EVENTS DEL
SEMINARI DE FÍSICA
I QUÍMICA
2013-2015
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2014-2015
Curs
2014
2015

Descripció
Títol: Què és la nanotecnologia?
Participants: 2n de Batxillerat
Comentaris: Conferència a càrrec de Maria José Esplandiu.
Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2-CSIC). Grau
de Nanociència i Nanotecnologia (UAB).

Organització
Seminari de Física i
Química

Curs
2014
2015

Descripció
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

Organització
Seminaris de Física
i Química i
Clàssiques

Curs
2014
2015

Descripció
Títol: La Taula periòdica i els elements que venen de l’espai
exterior
Participants: 1r i 2n de Batxillerat
Comentaris: Xerrada amb motiu del Dia de la Ciència a les
escoles 2013- La ciència en primera persona, a càrrec de la Dra.
Pilar Gonzàlez de la UAB

Organització
Departament
d’Educació-CRP del
Vallès Occidental
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Curs
2014
2015

Descripció
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.
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Organització
Seminari de Física i
Química

Curs
2014
2015

Descripció
Organització
Títol: Taller de Llum. Any internacional de la llum 2015. Festa de Seminari de Física i
les cultures
Química
Participants: Tot el centre
Comentaris: Amb motiu de l’Any Internacional de llum 2015 el Seminari de Física i Química va
participar en la Festa de les Cultures mitjançant un “Taller de Llum” basat en una sèrie
d’instal·lacions sobre fenòmens òptics espectaculars.
 El móns a través d¡una forat (1). Cambra fosca gegant en una aula i cambra fosca amb
capses de paper i lent.
 El món a través d’un forat (2). Homenatge a Galileo
 Espai-temps
 Fusió de personalitats.
 El mirall que t’engoleix i et torna canviat.
 El líquid misteriós.
 La bola virtual.
 El fantasma de l’INS Castellar.
 Com estàs d’amor?
 L’home invisible.
 Vanitas. Homenatge a Joan Brossa.
 Pintar amb llum.
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Curs
2014
2015

Descripció
Títol: : IV Concurs de cristal·lització. Final catalana
Participants: 3r ESO

Organització
Seminari de Física i
Química

Comentari
Igual que el curs passat l'INS Castellar va participar Concurs de Cristal·lització a l'Escola. Per a

participar al concurs "Tots l’alumnat de 3r d'ESO van realitzar dues pràctiques de
cristal·lització amb Amoni d'Hidrògen Fosfat o Fosfat d'Amoni Monobàsic (ADP, NH 4H2PO4),
però només 12 d'ells, , que van investigar la formació de cristalls en sessions de dijous a la
tarda, van ser seleccionats per assistir a la Final Catalana". Aquesta final es va dur a terme el
divendres al Museu Cosmocaixa de Barcelona. Els alumnes de 3r d'ESO que van assistir-hi, són
Ivan Andreu , Zaida Avellaneda, David Cordón, David Cascales , Oscar Galera, Irina Gallardo , Jan
Gili, Mar Martínez, Naomi Ortega, Estel Ramoneda, Carolina Rodríguez i Ainona Sangla, tutorats
per Miquel Calvet i Dolors Piera. Tots aquests van fer noves cristal·litzacions en horari
extraescolar i van preparar un pòster model científic sobre l’experiència del coneixement de
cristalls, que va servir a les 3 representats per explicar al jurat, com han seguit la pràctica, el seu
procés i quins han estat els resultats obtinguts. La composició que van presentar “El zen de
l’ADP” , i defensar davant les .... escoles que van anar a la final, va merèixer el Primer Premi.
El grup de treball de dijous a la tarda
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Els representants dels grup de treball davant del jurat de la Final Catalana
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Curs
2014
2015

Descripció
Títol: Observació de l’eclipsi de sol del 20 de març de 2015
Participants: Tot el centre
Comentaris: No es va poder fer correctament l’observació
perquè va estar núvol quasi tota l’estona
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Organització
Seminari de Física i
Química

Curs
2014
2015

Descripció
Títol: Porta un científic/a a l’aula Nous materials a l’aula
Participants: 1r de Batxillerat
Comentaris: Trobada-Xerrada amb Josep Fontcuberta i Esther
Barrena investigadors de l’ICMAB.
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Organització
Seminari de Física i
Química

Curs
2014
2015

Descripció
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 als tres centres
situats a Gavà i Castelldefels , respectivament
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Organització
Seminari de Física i
Química

Curs
2014
2015

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

Organització
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.

