
 

                                                         

ACTIVITATS SETMANA DE LA CIÈNCIA 2017 
10-19 de novembre 

CONFERÈNCIA: La Màgia de l’aigua                     CONFERENCIANT: Xavier Giménez Font 

LLOC: Sala Noble de Can Rius, Caldes de Montbui  DATA: 17 de Novembre del 2017 

HORA: 12.00 h     PER ALUMNES DE BATXILLERAT DE TOTS ELS INSTITUTS I ESCOLES 

 

ACTIVITATS LECTIVES A REALITZAR A L’INSTITUT DURANT LA SETMANA 
● ALUMNES DE 2n ESO: CONCURS DE FABRICACIÓ DE SABÓ 
● ALUMNES DE 3r ESO: CONCURS DE FABRICACIÓ DE DENTRIFICI 
● ALUMNES DE 4t ESO: CONCURS DE CONSTRUCCIÓ D’UN FORN SOLAR 

 
*Els millores treballs de cada nivell rebran un premi el dia de St Jordi i aniran a diferents escoles de 

primària de Caldes a compartir les seves experiències. 

 

EXPOSICIÓ I CONCURS DE FOTOGRAFIA CIENTÍFICA 
Es premiaran les millors imatges fotogràfiques relacionades amb els temaris de Ciències 
Naturals de cada nivell. 

● 1r ESO: Microscopia al laboratori: Quins organismes podem fotografiar a 
travès de la lent dels nostres microscopis? 

● 3r ESO: Bolets!! 
● 4t ESO A i 1r BAT CIÈNCIES DE LA TERRA: Aprofitem la sortida del 10 de novembre a 

l'Expominer a Barcelona per a obtenir una imatge d'un mineral o fòssil que ens 
agradi especialment. 

● 1r BAT BIOLOGIA: L'Aigua 
● 2n BAT BIOLOGIA: Fotografiem organismes fotosintètics!! 

 
*Amb les fotografies obtingudes farem una exposició a consergeria o a l'espai de l'entrada del centre.Els 
millores treballs de cada nivell rebran un premi el dia de St Jordi. 1r premi serà un microscopi, 2n premi 
un llibre 

 

 
 

Activitats organitzades pels departaments de Ciències Naturals, Tecnologia i Física i Química. 


