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9.30-10.20 h
Explorant l’ADN
La Mandarina de Newton
Activitat familiar

Descodifiquem i explorem aquesta molècula present en 
tots els organismes vius. Explora i analitza les instruccions 
genètiques!

Imatge: Biblioteca d’Alexandria

És important observar tot el que ens envolta per poder 
aprendre i millorar en les nostres investigacions! D’aquesta 
manera podem reconèixer i identificar diferents materials i 
escollir quin és el millor per a un determinat ús. Ets capaç 
d’observar com un científic?

10.30-11.20 h
Observant com científics
Fun brain
Activitat infantil (5-8 anys)

Sabries dir el nom de grans científics? I de científiques? 
Quin paper ha jugat la dona en els grans descobriments? 
Reflexionarem sobre la perspectiva de gènere a la cultura 
cientificotècnica.

11.30-12.20 h
Xerrada: Ciència en femení
AMIT-CAT
Activitat per a tots els públics

Has aconseguit tots els segells? Fes que el teu passaport 
sigui únic i personalitzat!

12.30-13.00 h
Pinta el teu passaport!
La Mandarina de Newton
Activitat familiar
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Imatge: Biblioteca d’Alexandria

L’aigua és vida... però quines espècies hi podem trobar? 
Quines relacions s’estableixen entre elles? Vine a desco-
brir-ho al taller d’Espècies Exòtiques Invasores del projec-
te INVAQUA2!

9.45-10.35 h
Taller ‘Les espècies exòtiques
invasores en els ecosistemes
aquàtics’
Projecte INVAQUA2 | Biosfera 
Activitat per a públic juvenil

Endinsa’t en l’apassionant món de la paleontologia i 
descobreix la informació que ens faciliten les restes 
d’organismes del passat o les empremtes de la seva 
activitat.

11.45-12.35 h
Paleontòlegs per un dia
Tranzmitting science
Activitat familiar

Molècules, àtoms, reaccions… aclareix aquests conceptes 
a través de l’experimentació com un autèntic científic.

12.45-13.35 h
Reacciona: tenim química
Fun brain
Activitat infantil (8-12 anys)

A través d’un còmic sobre la vida d’un tomàquet coneixe-
rem el cicle de producció agrícola per descobrir els 
diferents models de producció i les històries de vida de les 
hortalisses. De manera participativa intentarem establir la 
relació entre el consum i el canvi climàtic.

10.45-11.35 h
Alimentació i canvi climàtic
MEL Educació Ambiental
Activitat familiar
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Imatge: Biblioteca d’Alexandria

Explorarem el concepte d’energia i de transformacions 
energètiques. A través de l’experimentació, veurem que hi 
ha diferents tipus d'energia i analitzarem què és l’eficiència 
energètica. Veurem com la ciència i la tecnologia conti-
nuen investigant, en el possiblement el repte més impor-
tant del segle XXI, l'energia!

12.30-13.00 h
L’energia ens mou
La Mandarina de Newton
Activitat familiar

T’agraden les històries? Vol ser capaç d'explicar-les amb 
imatges? On series capaç de veure ciència? Què li voldries 
preguntar al teu entorn? Si les teves respostes són afirma-
tives i plenes de propostes i curiositat, aquest és el teu 
taller. Proposem realitzar petits clips audiovisuals en stop 
motion amb la ciència que hi ha al nostre voltant.

10.30-12.20 h
Creativity in Motion
Kineina audiovisuals
Activitat juvenil
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Imatge: Biblioteca d’Alexandria

Descobrirem el cicle de vida d’un mòbil i els conflictes 
socioambientals que hi ha darrere. De quines alternatives 
disposem? Entre tots trobarem propostes de millora i 
fomentarem un ús responsable dels telèfons mòbils.

9.30-10.20 h
Desmobilitza’t! 
Impacte dels mòbils
MEL Educació Ambiental
Activitat familiar

Sensors, telèfons mòbils, videojocs... Vivim en plena era 
digital. Com podem incorporar aquestes eines a l'aprenen-
tatge? Podem utilitzar-les per fomentar la motivació i 
l'interès d'infants i joves per les disciplines STEM? Vine a 
conèixer iniciatives que s'estan implementant i que repre-
senten una oportunitat per a la millora de l'educació.

