LA DIVERSITAT DE LA CIÈNCIA
Casal d’estiu per a ments curioses
Infants que cursin de P5 a 6è de primària

Sobre nosaltres

Sobre nosaltres

El nostre principal valor és el treball un equip molt cohesionat de professionals de la
comunicació i la divulgació en l’àmbit de la ciència i la tecnologia per a públic infantil i
juvenil.

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 la comunitat educativa
ens ajuden sumar en la transformació educativa.
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Els nostres objectius

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

Què fem?

Optem per un plantejament divertit, experimental, interactiu i rigorós i per aquest
motiu ens basem en un posicionament pedagògic en el que estudiem les experiències
d'educació no formal. Ens situem davant de processos caracteritzats per la lliure

elecció, el caràcter obert, social i al dia dels avenços ens investigació educativa.
Actualment treballem amb la influència de les teories sobre intel·ligències múltiples,
l´aprenentatge emocional i la gamificació.

Un casal ple d´experiències i diversió!!
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EN RESUM

Centre d’interès

La diversitat de la ciència
Durant l’època grega, científics com Aristòtil o Hipàtia estudiaven tot allò que veien. En acabar
l’època medieval, van sorgir grans inventors com Galileo Galilei o Leonardo da Vinci. En canvi,
actualment els investigadors i investigadores estan cada cop més especialitzats en una àrea de
coneixement concreta.
Iniciarem el casal amb activitats estaran relacionades amb les disciplines més antigues com
l’arquitectura, la medicina o l’astronomia, que han permès entendre com funciona el món i les
bases de la vida.
A mida que avancem per la setmana, ens especialitzarem en àmbits més actuals com la robòtica,
la física, l’estudi del medi ambient o el paper de la dona en la ciència per a poder veure l’evolució
que ha tingut la ciència al llarg d’aquests més de dos mil anys.

També es realitzaran sortides esportives i culturals segons la normativa vigent en el moment de
realització del casal.
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La diversitat de la ciència
MESURES DE SEGURETAT I PREVENCIÓ DE LA COVID-19
El casal es desenvoluparà seguint la normativa vigent dels departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya. Els materials seran d’ús individual i es desinfectaran els espais
periòdicament. Caldrà que tots els infants portin gel hidroalcohòlic i mascareta.

DATES
Setmana 1: Del 18 al 22 de juliol
Setmana 2: Del 25 al 29 de juliol

LLOC
Aules dins el Recinte de l’Esola
Industrial i recollida a l’Idibaps

HORARI
Adaptable a les necessitats horàries de les famílies.
De 9 a 15h o de 9 a 16:30h.
Possibilitat de servei d’acollida de 8:30 a 9h i de 16:30 a 17h.

EDATS
Adreçat a infants que estiguin cursant entre P5 i 6è de primaria.

La diversitat de la ciència

EXEMPLE HORARI

La diversitat
de la ciència
El casal es realitzarà a les instal·lacions del Recinte de l’Escola Industrial i s´oferirà un màxim de
30 places per a fills de treballadors per ordre d’inscripció. Els grups seran de 10 participants

com a màxim i el dinar serà de carmanyola a càrrec de les famílies.

Per a formalitzar la inscripció cal entregar la documentació a casal@funbrain.cat.

La informació requerida abans de l’inici del casal serà:
Inscripció i comprovant de pagament
Fitxa de salut

Còpia de DNI, tarja SS i fotografia mida carnet
Autorització de sortides
Document de drets d´imatge

PREU
Horari

Set/infant

9:00h a 15:00h
9:00h a 16:30h

165€
185€

Acollida
8:30h a 9:00h
16:30h a 17:00h

10€
10€

L’educació forma ciutadans
competents capaços de
canviar el món.

FUNBRAIN, S.L.
CIF: B64430515
Parc Tecnològic d del Vallès
C/ Parc Tecnològic 3
08290-Cerdanyola del Vallès
T. 93 414 40 90
@ info@funbrain.cat
www.funbrain.cat

