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divendres, 03 de maig de 2019

Jornada de Recerca científica per a escoles
inquietes: RECER[KIDS]

Recerkids és una iniciativa impulsada per la  dins del seu Direcció General de Recerca
programa d’activitats pedagògiques, que tenen l’objectiu de divulgar la ciència a les escoles i
donar a conèixer la tasca dels centres de Recerca de Catalunya.

El programa Recerkids es divideix en dues fases:
En la primera, els estudiants de 5è i 6è de Primària desenvolupen una recerca
científica a l’aula.
En la segona, els estudiants presenten els resultats en un congrés científic.

Els  són, entre d'altres, familiaritzar l’alumnat d’educació primària amb lesobjectius
característiques, la metodologia i les eines del treball científic i fomentar vocacions
científiques entre els nens i les nenes, despertar-ne la curiositat intel·lectual i potenciar
l’actitud d’observació i d’anàlisi del món.

Àmbit temàtic de l'edició d'aquest curs

El tema seleccionat per a l’edició d’enguany és . Per tal d’orientar el procés, el programa proposa tresLA LLUM
eixos de treball relacionats amb aquesta temàtica i vinculats a tres contes de la col·lecció «Els contes de la
Laura i en Joan».

Els colors de la llum (La Laura i en Joan en una recerca molt espacial)
D’on ve la llum que veiem al cel de nit? Què ens explica?
Per què el Sol emet llum?
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Què significa que un objecte sigui negre?
D’on surten els colors l’arc de Sant Martí?

 

La llum i els objectes (La Laura i en Joan en una recerca accelerada)
Què passa quan la llum es troba amb els objectes?
Tenen color els objectes en una habitació fosca?
Què és un colorant? Com actua?
Per què hi ha gent que no hi veu bé?
Quin efecte té la llum sobre la matèria?

 

L’energia de la llum (La Laura i en Joan en una recerca enlluernadora)
Per què el Sol escalfa?
Per què les plantes necessiten la llum per viure?
Per què a l’estiu fa més calor que a l’hivern?
Tota la llum té la mateixa energia?
Hi ha diversos tipus de llum?
Com funciona un microones?

 

Dins d’aquests marcs, el tema específic, el repte o l’interrogant a resoldre són d’elecció lliure per part del
grup-classe que hi participa.

 

 

Congrés científic Recerkids Lleida

Es tracta d'una jornada per compartir amb altres equips de recerca els resultats del projecte de cada escola i,
alhora, gaudir d’una sèrie de propostes lúdiques i d’experimentació científica.

Data: 3 de maig

Lloc:
Lleida, Campus de Cappont de la Universitat de
Lleida.
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G A L E R I A  D E  L A  J O R N A D A  [  
https://photos.app.goo.gl/VhgSP4LwDH5gsj6V6 ]

              

08:30 - 09:15 Arribada de les escoles: acreditacions, photocall i entrada a l’auditori.
09:15 - 09:30 Benvinguda i parlaments institucionals
09:30 - 10:30 Espectacle Clowntifics, del grup Big Van Ciencia.
10:30 - 10:50 Pausa per esmorzar.

 11:00 - 12:00
Els grups es divideixen en dos: A i B.
El grup A anirà a exposar els seus pòsters, i el grup B farà els tallers.

12:15 - 13:15
Canvi de torn
El grup A anirà a fer els tallers, i el B farà l'exposició dels pòsters.

13:30 - 14:00 Valoració dels pósters a càrrec del comitè d’experts, entrega de diplomes i comiat.
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