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hi  participen

INS Alcarràs

col·laboren



La idea
En les darreres edicions del concurs
internacional de “Ciencia en Acción” la
representació de centres del nostre territori
ha estat important. En aquesta darrera
edició, el passat mes d’octubre a Bilbao, va
sorgir la iniciativa de realitzar una mena de
jornada per tal d’apropar la ciència als
nostres alumnes.

I és així com neix la idea / proposta de la
Jornada CTM (Jornada Científica,
Tecnològica i Matemàtica). Aquesta primera
jornada està organitzada per professorat
de Tecnologia i de Ciències de l’INS
Terres de Ponent de Mollerussa que
participen en aquest concurs i està dirigida
a l’alumnat de tots els centres participants.

L'objectiu de la jornada és presentar la
ciència i la tecnologia de forma atractiva i
motivadora a l'alumnat mitjançant diferents
formats com són visites, tallers,
conferències i altres activitats, però totes
elles presentades de forma lúdica.

Activitats per l’alumnat i
formació del professorat
Aquesta primera edició la Jornada CTM
es realitzarà a l’Institut Terres de Ponent
de Mollerussa, en espais i entorns propers
a aquest. La durada d’aquesta serà de tot
un dia i es clourà amb una observació
astronòmica quan es faci fosc. Els altres
centres i instituts participants són: INS
Guindàvols i INS Joan Oró de Lleida,
INS d’Alcarràs i el Col·legi Internacional
del Pirineu d’Andorra la Vella. El
professorat d’aquests centres hi participen
de dues maneres diferents. Una d’elles és
realitzant alguna de les diferents activitats
(tallers, presentació de projectes,
xerrades...) programades en la jornada i,
l’altra, motivant els seus alumnes a
desplaçar-se a Mollerussa per participar-hi
de forma activa.

A més a més, aquesta jornada es
constitueix com una jornada de formació,
inclosa en el PFZ del Pla d’Urgell, a nivell

d’intercanvi d’experiències i formació per
part del professorat organitzador i
col·laborador d’aquesta activitat.

Què farem?
La jornada començarà amb una
descoberta de l’entorn de l’Estany
d’Ivars i Vila-sana realitzada per diferents
tècnics del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell. La descoberta del medi es
realitzarà des de diferents punts de vista:
estudi de la flora i de la fauna, tant terrestre
com aquàtic, i estudi topogràfic del terreny.
Tot seguit, es dinarà en aquest espai.

A la tarda, ens desplaçarem a l’institut per
continuar amb les diferents activitats que
es portaran a terme en les instal·lacions
d’aquest. En primer lloc, es realitzaran
diferents tallers impartits pel professorat
dels centres participants.

Hi haurà un total de 6 tallers de
temàtiques diferents. Es faran grups de 15
alumnes aproximadament que escolliran
quatre tallers. Cada taller tindrà una durada
aproximada de 45 minuts.

Després d'un breu descans hi haurà la
xerrada de "Física pop" d'una hora i
mitja aproximadament. A continuació, i
després de sopar, podrem gaudir d'una
observació astronòmica del cel de
primavera al mateix institut.

A tots i a totes,

us animen a

participar-hi

i a gaudir-ne!

JORNADA  C T M

programa

dijous, 10 d’abril de 2014

9.00 – 13.00 h SORTIDA A L’ESTANY D’IVARS I VILA-SANA

Es tracta de realitzar diferents tallers:

. Estudi de la flora

. Estudi de la fauna

. Estudi topogràfic: recollida de dades

. La ruta del caçador i La ruta de les tortugues

13.30 – 15.00 h DINAR A L’ESTANY (Cal portar-lo)

16.00 – 18.30 h TALLERS A L’INS. TERRES PONENT

. Experiments de física

. Ciència lúdica

. Ruta trigonomètrica

. Treballem amb Geogebra

. Energies alternatives en el camp de l’automòbil

. Demostracions de robòtica

18.30 – 19.00 h DESCANS

19.00 – 20.30 h XERRADA: FÍSICA POP

20.30 – 21.00 h SOPAR FRED A L’INSTITUT

21.00 – 22.00 h OBSERVACIÓ  ASTRONÒMICA

Científica Tecnològica Matemàtica


