Curs
20162017

Data
24 novembre 2016

Conferenciant
Títol
Josep Duran Carpintero
Reacciona, explota
Professor del Dep. de Química de la
U. de Girona. Divulgador científic
Com els darrers 9 cursos, l’Institut de Castellar va organitzar amb col·laboració de
l’Ajuntament, i amb motiu de la Setmana de la Ciència, un espectacle científic relacionat
amb la física i/o la química.
En aquest espectacle es van presentar un conjunt d’experiències sorprenents i
espectaculars, que ens van permetre descobrir la cara més atractiva de la química. Les
experiències que es van presentar comportaven tota mena d’ingredients ben atractius
com canvis de llum, soroll, fum,.... Experiències batejades amb noms ben originals , “el
monstre del vàter”, “la serp del faraó”, “l’ampolla voladora”..., que van despertar la
curiositat i l’ interès del públic. Es va tractar d’un espectacle per a reaccionar a la química
que va fer explotar el vessant més científic dels espectadors. Un seguit d’experiments que
permetien desvetllar la curiositat del científic que tots portem a dins. El fil conductor
d’aquest espectacle és la història de la química i ens va fer viatjar en el temps des dels
primers alquimistes que pretenien transformar els metalls en or fins a l´ ús de
catalitzadors , fonamental en el desenvolupament de nous processos químics, més
respectuosos amb el medi ambient. La història ens va permetre conèixer una miqueta
personatges clau en el desenvolupament de la química com a ciència moderna, Antoine
Lavoisier o Marie Curie entre d’altres. Tot ben amanit amb experiments fascinants i grans
dosis d’humor. Algunes de les experiències es poden veure a: www.reacciona.cat
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Curs
20152016

Data
4 novembre 2015

Conferenciant
Anicet Cosialls Manonelles
Catedràtic de Física i Química
de l’INS Guindavols (Lleida)

Títol
Física Pop

En aquest espectacle es van presentar un conjunt d’experiències, principalment de física i
algunes de química, per tal de generar discussions formals de ciència.
Aquestes tenien trets característics comuns: ser sorprenents, divertides, econòmiques,
formatives, creatives i ecològiques. També es poden utilitzar com a jocs de ciència i jocs per
divertir-se. Es poden compartir amb la família i el amics, en la sobretaula, i són exportables a
fires de ciència al carrer i a espectacles científics.
Algunes d’aquestes experiències poden servir com a punt de partida de Projectes de
Recerca de 4t d’ESO i Treballs de Recerca de 2n de Batxillerat, cosa que els alumnes en van
prendre nota.
Totes aquestes demostracions de física i química estan pensades, no només per motivar
els alumnes de primària i/o secundària a fer petites investigacions i a interessar-se per la
ciència, sinó que també constitueixen un recurs didàctic interessant per al professorat de
ciències. El ponent, amb experiències molt senzilles va intentar transmetre entusiasme i passió
per la ciència i al mateix temps fomentar les vocacions científiques. I la majoria s’han presentat
en fires i congressos de ciència. A Castellar ho vam viure en directe !!
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Curs
20142015

Data
6 novembre 2014

Conferenciant
Sebastian Cardenete. Coordinador del
““Centro de Ciència Principia” de Málaga”
Carlos Durán Torres. Professor de Física i
Química a l’IES “Nuestra Señora de la
Victoria” (Malaga) i col·laborador del del

Títol
Química a dojo

“Centro de Ciència Principia” de Málaga.
Aquest espectacle va oferir experiments senzills, que es poden reproduir fàcilment en altres
àmbits, i que expliquen d’una manera entretinguda i divertida una sèrie de conceptes que
d’altra manera podrien resultar difícils.
La majoria dels experiments que es van mostrar es poden veure al Museu “Centro de Ciència
Principia” de Màlaga, un centre de referència important per la divulgació científica a
Andalusia. Aquests experiments també es van presentar dins de les IVes Jornades sobre
l’Ensenyament de la Física i la Química – Ia Trobada d’Educació Química, que va tenir lloc el
dia 26 de març de 2011 a CosmoCaixa (Barcelona). A Castellar vam poder gaudir-ne sense
sortir del poble!! http://www.principia-malaga.com
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Curs
20132014

