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Cuánta energIa gastem en un dIa? 
El cos gasta a el dia el 70% de l'energia en 
respirar, bombejar sang, pensar i pair, el 
que suposa una despesa diària d'unes 1.200 
i 1.400 quilocalories.

Quina és la velocitat de 
la llum?
És de 300.000km per segon.

Qui va inventar 

l'electricitat?

Thomas Alva Edison el 22 
d'octubre de 1879.
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Què és el magnetisme?
El magnetisme és un cos que té la propietat
d’atraure objectes de ferro També pot
atraure objectes metàl·lics.

Què és la gravetat i 

per què és tan 

important?
La gravetat és la força que 
els objectes exerceixen
respecte a altres objectes, 
força que té un caràcter
atractiu. Això vol dir que 
qualsevol objecte tendirà a 
ser atret en diversa 
mesura per un planeta, una 
estrella, una lluna, etc. La 
gravetat és per tant un 
element d'enorme
importància a l'hora de 
realitzar consideracions
astronòmiques, perquè
sempre hi haurà en aquest
sentit una força
significativa associada a 
cada astre que s'observi. 
Totes les òrbites dels
planetes, és a dir, el 
recorregut que els
mateixos realitzen, tenen a 
veure amb aquest
fenomen.

Què passaria si dos forats

negres es xoquen?
Que els forats que s’han
xocat farien un forat més
gran i poderós. És a dir, es 
fusionarien.

Què és el Big 
Bang?
El Big Bang (‘gran 
explosió’ o explosió
original o originària) és
el model cosmo de 
l'Univers que considera 
que aquest s'ha expandit
fins al seu estat actual a 
partir d'una condició
primigènia en la qual
existeixen unes 
condicions d'una infinita 
densitat i temperatura.

És una magnitud escalar 
que indica la relació entre 
la massa que té un cost
per unitat de volum que 
ocupa.
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Quin va ser el primer virus?
El primer virus conegut és el virus mosaic

del tabac, descobert a l'any 1892,va afectar 
més de 500 persones.

Què és la física/química?
La física és la ciencia natural que estudia els
conceptes fonamentals de la 
matèria,energia, espai i el temps i les 
relacions entre ells.
La química és la ciència que estudia la 
composició, estructura i propietats de la 
matèria i els canvis que aquesta
experimenta durant les reaccions químiques.

Quant es triga a 
trobar una vacuna?
Entre 5 i 10 anys.

Qui és el científic/a 
més famós/a?
Albert Einstein.

Què és l’espai?
L'espai és un lloc on
viuen els
planetas.L'espai exterior 
és la part de l'Univers
més enllà de la 
influencia gravitacional
de la Terra i de la seva
atmosfera entre altres
objectes astronòmics.

Què és l'ADN?
Sigla d'àcid
desoxiribonucleic, 
proteïna complexa que es 
troba en el nucli de les 
cèl·lules i constitueix el 
principal constituent de 
l'material genètic dels
éssers vius.
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Què és un robot?
Un robot fa moviments a partir d’un
mecanisme que té dins seu: una 
memoria.
La memoria es el cervell, però amb
una diferència del nostre: que està tot
programat.
Depèn de cada robot el material que 
necessita per funcionar.

Com i a quin any es van 
fabricar els videojocs?
Els videojocs van sortir al mercat l’any 1971, 
els més venuts estaven als Estats Units, 
Japó i Europa.
Tenien rivalitat amb els cinemes.

Què és la informàtica?
La informática es la ciencia o técnica, 
relativa a la tecnologia.

Què és un sistema operatiu?
El sistema operatiu és el conjunt dels
diferents programes que controlen el 
funcionament d'un ordinador. Els més
coneguts són: OS, Windows i Línux.

