INS VILA DE GRÀCIA

SETMANA
DE LA CIÈNCIA.
Del 16 al 27 de novembre de 2020

ACTIVITATS PREVISTES ALS DIFERENTS NIVELLS

Setmana del 16 al 20 de novembre de 2020
220192019
Dimarts 17 de novembre
1r ESO: sortida al parc del Turó del Putxet.

l’INS Vila de Gràcia

Divendres 20 de novembre
2n ESO: sortida al parc del Turó del Putxet.
Durant les sortides al parc es faran tres tallers
relacionats amb les plantes:
-biologia i geologia: es realitzarà un herbari digital
-llengües: el contacontes Carles Alay explicarà
històries sobre la natura.

SETMANA DE LA CIÈNCIA
Any International de la Sanitat Vegetal
Protegir les plantes, protegir la vida

-educació física: jocs de moviment i cooperació.
[16 al 27 de novembre de 2020]

Dimecres 18 de novembre
3r ESO xerrada presencial Investigant què passa als boscos
amb el canvi climàtic i el canvi global, a càrrec de Santi
Sabaté, pare d’un alumne de 3r d’ESO, professor
d’Ecologia a la UB i investigador del CREAF.
Divendres 20 de novembre
4t ESO xerrada telemàtica Estat de salut dels boscos, a

Setmana del 23 al 27 de novembre de 2020
Divendres 27 de novembre a les 13:00h.
1r batxillerat A i B: participació via streaming de la
conferència Protegir les plantes, protegir la vida a càrrec del
professor de

la UPC Xavier Sorribas,

director del

departament de Biotecnologia de la UP.
2n batxillerat A i B: debat sobre Natura i Filosofia (a tutoria)

càrrec del doctor en ciències biològiques per la UB i
investigador al CREAF, Lluís Brotons.

Biblioteca

Durant tota la setmana del 16 al 20 de novembre

Exposició La nació de les plantes, al vestíbul de l’Institut.

-Departament de llengües estrangeres:

Aquesta exposició la conformarà el fons existent i les noves

visionat de testimonis de persones famoses del cinema i de

adquisicions de llibres que fan referència a la natura, tant de

la música, vinculades amb la temàtica de la deforestació i

novel·la

conservació de la natura.

setmana es faran presentacions d’aquests llibres als diferents

-Departament de socials:

cursos.

1r ESO decàleg sobre la preservació dels recursos hídrícs al
món i la seva importància per a la natura.
-EVP 4t ESO: Urban Sketch – la integració dels espais verds
en el paisatge urbà de Gràcia (exposició vestíbul del centre)
I per finalitzar la setmana... sorpresa vegetal.

com de llibres de coneixements. Al llarg de la

