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2012-2013 

Curs Descripció Organització 

2012 
2013 

Títol: : Pessebre científic   
Participants: Alumnes voluntaris de 3r d’ESO 
Comentaris:  

Seminari de Física i 
Química 
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Curs Descripció Organització 

2012 
2013 

Títol: : Visita al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya  
(Terrassa)  
Participants: 3r ESO 
Comentaris:  
Es van visitar les exposicions:  

 Les matemàtiques i la vida 

 Dimensió nano 

Seminaris de Física 
i Química i 
Matemàtiques 
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Curs Descripció Organització 

2012 
2013 

Títol:   Química interactiva. Despertant l’interès per la Ciència: 
Obrint els ulls a la Química.  
Participants: Alumnat de Química de 2n de Batxillerat. 

Seminari de Física i 
Química 

Comentaris:  
De que l’any 2011 ha fou declarat per part de les Nacions Unides com l’any internacional de la 
Química amb el lema “Chemistry: our life, our future” (“Química: la nostra vida, el nostre futur”) 
es celebra al Departament de Química de la UAB l’activitat “Química interactiva”  que té, entre 
altres,  el propòsit de potenciar, en els estudiants, l’interès per la Química entesa com a ciència 
experimental a través d’una participació activa dels assistents en el laboratori.  
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Curs Descripció Organització 

2012 
2013 

Títol: Química recreativa. 
Participants: 3r d’ESO 
Comentaris: A càrrec de Josep Corominas,  catedràtic de Física i 
Química de l’Escola Pia de Sitges. 

Seminari de Física i 
Química 
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Curs Descripció Organització 

2012 
2013 

Títol: : Fites tecnològiques des del punt de vista dels Químics   
Participants: Tot el centre 
Comentaris: Exposició itinerant, amb motiu de l’Any 
internacional de la Química 2011,  que es va estar instal·lada al 
rebedor de l’institut. 

Seminari de Física i 
Química 
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Curs Descripció Organització 

2012 
2013 

Títol: Visita a l’ICFO , al Centre de Control de l’Aeroport de 
Barcelona i l’Escola Superior d’Aeronàutica de la UPC.  
Participants: 1r de Batxillerat 
Comentaris: Visites realitzades en un mateix dia al tres centres 
situats a Gavà i Castelldefels , respectivament 

Seminari de Física i 
Química 

 

 

 

 

 

 

Curs Descripció Organització 

2012 
2013 

Títol: : Visita al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya  
(Terrassa)  
Participants: 1r de Batxillerat científico-tecnològic 
Comentaris:  
Es van visitar les exposicions:  

 Energia  

 Entra a la nanotecnologia 

Seminaris de Física 
i Química i 
Tecnologia 

Curs Descripció Organització 

2012 
2013 

Títol:  El Paso de la Ciencia Griega al Occidente Latino Medieval a 
través de los Árabes 
Participants: 2n de Batxillerat Científico-tecnològic i Humanístic 
Comentaris:  José Martínez Gázquez del  Departament de 
Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana  de la UAB 

Seminaris de Física 
i Química i 
Clàssiques 

  Curs Descripció Organització 

2012 
2013 

Títol: Materials per al cos humà 
Participants: 1r Batxillerat 
Comentaris: A càrrec de Pablo Sevilla. Responsable de la 
càtedra-empresa Klockner implant system com a enginyer 
d’investigació i desenvolupament. 

Seminari de Física i 
Química 
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Curs Descripció Organització 

2012 
2013 

Títol:  Refredant àtoms amb láser: cap al zero absolut de 
temperatura 
Participants: 1r i 2n de Batxillerat 
Comentaris: Xerrada amb motiu del Dia de la Ciència a les 
escoles 2012- La ciència en primera persona, a càrrec de la 
Dra. Verònica Ahufinger Breto de la UAB 

Departament d’Educació-

CRP del Vallès 

Occidental  

Curs Descripció Organització 

2012 
2013 

Títol:  Porta un científic/a a l’aula Nous materials a l’aula 
Participants: 1r de Batxillerat 
Comentaris:  Trobada-Xerrada amb Martí Gich , investigador de 

l’ICMAB. 

