EL PATI DE LA CIÈNCIA

Experiències científiques
per als xiquets i les
xiquetes de l'Escola
d'Estiu de la Universitat
d'Alacant
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Totes les persones interessades estan convidades
als espectacles científics

EL PATI DE LA CIÈNCIA 2022
Experiències científiques per a xiquetes i xiquets de
l'Escola d'Estiu de la Universitat d'Alacant

Des de la Universitat d’Alacant venim realitzant el
projecte de divulgació científica El Pati de la Ciència
des de l’any 2005. Aquestes activitats científiques estan
adreçades principalment als xiquets i joves que
participen a l’Escola d’Estiu de la Universitat, i també
a totes les persones, grans i menudes, que volen gaudir
amb la ciència.
Es realitzaran Espectacles científics de física, química

i matemàtiques on prestigiosos divulgadors ens faran
experiments impressionants que encantaran i
divertiran a tothom, a més de contar-nos-en l’explicació
científica. Tots els vídeos d’aquests espectacles
científics es poden trobar al repositori de la Universitat
d’Alacant http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/15064.

En els tallers científics Jocs de ciència els xiquets

realitzen els seus propis experiments i, guiats pels seus
monitors, que són alumnes de la Facultat de Ciències
de la UA, comencen a entendre el significat científic
d’ells. A través de l'observació i l'experimentació,
s'introdueix el mètode científic com una eina eficaç
per a trobar respostes a cada experiment i promoure
el pensament crític.

Com tots els anys, tots els xiquets gaudiran de un regal
científic, per tal que s’adonen que la ciència està per
tot arreu, fins i tot en els joguets.
L’objectiu del Pati de la Ciència és fomentar la cultura
científica, i apropar la ciència a tota la nostra societat
d’una manera lúdica i innovadora.
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