SUMMERLAB 2020. CALENDARI DE TALLERS
Dilluns 29/6

SETMANA 1
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00

Neteja
màgica

Alimentació
saludable:
proteïnes i
vitamines

Descobrint
què es la
relaxació.

Creació d'un
museu científic
en Realitat
Virtual

¿Veure per
creure? La
percepció
t'enganya

Dimarts 30/6

Jugant amb
l'ADN

Anatomia i
fisiologia:
com es
genera

Dimecres 1/7

Ara ho
recordes, ara
ja no: com
funciona la

Tolerància a
la frustració

Dissenyem
objectes 3D Contaminació
d'aigües
Com fer front en Realitat
Augmentada
a les crisis

Quines
mostres
tenen vida?

Dijous 2/7

Només veus
el que vols, i
ni això!
Descobreix

Com fer front
a les crisis

Jugant amb
les propietat
físiques dels
líquids

Introducció al Youtubers
per la
tast:
Alimentació
formatges i sostenibilitat saludable: els
vinagres
dolços

Els colors i
pigments al
llarg de la
història

Divendres 3/7

Els tests:
mesurant la
ment de les
persones

La fàbrica de
cola

Alimentació
Aerodinàmica
saludable:
: la força de
proteïnes i
l'aire
vitamines

Descobrint
què es la
relaxació.

Neteja màgica
Tolerància a
la frustració

¿Veure per
creure? La
percepció
t'enganya

Biologia /
Fisiologia
Tecnol /
Enginy
Psicol /
Socials

Creació de
reptes amb
Robomind

Química
Medi
ambient
Salut

15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00

Sigues
"Maker"

12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00

15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00

Anatomia i
Aerodinàmic fisiologia: com
es genera
a: la força de
moviment al
l'aire

Jugant amb
l'ADN

Els tests:
mesurant la
ment de les
persones

12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00

15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00

¿Veure per
creure? La
percepció
t'enganya

Jugant amb
l'ADN

12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00

Contaminaci
ó d'aigües

Sigues
"Maker"

12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00

Tolerància a
la frustració

Sigues
"Maker"

Descobrint
què es la
relaxació.

Quines
mostres
tenen vida?

Descobrint
què es la
relaxació.

Tolerància a la La química de la
frustració
cuina

Quines mostres
tenen vida?
Simulador digital
d'Arduino

Només veus
el que vols, i
ni això!
Descobreix

Simulador
digital
d'Arduino

La fotografia
com a eina
per a la
La fàbrica de
investigació
cola
social

Com fer front
a les crisis

Dimarts 14/7
L'estructura
Creació d'un
cel·lular: a Contaminació
museu
les teves
d'aigües
científic en
mans
Realitat
Virtual

Els colors i
pigments al
llarg de la
història

Introducció al
tast:
formatges i
vinagres

Els tests:
Alimentació
mesurant la
saludable: els
ment de les
additius
persones
alimentaris

Creació de
reptes amb
Robomind

L'estructura
cel·lular: a les
teves mans

Alimentació
saludable: els
additius
alimentaris

La fàbrica de
cola
Els tests:
mesurant la
ment de les
persones

La fotografia com
a eina per a la
investigació
social

Tolerància a Youtubers per
la frustració la sostenibilitat

Alimentació
saludable: els
additius
alimentaris
¿Veure per
creure? La
percepció
t'enganya

Com fer front a
les crisis

La fàbrica de
cola

¿Veure per
creure? La
percepció
t'enganya

Dimarts 21/7
Només veus
Aerodinàmica el que vols, i
Com fer front
ni això!
: la força de
a les crisis
Descobreix
l'aire

Tolerància a
la frustració

Sigues
"Maker"

Neteja
màgica

¿Veure per
creure? La
percepció
t'enganya

Simulador
digital
d'Arduino

Alimentació
saludable:
proteïnes i
vitamines

Els colors i
pigments al
llarg de la
història

Descobrint
què es la
relaxació.

Els colors i
pigments al
llarg de la
història

Neteja
màgica

Creació de
reptes amb
Robomind

Anatomia i
fisiologia:
com es
genera

La fotografia
com a eina
per a la
investigació
social

Quines
mostres
tenen vida?

Creació d'un Com fer front
museu
a les crisis
científic en
Realitat
Virtual

Els tests:
mesurant la
ment de les
persones

Sigues
"Maker"

Descobrint
què es la
relaxació.

Descobrint
què es la
relaxació.

Introducció al
tast:
formatges i
vinagres

¿Veure per
creure? La
percepció
t'enganya

Ara ho
recordes, ara
ja no: com
funciona la

Quines
mostres
tenen vida?

Youtubers
per la
sostenibilitat

Tolerància a
la frustració

Alimentació
saludable:
proteïnes i
vitamines

Contaminació L'estructura
d'aigües
cel·lular: a
les teves
mans

Només veus
el que vols, i
ni això!
Descobreix

Creació de
reptes amb
Robomind

Ara ho
recordes, ara
ja no: com
funciona la

Sigues
"Maker"

Els tests:
mesurant la
ment de les
persones

Ara ho
recordes, ara Alimentació
ja no: com saludable: els
funciona la
dolços

Alimentació
saludable:
proteïnes i
vitamines

Alimentació Creació d'un
Com fer front
saludable: els
museu
a les crisis
dolços
científic en
Realitat
Virtual

Tolerància a la
frustració

Descobrint
què es la
relaxació.

