
SETMANA DE LA CIÈNCIA 2015 

 

SCIENCECHIST 

BASES DEL 

CONCURS 

D’ACUDITS:  

 

1.  L’objectiu del concurs és seleccionar el millor acudit 

sobre ciència. 

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 acudits. 

4. Condicions que ha de complir 

l’acudit: 

* Ser de bon gust i no incloure cap 

cosa grollera o de mala educació. 

* Estar clarament escrit en un paper 

amb el títol “Sciencechist”, i amb les 

dades de l’autor/a (nom i cognoms, curs i grup) escrites al 

dors. S’ha de dipositar a la bústia del Departament de 

Biologia i Geologia situat a la planta baixa, fins al 24 de 

novembre. 
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LA CIÈNCIA 

AVUI 
1.  L’objectiu del concurs és 

seleccionar la notícia científica 

més curiosa i actual. 

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 

notícies. 

4. Condicions que s’han de 

complir: 

* Escrit de la notícia amb la 

referència bibliogràfica exacta 

(pàgina web, diari o revista, 

llibre, vídeo, documental...). 

* Presentació en un paper 

amb el títol “La ciència avui”, i 

amb les dades de l’autor/a 

(nom i cognoms, curs i grup) 

escrites al dors. S’ha de 

dipositar a la bústia del Departament de Biologia i Geologia 

situat a la planta baixa, fins al 24 de novembre. 
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Què en saps? 
 

BASES DEL CONCURS: 

Cada matí trobareu a l’entrada de l’Institut (monitor), la pregunta diària destinada a 

cada categoria. Són en total, 5 qüestions (des del dilluns 16 de Novembre fins al divendres 20). 

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 Batxillerat 

  

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 bústia del 

Departament de Biologia i Geologia situat a la planta baixa, fins al 24 de novembre. 

A la pàgina web del centre trobareu totes les qüestions que s’hagin anat publicant al 

llarg de la setmana.    

Els qui encertin més qüestions, seran els alumnes guanyadors dins cada categoria. Hi 

haurà un premi per a cada categoria i, en cas d’empat, es farà un sorteig per decidir els 

guanyadors/es.  

 

 

Apa, a veure qui en sap més!!  
 

 

 


