Setmana de la Ciència
2018
La ciència a la tardor
del 16 al 19 de novembre

El Departament d'Ensenyament, conjuntament amb la Fundació Catalana per la
Recerca i la Innovació, promou la Setmana de la Ciència a les escoles, amb l'objectiu
fonamental de despertar i potenciar l'interès dels nens i les nenes i del jovent vers la
ciència i la tecnologia.
Aquest any dedicarem la setmana de la ciència a observar els canvis que es
produeixen a la tardor.

Al llarg de tota la setmana es modificarà la
programació i la distribució horària i treballarem a
partir del plantejament de reptes i preguntes
que connectin amb els nostres coneixements
previs i ens ajudin a construir aprenentatge.

Cicle Petits
S’organitzaran per nivells (P3, P4 i P5) per a
realitzar tres tallers que partiran dels reptes:

Ja tenim el rebost ple? (conservació dels aliments)
Tot em fa mandra! (canvis: temperatura, hàbits...)
Com és que hi ha arbres que perden totes les fulles
a la tardor? (canvis en la natura)

Cicle Mitjans

1r, 2n i 3r s’organitzaran en grups barrejats i
treballaran a partir d’aquests reptes:
De l’arbre al pot. Quins canvis hem provocat?
Escalfa l’abric?
Fruits o llavors?
Com és que hi ha fulles que canvien de color?

Cicle Grans
Cada nivell organitzarà tallers
partint dels reptes:
4t. A i B:
Som bons compradors i compradores?
Com podem allargar la vida dels aliments?
Com és que els aliments es fan malbé?
5è A i B:
Si tu t’adaptes, jo m’adapto. Els canvis a la
natura.
6è A i B:
De quin color és una flama?
“La tardor és l’estació més plujosa de l’any”
esteu d’acord en aquesta afirmació? Ho podeu
justificar?
Com saben els animals quan i cap a on han
de migrar?

I dilluns 19 us convidem a l’exposició:
a les 16’15h els vostres fills i filles us
esperaran a les classes. Entreu a buscarlos i després passegeu per l’escola per tal
de veure els treballs que s’han fet al llarg
de la setmana de la ciència.
Els vostres fills i filles us ho explicaran.
PORTES OBERTES
Dilluns 19 de novembre de 2018
De 16’15h a 17h
EXTRAESCOLARS
SI EL VOSTRE FILL/A FA
ALGUNA EXTRAESCOLAR
DILLUNS I AQUEST DIA
CONCRET NO ES
QUEDARÀ, OMPLIU UN
FULL D’AVISOS.

SI TENIU MÉS D’UN
FILL O FILLA,
RECOLLIU PRIMER
ALS MÉS PETITS