Seminari de Física i 
Química 



10 

 

 

Curs Descripció Organització 

2012 
2013 

Títol: : Descoberta sonora i sensibilització musical   
Participants: 2n d’ESO 

Seminaris de Física 
i Química i Música 

Comentaris: Xerrada-taller  sobre física i música en base a l’Instrumentarium Baschet.  
Xerrada a càrrec de Jordi Casadevall ,tècnic de so, que es planteja com una sessió introductòria 
a les bases científiques del fenomen auditiu. Es divideix en tres blocs diferenciats segons la 
naturalesa de l’aproximació al fenomen. 
Taller a càrrec de  i  Andreu Ubach, músic percussionista. Els protagonistes - els veritables 
artistes – son els propis infants i joves. Amb el suport de l’ instrumentari pedagògic Baschet, 
cada participant toca un mínim dos instruments: l’ un a l’ inici, mentre els anem descobrint – i 
en formació de 1, 2, 3, 4, i 5 tocadors; i l’ altre, a la segona part de la sessió, fent un concert amb 
la meitat de la classe i per als altres companys - que fan de públic.                                                                                                        
S’utilitzen 10 estructures sonores: graella, cordes, disc, varetes rectes, estrella, varetes corbes, 
bufador, escala, dobles molles, i cristall.                                                                                                                
L’objectiu general és apropar al participant a l’ experiència lúdica i musical de combinar sons i 
tocar en grup, de sentir-se músic i  aprendre a escoltar.  

  
 

 

 

 

  

 

 



11 

 

 

 

 +Curs Descripció Organització 

2012 
2013 

Títol: : Acústica   
Participants: 4t d’ESO 
Comentaris: Xerrada-taller  sobre les bases fisiològiques de 
l’audició, a càrrec de Jordi Casadevall , tècnic de so  

Seminaris de Física 
i Química 
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2011-2012 

 

 

Curs Descripció Organització 

2011 
2012 

Títol: Taller de perfums 
Participants: Obert a tot el públic de Castellar 
Comentaris:  Activitat entorn del Mes de la Ciència que va 
organitzar el Mirador.  
A càrrec de Marta Segura i Josep Maria Valls 

El Mirador, Centre de 
Coneixement, en 
col·laboració amb el 
Seminari de Física i 
Química 
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Curs Descripció Organització 

2011 
2012 

Títol:  La influència de les molècules en les nostres vides 
Participants: 1r de Batxillerat 
Comentaris: Conversa per entendre el món contemporani a 
càrrec de Dr. Xavier Duran, amb motiu de l’Any 
Internacional de la Química 2011  i a les aportacions de la 
Química pel benestar de la humanitat 
 

Seminari de Física i 
Química 

 

Curs Descripció Organització 

2011 
2012 

Títol:  El Paso de la Ciencia Griega al Occidente Latino Medieval a 
través de los Árabes 
Participants: 2n de Batxillerat Científico-tecnològic i Humanístic 
Comentaris:  José Martínez Gázquez del  Departament de 
Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana  de la UAB 
 

Seminaris de Física 
i Química i 
Clàssiques 

 

Curs Descripció Organització 

2011 
2012 

Títol: Entre molècules 
Participants: 1r de Batxillerat  
Comentaris:  Alguns alumnes de 1r de Batxillerat Científico 
tecnològic  explicaven l’exposició a alumnes de 3r d’ESO 
 

Seminari de Física i 

Química 
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Curs Descripció Organització 

2011 
2012 

Títol: Materials per al cos humà 
Participants: 1r Batxillerat 
Comentaris: A càrrec de Pablo Sevilla. Responsable de la 
càtedra-empresa Klockner implant system com a enginyer 
d’investigació i desenvolupament. 

Seminari de Física i 
Química 

 
 

Curs Descripció Organització 

2011 Títol: Visita a l’ICFO i al Centre de Control de l’Aeroport de Seminari de Física i 

Curs Descripció Organització 

2011 
2012 

Títol:   Química interactiva. Despertant l’interès per la Ciència: 
Obrint els ulls a la Química.  
Participants: Alumnat de Química de 2n de Batxillerat. 

