
 

 

Lloc: Museu Darder de Banyoles 
Hora: 19.00h 
Xerrada  “Com sabem l’edat d’un eriçó?” a càrrec de Laura 
Roqué , biòloga. 
En  el marc de  "Tardes de Ciència", explicarà com es pot saber 
l'edat dels eriçons a partir dels esquelets de les col·leccions del 
Museu Blau.  
Organitza  Astrobanyoles. 
 

Lloc: Jardins de la Muralla de Banyoles 
Hora: 20.30h 
Xerrada  “El nou Sistema Solar”, a càrrec de Kilian Vindel i 
Carles Puncernau  
Xerrada a l'aire lliure amb so i imatges i una posterior observació 
de la Lluna amb telescopis. Es tancaran els llums dels carrers 
propers. 
Organitza Astrobanyoles. 
 
 

 

 
Lloc: Museu Darder de Banyoles  

Hora: 19.00h 
Xerrada  “Els llegums, perles de la dieta mediterrània”, a càrrec de 
Jordi Sarola Gassiot , dietista-nutricionista. 
Donarà una visió antropobiològica. D’una banda tractarà la part 
cultural com a producte de proximitat i km 0 i, de l’altra, la vessant 
nutricional i dietètica, amb la importància del seu consum 
setmanal, qualitats nutritives i la inclusió en els patrons 
alimentaris.  
Organitza  Astrobanyoles  
 

 
 
 
Lloc: Comarca del Pla de l’Estany 

Marató fotogràfica del Pla de l’Estany, sota el lema “Llegums: 
nutrició sostenible ”, amb la participació d’alumnat de 
secundària.  

 
 
 
 

 

Lloc: Biblioteca de Banyoles 
Hora:  horari d’obertura de la Biblioteca. 
Exposició  dels cartells finalistes del concurs d’idees, per a 
l’elecció del cartell anunciador de la Setmana de la Ciència 2016.  
 
 
 

Lloc: Biblioteca de Porqueres 
Hora:  horari d’obertura de la Biblioteca. 
Exposició  dels cartells finalistes del concurs d’idees, per a 
l’elecció del cartell anunciador de la Setmana de la Ciència 2016. 

 
 
Lloc: INS Josep Brugulat 

Hora:  horari d’obertura del centre 
Exposició   del material recollit en el XII concurs de fotografia 

científica sota el lema "Llegums: Nutrició sostenible ". 
 

 

Lloc: INS Pla de l’Estany 
Hora:  horari d’obertura del centre 
Gimcana "Llegums: Nutrició sostenible"  preparada pels 
alumnes de 1r de Batxillerat i adreçada a l'alumnat d'ESO. 

 
 
Lloc: Escola Casa Nostra 

Hora:  horari d’obertura del centre 
Exposició  d’una piràmide alimentària sostenible  construïda per 
l'alumnat. 
 
 

Lloc: INS Pere Alsius 
Hora:  horari d’obertura del centre 
Exposició multimèdia dels cartells finalistes al concurs 
"Llegums: Nutrició sostenible" 
Exposició de llegums amb cartells, fotografies i mostres 
representatives de diversos llegums, realitzats per l’alumnat.  
Exposició  d’un hort urbà  on es podran observar els diferents 
estats de germinació de diverses espècies de llegums, construït 
per l’alumnat.  

Centres Educatius:  
Per visitar les exposicions amb un grup-classe, es prega demanar hora.  

Podeu consultar totes les activitats a 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/setmana_de_la_ciencia/ 

Del 14 de novembre al 22  de desembre  

Del 20 de novembre al 22  de desembre  

Del 14 de novembre al 22  de desembre  

Del 14 de novembre al 22  de desembre  

Dissabte 12  de novembre  

Dissabte 19 de novembre  

Del 28  d’octubre al 14  de novembre  

Del 14 al 30 de novembre  

Del 2 de desembre al 9 de gener  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


