices/contents_Catalan.html 

 Sinó  us agrada cap de les preguntes, podeu formular la vostra pregunta i 
resoldre-la.  

 

Data límit d’entrega: 21 de Novembre de 2013 

 

 

http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/diari/090623-simula-una-erupc.jsp
http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/diari/090623-simula-una-erupc.jsp
http://www.earthlearningidea.com/Indices/contents_Catalan.html
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3.-Activitats en el centre 
 
DILLUNS, 18 
 
 Tallers: El sistema Immunitari (Científics del CSIC i CRG) 
Data: 18 de novembre de 2013. 
         Destinataris: Alumnat de Biologia de 1er i 2n de Batxillerat. 
 
 Cafè Científic: La cara i la creu del sistema immunitari (Científics del CSIC i 
CRG) 
 
 
Data: dilluns, 18 de novembre de 2013 a les 16h.   Lloc: Bar de l’ institut. 
Destinataris: Professorat de totes les especialitats. 
   Personal administratiu. 
   Pares i mares  de l’alumnat del centre. 
   Alumnat de Biologia de 1er i 2n de Batxillerat 

Un grup de científics que estan portant a cap les seves investigacions a l’ Institut de 
Biologia Molecular de Barcelona (IBMB/CSIC) i al Centre de Regulació Genòmica (CRG), 
ens proposen un cafè científic per tal d’apropar les seves  noves investigacions i el 
coneixement científic al públic en general d’una manera creativa, innovadora i relaxada. 

Es farà una introducció de la importància diària de la immunologia en la nostra vida, des 
de les vacunes i al·lèrgies fins els transplantament. També s’explicarà com el sistema 
immune ens ajuda, però també pot convertir-se en un perill per a nosaltres. 

En primer lloc els científics ens explicaran de  forma clara i entenedora els coneixements 
bàsics del tema per poder promoure la formulació de les nostres preguntes. També 
tindrem la  oportunitat de fer preguntes per conèixer millor la vida. 

 

 

http://www.csic.es/
http://www.crg.es/
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DIMARTS, 19 de novembre de 2013 a les 11,30 ( hora de l’esbarjo) 
 
 Matemàgia 
Lloc: Laboratori de geologia 

 Taller de construcció de coets d’aigua:  

Els alumnes interessats en construir un coet d’aigua poden  passar el dimarts dia 20 pels 
laboratoris de Física i Química alhora del pati. Convindria portar-se una botella de 
plàstic d’aigua  o de refresc buida d’un 1,5 L., unes tisores i un llapis per construir  els 
alerons. Es podrà perfeccionar a casa i el dijous alhora del pati es farà el llançament per 
comprovar el temps de vol. 

DIMECRES, 20 de novembre de 2013  

Conferència:  

“La teoria de l’evolució després de Darwin” per Montserrat Ponsà Fontanals, 
catedràtica emèrita de Biologia Cel·lular de la UAB 

Lloc: Sala d’actes  

Organitza:  Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca (FICSR), a traves del 
Centre de recursos del professorat del Montsià. 

Alumnat participant: alumnes de 4t ESO i Batxillerat de tots els instituts i col·legis de la 
comarca del Montsià. 

Hora: per determinar 

DIJOUS , 21 de novembre de 2013 

 Influeix la quantitat d’aigua  que conté un coet en el seu temps de vol? 

Lloc: pati 

Hora: per determinar 

L’alumnat que heu construït un coet, aquest dia, posarà una determinada quantitat 
d’aigua en cadascun dels coets i es faran volar. Es prendran 4 mesures del temps de vol 
de cadascun. Amb les dades anotades, a la classe de matemàtiques calculareu el temps 
de vol. D’aquesta manera a través del disseny científic del coet i de la estadística podrem 
treure una conclusió i donarem resposta a la nostra pregunta d’investigació.  
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TOTS ELS DIES DE LA SETMANA  Lloc : Entrada del centre 

 Exposició: “ L’aigua al segle XXI”. 
 Exposició de fotografies : Busquem fonts i formes de recol·lecció  i 
emmagatzematge d’aigua a la Serra del  Montsià. 

 

Confiem amb la vostra participació.  Gràcies. 

Professorat dels Departament de Ciències de la Naturalesa (Biologia-Geologia i         
Física-Química) i Matemàtiques. 