12

13

2013-2014
Curs
2013
2014

Descripció
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.

Organització
Seminari de Física i
Química

Curs
2013
2014

Descripció
Títol: Què és la nanotecnologia?
Participants: 2n de Batxillerat
Comentaris: Conferència a càrrec de Maria José Esplandiu.

Organització
Seminari de Física i
Química

Curs
2013
2014

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

Organització
Seminari de Física i
Química

l’ICMAB.

Curs
2013
2014

Descripció
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

Organització
Seminaris de Física
i Química i
Clàssiques

Curs
2013
2014

Descripció
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 als tres centres
situats a Gavà i Castelldefels , respectivament

Organització
Seminari de Física i
Química

Curs
2013
2014

Descripció
Títol: : El Sincrotró ALBA
Participants: 1r i 2n de Batxillerat
Comentaris: Conferència a càrrec de Montse Pont

Organització
Seminaris de Física
i Química
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Curs
2013
2014

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

Organització
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.
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Curs
2013
2014

Descripció
Títol: Dones científiques extaordinàries
Participants: 1r i 2n de Batxillerat
Comentaris: Xerrada amb motiu del Dia de la Ciència a les
escoles 2013- La ciència en primera persona, a càrrec de la
Dra. Pilar Gonzàlez de la UAB
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Organització
Departament d’EducacióCRP del Vallès
Occidental

Curs
2013
2014

Descripció
Organització
Títol: Química interactiva. Despertant l’interès per la Ciència:
Seminari de Física i
Obrint els ulls a la Química.
Química
Participants: Alumnat de Química de 2n de Batxillerat.
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
2013
Títol: : Geoflaix
Seminaris de Física i Química
2014
Participants: Tot el centre
i Ciències Naturals
Comentaris:
L'exposició GEOflaix, organitzada per la Facultat de Geologia de la UB, l’Institut de Ciències de la
Terra Jaume Almera (CSIC) i l’Institut Geològic de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, en
col·laboració amb altres institucions, va estar desplegada 3 setmanes d’abril al vestíbul de
l’institut. La mostra es realitzà perquè el 2014 fou declarat l'Any Internacional de la
Cristal·lografia. Les roques i els minerals, com el Granit, la Pegmatita o la Calcària Nummulítica
van ser alguns dels que es van exposar a l'institut, i que provenen de Girona, Llançà, Tarragona,
entre altres poblacions. En ella, hi havien diversos panells informatius de diferents temàtiques
en que intervenen els minerals. "L'exposició pretenia mostrar al visitant com la majoria
d'objectes quotidians tenen una base geològica". Alguns alumnes de 1r de Batxillerat Científic
van organitzar visites guiades pels alumnes de 1r d'ESO. A més es va convidar als altres centres
del poble per visitar la nostra exposició. També es van fer jornades de portes obertes al centre
durant algunes tardes, per la gent que volgués visitar-la.
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Curs
2013
2014

Descripció
Títol: : III Concurs de cristal·lització. Final catalana
Participants: 3r ESO

Organització
Seminari de Física i
Química

Comentaris:

Aquest any l'INS Castellar va participar al III Concurs de Cristal·lització a l'Escola. Per a participar
al concurs "85 alumnes de 3r d'ESO van realitzar dues pràctiques de cristal·lització amb Amoni
d'Hidrògen Fosfat o Fosfat d'Amoni Monobàsic (ADP, NH4H2PO4), però només 10 d'ells van ser
seleccionats per assistir a la Final Catalana". Aquesta final es va dur a terme el divendres
passat 4 d’abril al Pati de Lletres i al Paranimf de l'històric edifici de la Universitat de Barcelona.
Els alumnes de 3r d'ESO que van assistir-hi, són Francesc Casanovas, Marc Parés, Sònia López,
Priscila Garcia, Miquel Cerezo, Gerard Clotet, Lidia Muñoz, i van representar al nostre centre
Judit Siscart, Eulàlia Puig i Estefania Granados., tutorats per Miquel Calvet i Núria Alonso. Tots
aquests van fer noves cristal·litzacions en horari extraescolar i van preparar un pòster model
científic sobre l’experiència del coneixement de cristalls, que va servir a les 3 representats per
explicar al jurat, com han seguit la pràctica, el seu procés i quins han estat els resultats
obtinguts. Segons l’organització del concurs 1250 escolars de tot Catalunya van fer cristalls en
els seus instituts i a la Final Catalana van assistir 42 centres educatius, representat cadascun
d’ells per 3 alumnes i els tutors.
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