
 

 

XV Setmana de la Ciència 
2019  Any Internacional 

de la Taula Periòdica dels 

 Elements  Químics  

  “Elemental, estimada taula” 

 
Aquest any el tema central de la XV Setmana de la Ciència que es celebra al nostre                 

Institut és la Taula periòdica dels elements químics , donat que es commemora el 150è              

aniversari de la creació del sistema periòdic, sent Dmitri Mendeleiev el protagonista            

principal. El 2019 per tant, ha estat proclamat l' Any Internacional de la Taula periòdica              

dels elements químics  per l'Assemblea General de les Nacions Unides i la UNESCO. 

Aquesta eina és un dels èxits més significatius de la ciència, captant l’essència no només               

de la química, sinó també de la física, la medicina, les ciències de la terra i la biologia. 

Dins dels actes de la XV Setmana de la Ciència, que tindrà lloc entre els dies 11 i 15 de                    

novembre, el Departament de Ciències Naturals convoca els següents concursos: 

- Cartell anunciador de la XV Setmana de la Ciència 

- Fotografia Científica 

- Experiment  

Els concursos estan adreçats a tots els alumnes del centre. Un alumne pot presentar-se              

a més d’un concurs. 

Aquest any convidem també als pares i mares i professorat a presentar-se en qualsevol              

de les modalitats abans esmentades i que participaran en categories diferents a les dels              

alumnes. 

En tots 3 casos les obres presentades han de ser originals i inèdites i exceptuant el                

concurs del cartell anunciador no tenen perquè estar relacionats amb el tema principal.             

El termini màxim de presentació serà el 25 d’octubre per al cartell anunciador i el 4 de                 

novembre per a la fotografia i l’experiment. 



El jurat estarà format pel professorat del Departament de Ciències, el veredicte del qual              

serà inapel·lable. 

Tots els concursos, menys el del cartell, tindran dues categories de premis: un per a               

alumnes de primer cicle de l’ESO i un altre per a alumnes de segon cicle de l’ESO i                  

Batxillerat. En el concurs del cartell el premi serà únic. 

Els veredictes dels diferents concursos i el lliurament de premis tindran lloc dins de l’acte               

de Cloenda de la Setmana. El Departament de Ciències es reserva el dret de deixar               

desert algun concurs o categoria si la qualitat de les obres presentades no és l’adequada. 

Les obres guardonades formaran part del patrimoni del centre i podran ser exposades,             

de forma temporal o bé definitivament en alguna de les dependències de l’institut o a la                

seva pàgina web. Totes les altres obres, en funció de la seva qualitat i el seu nombre,                 

podran ser també exposades públicament. La Junta Directiva podrà resoldre qualsevol           

aspecte no previst en les bases. 

● Concurs del cartell anunciador de la XV Setmana de la Ciència 

Cada concursant podrà presentar només una obra. 

Condicions que ha de complir el cartell: 

- La mida ha de ser DIN A3. 
- Ha d’incloure el text: 

XV Setmana de la Ciència 

INS Joaquima Pla i Farreras  

“Elemental, estimada taula” 

11 al 15 de novembre de 2019 

- El cartell es lliurarà en format PDF 
● Concurs de Fotografia Científica 

Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies. 

Les fotos podran ser en blanc i negre o en color i en format digital, preferentment jpg.                 
Cada foto no podrà superar els 4 Mb.  

La foto presentada haurà de dur un títol que faci referència al contingut de l’obra i haurà                 
d’anar acompanyada d’un comentari d’entre 20 i 50 paraules. 

Les fotos no guardonades estaran també a disposició de l’institut, que podrà utilitzar-les             
en el “banc d’imatges” o en la pàgina web, fent constar el nom dels/de les autors/es. 

 



● Concurs d’experiments 

Els experiments es poden presentar de forma individual o en grups de no més de quatre                
alumnes.  

L’experiment ha d’ estar explicat en format vídeo de creació lliure.  

En totes dues modalitats han de quedar reflectides les parts següents: 
- Títol de l’experiment 
- Objectius de l’experiència 
- Material necessari  
- Procediment experimental 
- Resultats 
- Conclusions 
- Relacions amb d’altres experiments i d’altres coneixements teòrics 

 
Els vídeos s’hauran de presentar en format digital compatible, i la durada d’aquest no              
podrà excedir de 10 minuts. 

Tots els treballs de les diferents modalitats dels concursos, cal lliurar-los a través del              
qüestionari 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScznE40J3HFn_5i6kUKMMfG_kQX0MSsKhrk
3qN_tKsGOtT1sw/viewform?usp=pp_url que trobareu a la pàgina web de l’institut a          
l’apartat de Setmana Ciència i també tant a la secció de notícies del Weeras com al                
moodle de les diferents matèries de ciències. 

Haureu de nomenar els arxius dels vostres treballs de la següent manera: 

1rESO 

- Concurs de fotografia: 2 arxius per cada foto (màxim 3 fotografies) 

1FOTO(CognomNom)1 - 1EXPLICACIÓ(CognomNom)1 

1FOTO(CognomNom)2 - 1EXPLICACIÓ(CognomNom)2  

1FOTO(CognomNom)3 - 1EXPLICACIÓ(CognomNom)3 

- Concurs de cartell: 1 únic arxiu  

1CARTELL(CognomNom) 

- Concurs vídeo: 1 únic arxiu 

1VIDEO(CognomNom) 

Per la resta de categories, els noms dels arxius segueixen el mateix esquema, canviant              
únicament el  primer número  que ha de ser: 

2 per 2n d’ESO - 3 per 3r d’ESO - 4 per 4t d’ESO - 5 per batxillerat -  
6 per pares i mares i professorat 

 El fet de participar en algun dels concursos suposa la plena acceptació d’aquestes bases. 

Per a qualsevol dubte o informació complementària adreceu-vos al professorat del           
Departament de Ciències. 

Sant Cugat del Vallès, 25 de setembre de 2019 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScznE40J3HFn_5i6kUKMMfG_kQX0MSsKhrk3qN_tKsGOtT1sw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScznE40J3HFn_5i6kUKMMfG_kQX0MSsKhrk3qN_tKsGOtT1sw/viewform?usp=pp_url