Hi ha algun cotxe volador?
Veure cotxes voladors sembla cada vegada una 
realitat més propera, encara que aquesta és
una promesa que porta fent-se des de fa ja 
anys per innombrables empreses de tot tipus. 
Tot i així, encara no existeix cap cotxe volador
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Com es fan i què són
els virus?
Els virus no es poden reproduir sense ja
haver infectat a una cèl·lula, els virus no
tenen vida i també segons l'hoste que
parasiten els virus es classifiquen en:
virus bacterians o bacteriòfans,
virus animals com el virus d´el cérvol zombi

i per últim i no menys important el virus
vegetal.

Quina és l’estructura

dels virus?
Els virus estan constituïts per
tres parts:
-genoma víric
-càpsida o coberta proteica
-coberta membranosa (alguns)

Qui va ser el primer home en
arribar a la lluna?
El primer home en arribar a la lluna va
ser Neil Amstrong

A quins planetes ha 
arribat l’home?
L'home ha arribat a conèixer
tots els planetes del sistema
solar menys Plutó, tot i que ara
aquest planeta no está
considerat com a tal pel seu
petit tamany.

Quins són els experiments més

letals del món?
1 El pou Superprofundo de Kola
2 Assaig nuclear trinitat
3 Gran Col·lisionador
4 Prova nuclear starfish prime
i 5 pero no menys important
el proyecte SETI
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Quins son els 10 animals

més letals al del món?
Els 10 animals més letals del món son:
- El lleó africà
- El cocodril
- L'hipopòtam
- L'ós bru
- El tauró blanc
- El mosquit, sorprenentement
- La serp Inland Taipan
- La medusa australiana
- El búfal de el cap
- I per últim però no menys important
l´elefant!

Qué passaria si
l'atmosfera
desapareix durant
5 segons?
El que passaria és que el cel es
tornaria negre,encara que només
fossin 5 segons els animals
domèstics es tornarien molt
agressius i els salvatges es
barallarien entre ells,totes les
coses que estiguessin a l´aire
caurien al terra
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Es té la creença que els ordinadors Macintosh de la marca Apple
no agafen virus; això no és cert, simplement va ser una idea que es
va popularitzar quan a l'any 2000 aquesta marca va llençar una
campanya on van promoure la mateixa.

L’ordinador més petit del món —ara per ara— és un cub que mesura 0,3 mm de 
llarg i que “es mostra diminut al costat d’un gra d’arròs”. La seva grandària
és deu vegades menor que versions anteriors desenvolupades pel mateix equip
de recerca.

Es calcula tant el volum com la superfície d’aquest món, que resulta ser, després de 
les limitacions dels nombres binaris emprats a la seva programació, de 4096 milions
de quilòmetres quadrats. Això és pràcticament la superfície de vuit planetes.

La terra es desplaça a través de l'espai a la 
increïble velocitat de gairebé 108.000 
quilòmetres per hora.

L'estrella més gran és la Gegant Roja. És

1708 vegades més gran que el sol.
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És difícil arribar a un acord sobre quin va ser el 
primer videojoc de la història. Moltes creacions es 
disputen aquest títol. Una d’elles és SpaceWar, ideat
per estudiants d’enginyeria el 1961.

Neil Armstrong va deixar les seves botes i les de tot l'equip a la Lluna, nou
en total. Són molts els que pensen que les van deixar perquè estaven
impregnades de contaminació, però en realitat es van deixar per raons de 
pes.

Hi ha unes 2.000 espècies d'insectes comestibles i 
el seu consum complementa la dieta d'uns 2.000 
milions de persones. A més, segons dades de la 
FDA dels EUA, es calcula que consumim, sense
adonar-nos, entre 453 i 907 grams d'insectes a 
l'any.
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L'arbre viu més vell del món té 4.847 anys, 

es diu Matusalén. Es troba en el Bosc

Nacional Inyo, al centre de Califòrnia, EUA. 

És un exemplar de Pinus longaeva.

La llum triga 8 minuts i 17 segons en viatjar des del sol fins
a la superfície terrestre?

Cada persona perd 18kg de pell a l’any?

1 de cada 2 000 nadons neixen amb 1 
dent?
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Què es necesita? 
● Ou de gallina
● Vinagre
● Got Com es fa?

