
 

 

 

 

Organitza: 
 

          
 
 
 
 
 

    

 
 
Col·labora: 

 

http://blocs.xtec.cat/paucasalsciencies/ 



A tota la comunitat educativa  
 

Per setè any, la nostra escola vol adherir-se a les activitats que 

arreu es fan amb motiu de la SETMANA DE LA CIÈNCIA, 

dedicada en aquesta edició a l’ “Any europeu del patrimoni 

cultural”.  

L’objectiu és fomentar l’esperit científic i motivar tota la comunitat 

educativa per a la ciència. 

El nostre centre té una Aula de Ciències per on passa tot l’alumnat  

on realitzen activitats per tal de tenir una bona competència 

científica. Per aquesta raó, volem que tota la comunitat educativa 

conegui les activitats que s’hi realitzen. 

Continuem amb la xerrada científica a sisè que aquest any està 

dedicada al Patrimoni Cultural del Baix Penedès.  

També seguirem amb la introducció del treball de camp amb els 

alumnes de cinquè. 

Així mateix, hem organitzat de nou la  FIRA DE CIÈNCIES, una 

activitat consolidada i a través de la qual, tot l’alumnat del centre 

podrà realitzar uns tallers de ciència conduïts pels nens i nenes de 

sisè. En acabar l’horari escolar, començarà el torn obert a les 

famílies. La coral de l’Escola cantarà una cançó científica i els 

alumnes podran acompanyar les seves famílies a realitzar els 

tallers que hauran fet durant el dia.  

Us demanem que durant la Fira, poseu el vostre comentari a les 

xarxes socials. 

Com a novetat en aquesta edició, els alumnes de sisè posaran en 

pràctica l’activitat: Els rellotges de sol, un patrimoni per descobrir.  

Esperem comptar amb la participació de tothom. Us hi esperem !!! 

 

PROGRAMA: 

Dimecres 14 de novembre 

FIRA DE CIÈNCIES 

Tallers de ciència per a tota la comunitat educativa 

 Durant tot el dia per a l’alumnat i mestres 

 16:45h Inauguració del torn de famílies a càrrec de la 
CORAL DE L’ESCOLA 

 A les 18:00h cloenda de la fira. 
 

ESPEREM ELS VOSTRES COMENTARIS!!  #firacienciespaucasals 

    

Dijous 15  de  novembre a les 15:00h 

Xerrada científica a càrrec de Josep Borrut  

EL PATRIMONI COSA DE TOTS 

Sala d’actes de l’Institut Baix Penedès. Alumnes de 6è 

 

Divendres 16 de novembre 

 Activitat de geolocalització del projecte   

“Els rellotges de sol, un patrimoni desconegut”. 

Alumnes de 6è. 

 

29 i 30 de novembre 

COM ES FA UN TREBALL DE CAMP 

Sortida al bosc. Alumnes de 5è. 


