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Pots participar en:  

 

             FOTOGRAFIA 
MATEMÀTICA. Fes una fotografia ben 
maca relacionada amb les matemàtiques. 

 
 
QUÈ EN SAPS...? Concurs amb qüestions diàries 
durant tota la setmana 
 
 

   CARTELL DE LA SETMANA DE LA CIÈNCIA 
2017 
Concurs de c cartells per a celebrar la Setmana de la  Ciència del 
curs vinent 

 

                            
 

Engresca’t i participa. 
Potser guanyaràs algun premi!!!!!! 

 
 
 
CONSULTA LES BASES DE CADA CONCURS  I RECORDA QUE 

EL LLIURAMENT DE CADA CONCURS EL POTS FER 
DIRECTAMENT A SECRETARIA 



A més, hem previst fer:   
 

- El dia 25 d’octubre els alumnes de 3r i 4t d’ESO gaudiran d’un 
monòleg científic amb els Big Van Theory. 
 

- El dia 15 i 17 de novembre, els alumnes de 1r ESO faran tallers 
d’escacs. 
 

- El dia 16 de novembre, els alumnes de 4t d’ESO i  batxillerat 
assistiran a la conferència titulada “Com afecta el canvi climàtic als 
nostres boscos” a càrrec de la biòloga Teresa Rosas. 

 
- La Marató 2016.  

L’edició 2016 de La Marató de TV3 es celebra el dia 17 de novembre i 
estarà dedicada als ictus i les lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques. Les xerrades s’impartiran als alumnes de 3r i 4t d’ESO 
i als de primer i segon de Batxillerat. 
 
 

- El dia 18 de novembre, els alumnes de 2n d’ESO, faran  un taller 
sobre l’energia fotovoltaica. 
 

- El dia 18 de novembre, els alumnes de batxillerat gaudiran d’una 
xerrada titulada “Atlantis. La ciència del mito” a càrrec del 
periodista i divulgador científic Emilio Varela 

 
- I, una miqueta més tard, els dies 25 i 26 de gener,  gaudirem de 

tallers i espectacles per a tots els alumnes del centre, des de primer 
d’ESO fins a segon de Batxillerat, a càrrec de Dani Jiménez Albiac 
(Experimentàlia). 

  



SETMANA DE LA CIÈNCIA 2016 

  BASES DEL CONCURS DEL QUÈ EN SAPS? 

1. Cada matí trobareu penjada als vidres de la porta d’entrada a 
l’Institut, la pregunta diària destinada a cada categoria. Són en total, 
5 qüestions (des del dilluns 14 de Novembre fins al divendres 18). 

2. Les categories són, i s’associen amb els colors següents: 

CATEGORIA COLOR NIVELL ALUMNES 

A BLAU 1r , 2n i 3r d’ESO 

B GROC 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat 

3. Cada alumne/a, de forma personal i individualitzada, pot decidir 
contestar 1 o més preguntes. Per fer-ho, només cal escriure el nom i 
cognoms, el grup classe i la resposta (amb lletra clara que s’entengui!) 
en un paper qualsevol i dipositar-lo a la urna que hi haurà a 
secretaria. 

 
4. Les respostes es poden anar 

responent cada dia o passats uns dies. La 
data màxima per concursar és el  

dilluns 21 de novembre a les 15h 

5. A la pàgina web del centre, i al 
vestíbul de l’institut, trobareu totes les 
qüestions que s’hagin anat publicant al llarg 

de la setmana:  www.insfedericamontseny.cat 
6. Els qui encertin més qüestions, seran els alumnes guanyadors dins de 

cada categoria. Hi haurà dos premis per a cada categoria????. Es 
publicarà el nom  de tots els alumnes guanyadors. 

 

Data màxima d’entrega  el 21-11-2016  
 

	



SETMANA DE LA CIÈNCIA 2016 

BASES DEL CONCURS DE CARTELLS 

1. L’objectiu del concurs és seleccionar el cartell 
representatiu de la propera edició de la setmana de 

la ciència 2017 
2. El concurs està adreçat a tots 

els alumnes que hi vulguin participar- 
Hi haurà un únic premi pel 
guanyador/a 

3. Cada concursant podrà 
presentar-hi un màxim de tres obres 
originals 

4. Condicions que ha de complir el cartell: 
• La mida ha de ser DIN A4 o DIN A3 
• S’ha de presentar a Secretaria o a 

David Gàzquez (professor de Visual i 
Plàstica) sense signar amb les dades 
personal al dors del cartell (nom i 
cognoms, curs i grup). 

• Ha d’incloure el text:   22 Setmana 
de la Ciència       Institut Federica 
Montseny    Novembre 2017  

• PREMIS?? 

Data Màxima d’entrega: 11-11-2016	


