Qui Som?

Juguem
amb la
ciència!

L’Associació
socioeducativa
El
Gebre neix el 30 de gener de 2013
amb
l’objectiu
d’oferir
un
complement formatiu a totes les
persones relacionades a l’àmbit
educatiu.
En aquest sentit, pretenem oferir
diverses activitats de caire educatiu
dirigides a tota la població, infants,
mares i pares, avis, joves, mestres.

Tallers per a nens i
nenes de 0 a 7
anys

Col·laborarem amb diverses entitats
que comparteixin els nostres
objectius per tal de sumar sinèrgies
i poder esdevenir més útils al nostre
entorn.

Segueix-nos a
/somgebre

e

@somgebre

Associació Socioeducativa

TALLER 1 : QUINA ÉS
L’AIGUA QUE CORRE
MÉS?



Identificar els elements que
poden transportar més quantitat
d’aigua



Gaudir de l’activitat , tot iniciantse en el món de la ciència

DESCRIPCIÓ TALLER
La realització del taller consistirà en
descobrir quins són els elements que
ens permeten transportar més aigua
d’un punt a un altre. Aixi els infants
hauràn de diferenciar, I identificar
quins són els elements més adequats
per portar l’aigua des del punt de
partida fins la final d’un recorregut
establert. Al acabar, es realitzarà una
posada en comú per debatre els
resultats que s’han aconseguit I
descobrir quins són els materials que
ens ajuden a portar més aigua!

TALLER 2: UN VIATGE A
TRAVÉS
DE
TEXTURES,
FORMES I COLORS!
 Descobrir les diferents propietats
dels materials (forma, mida,
color,) a través de la manipulació
 Iniciar-se en el món de la ciència
tot gaudint de l’activitat proposada

DESCRIPCIÓ DEL TALLER
La realització d’aquest taller consistirà
en manipular amb els diferents
materials que es presenten (farina,
llegums, cafè...) I els diferents estris
que es posen a l’abast de l’infant
(embuts,
coladors,
gots…)
tot
descobrint
les diferències que
trobarem entre materials. Així farem
èmfasi en la textura, color, olor, forma
I mida del material I les possibilitats
de manipulació d’aquests. Farem
grans descobriments!

A CASA … Què podem
fer?

A
casa
podem
realitzar
aquests
experiments, amb la familia, els amics…
podem treballar I experimentar amb
aquests mateixos elements, però també en
podem afegir d’altres I augmentar la
complexitat: utilitzar diferents materials
quotidians a l’abast dels més petits com la
sal, o els cigrons, per exemple, sempre és
una bona experiència per fer ciència I
experimentar tots junts, familia I infants.
Podeu utilitzar tot tipus d’ingredients I
material per manipular, I descobrir les
diferents possibilitats que tenen!

