BUTLLETÍ FEBRER 2018

DESTACATS

ACTUALITAT

Exposició del Ninot 2018. Del 3
febrer al 15 de març.

V Edició Cristal·lització en l’escola.
Últims dies per a inscriure’s!

Vols que els teus alumnes de Secundària i Batxillerat
descobrisquen el fascinant món de la cristal·lografia d’una
forma original i divertida?
Inscripció gratuïta: fins al 6 de febrer!
Exposició dels projectes i entrega de premis: 4 de maig.

En el Museu de les Ciències rebem a les
Falles...
Del 3 de febrer al 15 de març de 2018, vine a la
Sala d'Arcs i salva de les flames amb el teu vot, al
ninot que més t’agrade d’entre els més de 700
seleccionats per les diferents comissions falleres.
Més info.

Ciència a Consciència. Dia internacional
de la dona i la xiqueta en la ciència. 11
de febrer.

Més info

VII Edició del concurs Reacciona!

La Ciutat de les Arts i les Ciències du a terme
en
col·laboració
amb
entitats,
projectes
organitzacions, i associacions amb un marcat perfil

social.

Últim dia d’inscripció el 8 de febrer!

En esta ocasió, la Ciutat de les Arts i les Ciències
participa en el Projecte Europeu Hypatia per a
visibilitzar la presència de dones en carreres
STEM. Amb motiu d’esta efemèride realitza l’acció
"Ambaixadores de la ciència" amb l’enginyera de
telecomunicacions Ivana Gasulla i estudiants de 2n
d’ESO.
Més info.
Secundària, Cicles Formatius, Batxillerat i Universitat.
Vos animem a presentar-vos a la VII edició del concurs nacional
Reacciona! que organitza el Museu de les Ciències junt amb la
Real Societat Espanyola de Química. Només heu de realitzar
una presentació audiovisual d’una experiència química, de manera
didàctica, creativa i original, i podreu guanyar fabulosos premis.

www.expecteverything.eu/hypatia/
@hypatiaprojects
#HypatiaSpain

Si encara no has sol·licitat el teu
accés CIENCIAPEC, Programa
Especial d’Educació i Ciència,

Avaluació del jurat i entrega de premis: 18 de maig de 2018.

Més info

inscriu-te ja!
Cinc professors de cada centre disfruten de
l’entrada a l’Hemisfèric i al Museu de les
Ciències (inclosos els tallers de La Ciència a
Escena), de manera gratuïta, per a preparar les
visites amb els alumnes, o per a gaudi personal.
Consulta tots els avantatges que tens ací.

XIII Edició Concurs Experimenta

Telèfon per a informació i
reserves de centres
Crida’ns i planifiquem la reserva de les entrades de
la teua classe per a la pròxima visita a
Oceanogràfic, Museu i/o Hemisfèric.

Aniversari en Ciutat de les Arts i
les Ciències
Ciutat de les Arts i les Ciències col·labora amb la Facultat de
Física
de
la
Universitat
de
València
en
la
Fira
Concurs Experimenta.
Idea amb els teus alumnes de Secundària, Batxillerat i Cicles
Formatius els experiments i projectes de física o tecnologia
més creatius!
Termini d’inscripció: s’àmplia fins a l’11 de febrer
Data de la fira: 22 d’abril
Esta iniciativa compta amb finançament de la Fundació Espanyola per a la Ciència
i la Tecnologia del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (FECYT-MEIC) a
mes de la col·laboració de diferents entitats patrocinadors i col·laboradores.

Celebra l’aniversari dels teus fills amb
nosaltres, només hauràs de preocupar-te de
cridar-nos per a reservar el dia y t’organitzem una
celebració totalment ¡diferent!!

Cumple+Diver

Més informació ací
Més info

INFORMACIÓ D'INTERÉS
Últims dies per a veure l’exposició "Spinosaurus: el
gegant perdut del Cretaci"
Fins al 25 de febrer!

Atenció escolar. Prepara amb
antelació la teua visita.
Posem a la teua disposició els nostres recursos
educatius per a donar-te a conéixer totes les
novetats per a este curs:
- Descarrega't l'oferta educativa amb totes les
novetats de la Ciutat de les Arts i les Ciències ací.
- Vine a visitar-nos en el Dia del Professor i
t’ajudarem a preparar la teua posterior visita amb
els alumnes. Més informació.
- Sempre pots contactar amb el nostre
assessorament a través del telèfon de reserves 96
197 46 86 i de les següents adreces de correu
electrònic
centrosescolares@cac.es
i
secciondidactica@cac.es.

Descobrix al primer dinosaure adaptat per a nadar que es
coneix i al més gran entre els dinosaures carnívors, més inclús que
el T. Rex! 15 metres de longitud i 6,8 Tones de pes, una
immensa cresta dorsal de quasi 2 metres, un crani molt paregut al
dels cocodrils, ho convertixen en un depredador implacable.
Visita l’exposició organitzada per National Geographic i la
Universitat de Chicago i coneix la història del seu descobriment i
com era l’ecosistema en què vivia fa 95 m.a.

Més info

No oblides accedir al material didàctic gratuït
que
trobaràs
en
www.cac.es/educacio. Dispones de fitxes,
quaderns i guies didàctiques de les nostres
exposicions, tallers i projeccions i, també, de
les diverses activitats i yincanas que
realitzem.
Accessible per a tots els professors!!.
Més informació i descarregues ací.
Per a qualsevol consulta pots escriure’ns
a centrosescolares@cac.es

Avinguda del Professor López Piñero, 7 46013 Valencia (ESPAÑA) | www.cac.es

"En compliment del que establix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) i de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que la seua adreça de correu figura en la nostra llista de correu gratuïta creada i gestionada per l'empresa,
formant part d'un fitxer automatitzat, a fi de poder enviar-li informació referent als nostres servicis, novetats i ofertes promocionals. Així mateix, li informem de la possibilitat que en
qualsevol moment pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dels seus dades de caràcter personal, per mitjà d'un fax al núm. 961974505 o punxant ací."