1.Agafem un ou de gallina.
2.Agafem un got normal.
3.Ompliu el got de vinagre fins tres quarts.
4. Fiquem el ou dins el got ple de vinagre.
5.Esperem 24 hores.
6.Quan han passat les 24 hores treiem el
ou de dins el got.
I tenim un ou tou com una esponja!!!!!!!

Què es necesita? 
• Gel sec
• Bol de vidre
• Sabó rentaplats
• Aigua amb Colorant
• guants

Com es fa?
1-Posem en un bol de vidre gel
Sec.
2-Després hi afegim aigua amb
colorant i sabó rentaplats.

15

’



Què es necesita?
• Aigua oxigenada 30%
• Sabó líquid
• Llevat
• 1 cullera
• 1 ampolla petita(o gran)
• Colorant(de qualsevol color)
• I per últim pero no menys

important aigua tébia!
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Què es necesita?
• Un plat
• 3 gots
• Bicarbonat
• Vinagre
• Colorant alimentari

Com es fa?
1- Posar el plat per no tacar.
2- Posar 3 gots al plat.
3- Posar vinagre fins a la meitat del got
4- Posar colorant alimentari als 3 gots.
5- Posar una cullerada de bicarbonat

Com es fa?
1- Hem de possar l'aigua tèbia al llevat i 
amb l'ajuda de la cullera ho barregem fins
que estigui barregat perfectament.
2- Ara posarem un dit d'aigua oxigenada, 
sabó liquid i una mica de colorant fent
línies
3- Per últim li posem la barrega del llevat
i l’aigua tébia i ja estaria la teva reacció
nuclear!
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Els ocells, a l’igual que les persones
contrauen la grip. El virus de la grip aviària
infecten aus, incloent pollatres, ous de
corrals i aus silvestres com ànecs. En
general, el virus de la “Grip Aviària” només
infecten altres aus. És estrany que les
persones s’infectin amb el virus de la grip
aviària, però pot succeir. Dos tipus, H5N1 i
H7N9, han infectat algunes persones durant
brots a Àsia, Àfrica el pacífic, Orient Mitjà i
parts d’Europa. També han ocorregut alguns
casos rars d’altres tipus de grip aviàra que
van afectar a persones en Estats Units.

La majoria de les persones contrauen la grip
aviària han estat en contacte amb aus
infectats o amb superfícies han estat
contaminades per la saliva, mucoses o
excrements de les aus. També és possible
contagiar-se al respirar gotes o pols que
contenen el virus. Poques vegades el virus
s'ha propagat d'una persona a una altra.
També pot ser possible contraure la grip
aviària menjant aus de corral o ous que no
estan ben cuits.

La malaltia de la grip aviària en
persones pot variar de lleu a
greu. Sovint, el símptomes són
similars al la grip estacional per
exemple:

·Tos
·Mal de coll
·Catarro o congestió nasal
·Dolor musculars
·Fatiga
·Mals de cap
·Enrogiment dels ulls (o
conjuntivitis)
·Problemes per respirar

Grip Aviària

17



Pesta negre
La pesta negre va ser una
pandèmia que va matar molta gent.
Va començar al nord de Xina l’any
1346 i a través de Síria es va
contaminar Anatòlia. Va arribar fins
a Grècia,Egipte i els Balcans .El
1347 arriba a Sicilia passa per
Gènova. Al 1348 ja havia infectat
Suïssa i tota la península Itàlica. De
Suïssa va passar a França i a la
península Ibèrica, i el 1349 va
arribar a les Illes Britàniques. El
1353 ja havia infectat tota Europa.
La Pesta Negra va matar com a
mínim un terç de la població del
continent és a dir 20 milions de
persones.
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Tifus Negre
La Febre Hemorràgica, coneguda com tifus
negre, és una infecció causada pel virus
Machupo. Els símptomes de la malaltia es
manifesten amb febre, mal de cap, dolor
muscular i articular, i sagnats pel nas.



