Dissabte, 21 de maig del 2016
Ja hi tornem a ser!!!! La Practikada ja hi és aquí!!!! Aquest any hem passat les nostres neurones pel laboratori i mireu
que n’ha sortit... Preparats per experimentar???

De 10.00 a 12.00 h, 
Espais amb tallers i activitats
●

ISAAC NEWTON:
Jocs amb pomes. Perquè les coses cauen cap a baix i no floten per l’aire??

●

CHARLES DARWIN: 
Taller de tecnologia rupestre. L’evolució de l’espècie??

●

NICOLAS COPERNIC: 
Taller de cuina còsmica. Si la terra fos un tomàquet cherry, de quin tamany serien els
altres planetes?

●

LEONARDO DA VINCI AND FRIENDS:Taller de pintura. Voleu saber qui van ser els veritables Leonardo,
Michelangelo, Donatello i Raphaello? Veniu aquest taller i els descobrireu.

●

MARIE CURIE:Dones i ciència. Les dones han tingut un paper a la ciència molt important però, de vegades,
poc reconegut. És el moment de la reivindicació i el redescobriment.

●

ADA LOVELACE:Taller de Robòtica amb Lego (A la biblioteca).
A partir de 6 anys.
Aquest taller es realitzarà en petits grups i cal apuntarse el mateix dia per ferlo. Per nens i nenes de 1r, 2n i 3r

es podrà fer a les 10 h o a les 10.30 h. Per 4t, 5e i 6e a les 11 h i a les 11.30 h.
A càrrec de Creaticnens
(
www.creaticnens.com
)

●

LABORATORI D’EXPERIMENTACIÓ: Z
ona d’accés restringit!!!. Amb la col∙laboració de l’Agrupament Joan
Maragall i un personatge molt especial, farem experiments que ens deixaran bocabadats.

●

RITA LEVI MONTALCINI: 
Taller de NeuroCiència. Que passa al nostre cervell quan actuen els sentiments???

●

NIKOLA TESLA: 
Taller d’electricitat. Els alumnes de 6è ens transmetran la seva energia amb demostracions,
circuits i jocs.

●

LA CONFERÈNCIA: 
Exposició RECERCAIXA. Tot científic/a ha de fer la seva conferència i els Alumnes de 5è
també van fer la seva al RECERCAIXA sobre el paper de la dona en la ciència i la tecnologia dins de les
famílies de l’escola. Dissabte ens explicaran com va anar.

●

PHOTOCALL: 
Immortalitzeu el moment com a grans científics/ques!!!

●

INICI CAMPANYA “RECICLA AQUÍ EL TEU VELL MÒBIL”: 
Si teniu mòbils vells o accessoris per llençar,
porteulos a reciclar participant en la campanya a favor d’ UNICEF.

●

EXPOSICIÓ CONCURS SELFIES CIENTÍFIQUES: 
Veurem i votarem la millor Selfies de les enviades a
PRÀCTIQUESenxarxa@gmail.com
abans del dia 17. Ja heu enviat el vostre???

●

LA PLAYLIST DEL PRÀCTIQUES : T
ornen les cançons dedicades a la Practikada. Aquest any les podeu
demanar al moment.
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A les 12.30
●

Espectacle musical amb 
Xavi Lozano
,
flautista i musicòleg que ens mostrarà que la música la portem
dintre nostre i podem ferla amb instruments molt quotidians. Només cal investigar.

A les 13.30
●

Entrega del premi del concurs de Selfies i...

GUERRA DE CONFETi
A RITME DEL
“GRUP DE TABALS DEL PRÀCTIQUES “!!!

A més a més...
PARADETES DE 6È, VENDA DE FOTOGRAFIES GRUPALS DE LES CLASSES i de LA NOVA
SAMARRETA DE LA PRACTIKADA, ... I ALGUNA SORPRESA MES!!!
I AL VESPRE..... SOPAR DE FAMILIES !!!

Vols donar un cop de mà a la Practikada???
Amb totes aquestes activitats ens faltaran mans, cames i cervells 
per donar suport a les activitats i tallers
durant la
Practikada. Els voluntaris envieu un correu a
PRÀCTIQUES2.ampa@gmail.com

.

També ens cal ajuda per a muntar i desmuntar la festa. 
Muntarem a les 9.00, i desmuntarem cap a les 14.00. Els
pares o mares que podeu venir en algun d’aquests moments, sereu molt benvinguts. Gràcies!
US Hi ESPEREM A LA PRACTIKADA!!!

Comissió Practikada –AMPA
 AMPATITZA!