La química
de la cuina

La fàbrica de
cola

Dissenyem
Jugant amb
Introducció al objectes 3D les propietat
tast:
Alimentació
en Realitat físiques dels
formatges
i Augmentada
saludable: els
líquids
vinagres
dolços

Sigues
"Maker"

Dimecres 29/7

L'estructura
cel·lular: a
les teves
mans

Els tests:
mesurant la
ment de les
persones

Jugant amb
les propietat
físiques dels
líquids

Alimentació
saludable:
proteïnes i
vitamines

Descobrint
què es la
relaxació.

La fotografia
com a eina per
a la investigació
social

Neteja màgica

Només veus el
que vols, i ni això!
Quines
Descobreix els
mostres
mecanismes que tenen vida?

Creació de
reptes amb
Robomind

Els tests:
mesurant la
ment de les
persones

¿Veure per
creure? La
percepció
t'enganya

Alimentació
Com fer front
saludable: els
a les crisis
dolços

¿Veure per
creure? La
percepció
t'enganya

Descobrint
què es la
relaxació.

Quines
mostres
tenen vida?

Només veus
el que vols, i
ni això!
Descobreix

Divendres 24/7
Els colors i
Tolerància a la pigments al
frustració
llarg de la
història

Descobrint
què es la
relaxació.

Sigues
"Maker"

Ara ho
recordes, ara
ja no: com
funciona la

Alimentació
Youtubers
saludable: els
per la
additius
sostenibilitat
alimentaris

Com fer front
a les crisis

La química
de la cuina

Divendres 31/7

La química
de la cuina

Com fer front
a les crisis

Descobrint
què es la
relaxació.

Anatomia i
fisiologia:
com es
genera

Tolerància a la
frustració

Alimentació
saludable:
proteïnes i
vitamines

Els colors i
pigments al
llarg de la
història

Creació d'un
museu
Ara ho
científic
en
recordes, ara
Realitat
ja no: com
Virtual
funciona la

Rap: creació
musical i
poètica

Només veus el
que vols, i ni
Quines
això!
mostres
Descobreix els tenen vida?

Neteja màgica

¿Veure per
creure? La
percepció
t'enganya

Simulador
digital
d'Arduino

15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00

Ara ho
recordes, ara
ja no: com
funciona la

Anatomia i
fisiologia:
com es
genera
Els tests:
mesurant la
ment de les
persones

Dissenyem
objectes 3D
L'estructura
en Realitat
cel·lular: a les
Augmentada
teves mans

Dijous 30/7
Només veus
el que vols, i
ni això!
Descobreix

La química
de la cuina

Divendres 17/7

Dijous 23/7
¿Veure per
creure? La
percepció
t'enganya

Art

Divendres 10/7

Aerodinàmica:
la força de
l'aire

Neteja
màgica

Jugant amb
les propietat
La fàbrica de
físiques dels
cola
líquids

Només veus
el que vols, i
ni això!
Descobreix

L'estructura
cel·lular: a
les teves
mans

Simulador
digital
d'Arduino

Dijous 16/7

Rap: creació
musical i
poètica

Introducció al
tast:
formatges i La fàbrica de Tolerància a
la frustració
vinagres
cola

Alimentació
Contaminació saludable:
d'aigües
proteïnes i
vitamines

Jugant amb
les propietat
físiques dels
líquids

Ara ho
recordes, ara
ja no: com
funciona la
Anatomia i Tolerància a
fisiologia:
la frustració
com es
genera

Aerodinàmica
: la força de Dissenyem
objectes 3D
l'aire
en Realitat
Augmentada

Alimentació
saludable: els
additius
alimentaris

Dijous 9/7

Dimecres 22/7

Dimarts 28/7
Ara ho
recordes, ara
ja no: com
funciona la

¿Veure per
creure? La
percepció
t'enganya

Dimecres 15/7

Rap: creació Alimentació
Ara ho
musical i
saludable: els recordes, ara
poètica
dolços
ja no: com
funciona la

La química de
la cuina

Sigues
"Maker"

Dimecres 8/7
Els tests:
Alimentació
mesurant la
saludable: els
ment de les
additius
persones
alimentaris

Youtubers
Alimentació
Com fer front
per la
saludable: els
a les crisis
sostenibilitat
dolços

Dilluns 27/7

Jugant amb
l'ADN

Els tests:
mesurant la
ment de les
persones

¿Veure per
creure? La
percepció
t'enganya

Jugant amb
Ara ho
l'ADN
recordes, ara ja
no: com
funciona la

SETMANA 5
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00

Neteja màgica

L'estructura
cel·lular: a
les teves
mans

Dimarts 7/7

Dilluns 20/7

15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00

Dissenyem
objectes 3D en
Realitat
Augmentada

Ara ho recordes,
ara ja no: com
funciona la
memòria

Només veus
el que vols, i
ni això!
Descobreix
Anatomia i
fisiologia:
com es
genera

SETMANA 4
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00

Sigues
"Maker"

Dilluns 13/7

SETMANA 3
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00

Només veus el
que vols, i ni això!
Descobreix els
mecanismes que

Dilluns 6/7

SETMANA 2
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00

Els colors i
pigments al
llarg de la
història

La fàbrica de
cola

Només veus
el que vols, i
ni això!
Descobreix
Anatomia i Com fer front
fisiologia:
a les crisis
com es
genera

Només veus
el que vols, i
ni això!
Descobreix

Alimentació
saludable: els
additius
alimentaris

Els tests:
mesurant la
ment de les
persones