Data
25 novembre 2013

Conferenciant
Míriam Martí i Eduard Juanola
Divulgadora científica a l’ICFO i
Mag-il·lusionista, respectivament

Títol
Exploradors de la llum

Aquest curs es va programar un espectacle que barrejava informació sobre les línies de
recerca de Institut de Ciències Fotòniques i efectes visuals sobre la llum a càrrec d'un magil·lusionista. Aquest mateix espectacle es va presentar al mes de març al Cosmocaixa.
L’Institut de Ciències Fotòniques de Castelldefels és en aquest moment el primer centre
mundial en física i astronomia en quant a la capacitat d’impacte de les seves publicacions
en aquests àmbits, segons ha reconegut aquest estiu el rànquing internacional
Mapping for Scientific Excellence .
La llum, la seva naturalesa i les seves propietats són tan extraordinàries com sorprenents i
útils. El nostre dia a dia, les coses que fem, els objectes que utilitzem, l'energia de la que
ens proveïm, com ens comuniquem i com cuidem la nostra salut tenen, i en un futur
encara tindran més, un estret lligam amb la llum i les seves propietats.
A l'ICFO s’investiga què és la llum i com fer-la servir. En aquestes sessions ens van fer
partícips de què troben en les investigacions dels seus programes de recerca principals:
"Llum per a la Salut", "Llum per a l'Energia" i "Llum per a la Informació". L’espectacle fou
divulgatiu i va combinar explicacions amb audiovisuals i números de màgia que ajudaren a
apropar la fotònica a l’auditori
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Curs
20122013

Data
7 novembre 2012

Conferenciant
Títol
Marta Segura i Josep M. Valls.
Foc, llum i color
Professors de Física i Química de l’Escola
Pia Nostra Senyora de Barcelona
T'has preguntat mai què provoca la llum dels focs artificials o d’una espelma? Com és que
veiem les coses en color i no en blanc i negre? o per què hi ha peixos que emeten llum en
la foscor?
Les reaccions químiques no només permeten transformar la matèria i obtenir noves
substàncies sinó que moltes vegades ens donen energia i una de les formes en què es
manifesta és en forma de llum.
Quan la llum interacciona amb la matèria es pot produir una sensació que anomenem
color. La capacitat de captar aquests colors depèn dels nostres ulls però els podem
enganyar? Les il·lusions òptiques són fenòmens on la llum i el color posen a prova la
nostra vista.
Mitjançant experiències on la física i la química tenen un paper molt important, es va
poder comprovar com la llum participa en processos que poden ser d'allò més exòtics.
La estroboscòpia, les explosions, la fluorescència, la fosforescència o la
quimioluminescència són alguns exemples on la química i la física esdevenen llum.
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Curs
20112012

Data
15 novembre 2011

Conferenciant
Títol
Adolf Cortel Ortuño
La física de la química
Catedràtic de Física i Química
de l’INS Esparreguera
L’espectacle de demostracions científiques, corresponent a l’Any Intyerancional de la
Química 2011, va anar a càrrec de l’Adolf Cortel, que recentment havia guanyat el premi
de la Reial Societat Espanyola de Física-Fundació BBVA d’ensenyament de la física en
educació secundària per la seva tasca com divulgador de ciència.
La sessió es va celebrar a la sala blava de l’Espai Tolrà, i com en altres ocasions hi van
assistir els alumnes dels dos instituts i de les escoles que imparteixen ESO a Castellar. A
més , també es va celebrar la sessió habitual oberta al públic en general.
Com indica el títol se’ns va presentar tot un conjunt activitats espectaculars de química
que es poden explicar des del punt de vista de la física i activitats espectaculars de física
que tenen un vessant química.
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Curs
20102011

