So
ortides Científfiques i Tecno
ològiquees
al Paarc Natural de
el Monttseny
L'activitat Escola de Natura i Divvulgació Cieentífica Pènd
dulum del Parc
P
Natural del Montse
eny inclou
activitats que aporta un component vivenciaal de les actiivitats cientíífiques i tecnnològiques, de debat i
recerca, aamb metodologies que
e fomenten la creativittat multidiscciplinària, i que donen suport a
l'ensenyam
ment experimental.
Estan pen
nsades per trreballar teme
es de ciènciaa i tecnologiaa, amb en Marc Boada enn directe, i en
e un espai
obert al mig de la reserva de la biosfera (segons UN
NESCO). A Can
C Verdag uer, preparem tallers
acions experrimentals que s’expliquen amb un voocabulari mé
és o menys
manipulattius, xerradees i demostra
tècnic en ffunció de l’eedat del grup
p.
Us propo
osem alguns temes que
e ja els hem
m assajat moltes vegades, però si us interessa estarem
encantatss de dissenyaar contingutss a mida!

Assoociació Pènd
dulum
Cann Verdaguer Gros
Fogars de Montclús 08479
A 20 m inuts de San
nt Celoni
ww
ww.pendulum
m.es
inform
mació@pendu
ulum.es
TTel. 93 847532
26
M
Mb: 66778179
96

Asssocació Pèndlum per a la difusió del coneixementt científic . Inscrito en el Registro Mercantil, Tomo 36711, Sección General, Folio 0209, Inscripcion
on:13/07/04, NIF: B‐65315665

PÍCNIC CIEENTÍFIC " El fascinant mó
ón dels cristtalls"
Dirigit a eestudiants de
e secundària
a i batxilleratt
Espai: al P
Parc Natural del Montseny
Primer deescobrirem què
q és un cristall, quins ppodem trobaar a la natura, presentem
m un gran asssortiment
de substàncies cristal∙lines com diamants, maaragdes, i tota mena de minerals am
mb propietatts úniques,
com la ulexita, una fibra òptica natural. Deesprés fem un taller de cristalls dde nitrat pottàssic, per
prenem a construir un coongelador amb gel i sal (aconseguin t temperatu
ures de ‐17
accelerar el procés ap
en directe de
d
d l’obtenció
ó de cristalls de bismut. També
T
ens
ºC!!), i durant les espeeres fem la demostració
plicacions de
els cristalls i prepararem
m un experim
ment que haaureu de fer a casa: la
endinsareem en les ap
cristal∙litzaació de l’alum
m potàssic, una
u substànccia inofensivva que despré
és podeu utiilitzar de dessodorant!

PÍCNIC CIEENTÍFIC “Mo
otors mínimss”
Dirigit a eestudiants de
e secundària
a i batxilleratt
Espai: al P
Parc Natural del Montseny
Els motors mínims són màquines flipants quee funcionen amb
a
forces mínimes
m
i quue permeten
n entendre
meravello
osos fenòmeens científics.Heu vist maai un motorr que funcio
ona amb llum
m? O un qu
ue flota en
mercuri? Fem una im
mmersió en el
e món de laa física, l’ene
ergia i l’ expe
erimentació més delicad
da, mentre
descobrim
m el motorr de Crooke
es, els de Faaraday, Currie, Franklin, Stirling i Leonardo, científics
extraordin
naris que qu
uedaran perr sempre enn el coneixe
ement col∙le
ectiu. En tot al veurem 12
1 motors
mínims! I com sempree, tindrem preparat un ttaller manipu
ulatiu, aquessta vegada d edicat a la construcció
c
d'autòmatts de cartró.
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NI SÒLID, NI LÍQUID, NI
N GAS... QU
UÈ ÉS?
e primària i secundària
s
Dirigit a eestudiants de
Espai: al P
Parc Natural de Montsen
ny
Si pregunttem a qualseevol persona
a en quants eestats podem
m trobar la matèria
m
ens ddirà que en tres: sòlid,
líquid i gasós. Però, éss cert??? De fet ni ha unss quants méss. Per exemp
ple, l’estat m
més freqüent a l’univers
és el plassma! En aqu
uest pícnic ens
e centrareem en desco
obrir‐los. Veurem que hhi ha cristallls que són
líquids, líq
quids que reboten com una
u goma, i gomes que no són pas sòlides.
s
A méés, aprofitarem per fer
tot de talllers: farem sòlids que es comporten com líquids,, farem que els líquids soolidifiquin fent esferes,
i gaudirem
m amb mocs fastigosos de propietatss fascinants!