Seminari de Física i 
Química 

Comentaris:  
L’any 2011 ha estat declarat per part de les Nacions Unides com l’any internacional de la 
Química amb el lema “Chemistry: our life, our future” (“Química: la nostra vida, el nostre 
futur”).  Dins la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona s’ha proclamat l’any 2010-2011 com 
l’any temàtic de la Química amb la intenció de donar el màxim suport a aquesta iniciativa. En 
aquest marc, durant l’any 2011 a la UAB es portaran a terme diferents activitats per a difondre 
les aportacions d’aquesta disciplina com a ciència fonamental per millorar la sostenibilitat de la 
nostra manera de viure i per resoldre problemes globals i essencials de la humanitat. Per a més 
informació http://www.uab.cat/anydelaquimica.  
Una d’aquestes activitats és la “Química Interactiva” que té el propòsit de potenciar, en els 
estudiants, l’interès per la Química entesa com a ciència experimental a través d’una 
participació activa dels assistents en el laboratori. Mitjançant aquesta activitat també es pretén 
establir vies de comunicació entre els professors dels diferents graus d’ensenyament.   
L’activitat està adreçada als alumnes de primer i segon de batxillerat de la modalitat de Ciència i 
Tecnologia que cursin l’assignatura de química i es realitzarà en el Departament de Química de 
la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es pretén que aquesta activitat 
tingui continuïtat en els propers anys. 

Curs Descripció Organització 

2011 
2012 

Títol: Nanotechnology in Biomedical Applications 
Participants: 2n de Batxillerat 
Comentaris: Conferència a càrrec d’Alvaro Mata. Nanotechnology 

Platform. Parc Científic de Barcelona. 

Seminari de Física i 
Química 
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2012 Barcelona 
Participants: 1r de Batxillerat 
Comentaris: Visites realitzades en un mateix dia al dos centres 
situats a Gavà i Castelldefels , respectivament 

Química 

 
 

Curs Descripció Organització 

2011 
2012 

Títol: La cuina, la química més complicada. 
Participants: 3t d’ESO 
Comentaris: A càrrec del Dr. Claudi Mans,  catedràtic 
d´Enginyeria Química a la Universitat de Barcelona. 

Seminari de Física i 
Química 

 
 

Curs Descripció Organització 

2011 
2012 

Títol: : Descoberta sonora i sensibilització musical   
Participants: 2n d’ESO 
Comentaris: Xerrada-taller  sobre física i música en base a 
l’Instrumentarium Baschet.  
 
Xerrada a càrrec de Jordi Casadevall ,tècnic de so, que es 
planteja com una sessió introductòria a les bases científiques del 
fenomen auditiu. Es divideix en tres blocs diferenciats segons la 
naturalesa de l’aproximació al fenomen. 
Taller a càrrec de  i  Andreu Ubach, músic percussionista. Els 

protagonistes - els veritables artistes – son els propis infants i 

joves. Amb el suport de l’ instrumentari pedagògic Baschet, cada 

participant toca un mínim dos instruments: l’ un a l’ inici, 

mentre els anem descobrint – i en formació de 1, 2, 3, 4, i 5 

tocadors; i l’ altre, a la segona part de la sessió, fent un concert 

amb la meitat de la classe i per als altres companys - que fan de 

públic.                                                                                                        

S’utilitzen 10 estructures sonores: graella, cordes, disc, varetes 

rectes, estrella, varetes corbes, bufador, escala, dobles molles, i 

cristall.                                                                                                                

L’objectiu general és apropar al participant a l’ experiència 

lúdica i musical de combinar sons i tocar en grup, de sentir-se 

músic i  aprendre a escoltar.  