10.45-11.35 h
Xerrada: Eines digitals
a l’aprenentatge
CRECIM
Activitat per a tots els públics

Hi ha Matemàtiques per emocionar-se, per enamorar-se, 
per gaudir, per pensar, per divertir-se i per riure. Les 
matemàtiques ens omplen i són a tot arreu. King Kong és un 
ésser de ficció que, sense el teorema de Thales, mai no 
hagués existit. No era monstruós i dolent, era sensible, 
tendre i estava enamorat. Sense cap mena de dubte, King 
Kong és un dels éssers més matemàtics de la ficció humana.

11.45-12.35 h
King Kong versus Thales
ABEAM
Activitat per a públic juvenil

El futur del transport passa pels automòbils autònoms. El 
control robòtic pot reduir el risc d'accidents, evitar embus-
sos, reduir l’espai per conduir i aparcar... En el futur podrien 
reemplaçar els taxis i el transport públic.
Programa un robot que pugui actuar com un veritable taxi 
autònom, que porti els passatgers des d'una posició d'inici 
a una àrea objectiu. 

12.45-13.35 h
Programem!
Ro-botica
Activitat juvenil i familiar



Viladecans

viladecans.catfli

Col·laboraCol·labora

espai rachel carson 1

³Can Ginestar
cultura, ciència i innovació educativa

Festival
Cultura
Ciència 
Innovació educativa

Imatge: Biblioteca d’Alexandria

Vine a acabar de pintar el mural que decorarà el mur de 
Can Ginestar i sigues partícip de la transformació d’aquest 
espai.

9.30-10.20 h
Deixa marca
La Mandarina de Newton
Activitat familiar

De la mà del projecte "Fundación Asimov" apropa't a la 
ciència des d'una perspectiva lúdica i en clau de cièn-
cia-ficció. Vine a descobrir diferents jocs de taula que ens 
familiaritzen amb conceptes científics, sempre a través de 
la ciència-ficció. T'apuntes?

11.30-12.20 h
Jugant amb la ciència... ficció
Fundación Asimov
Activitat per a públic juvenil

Qualsevol excusa és bona per deixar-nos endur per la 
imaginació! Vine a gaudir i posa’t còmode per escoltar i 
descobrir històries fascinants.

12.30-13.00 h
Contacontes
La Porta de Fusta
Activitat familiar

Quina diferència hi ha entre el llenguatge formal i el 
natural? Descobreix i aprèn a utilitzar el pensament 
computacional!

10.30-11.20 h
Pensament computacional
La Mandarina de Newton
Activitat per a públic juvenil
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Imatge: Biblioteca d’Alexandria

Què és un codi? Acompanya’ns i descobreix les múltiples 
maneres d’enviar i desxifrar missatges.

9.45-10.35 h
Desxifrant enigmes
La Mandarina de Newton
Activitat per a públic juvenil

Et falten pocs cromos per acabar la col·lecció? Tens ganes 
de conèixer gent amb qui comparteixes una afició? Vols 
descobrir una col·lecció fascinant? Vine al punt de trobada 
d’intercanvi!

11.45-12.35 h
Intercanvi de cromos:
La extraordinaria Liga
de la Ciencia
Principia
Activitat familiar

Veïns i veïnes de Viladecans compartiran les seves expe-
riències en l’àmbit científic. La recerca no pot estar més a 
prop!

12.45-13.35 h
Taula rodona: 
La ciència a Viladecans
Modera: La Mandarina de Newton
Activitat per a públic general

Submergim-nos en el món de les històries: què hi havia 
abans del “hi havia una vegada”? D’on vénen els perso-
natges? Qui decideix si el monstre és gran, petit, verd o 
blau? En aquest taller jugarem a descobrir els límits de la 
nostra imaginació per tal de crear, interpretar i gaudir 
d’històries mai abans sentides.

10.45-11.35 h
Taller de creació de contes
La Porta de Fusta
Activitat familiar
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Imatge: Biblioteca d’Alexandria

Podrem construir grans cúpules de Leonardo a través de 
diferents patrons geomètrics i resoldre reptes matemàtics 
que ens faran despertar l’enginy.

9.30-14.00 h.
Cúpules de Leonardo
Reptes Matemàtics
MMACA
Activitat familiar

Sittar Green amenitzarà el final de festa amb un concert 
amb consciència mediambiental. Aquest grup barceloní 
que fusiona  Funk, Jazz, Músiques del Món, Reggae, 
Rumba, Percussió, entre molts altres estils, participa 
activament en campanyes de reforestació i sempre 
amaga una sorpresa final. No t’ho perdis!

13.30 h
Concert de cloenda
Sittar Green
Activitat per a tots els públics


