
El Pati de la Ciència 2016 

Experiències científiques per als xiquets de l'Escola d'Estiu de la 

Universitat d'Alacant 

El Pati de la Ciència és un projecte de divulgació científica per a xiquets i joves, 

promogut per la Universitat d'Alacant, que té com a objectiu apropar la ciència a la 

societat amb una metodologia innovadora, participativa i, també, divertida. D'aquesta 

forma, el contacte amb la ciència resulta gratificant perquè es produeix mitjançant 

experiències que combinen l'entreteniment amb el rigor científic, per tal de mostrar que 

es pot aprendre passant-s'ho d'allò més bé. 

Prestigiosos divulgadors posaran en escena espectacles científics de física, química i 

matemàtiques que, a més d'entretindre, també estimulen la curiositat dels més menuts 

per la ciència. Al repositori de la Universitat d'Alacant 

(http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/15064) podreu trobar els espectacles dels anys 

anteriors, així com els d'enguany quan estiguen editats.  

En els tallers científics Jocs de Ciència els xiquets faran els seus propis experiments 

amb materials casolans, per tal de mostrar-los que la ciència no és una activitat 

allunyada de les activitats quotidianes. 

Enguany la samarreta científica està dedicada al botànic austríac Gregor J. Mendel 

(1822-1884), qui va descobrir, mitjançant els seus treballs amb pèsols, les lleis de 

l’herència biològica. Encara que les seues investigacions no van ser reconegudes 

inicialment, el seu treball constitueix el punt de partida de la genètica moderna.  

Com sempre, repartirem un joguet científic per a accentuar el caràcter lúdic d’aquest 

projecte. 

Un any més, amb El Pati de la Ciència volem fomentar l’interès i la curiositat dels 

xiquets per la ciència d’una manera divertida i amena, per tal que valoren la influència 

de la ciència en el món actual. 

 

Coordinadora: Isabel Abril, Departament de Física Aplicada, Universitat d’Alacant 

Assessor: Rafael Garcia Molina, Departament de Física, Universitat de Múrcia 

Poner logos de: UA Cultura,  aula de la ciencia, IEC, Caracter



El Pati de la Ciència 

Experiències científiques per als xiquets de l'Escola d'Estiu de la 

Universitat d'Alacant 

  2016 

5 juliol 

(dimarts) 

10-11 h (xiquets de 6 a 9 anys) 

12-13 h (xiquets de 10 a 16 anys) 

Lloc: AULA CI/0003 (Facultat de 
Ciències II)  

 
    David J. Meseguer Pardo 
Coop. De Enseñanza Sabina Mora, La 

Unión, Cartagena 
¡ReAcClO2Na¡ 

12 juliol 

(dimarts) 

10-11 h (xiquets de 6 a 9 anys) 

12-13 h (xiquets de 10 a 16 anys) 

Lloc: AULA CI/0003 (Facultat de 
Ciències II)  

 
 Santiago Velasco 

Universidad de Salamanca 

Experimentos sorprendentes de Física 

 

19 juliol 

(dimarts) 

10-11 h (xiquets de 6 a 9 anys) 

12-13 h (xiquets de 10 a 16 anys) 

Lloc: AULA CI/0003 (Facultat de 
Ciències II) 

  Sergio Belmonte  
 
 Museu de Matemàtiques de Catalunya
 
Les matemàtiques en la màgia i   
viceversa 

   

Tallers 
científics 

30 juny, 7, 
14, 21 de 

juliol (dijous) 

 

Jocs de ciència 

Aula GE/1-03M de Geografia  
 

 
Impartit per monitors científics 

Coordinat per Rafael Garcia Molina 
(Universidad de Murcia) 

 

 
Totes les persones interessades estan convidades als espectacles científics 

 