Seminaris de Física 
i Química i Música 

 

 

 

Curs Descripció Organització 

2011 
2012 

Títol: : Acústica   
Participants: 4t d’ESO 

Seminaris de Física 
i Química 
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Comentaris: Xerrada-taller  sobre les bases fisològiques de 
l’audició, a càrrec de Jordi Casadevall , tècnic de so  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs Descripció Organització 

2011 
2012 

Títol:  Dones científiques extraordinàries. 
Participants: 1r i 2n de Batxillerat 
Comentaris: Xerrada amb  motiu del Dia de la Ciència a les 
escoles 2012- La ciència en primera persona la Setmana de la 
Ciència a càrrec de la Dra. Pilar Gonzàlez. 

Departament d’Educació-

CRP del Vallès 

Occidental en 

col·laboració amb el 

Seminari de Física i 

Química 
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Curs Descripció Organització 

2011 
2012 

Títol: Taller de perfums naturals 
Participants: Tot el centre 
Comentaris:  Activitat que va formar part de lla festa de les 
Cultures. 
A càrrec de ........................................ 

Seminari de Física i 
Química 
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2010-2011 

Curs Descripció Organització 

2010 
2011 

Títol:   Química interactiva. Despertant l’interès per la Ciència: 
Obrint els ulls a la Química.  
Participants: Alumnat de Química de 2n de Batxillerat. 

Seminari de Física i 
Química 

Comentaris:  
L’any 2011 ha estat declarat per part de les Nacions Unides com l’any internacional de la 
Química amb el lema “Chemistry: our life, our future” (“Química: la nostra vida, el nostre 
futur”).  Dins la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona s’ha proclamat l’any 2010-2011 com 
l’any temàtic de la Química amb la intenció de donar el màxim suport a aquesta iniciativa. En 
aquest marc, durant l’any 2011 a la UAB es portaran a terme diferents activitats per a difondre 
les aportacions d’aquesta disciplina com a ciència fonamental per millorar la sostenibilitat de la 
nostra manera de viure i per resoldre problemes globals i essencials de la humanitat. Per a més 
informació http://www.uab.cat/anydelaquimica.  
Una d’aquestes activitats és la “Química Interactiva” que té el propòsit de potenciar, en els 
estudiants, l’interès per la Química entesa com a ciència experimental a través d’una 
participació activa dels assistents en el laboratori. Mitjançant aquesta activitat també es pretén 
establir vies de comunicació entre els professors dels diferents graus d’ensenyament.   
L’activitat està adreçada als alumnes de primer i segon de batxillerat de la modalitat de Ciència i 
Tecnologia que cursin l’assignatura de química i es realitzarà en el Departament de Química de 
la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es pretén que aquesta activitat 
tingui continuïtat en els propers anys. 

Curs Descripció Organització 

2010 
2011 

Títol: Nanotechnology in Biomedical Applications 
Participants: 2n de Batxillerat 
Comentaris: Conferència a càrrec d’Alvaro Mata. Nanotechnology 

Platform. Parc Científic de Barcelona. 

Seminari de Física i 
Química 
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Curs Descripció Organització 

2010 
2011 

Títol: Materials per al cos humà 
Participants: 1r Batxillerat 
Comentaris: A càrrec de Pablo Sevilla. Responsable de la 
càtedra-empresa Klockner implant system com a enginyer 
d’investigació i desenvolupament. 

Seminari de Física i 
Química 

 
 

Curs Descripció Organització 

2010 
2011 

Títol: Visita a l’ICFO i al Centre de Control de l’Aeroport de 
Barcelona 
Participants: 1r de Batxillerat 
Comentaris: Visites realitzades en un mateix dia al dos centres 
situats a Gavà i Castelldefels , respectivament 

Seminari de Física i 
Química 

 
 

Curs Descripció Organització 

2010 
2011 

Títol: Visita al Museu de La Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(Terrassa)   
Participants: 4t d’ESO 
Comentaris:  

 Taller Cambra de boira :Es poden detectar les partícules 
subatòmiques? 

Taller de detecció de muons amb cambres de boira. En la 
primera part es farà una introducció de la constitució atòmica i 
de les línies d’investigació actual i, seguidament, es faran les 
deteccions de muons. 

