
Activitat  Primària - 4t ESO 
 

El dimarts 12 de novembre, farem una activitat 
monitoritzada pel nostre alumnat de 4tESO, dirigida 
a l’alumnat de Primària d’Esparreguera. 
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Amb aquesta activitat es 
pretén apropar l’alumnat 

de Primària a 
l’experimentació i 
promoure l’esperit 

científic de l’alumnat de 
Secundària. 

 

 

L’ Institut El Castell participa a la Setmana de 
la Ciència, organitzada a nivell de tota        

Catalunya. 
setmanaciencia.fundaciorecerca.cat 

ieselcastell.net 

 
 

Els temes centrals de l’edició d’enguany són, 
d’una banda, la taula periòdica, amb motiu de 

l’Any Internacional de la Taula Periòdica dels 
Elements , i, de l’altra, diferents científics com 

ara l’ecòleg Ramon Margalef, l’enginyer i 
inventor Narcís Monturiol; Margaret 

Hamilton, responsable del Programa Espacial 
Apollo i el polifacètic Leonardo da Vinci,  
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Dilluns 11 

8h. La intel·ligència artificial  
Informàtica, 4t ESO 

 
Visionat del documental “Intel·ligència artificial” i 
debat de com les màquines i els robots poden 

arribar a canviar el nostre estil de vida. 
 

9h. Leonardo da Vinci 
Castellà, 3r ESO 

 
Valoració de la figura de Leonardo da Vinci a 

través de les seves creacions literàries i 
artístiques més característiques i universals. 

 

11,30h. L’evolució tecnològica  de l’home 
Tecnologia, 1r ESO 

 
L'alumnat analitzarà l’evolució de la tecnologia 
al llarg del temps i realitzarà un treball final de 

síntesi. 
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Dimarts 12 

9h.Any internacional de la Taula Periòdica 
4t ESO i alumnat de primària d’Esparreguera 

Taller de química pràctica. 
 

Dimecres 13 

8h. Leonardo, l’home quer va salvar la ciència 
Tecnologia, 4t ESO 

 
Visionat d’un documental  i debat sobre la 
influència de la ciència i la tecnologia en el 

desenvolupament de la societat.  
 
 

12,30h. Lexicologia de l'Univers Margalef 
Castellà, 4t ESO 

 
Revisem les paraules clau de la biografia de 

l’ecòleg Ramon Margalef i el seu origen 
 

12,30h.  Découvrez la Touraine  
Francès, 3r ESO 

 

 
Descoberta d’aquesta antiga regió francesa de 

la mà de Leonardo da Vinci. 

10h. 

Activitat per
Leonardo da Vinci a 

10

Explorarem l’origen del nom d’alguns elements 
i el símbol utilitzat per representar

 

Pràctica amb indicadors àcid

13,30

Vídeo

 

Dijous 14 

h. Les matemàtiques de Leonardo  
Matemàtiques, 3r ESO 

 
Activitat per comprendre l’aportació de 
Leonardo da Vinci a les matemàtiques. 

 

10h. Origen de la Taula Periòdica  
Física i Química, 3r ESO 

 
xplorarem l’origen del nom d’alguns elements 

i el símbol utilitzat per representar-los. 

Divendres 15 

8h. Àcids i bases  
Física i Química, 4t ESO 

. 
Pràctica amb indicadors àcid-base. 

 

13,30h. 200 anys de Narcís Monturiol   
Tecnologia, 3r ESO 

 
Vídeo i debat sobre la figura i invents de 

Monturiol. 


