NOTA DE PREMSA

30 d’octubre de 2018

Del 5 a l’11 de novembre, Gavà celebra la III Setmana de la
Ciència
Amb l’espai com a fil conductor, s’han programat tallers i xerrades escolars,
activitats familiars, un sopar temàtic i una nit d’observació astronòmica
L’Ajuntament de Gavà, en col·laboració amb l’Associació La Fàbrica de la Ciència,
organitza del 5 a l’11 de novembre la tercera edició de la Setmana de la Ciència que, un
cop més, girarà entorn l’espai.
La iniciativa té l’objectiu de divulgar l’esperit científic i, acostar el món de l’espai a les
famílies i, especialment als escolars, sempre des d’un vessant lúdic.
El programa inclou tallers escolars de construcció de coets i sobre el sistema solar per a
l’alumnat de 4t i 5è de Primària. Xerrades sobre “Astrobiologia, a la recerca d’ET”, a
càrrec del divulgador científic gavanenc, Jorge Onsulve, per a l’alumnat de 6è, i dues més
a càrrec de membres de l’equip Space Program-UPC de Terrassa per a estudiants de 6è
de Primària i de 4t d’ESO són altres de les propostes. També hi ha previstes tres
videoconferències per a l’alumnat de batxillerat científic i tecnològic, a càrrec d’un
enginyer aeroespacial, un enginyer informàtic i un excap d’operacions de seguiments
d’astronaus de la NASA.
Propostes per a tothom
La Setmana de la Ciència inclou un sopar temàtic al restaurant Ermita de Bruguers
divendres dia 9, que anirà precedit de tres conferències de la mà d’integrants d’Space
Program UPC-Terrassa sobre Enginyeria Espacial i Ciència de l’Espai.
Per dissabte, si la climatologia ho permet, s’ha programat una nit d’observació
astronòmica a l’auditori Marc Grau a partir de les 21 h.
Finalment, diumenge 11 al matí, el Parc de la Torre Lluc acollirà activitats familiars de
planetari; observació solar amb un gran telescopi, i tallers sobre els raigs de Júpiter,
planetes en moviment i construcció de coets.