PÍCNIC DINOSÀURIC
Dirigit a eestudiants de
e primària i secundària
s
Espai: al P
Parc Natural del Montseny
Aquest éss un dels pícn
nic de més èxit pels més petits. Parlaarem de la fe
eina dels paleeontòlegs, dels fòssils i
jaciments trobats i excavats,
e
fem un tallerr de "Motllo
os i contram
motllos",i feem una de
emostració
experimen
ntal de per què
q i com els fòssils sem
mpre els trobem enterra
ats. A més, ttenim com a suport el
llibre de lles aventurees del Max Picard
P
(Ed G alera 2015) del Marc Bo
oada , que ppodem utilittzar com a
lectura co
omplementarria.
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PÍCNIC CIEENTÍFIC “El pèndol
p
de Fo
oucault i altrres meravelles en movim
ment"
Dirigit a eestudiants de
e primària i secundària
s
Espai: al P
Parc Natural del Montseny
Us convid
dem a VEUREE COM GIRA
A LA TERRA, en directe! També veurrem el pènddol del Quèq
quicom, els
d’en Max Picard, el pèèndol gravim
mètric, elèctriic, magnètic..... Després farem
f
un talllers dedicat a construir
un pèndol caòtic i a laa tarda un alttre per a connstruir baldufes. Per què en Foulcautt va construir un segon
aparell, el giroscopi, i amb ell ta
ambé va dem
mostrar que la terra gira i va posarr de moda una
u de les
baldufes m
més interesssants. Però n’hi
n ha molttes més: baldufes que giren d’una bbanda a l’alttre, que es
capgiren aal girar, i fin
ns i tot algu
unes que girren més de deu minuts,, com la dell Quequicom
m. Aquesta
vegada in
ntentarem baatre un reco
ord de duradda fent‐la girar en el buit!!! Aconseeguirem supe
erar els 11
minuts?

