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Curs 2018-19

16a Edició del Mercat de Tecnologia

Presentació

És la més gran exposició de treballs tecnològics d’alumnat de secundària, i aquest any serà la quinzena edició.
Tindrà lloc el dijous 10 de maig, a la Universitat de Lleida.

Què és:
És una exposició de treballs i projectes de Tecnologia i Ciència aplicada
realitzats i presentats per alumnat d'ESO i Batxillerat de diversos centres
educatius de la demarcació de Lleida.
Ofereix a l'alumnat la possibilitat de mostrar les seves creacions
tecnològiques als seus companys i companyes i a tothom que vulgui
veure-ho.
És una magnífica oportunitat per conèixer la UdL i l'ambient universitari
que es respira al Campus de Cappont.

Aquest any el Mercat de Tecnologia tindrà LA TECNOLOGIA PER LES PERSONES com a tema transversal i fil
conductor. Al llarg de tota la jornada farem diferents activitats rellevants presentant la relació entre aquests dos
temes.

El MERCAT DE TECNOLOGIA és la més gran exposició de treballs tecnològics d'alumnat de secundària, i
aquest any serà la setzena edició. Tindrà lloc el dijous 14 de maig, a la Universitat de Lleida.

Horari Activitat Observacions

09.00h
a
10.30 h

Inauguració i
presentació dels
projectes (Auditori)

Cal ser puntuals a les 09:00 hores.
Per tal de realitzar la presentació de tots els projectes, és molt important
enviar un fotografia del projecte exposat. Esmentant el nom del projecte,
professors i alumnes autors.  Màxim 10 de maig.

10.30h
a
11.00 h

Esmorzar Convidat tot el professorat i alumnat expositor.

11.00h
a
14.00 h

Visita al MdT i
tallers   

14.00 h Finalització

 

PODREU TROBAR MÉS INFORMACIÓ AQUÍ [ /sites/Ice/ca/activitats/tecnologia/ ]
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Activitats i tallers

Aquest és el catàleg d’activitats que us proposem. Cal que feu la inscripció com a visitant (enllaç) i el comitè del
Mercat de Tecnologia us assignarà les activitats en funció de la disponibilitat i l’ordre d’inscripció.

[ /sites/Ice/ca/activitats/tecnologia/altres-cursos/exposicions/ ]

[ /sites/Ice/ca/activitats/tecnologia/altres-cursos/demostracions/ ]

[ /sites/Ice/ca/activitats/tecnologia/altres-cursos/tallers/ ]

[ /sites/Ice/ca/activitats/tecnologia/altres-cursos/xerrades/ ]

 

Altres Activitats
Aquest any el MERCAT DE TECNOLOGIA realitzarà activitats paral·leles a la Jornada del 14 de Maig a la UdL.

A més a més, el Mercat de Tecnologia surt de Lleida ciutat. Es realitzaran dues activitats pels alumnes de 3r i 4t
de l’ESO i BTX. El 17 i 19 d’abril a Pont de Suert i la Seu d’Urgell amb els tallers de   i DRONS Interacció amb

.Biosensors

 

Programa del Mercat

 

     

Els alumnes poden participar al Mercat de Tecnologia, el   com a:14 de maig,

Visitant [ /sites/Ice/ca/activitats/tecnologia/altres-cursos/visitant/ ] – Assistint a les diferents activitats que
l’organització del Mercat de Tecnologia ofereix.
Expositor [ /sites/Ice/ca/activitats/tecnologia/altres-cursos/expositor/ ]  – Aportant i defensant un o més
projectes tecnològics per a formar part de l’exposició del Mercat de Tecnologia.
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Reconeixement dels expositors

Tot el professorat expositor rebrà un certificat del Departament d’Ensenyament de formació de 6 hores
del tipus TROBADA PEDAGÒGICA.
L’alumnat expositor obtindrà un certificat expedit per l’ICE de la UdL en reconeixement de la seva
participació en el Mercat de Tecnologia.

 En qualsevol cas cal que omplis el corresponent  .formulari d’inscripció

 

 

Multimèdia

Podeu accedir a l'àlbum de fotos de l'edició d'aquest any a través de l'enllaç següent:

ÀLBUM DE FOTOS 2019 [ https://photos.app.goo.gl/CbzyHKkrf58Gn31H6
]

 

VÍDEO RESUM INSTITUT TORRE VICENS (2019) [ 
https://youtu.be/1K88UFqcwgY ]

https://photos.app.goo.gl/CbzyHKkrf58Gn31H6
https://photos.app.goo.gl/CbzyHKkrf58Gn31H6
https://youtu.be/1K88UFqcwgY
https://youtu.be/1K88UFqcwgY
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El MdT als mitjans

Recull de notícies de la 16a edició del Mercat de
tecnologia, 13 de maig de 2019, 
E l  S e g r e  [  
https://www.segre.com/noticies/lleida/2019/05/15/alumnes_secundaria_dissenyen_robots_minicases_intel_ligents_76238_1092.html
]

L a  M a n y a n a  [  
https://www.lamanyana.cat/detall-noticies-curtes/article/el-mercat-de-la-tecnologia-trenca-la-bretxa-de-genere-amb-el-40-de-dones/
]

Lleida TV [ https://www.facebook.com/LleidaTV/videos/328269447868261/ ]

TV3
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