Ciencia en Acción
Autobús

Autobús a Ciencia en Acción (CosmoCaixa de Barcelona)
Dia: dissabte 4 d’octubre
Sortida: 9 del matí (pavelló de Fontajau)
Arribada: 8 del vespre (pavelló de Fontajau)
Inscripcions: http://www.segirones.cat/cienciaenaccion
Preu: entre 12 i 18 € (en funció del nombre d’inscrits)
Darrer dia d’inscripció: divendres 26 de setembre

Benvolguts,
El cap de setmana del 3 i 4 d’octubre (divendres a la tarda i dissabte tot el dia) tindrà lloc al
CosmoCaixa de Barcelona la fira Ciencia en Acción que se celebra cada any en una ciutat
diferent de l’Estat Espanyol i que és oberta a tota la ciutadania.
Aquesta fira reuneix els millors divulgadors científics d’àmbits molt diversos (matemàtiques,
física, química, biologia, geologia, astronomia, tecnologia...) i també hi ha participació
d’alumnat de totes les etapes educatives. Així doncs és un bon lloc per visitar amb calma,
aprendre ciència i prendre nota d’algunes experiències, propostes, experiments... que
després podem incorporar a l’aula o proposar al nostre alumnat.
Ciencia en Acción és en definitiva un lloc per gaudir, carregar-nos d’il·lusió i tornar plens
d’eines i recursos per incorporar a les nostres classes i fer una mica més agradable la
ciència als nostre alumnes.
Per fer-vos-en una idea, podeu donar una ullada a les anteriors edicions a:
http://www.cienciaenaccion.org
Així doncs aprofitant que aquest gran esdeveniment té lloc molt a prop organitzem aquest
autobús per facilitar-vos-hi l’assistència.
Notes:
L’entrada a Ciencia en Acción és gratuïta
El preu del transport en autobús correspondrà al lloguer de l’autobús / inscrits,
serà entre 12 i 18 €.
Si la inscripció fos molt baixa i això encarís molt el transport avisaríem prèviament
de la seva anul·lació.
S’hi poden inscriure professors, acompanyants i alumnes (sempre que el
professorat es faci càrrec dels permisos corresponents i, evidentment del seu
comportament).
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