 Exposició Ofimàtica 

 Visita a la Terrassa solar 

Seminari de Física i 
Química 

 
 

 

Curs Descripció Organització 

2010 
2011 

Títol: Visita al Museu de La Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(Terrassa)   
Participants: 3r d’ESO 
Comentaris: Es van fer dos tallers: 

 Visita guiada a l'exposició "Tot és Química” 

 Taller “Electricitat i electrostàtica” 

Seminari de Física i 
Química 
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Curs Descripció Organització 

2010 
2011 

Títol: La cuina, la química més complicada. 
Participants: 3t d’ESO 
Comentaris: A càrrec del Dr. Claudi Mans,  catedràtic 
d´Enginyeria Química a la Universitat de Barcelona. 

Seminari de Física i 
Química 

 
 

Curs Descripció Organització 

2010 
2011 

Títol: : Descoberta sonora i sensibilització musical   
Participants: 2n d’ESO 
Comentaris: Xerrada-taller  sobre física i música en base a 
l’Instrumentarium Baschet.  
 
Xerrada a càrrec de Jordi Casadevall ,tècnic de so, que es 
planteja com una sessió introductòria a les bases científiques del 
fenomen auditiu. Es divideix en tres blocs diferenciats segons la 
naturalesa de l’aproximació al fenomen. 
Taller a càrrec de  i  Andreu Ubach, músic percussionista. Els 

protagonistes - els veritables artistes – son els propis infants i 

joves. Amb el suport de l’ instrumentari pedagògic Baschet, cada 

participant toca un mínim dos instruments: l’ un a l’ inici, 

mentre els anem descobrint – i en formació de 1, 2, 3, 4, i 5 

tocadors; i l’ altre, a la segona part de la sessió, fent un concert 

amb la meitat de la classe i per als altres companys - que fan de 

públic.                                                                                                        

S’utilitzen 10 estructures sonores: graella, cordes, disc, varetes 

rectes, estrella, varetes corbes, bufador, escala, dobles molles, i 

cristall.                                                                                                                

L’objectiu general és apropar al participant a l’ experiència 

lúdica i musical de combinar sons i tocar en grup, de sentir-se 

músic i  aprendre a escoltar.  

Seminaris de Física 
i Química i Música 

 

 

 

Curs Descripció Organització 

2010 
2011 

Títol: Taller d’estampació sobre seda. Química i art 
Participants: Tot el centre 
Comentaris: Taller d’estampació sobre mocadors de seda, 
impartit per Dolors Noguer, a la Festa de les Cultures 

Seminari de Física i 
Química 
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2009-2010 
Curs Descripció Organització 

2009 
2010 

Títol: Nanotechnology in Biomedical Applications 
Participants: 2n de Batxillerat 
Comentaris: Conferència a càrrec d’Alvaro Mata. Nanotechnology 

Platform. Parc Científic de Barcelona. 

Seminari de Física i 
Química 

 
   

Curs Descripció Organització 

2009 
2010 

Títol: Materials per al cos humà 
Participants: 1r Batxillerat 
Comentaris: A càrrec de Pablo Sevilla. Responsable de la 
càtedra-empresa Klockner implant system com a enginyer 
d’investigació i desenvolupament. 

Seminari de Física i 
Química 

 
 

Curs Descripció Organització 

2009 
2010 

Títol: Visita a l’ICFO i al Centre de Control de l’Aeroport de 
Barcelona 
Participants: 1r de Batxillerat 
Comentaris: Visites realitzades en un mateix dia al dos centres 
situats a Gavà i Castelldefels , respectivament 

Seminari de Física i 
Química 

 
 

Curs Descripció Organització 

2009 
2010 

Títol: Visita al Museu de La Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(Terrassa)   

Participants: 4t d’ESO 
Comentaris: Es poden detectar les partícules subatòmiques? 
Taller de detecció de muons amb cambres de boira. En la 
primera part es farà una introducció de la constitució atòmica i 
de les línies d’investigació actual i, seguidament, es faran les 
deteccions de muons. 

