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EL PATI DE LA CIÈNCIA

Totes les persones interessades estan convidades
als espectacles científics

Experiències científiques
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de l'Escola d'Estiu
de la Universitat d'Alacant
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Química
por un tubo
Carlos Durán 
Centro de Ciencia Principia (Málaga)

Física
Recreativa
Miguel Cabrerizo Vilches
Universidad de Granada

La matemàgia
de la ciència

Miquel Durán 
Universitat de Girona

(2, 9, 16, 23 juliol, dijous) Aula GE/1-03M
de Geografia
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   El Pati de la Ciència  és un projecte  de  divulgació 

científica que vol acostar la ciència a la societat, 
especialment als nostres xiquets i joves. Proposem un 

conjunt d’activitats divertides, properes i participatives 

per tal que el contacte del públic amb la ciència siga una 

vivència gratificant. D’aquesta manera, combinant 
adequadament l’amenitat amb el rigor científic, 
pretenemque el públic tinga experiències científiques 
inoblidables.

   Tindrem espectacles  científics de física,  química i 
matemàtiques, realitzats per reconeguts divulgadors, 
que ens delectaran amb demostracions científiques 

curioses, divertides i sorprenents. En els tallers científics 

Jocs de Ciència, els xiquets faran els seus propis 

experiments amb materials quotidians, barats i  
reciclables, amb la intenció de promoure actituds 

crítiquesa través de la observació i experimentació. 

    Enguany  es commemora  l’Any  Internacional  de la 

Llum i les Tecnologies basades en la Llum. Per això, la 

samarreta científica està dedicada a Isaac Newton (físic i 
matemàtic anglès, 1643-1727), que va enunciar la llei de 

la gravitació universal i va establir les bases de la mecàni 
ca clàssica que governen tant el moviment en la Terra 

com el dels cossos celestes. També destaquen els seus 

treballs sobre òptica, així com el desenvolupament del 
càlcul matemàtic. Newton és considerat el científic més 

gran de tots els temps.

       Com tots els anys, repartirem un joguet científic per 
tal de subratllar el caràcter lúdic d’aquest projecte de 

difusió de la ciència.

    El Pati de la Ciència pretén transmetre als nostres 
xiquets curiositat, interès i entusiasme per la ciència, i 
perquè  aquestes  activitats  perduren en el temps, els 
espectacles científics seran gravats i difosos en la web de 
la Universitat d’Alacant.
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