Sobre nosaltres
El nostre principal valor és el treball un equip molt cohesionat de professionals de
la comunicació i la divulgació en l’àmbit científic per a públic en edat escolar.

La nostra experiència amb més de 100.000 alumnes anuals participants en els

nostres projectes ens serveix per millorar cada dia. La relació directa amb els
equips docents ens ajuden sumar en la transformació educativa.
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Els nostres objectius

Objectius principals

Despertar en els nens interès sobre el món de la ciència a través de
l'experimentació i l´observació directa de tot el que els envolta.

Generar projectes de coneixement que uneixin àmbits científics,
tecnològics, creatius i de valors.

Construir, programar i fomentar el pensament crític amb

innovació,

creativitat, habilitats emprenedores i el pensament complexa.

Potenciar la creativitat, la comunicació i la innovació como processos
educables des de les intel·ligències múltiples basant-nos en les noves
tècniques pedagògiques.

Estimular actituds crítiques, així com la observació i experimentació.

Aprendre a fer
Aprendre a ser

Aprendre a aprendre
Aprendre a conviure

EXTRAESCOLAR

Club de ciència
Els petits científics realitzaran projectes científics en grup aplicant el mètode
des de les hipòtesi, experimentant i extraient resultats i per tant conclusions que
podran compartir amb les seves famílies. Tractant temes del seu interès i
responent a la seva curiositat.

Exploradors de la ciència (1r-3r)
Científics experts (4t-6è)
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EXTRAESCOLAR

PRIMER TRIMESTRE:
Món animal “Ciència a lo bèstia”
Química animal (matèria, molècules, cèl·lules....)
Mostres animals i observació al microscopi
ADN animal
Superpoders animals

SEGON TRIMESTRE:
Món mineral “La ciència és una mina”
Propietats dels minerals (fluorescència, magnetisme)

Minerals de l´Univers
Els minerals i l´evolució humana

TERCER TRIMESTRE:
Món vegetal “Vegeta-ciència”
Fabricació de productes vegetals com colònia o pintura

Dins les plantes (cèl·lules vegetals)
Cultivem una planta carnívora

Les plantes col·laboradores

Característiques
Tot i que en alguns aspectes hi ha certa flexibilitat,
planifiquem l´activitat amb una sessió setmanal d´una hora.

Els dimarts de 17:30 a 18:30 d’octubre a juny
En funció de les edats treballem en 2 nivells base atenent a
les edats dels infants i també del nombre d´inscripcions.
1.
2.

Exploradors de la ciència (De 1r a 3r)
Científics experts (De 4t a 6è)

Abans de la inscripció realitzem una sessió oberta per a
conèixer més en detall la metodologia i experiències que
oferim.
Durant el curs s´entrega el programa trimestral per a posar
en coneixement els continguts que treballen els
participants.
-Programes planificats
-Monitors formats per nosaltres i sota la metodologia
Funbrain

Mesures de prevenció COVID-19
-

Educadors sempre amb mascareta
Rentat mans a l’altra i sortida
Participants amb mascareta i distància mínima de 1,5m
Desinfecció materials i espais abans, durant i després de
l’activitat

Característiques de contractació
- Grup màxim de 10 infants
- Preu mensual de l´activitat 40€/infant d´octubre a juny.