Seminari de Física i 
Química 

 
 

Curs Descripció Organització 

2009 
2010 

Títol: Visita al Museu de La Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(Terrassa)   

Participants: 3r d’ESO 
Comentaris: Es van fer dos tallers: 

 Visita guiada a l'exposició "Tot és Química” 
 Taller “Electricitat i electrostàtica” 

Seminari de Física i 
Química 
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Curs Descripció Organització 

2009 
2010 

Títol: Visita al Museu de La Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(Terrassa)   

Participants: 2n d’ESO 
Comentaris: Es van fer dos tallers: 

 Taller de Física Mentora Alsina 
 Taller de Química. 

Seminari de Física i 
Química 

 
 

Curs Descripció Organització 

2009 
2010 

Títol: La cuina, la química més complicada. 
Participants: 4t d’ESO 
Comentaris: A càrrec del Dr. Claudi Mans,  catedràtic 
d´Enginyeria Química a la Universitat de Barcelona. 

Seminari de Física i 
Química 

 
 

Curs Descripció Organització 

2009 
2010 

Títol: : Descoberta sonora i sensibilització musical   
Participants: 2n d’ESO 
Comentaris: Xerrada-taller  sobre física i música en base a 
l’Instrumentarium Baschet.  
 
Xerrada a càrrec de Jordi Casadevall ,tècnic de so, que es 
planteja com una sessió introductòria a les bases científiques del 
fenomen auditiu. Es divideix en tres blocs diferenciats segons la 
naturalesa de l’aproximació al fenomen. 
Taller a càrrec de  i  Andreu Ubach, músic percussionista. Els 

protagonistes - els veritables artistes – son els propis infants i 

joves. Amb el suport de l’ instrumentari pedagògic Baschet, cada 

participant toca un mínim dos instruments: l’ un a l’ inici, 

mentre els anem descobrint – i en formació de 1, 2, 3, 4, i 5 

tocadors; i l’ altre, a la segona part de la sessió, fent un concert 

amb la meitat de la classe i per als altres companys - que fan de 

públic.                                                                                                        

S’utilitzen 10 estructures sonores: graella, cordes, disc, varetes 

rectes, estrella, varetes corbes, bufador, escala, dobles molles, i 

cristall.                                                                                                                

L’objectiu general és apropar al participant a l’ experiència 

lúdica i musical de combinar sons i tocar en grup, de sentir-se 

músic i  aprendre a escoltar.  

Seminaris de Física 
i Química i Música 
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Curs Descripció Organització 

2009 
2010 

Títol: Taller d’estampació sobre seda. Química i art 
Participants: Tot el centre 
Comentaris: Taller d’estampació sobre mocadors de seda, 
impartit per Dolors Noguer, a la Festa de les Cultures 

Seminari de Física i 
Química 
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2008-2009 
Curs Descripció Organització 

2008 
2009 

Títol: Taller d’estampació sobre seda. Química i art 
Participants: Tot el centre 
Comentaris: Taller d’estampació sobre mocadors de seda, 
impartit per Dolors Noguer, a la Festa de les Cultures 

Seminari de Física i 
Química 

 
   

Curs Descripció Organització 

2008 
2009 

Títol: Materials per al cos humà 
Participants: 1r Batxillerat 
Comentaris: A càrrec de Pablo Sevilla. Responsable de la 
càtedra-empresa Klockner implant system com a enginyer 
d’investigació i desenvolupament. 

Seminari de Física i 
Química 

 
 

Curs Descripció Organització 

2008 
2009 

Títol: Visita a l’ICFO i al Centre de Control de l’Aeroport de 
Barcelona 
Participants: 1r de Batxillerat 
Comentaris: Visites realitzades en un mateix dia al dos centres 
situats a Gavà i Castelldefels , respectivament 

Seminari de Física i 
Química 

 
 

Curs Descripció Organització 

2008 
2009 

Títol: Visita al Museu  Cosmocaixa de Barcelona 
Participants: 4t d’ESO 
Comentaris: Es van fer les següents activitats: 

 Taller “Materials sorprenents” 

 Visita General al Museu 

 Planetari (Conceptes bàsics) 

Seminari de Física i 
Química 
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Curs Descripció Organització 

2008 
2009 

Títol: Visita al Museu de La Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(Terrassa)   

Participants: 4t d’ESO 
Comentaris: Es van fer dos tallers: 

 Taller de Física Mentora Alsina 
 Taller de Química. 

