
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

INS VILA DE GRÀCIA 

SETMANA 
DE LA CIÈNCIA. 

 
Del 05 al 15 de novembre de 2019 

Setmana del 5 al 8 de novembre de 2019 
220192019 Visionat a tots els cursos de l’ESO i del batxillerat del documental 

sobre la possible NO arribada de l’home a la lluna: “Operación 
Luna” 

Setmana de l’11 al 15 de novembre de 2019 

- MÚSICA: cada matí a les 08.30h “Moon Landing Songs”. 
Benvinguda amb cançons per commemorar els 50 anys de 
l’arribada de l’home a la lluna 
 

- E.F. (1n, 2n i 4t d’ESO): jocs cooperatius i gimcana a  diferents 
cursos de l’ESO amb preguntes relacionades amb 
l’esdeveniment de la setmana de la ciència 

 
- ANGLÈS (a tots els cursos de l’ESO): es realitzarà treball amb 

cançons, vídeos i material del National Geographic 
 

- E.V.P (optativa 4t ESO): confecció de llunes amb paper maixé 
inspirades en la pel.lícula de Georges Melies 

 
 

l’INS Vila de Gràcia 

SETMANA DE LA CIÈNCIA 
50 anys de l’arribada de l’home a la lluna 
 

[05 al 15 de novembre de 2019] 

ACTIVITATS PREVISTES ALS DIFERENTS NIVELLS 

 
 

 
 



 

 

 

Divendres 15 de novembre de 2019 

Tots els alumnes d’ESO i batxillerat de 12.00 a 15.00h. aniran al 
Cines Texas a veure la pel.lícula Apollo XI (EEUU, 2019) 

Biblioteca 

La biblioteca de l’INS col.labora  amb una exposició de llibres 
sobre ciència al vestíbul de l’institut i dedicant el club de lectura 
de novembre a les novel.les de ciència 

 

- LL. CATALANA (a tots els cursos de l’ESO): de 1r a 3r d’ESO 
lectura de poemes llunàtics i a 4t d’ESO lectura i audició de 
cançons que tenen com a eix temàtic la Lluna 
 

- LL. CASTELLANA: 1r ESO fragments de la novel.la de Jules 
Verne “De la Tierra a la Luna”. 2n ESO audició, comentari i 
activitat sobre la cançó del grup M. Clan “Llamando a la Tierra”. 
3r ESO comentari del poema de G. Lorca “Romance de la Luna, 
Luna”. 4t ESO audició i comentari de cançons relacionades amb 
la Lluna 

 

- FÍSICA I QUÍMICA (1r i 2n curs de batxillerat científic): 
participació via streaming (web UPCtv) de la conferència 
Programa Apollo: 50 anys de l’arribada de l’home a la Lluna, per 
Rafael Clemente 

 

- TUTORIA (1r de batxillerat): xerrada sobre biologia marina als 
alumnes del batxillerat científic-tecnològic amb el ponent Xavier 
Torras (AMPA) i xerrada sobre economia “Dentro de la caverna: 
dinero, bancos, política monetaria y bitcoins”  per part d’Hugo 
Rodríguez (AMPA) a l’alumnat de l’itinerari humanístic-social 

 

- MATEMÀTIQUES (a tots els cursos de l’ESO i batxillerat): treball 
estadístic sobre les influències de les teories conspiratives en 
l’arribada de l’home a la lluna 

  

 

 
 

TECNOLOGIA (2n ESO): disseny d’un vídeo joc amb Scratch de 
l’arribada de l’home a la Lluna. El projecte més original es penjarà 
a la web del centre. 


