Setmana de la ciència
De l'11 al 20 de novembre

Big Van ciencia
8 de novembre

Durant el matí tota l'escola ens desplaçarem al Casa Popular a veure un espectacle de
ciència. La distribució horària és la següent:
CM i CS sortiran a les 9.10 h per començar a les 9.30h l'espectacle de Clowntífics.
EI i CI sortiran a les 10.30 h per començar a les 11.00h l'espectacle de Clowntífics.
ESO Sortirà a les 12.00 h per començar a les 12.30h l'espectacle de Monòlegs
científics.

Concurs de dibuix
Jordi Sabater i Pi
El personatge a treballar és Jordi Sabater i Pi, donat que aquest any es compleixen 100 anys del seu
naixement.

Jordi Sabater i Pi (Barcelona, 2 d'agost de 1922 – Barcelona, 5 d'agost de 2009) fou un primatòleg
català, un dels especialistes en l'àmbit mundial en l'estudi de l'etologia i l'etnologia. Fou el primer de
descriure noves espècies i el descobridor de diversos comportaments culturals en diverses espècies
de primats. L'any 1966 va trobar Floquet de Neu, un goril·la albí molt rar que va cedir al Zoo de
Barcelona, on fou un dels animals més destacats.

Per a Sabater Pi el dibuix observacional era essencial en els
treballs d’investigació, i com a professor universitari va promoure
amb entusiasme el coneixement del dibuix entre els seus alumnes.
«El fet de dibuixar —deia— obliga primer de tot a observar allò que
és objecte d’estudi i, en segona instància, el mateix fet de dibuixar
implica implícitament l’adquisició de coneixement d’allò que és
objecte d’estudi [...]. En definitiva, el dibuix al natural és, per a mi,
més que un mètode de treball imprescindible. És també un sistema
per observar i conèixer el món que ens envolta. Dibuixar és un
exercici de paciència que et permet conèixer amb detall les coses.
Una lliçó d’observació en profunditat com no n’hi ha cap altra.»

Desenvolupament concurs
infantil i primària
Quan fan el dibuix?
Faran el dibuix a Arts and Crafts o EVP.

Què fa el tutor/a?
A Infantil (I4 i I5), el tutor/a triarà els tres millors dibuixos de la seva tutoria.
A I3 el dibuix serà col·laboratiu, per tant no caldrà triar representant per classe.
A primària, el tutor/a triarà el millor dibuix d'entre tots els alumnes de la seva tutoria.
Els dibuixos escollits s'entregaran a la Pili Tascones (Infantil), a l'Axel Cutillas (CI) o el
Marc Calvo (CM i CS) com a representants de la Comissió científica.

Com es triarà el guanyador?
En el cas d'Infantil el premi serà per a tot el cicle. Es tracta d'un material per enriquir
l'ambient de ciència.
La Comissió científica triarà un guanyador per cicle (CI, CM i CS) i aquest rebrà un premi
individual.

Desenvolupament concurs
ESO
Quan fan el dibuix?
La participació al concurs serà voluntària.

Qui recull els dibuixos?
1r ESO: Laura Mingorance
2n ESO: Marc Calvo
3r ESO: Luci Fernández
4t ESO: Sònia Alonso

Com es triarà el guanyador?

Data màxima:

16 novembre

La Comissió científica amb l'ajuda de la professora d'EVP triarà un guanyador per cicle
(1r cicle i 2n cicle) i aquest rebrà un premi individual.

Recursos
Per tal d'introduïr a l'alumnat la figura de Jordi Sabater i Pi us hem preparat algún
material que us pot ser d'utilitat.
Visualitzeu els recursos i trieu els que s'adaptin millor a la vostra etapa o curs.

Entrevistes:
https://www.youtube.com/watch?v=QIdeAXI_AlI (Vida de Jordi
Sabater i Pi)
https://www.youtube.com/watch?v=z77U-mbIjsQ (L'arribada de
Floquet de Neu a Barcelona)
https://www.youtube.com/watch?v=qNGdD4U3Erk
(L'amic
de
Floquet de Neu)

Pel·lícula:
Copito de nieve
A qui li interessi visualitzar la pel·lícula ens la pot demanar i li
proporcionarem si no la pot trobar per altres mitjans.

1r i 2n ESO

Activitats
ESO

Durant la setmana del 14 al 18 de novembre en sessions
de les pròpies matèries de ciències, els alumnes portaran a
terme un repte que se'ls hi plantejarà.

3r i 4t ESO

16 novembre
3r ESO: 13 a 13.30 h
4t ESO: 10.30 a 11.30 h

Del 3 al 16 de novembre en sessions de les pròpies matèries de ciències, els alumnes
portaran a terme un repte que se'ls hi plantejarà.
Aquesta activitat està proposada per la FCRI (Fundació Catalana per a la Recerca i la
Innovació) i conclou el dia 16 de novembre al matí amb una connexió en línia amb
cadascun dels/de les 4 científics/ques, on els alumnes podran fer les preguntes
relacionades amb la seva recerca i amb aspectes més personals.