Seminari de Física i 
Química 

 

Curs Descripció Organització 

2008 
2009 

Títol: Vispta al Museu de La Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(Terrassa)   

Participants: 3r d’ESO 
Comentaris: Es van fer dos tallers: 

 Taller de Física Mentora Alsina 
 Visita guiada a l'exposició "Tot és Química” 

Seminari de Física i 
Química 

 
 

Curs Descripció Organització 

2008 
2009 

Títol: Visita al Museu de La Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(Terrassa)   

Participants: 2n d’ESO 
Comentaris: Es van fer dos tallers: 

 Taller de Física Mentora Alsina 
 Taller de Química. 

Seminari de Física i 
Química 

 
 

Curs Descripció Organització 

2008 
2209 

Títol: La cuina, la química més complicada. 
Participants: 4t d’ESO 
Comentaris: A càrrec del Dr. Claudi Mans,  catedràtic 
d´Enginyeria Química a la Universitat de Barcelona. 

Seminari de Física i 
Química 

 

 
 

Curs Descripció Organització 

2008 
2009 

Títol: El Sincrotró ALBA                                                                            

Participants: 1r i 2n BTX de Física i Química                  

Comentaris: Xerrada Organitzada per la Societat Catalana de la 

Recerca i el Serveis educatius en motiu de la Setmana de la 

ciència. A càrrec de la Dra Montse Pont,  responsable de 

l’operació dels acceleradors a ALBA. 

Seminari de 
Física i 
Química 
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Curs Descripció Organització 

2008 
2009 

Títol: : Descoberta sonora i sensibilització musical   
Participants: 2n d’ESO 

Comentaris: Xerrada-taller  sobre física i música en base a 

l’Instrumentarium Baschet. 
Comentaris: Xerrada-taller  sobre física i música en base a 
l’Instrumentarium Baschet.  
 
Xerrada a càrrec de Jordi Casadevall ,tècnic de so, que es 
planteja com una sessió introductòria a les bases científiques del 
fenomen auditiu. Es divideix en tres blocs diferenciats segons la 
naturalesa de l’aproximació al fenomen. 
Taller a càrrec de  i  Andreu Ubach, músic percussionista. Els 

protagonistes - els veritables artistes – son els propis infants i 

joves. Amb el suport de l’ instrumentari pedagògic Baschet, cada 

participant toca un mínim dos instruments: l’ un a l’ inici, 

mentre els anem descobrint – i en formació de 1, 2, 3, 4, i 5 

tocadors; i l’ altre, a la segona part de la sessió, fent un concert 

amb la meitat de la classe i per als altres companys - que fan de 

públic.                                                                                                        

S’utilitzen 10 estructures sonores: graella, cordes, disc, varetes 

rectes, estrella, varetes corbes, bufador, escala, dobles molles, i 

cristall.                                                                                                                

L’objectiu general és apropar al participant a l’ experiència 

lúdica i musical de combinar sons i tocar en grup, de sentir-se 

músic i  aprendre a escoltar.  

 

Seminaris de Física 
i Química i Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs Descripció Organització 
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Model de casella de la TP 

Muntatge de les capses i dels grups d’elements 

Instal·lació al rebedor de l’Institut 

2008 
2009 

Títol: Apadrina un element. La Taula Periòdica                                                                            
Participants: Alumnes de 1r de batxillerat i 2n d’ESO                                                                    

