


DEL 5 A L’11 DE NOVEMBRE

TALLERS ESCOLARS

• Construcció de coets (alumnat de 4t)

• Sistema solar a escala d’un infant 
(alumnat de 5è)

Centres docents. Del 5 al 9 de novembre 
(matins i tardes)
A càrrec de Jorge Onsulve de l’Associació  
La Fàbrica de la Ciència.

XERRADES ESCOLARS

• Xerrada: Astrobiologia, a la recerca d’ET  
Dia 9 de novembre, a la tarda, adreçada a 
l’alumnat de 6è 
A càrrec de Jorge Onsulve de l’Associació  
La Fàbrica de la Ciència.

• Dues xerrades dutes a terme per membres 
de l’ equip Space  Program-UPC de  Terrassa 
que interactuarà amb alumnes de 4t d’ESO de 
SAFA i San Pedro. 
Dia 9 de novembre al matí.

VIDEOCONFERÈNCIES PER A BATXILLERAT

• Tres  videoconferències per a l’alumnat del 
batxillerat científic o tecnològic.

A càrrec de:
Dr. Jorge Pla,  enginyer aeroespacial del Centre 
d’Astrobiologia INTA (Associated to NASA 
Astrobiology Institute) & Space Sciencie Institut 
Colorado USA. Videoconferència per alumnes de 
batxillerat del Col·legi SAFA.
Prf. José Luís Vázquez Poletti, Enginyer informàtic 
de la UCM. Treballa per l’ESA y Roscosmos 
(Àgencia Espacial Rusa). Videoconferència per  
alumnes de batxillerat del Col·legi Immaculada

Sr. Carlos González, Ex Cap d’operacions de 
seguiments d’astronaus NASA.  Videoconferència 
per alumnes de batxillerat del Col·legi Santo  
Angel
Dia 8 de novembre al matí.

SOPAR TEMÀTIC I “COPES AMB ESTRELLES”       

• Tres Conferències impartides per tres 
membres de Space Program UPC-Terrassa  
sobre Enginyeria Aeroespacial i Ciència de 
l’Espai i un sopar per gaudir d’una trobada 
de tertúlia al Restaurant Ermita de Brugués i 
observació astronòmica. 

Divendres, 9 de novembre, a les 20 h 
Reserves i inscripcions, abans del dia 31 
d’octubre: xarxagavaeduca@gava.cat

NIT D’OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA

A l’Auditori Marc Grau, per l’Associació  
La Fàbrica de la Ciència.
Dissabte, 10 de novembre, a les 21 h.
Si la climatologia ho permet, sinó s’haurà de 
suspendre l’activitat.

ACTIVITATS FAMILIARS

Al Parc de la Torre Lluc. 
Diumenge, 11 de novembre, d’11 a 14 h

• Planetari i observació amb telescopi ( a partir 
de 7 anys i per a tots els públics)

• Diferents tallers:  
-  Els raigs de Júpiter: tempestes elèctriques 
-  Planetes en moviment 
-  Construcció de coets

• Observació solar amb un gran telescopi