EROSIÓ, TTRANSPORT I SEDIMENT
TACIÓ
Dirigit a eestudiants de
e primària i secundària
s
Espai: al P
Parc Natural del Montseny
La geologia és d'aqueelles ciències en que la m
magnitud del material d'estudi fa méés difícil la observació.
o
mmensa cube
eta de sedim entació on podem
p
repro
oduir molts ddels processo
os erosius i
Per això teenim una im
sedimentaaris. Per altraa banda, el nostre
n
planetta Terra és una
u enorme màquina
m
tèr mica mogud
da pel calor
del seu nu
ucli. Les roqu
ues són transsformades soota pressionss i temperatu
ures elevadísssimes, i a la
a superfície
la erosió i la tectònicaa ho canvien tot constanttment. En aq
quest Pícnic podrem
p
tocaar les princip
pals roques
mposen el nostre planneta. Reprod
duirem els processos d'erosió, trransport i
i mineralls que com
sedimentaació, tot fen
nt un delta i posant en jjoc centenarrs de litres d’aigua
d
i peddra. I també
é farem un
taller amb
b sediments magnètics i el
e seu mètodde de separaació.
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MAGNETIISME BESTIA
AL
Dirigit a eestudiants de
e primària, secundària, i batxillerat
Espai: al P
Parc Natural del Montseny
Començarrem per descobrir els im
mants més anntics. Qui va ser el prime
er en observaar que hi havia pedres
magnètiques? Com es
e van fer le
es primeres brúixoles? Amb quina materials feem els iman
nts d'avui?
mb sorra de platja
p
de ma gnetita, o co
onstruirem
Després seguirem amb un taller, on experim entarem am
m amb totees elles pode
em estudiar el camp m
magnètic. Comentarem
una brúixxola i comprrovarem com
també less aplicacions pràctiques dels
d imants ppermanents, farem flotarr objectes enn l'aire, i com
mprovarem
la extraordinària forçaa dels imantss.
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PÍCNIC CIEENTÍFIC “Auttòpsies tecnològiques"
Dirigit a eestudiants de
e primària i secundària
s
Espai: al P
Parc Natural del Montseny
Aquest píícnic està dedicat a la tecnologia inversa, en el món del desmuntattge de tota mena de
màquiness per descobrir els seu fu
uncionamentt. En condicions de laborratori i en uun nou format diferent
als altres pícnics, com
mencem per demanar quue vingueu amb
a
alguna cosa
c
per dessmuntar, una màquina
amb dessús, que no sigui
s
massa grossa,
g
que ttingui algunaa cosa interessant al seu interior. Per exemple:
torradores, discos durrs, telèfons, impressoress, petita maq
quinària de cuina, trepa nts de baterries, TV de
raigs catò
òdics, joguinees més o me
enys sofisticaades... Tamb
bé estaria bé que porteuu, si teniu, alguna caixa
d’eines, to
ot i que nosaaltres en possarem moltísssimes al vosstre abast, incloent tornaavisos de segguretat per
obrir fins les coses més
m difícils. Desmuntareem els apare
ells, disposarem de safaates on posar tots els
componen
nts, comentarem la sevva tecnologiaa, classificare
em els seus materials, i finalment farem
f
una
posta en ccomú amb un muntatge artístic!!

FOC I METTALLS
Dirigit a eestudiants de
e primària, secundaria, i batxillerat
Espai: al P
Parc Natural del Montseny
Els éssers humans som
m l'espècie del foc, i en aaquest taller el farem perr diferents m
mètodes; coneixerem la
física i la química del foc, i parlarrem de les sseves reperccussions amb
bientals. Am
mb el forn metal∙lúrgic,
m com es van obtenir elss primer mettalls a partir de pedres essmicolades, ffonent‐les i reduint‐les
r
mostrarem
(aprofitareem per parlar d’oxidació‐reducció). A la tarda parlarem de
e les propiettats dels me
etalls, i per
comentar la seva dureesa farem el taller de "Fooradar pedre
es" amb un trrepant manuual i fer‐nos un
u penjoll.
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ENERGIA, FORCES I TR
RANSFORMA
ACIONS
Dirigit a eestudiants de
e primària (C
C.S) secundàària i batxillerat
Espai: al P
Parc Natural de Montsen
ny
Com es trransforma la llum en ene
ergia químicaa? i l'energiaa química en mecànica? I exactament què és el
quests dubte
es apostem pel diàleg fenomen‐objecte i per a ixò hem reccopilat una
calor? Perr resoldre aq
ions energè
col∙lecció de més de
d trenta transformaci
t
ètiques. Aixxí podem ddescobrir in
nteraccions
e context els greus probblemes per abastir
a
d'ene
ergia a la nosstra societatt. Parlarem
fonamenttals i posar en
de les differents fontss energètiqu
ues de maneera experimental: heu escoltat
e
mai com es dessintegra la
matèria? sabeu que podem
p
imita
ar el comporrtament de la
l clorofil∙la?
? o que quann parlem de
e biomassa
novable, gesttionable i dee proximitat?? A més, fare
em tallers quue il∙lusionin a petits i a
parlem dee carboni ren
grans!
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