Seminari de Física i 
Química 

Comentaris: Els alumnes Laia Barragan, Marta Capdevila, 
Jaume Clapés, Inés Escolano, Maria Martínez, Irene Roma i 
Queralt Soler, cd 1r de Batxillerat Científico-tecnològic, 
tutorats per Miquel Calvet i Antonio Cavero, van construir la 
TP gegant que es mostra. I els alumnes de 2n d’ESO havien 
d’apadrinar un element , per això havien de buscar-ne una 
imatge significativa, fer-ne un còpia en color damunt paper 
vegetal, encolar-ho a la part de darrere d’un capsa. I al 
davant de la capsa havien d’enganxar-hi un full amb el 
símbol, nom i nombre atòmic de l’element apadrinat. 
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Curs Descripció Organització 

2008 
2009 

Títol: Taula periòdica retallable                                                                          

Participants: Tot el centre                                                                

Comentaris: Model de basat en una idea del químic quebequès 

Paul A.  Giguere. Aquesta taula periòdica s’organitza tenint en 

compte l’estructura electrònica dels àtoms.  I el Sem de Física i 

Química va oferir a tot el personal del centre perquè pogués 

guarnir amb ella la taula de de casa seva el dia de Nadal.            

Es va acompanyar amb un poema d’en David Jou que va llegir a 

l’institut del dia 22 d’abril de 2005. 

Seminari de Física i 
Química 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA TAULA PERIÒDICA 
Mireu-los: a la dreta, els gasos nobles -en vermell, com els diumenges, com els dies de descans, perquè refusen 
combinar-se i són tranquils i desvagats-; 
dalt de tot, com dues torres isolades, l'hidrogen i l'heli,els grans dominadors del contingut de l'Univers - potser fóra 
més lògic posar-los com a arrels que com a cúpules, ja que són això: origen, fonament, arrel celest -; 
sota d'ells, sis pisos més i, com dos sòtans, els lantànids i els actínids; 
al sisè pis, les oficines de la vida - el carboni, el nitrogen i l'oxigen, tan fecunds: boscos i atmosferes, energies 
enterrades -; 
al cinquè - seguim baixant- tota la sorra de les platges i els deserts - el silici- i la sal de tots els mars - el clor, el sodi i 
el magnesi -; 
al quart pis, el calci i el potassi - que amb el sodi del cinquè flueixen en els nervis com els somnis- i també, com una 
porta infranquejable, el ferro. 
A partir d'ell, tot s'ha format amb violència, en grans explosions de supernoves : el coure del quart pis, la plata del 
tercer i, en el segon, l'or i el mercuri -fascinants- i el plom i el bari, tan densos. 
Al primer pis, la brasa encara crema: el radi - i l'urani en el seu sòtan -, radioactius, com si volguessin recordar-nos el 
tumult eixordador del seu origen. 
Al darrer sòtan predomina l'artifici: els àtoms són molt breus, un joc d'enginy que dura el temps de guanyar un nom 
i que es desfà - ja no fan cap falta: són una fatiga que el món no sap ben bé com suportar. 
Mireu-los: aquí, els maons del món, arrenglerats en pisos, en prestatges, repetint regularment propietats, delatant 
una estructura més profunda, 
ja no pas matèria eterna i immutable, sinó història en els estels, rastres de tempteigs, edificis de nivells i subnivells , 
núvols d'incerteses, flors combinatòries. 
Venim de més enllà d'aquestes peces, anem no sabem on, però quin goig,  
haver pogut comprendre rere d'elles la bellesa d'una lògica del món. 

 

 

Curs Descripció Organització 
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2008 
2009 

Títol: Antecedents i evolució de la Taula periòdica, 

formes i idiomes diferents.                                                                         

Participants: Tot el centre                                                                

Comentaris: Durant el curs 2007-2008 es va celebrar el 

centenari de la mort de Dimitri Mendeliev, que es va 

allargar a tot l’any 2008. Per aquest motiu durant la 

Setmana de la Ciència del curs 2008-2009 que es va 

celebrar el més de novembre de 2008 vam organitzar un 

seguit d’actes commemoratius. Un d’ells fou una 

exposició a l’entrada de l’institut sobre diversos models 

de la TP que ens va cedir el Sr. Benito Navarro de 

l’Escolla del Treball de Lleida.  

Seminari de Física i 
Química 

 

 