Ébola
La malaltia del virus “Ébola” (també febre
hemorràgica de l'Ebola, és una malaltia dels
éssers humans i altres primats causada per
ebolavirus. Els signes i símptomes solen
començar entre dos dies i tres setmanes després
de contraure el virus com a febre, mal de coll,
dolors musculars, i mal de cap. Llavors apareixen
vòmits, diarrea i erupció que generalment
segueixen, juntament amb la disminució de la
funció del fetge i els ronyons. En aquest moment
algunes persones comencen a sagnar tant interna
com externament. La malaltia té un alt risc de
mort, matant a entre 25 per cent i el 90 per cent
dels infectats amb el virus, amb una mitjana cap a
50 per cent. La mort es dóna sovint a causa de la
baixa pressió sanguínia per la pèrdua de líquids, i
en general es produeix 6-16 dies després que
apareguin els símptomes.

Com es propaga?
El virus es propaga per contacte directe
amb sang o altres fluids corporals d'un
infectat humà o un altre animal. La
infecció amb el virus també pot ocórrer
per contacte directe amb un objecte o
superfície recentment contaminats. La
propagació de la malaltia a través de
l'aire no s'ha documentat en el medi
natural. L'EBOV es pot propagar pel
semen o llet materna durant diverses
setmanes o mesos després de la
recuperació. Els ratpenats de la fruita
d'Àfrica es creu que són el suport
normal a la naturalesa, capaços de
propagar el virus sense ser afectats per
ell. Els éssers humans s'infecten per
contacte amb els ratpenats o amb un
animal viu o mort que ha estat infectat
pels ratpenats. Després de produir-se la
infecció humana, la malaltia també pot
disseminar-se entre les persones.
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Hello, Albert Einstein thank

you for the interview.

1. Why are you famous?
I was famous for dedicating myself to
physics.

2. When did you decide you wanted to pursue
physics?
When I was 20 years old.

3. Where did you born?
In Ulm(Baden-württemberg), Germany

4. Do you belong to a big or small family?
A small family.

5. What did you feel when you won a Nobel
Prize?
I felt so happy!

1-How old were you when you realize that you liked
science and wanted to invent things?

From a very young age I loved science and that’s how I 
started. Now I love my job.

2-What was your first invention?
Hollow Flashlight.

3-How many awards do you have?
A lot.

4-What do you do in a normal 
day?
Work, research and create.

5-Which University did you go
to?
University of Victoria (Canadá)

6- How was your experience
when you received the first
award?
I was very excited and nervous, 
an unforgettable day.

Hi Ann Makosinski, 

we are Martina,Victoria,Marina, Hua 
Qi and Tasnim and we wanted to ask
you some questions.
Let's start!!
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Hello Nicola Tesla
1-Tell us about you.
Ok my name is Nikola Tesla, I'm from
New york, my birth was in 10th of July,
my first creation was the rotating
magnetic field and my most important
creation is the radio.
Oh very good .
Thanks .

2-What did you feel when you created
your first invention?
I felt that I had a lot of power.
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Hi Steve Jobs we are

Llibert,Alan,Anton and Daniel.

We wanted to ask you some

questions, if you accept.

1.What was the first Iphone that you

made?

The first Iphone I built was the Iphone

2G.

2.How did you get the idea of the

Iphone?

I thought that people needed

something to change in computer

science.

3.When did you invent the Iphone?

The first Iphone was made in 2007.

4.Were you happy when you invented the

Iphone?

I was happy because I achieved what I

wanted to do.

5.How old were you when you invented

the Iphone?

I was 52 years old.
6.Where were you born?
I was born in California.
7.What did you invent first: tablets,
computers or phones?
The first thing I invented was a computer.
8.How many kids do you have?
I have 4 kids.

3-What is your favorite hobby?
My favourite hobby is creating inventions
with electricity.

Ok thank you for answering us our
questions.
Bye Nicola Tesla!
Bye nuclear reactions.
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