
Què farem?

XYZ -STARS
Constellations: a matter of  perspective

En aquest projecte prepararem una  exposició que
romandrà oberta al públic fins el mes de febrer
de  2016  al  Museu  de  Ciències  Naturals  de
Granollers (La Tela). 
L'exposició consisteix en una mostra en 3D de les
constel·lacions  més  conegudes  dels  hemisferis
Nord i Sud: l'alumnat elaborarà unes maquetes de
les  constel·lacions  i  uns  pòsters il·lustratius.
Aquesta  exposició  estarà  complementada  amb
una altra, anomenada Astrofotografia, preparada
per La Tela, en la que s'oferirà una petita mostra
del  treball  dels  darrers  anys  dels  diversos
astrofotògrafs més rellevants del país. 
La inauguració de l'exposició tindrà lloc el dia 21
de  desembre  a  les  19h i  comptarà  amb  la
presència  de  l'Alcalde  de  Granollers,  Josep
Mayoral, i del director del Museu de de Ciències,
Antoni Arrizabalaga.

SOLAR SYSTEM PATHWAY
A Solar System in your city. A planet in your pocket

En aquest projecte  portarem el Sistema Solar al
passeig fluvial de Granollers. 
En un  tram circular de  10  km.  reproduirem,  a
escala,  la  ubicació  d'alguns  dels  elements  que
configuren  el  nostre  Sistema  Solar,  situant  en  el
lloc precís un panell informatiu amb un codi QR
incorporat  que  redreçarà  els  visitants  a  un  espai
web,  dins  la  web  del  Museu  de  Ciències  de
Granollers,  on  romandran  publicades  les  tasques
d'investigació dutes a terme per l'alumnat.

Calendari

Data Activitat
30  novembre  Tasques XYZ-STARS

1 desembre Construcció de maquetes

2 i 3 desembre Tasques SOLAR SYSTEM

4 desembre Presentacions dels projectes

16 desembre Muntatge exposició a La Tela

18 desembre Muntatge dels panells al Passeig Fluvial

21 desembre Inauguració de l'exposició al Museu
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Salutació
Fa  gairebé  tres  mesos  que  vam  iniciar  un  viatge
plegats: hem conegut nous companys de camí i hem
començat  a  carregar,  potser  sense  adonar-nos,  una
motxilla de coneixements i eines que ens han de servir,
de ben segur, per aprendre més.  

En aquest viatge, ja fa setmanes que estem escapant-
nos al cel: els astronautes de l'Apolo XI i els projectes
Cheops i  Mission  to  Stars ens  ho  han  permès.  La
immensitat,  la  màgia  i  el  misteri  del  cel  ens  han
atrapat des de ben petits. Ara, que som una mica més
grans,  no  només  ens  fascina  el  cel  sinó  que  també
estem aprenent a valorar la ciència i la tecnologia (la
suma d’idees  i  esforços  de  moltes  persones)  perquè
ens deixen veure una mica més, i amb més exactitud,
quina és la nostra mida en l’Univers.

Tenim per endavant un gran repte: uns encàrrecs que
ajudaran a enriquir la ciutat de Granollers. Haureu de
demostrar  i  demostrar-vos  a  vosaltres  mateixos  què
sabeu, què sabeu fer, què sou capaços d’aprendre, com
resoleu  problemes,  quines  iniciatives  teniu  i  com
treballeu en equip. 

Esperem  que  gaudiu  d’aquesta  escapada  i  que,  en
acabar,  us  quedin  moltes  ganes  de  continuar
investigant  i  aprenent  perquè...  encara  queda  molt
Univers per descobrir... 

L'equip docent

Què aprendrem?
El fet d'experimentar en un context real tot allò que
hem  anat  aprenent  de  manera  simulada  en  un
context  escolar  és  el  que  ens  prepara  per  a  ser
competents.

La idea de competència se sustenta en els diferents
tipus de continguts (conceptuals,  procedimentals  i
actitudinals)  i  està  relacionada  amb  la  capacitat
d’activar o mobilitzar-los per fer front a situacions
diverses i actuar-hi de forma eficaç. 

Mitjançant aquests projectes, l'alumnat aprèn a: 

 Assumir responsabilitats.

 Entendre el valor del diàleg, de la cooperació,

 Desenvolupar hàbits d'esforç, d’estudi, de treball
individual i cooperatiu.

 Desenvolupar l’esperit emprenedor,  la confiança
en  si  mateix,  la  participació,  el  sentit  crític,  la
iniciativa  personal  i  la  capacitat  per  aprendre  a
aprendre,  planificar,  prendre  decisions  i  assumir
responsabilitats. 

 Enfortir  la  comprensió lectora,  l'expressió oral  i
l'expressió escrita.

 Enfortir l'eficàcia comunicativa.

 Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts
d’informació diverses, especialment en el camp de
les  tecnologies,  per  saber  seleccionar,  organitzar  i
interpretar la informació.

 Comprendre  que  el  coneixement  científic  és  un
saber  integrat  que  s’estructura  en  diverses
disciplines.

 Conèixer i  aplicar els mètodes de la ciència per
identificar els problemes per a la seva resolució i
presa de decisions. 

 Gaudir i respectar la creació artística i tecnològica
i  utilitzar  diversos  mitjans  d’expressió  i
representació. 
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