Data
25 octubre 2010

Conferenciant
Títol
Josep Corominas Viñas
Fem química amb
Catedràtic de Física i Química productes quotidians
a l'escola Pia de Sitges.
Quan parlem de “productes químics”, sovint pensem en substàncies de laboratori,
emprades per experts en experiments complicats… però la realitat no és aquesta, sinó que
la química està en els productes i els materials que usem a casa, per la neteja, per
l’alimentació, a la farmaciola o pel jardí. Tots són “productes químics”. En aquesta sessió
es podrà comprovar com hi ha reaccions sorprenents amb coses que fem servir cada dia.
L’espectacle fou pensat en la línia dels presentats en anys anteriors sobre demostracions
d’experiments de física i química, i va servir de pròleg tant a la setmana de la ciència, que
es va celebrar al novembre, com a l’any internacional de la química 2011, on celebràrem el
centenari de la concessió del Premi Nobel de Química a Marie Curie, descobridora del radi
i el poloni.

7

Curs
20092010

Data
16 novembre 2009

Conferenciant
Títol
César Sancho Martín.
Física apta per a tots els
Catedràtic de Física i Química públics
d’Ensenyament Secundari a
Tudela (Navarra)
El professor Sancho va presentar un conjunt d’experiments, breus i espectaculars, que es
poden fer tant a casa com a l’escola.
Basant-nos en aquests experiments arribàrem a la conclusió que observant les lleis de la
naturalesa i combinant els seus efectes podem trobar el secret de molts prodigis. Les
sorprenents propietats de la força centrípeta, la pressió atmosfèrica, l’energia, el so, el
foc, l’equilibri... donen lloc a infinitat de jocs d’il·lusió, aparença i encant per aprendre i
passar-s’ho bé.
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Curs
20082009

Data
20 novembre 2008

Conferenciant
Títol
Lluís Nadal Balandras.
A divertir-se amb la química
Catedràtic de Física i Química
de l’INS Lluís de Requesens
Es van presentar una sèrie de demostracions de Química, i alguna de Física, que criden
bastant l’atenció. Hi va haver tot un ventall d’experiments: flames de colors, combustions,
algunes explosions...
Bona part dels experiments tractaven sobre la velocitat de les reaccions químiques .
L’activitat fou pensada per a tots els públics i el nivell de les explicacions, sense perdre
rigor, es va adaptar al tipus de públic assistent.
Activitat organitzada pels INS de Castellar i Puig de la creu amb el suport de la Regidoria de
Cultura, Educació i Lleure de l’Ajuntament de Castellar del Vallès.
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Curs
20072008

Data
12-16 novembre
2007

Conferenciant
Títol
Ramon Magem.
Els invents que han
Divulgador científic, maquetista, revolucionat el món
inventor. Balsareny (Bages).
Amb motiu de la Setmana de la Ciència, el professorat de Física i Química dels IES Castellar
i Puig de la Creu va organitzar diverses activitats per als seus alumnes. Una d’elles fou la
visita guiada a l’exposició de maquetes de diferents invents.
El món on vivim seria el mateix sense els invents dels científics i investigadors?
En aquesta exposició es va mostrar una quarantena d’invents que han marcat
l’evolució de la humanitat des de les primeres rodes hidràuliques fins a la televisió.
En Ramon Magem ha confeccionat les maquetes d’aquests invents amb la intenció
de mostrar-nos el seu funcionament bàsic. L’autor ret d’aquesta manera el seu
homenatge als científics i investigadors dels segles passats.
Maquetes exposades:
Ariet, bicicleta, bobina Tesla, bola de plasma , bomba hidràulica, cargol d’Arquímedes,
corrents paràsits, efectes òptics, emissora de guspira, eolipile, estroboscopi, experiment
de Faraday, font d’Heró , generació_distribució_consum d'electricitat, , generador de
fricció, generador de van Graaf, giroscopi, magnetòfon, màquina de vapor, motor de
combustió, motor elèctric, ones estacionaries, parallamps, perpetum mobile, , pila Volta,
radiòmetre,, ràdios, televisió, tipus de càrrega elèctrica, zoòtrop.

Magnetòfon

Màquina de vapor

Motor de combustió
Pila de Volta
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