
Sortida C2EM 12 de juliol de 2016

Informació IMPORTANT 
i útil pels inscrits

Tibidabo Ciència: Atraccions, Recerca i Exposicions    

IMPORTANT portar calçat còmode, ampolleta d’aigua o cantimplora i no tenir
dificultats per caminar. 

1. Quin recorregut farem? Llocs i horaris.    (veure mapes al final)
MÀXIMA PUNTUALITAT,  no s'espera a ningú però hi ha punts de repesca.
Telèfon de contacte Mariona Petit 699399240 i Pau Senra 671659771.

Es  pot  pujar  amb  la  comitiva  però  el  lloc  d'inici  oficial  és  a  les  16.30h  al  punt
d'informació del Funicular al Parc d'atraccions del Tibidabo. Els inscrits poden agafar el
Funicular gratis esmentant Congrés de Matemàtiques.

Comitiva: sortirà de la UB i us hi podeu afegir quan voleu. 
15.00h Trobada a la porta de la UB

15.15h Sortida cap als Ferrocarrils de la Generalitat que porten a l'Avinguda Tibidabo.
Esperarem a l'Andana a la part de davant del tren i agafarem el de les 15:21. Aquesta
línia té trens cada 6 minuts i triguen 10 minuts en arribar.

15.31h Arribada a Avinguda Tibidabo. Anirem a la parada del Bus 196 que surt de la
mateixa Avinguda i que puja al  peu del Funicular. Agafarem el Bus de les 15.45h
aproximadament. Aquest bus surt cada 10-15 minuts i triga uns 5 minuts en arribar al
Peu del Funicular.

16.00h Arribada al Peu del Funicular. Agafarem el primer Funicular, el preu és gratuït
NOMÉS pels inscrits a la sortida cal dir “Congrés de Matemàtiques”. Arribem al Parc i
esperem al Balcó-mirador.  

16.30h Inici  de  la  visita,  passarem llista  i  entrarem al  Parc  que està  tancat  als
visitants. Si algú arriba tard és possible que no pugui sumar-se a la visita, caldrà que
esperi al punt d'informació a que sortim del Parc per iniciar la baixada.

17.15h (aproximadament) Sortida del Parc i reunió al punt d'informació.

17.20h Inici de la baixada. 

17.30h Arribada a la Mentora Alsina. Visita de l'espai.

18.00h Sortida de la Mentora Alsina i baixada pel costat de l'Observatori Fabra (qui el
vulgui  visitar  pot reservar  per  fer-ho dilluns 18 de juliol  a les 10h) fins arribar  a
Cosmocaixa.

18.40h Aproximadament arribada a Cosmocaixa. Tancament de la sortida i accés a
serveis. Qui vulgui podrà fer la visita a Cosmocaixa (veure material).



Sortida C2EM 12 de juliol de 2016. Tibidabo Ciència: Atraccions, Recerca i Exposicions / 2  

Mapes

2. Què hi veurem a cada lloc?

Aquesta proposta permet enllaçar quatre espais emblemàtics molt diferents entre si
però que permeten complementar-se entre ells, especialment si ja feu la visita a un
dels espais, a més a més de totes les propostes que puguin sortir durant el trajecte
(vinculades a biologia, geologia o història). Els espais són:

• Parc d'atraccions del Tibidabo
• La Mentora Alsina
• Observatori Fabra
• Cosmocaixa 

El nivell  de possibles aplicacions didàctiques: secundària i  batxillerat. Tot i  que els
espais són prou versàtils com per tenir usos per a primària. 

Parc d’Atraccions del Tibidabo: 
Aquest espai actualment té una oferta didàctica existent de ciència i tecnologia. 
A la sortida què farem?: Durant uns 45 minuts, ens rebrà la persona responsable
del  dossier  didàctic  de  Ciència  i  Tecnologia,  Lluís  Ribas  Duran,  professor  de
tecnologia,  Conservador  Mecànic  del  Museu  d'Autòmats  del  Tibidabo i  coordinador
d'Activitats didàctiques. Amb ell visitarem algunes de les atraccions que es presenten
al  dossier  didàctic  i  podrem  veure  possibles  usos  i  associacions  per  a  les
matemàtiques.  De  la  mateixa  manera  podrem proposar  i  comentar  noves  idees  i
col·laboracions a curt o llarg termini amb la persona que ens farà la visita. Sovint el
què cal primer és que les persones que poden impulsar accions es trobin. 
El  Parc  d'Atraccions  disposa  de  diferents  espais  singulars  en  el  quals  es  poden
desenvolupar activitats didàctiques de matemàtiques: la sala de miralls, el balcó,... A
les ampliacions podeu trobar més informació.
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La Mentora Alsina: 
Aquest edifici actualment forma part d'un projecte okupa impulsat per l'associació
La Experimental,  que  està  en  converses  amb el  districte  i  el  curs  2016-2017
iniciarà un pilot d'activitats didàctiques de ciència mirant de recuperar l'esperit
d'innovació en didàctica de la ciència que va generar la creació del Gabinet de Física
Experimental  Mentora  Alsina.  Aquest  espai  es  reobrirà  el  proper  curs  per  a
realitzar-hi visites escolars per conèixer l’edifici i la seva història i realitzar un conjunt
d’activitats d’observació científica manipulant materials per donar pas a debats sobre
continguts a classe.
El  Laboratori  de  Física  de  Ferran  Alsina (1907)  va  ser  un  model  pioner  a
Catalunya que va contribuir a la formació d’estudiants i demostració de certs principis
físics. Actualment els instruments es troben al mNACTEC a Terrassa a on es poden fer
tallers. 
A la sortida què farem?: durant 30 minuts farem un tast d'algunes de les propostes
més vinculades a les matemàtiques que s'oferiran el curs vinent i  podrem fer una
visita a les zones exteriors per conèixer altres branques del projecte. 

Observatori Fabra: 
Recordatori:  No  entrarem  a  l'Observatori  Fabra  per  problemes  logístics  amb
l'activitat “Sopar amb Estrelles”, però tothom que ho desitgi pot apuntar-se per fer-hi
una visita amb el responsable d'activitats educatives el dilluns 18 de juliol a les 11h.
Aquest  espai  de recerca propietat  de la  Reial  Acadèmia de Ciències i  Arts de
Barcelona disposa actualment d'una oferta didàctica que podeu trobar al seu web
(fabra.cat) i al punt ampliacions d'aquest document. L'oferta actual s'adapta als grups
escolars d'entre 10 i 30 anys, vinculada a mesura, instrumentació, recerca, recollida,
presentació i comparació de dades en camps com l'astronomia, la meteorologia o la
geologia.
A la sortida què farem?: Passarem pel costat i apuntarem el nom de tots els que
vulguin contactar amb els responsables de l'Observatori Fabra i conèixer la seva oferta
i la possibilitat de nous usos. Poder contactar els responsables de cada equipament és
un dels punts fonamentals per proposar noves rutes i usos didàctics.

Cosmocaixa:
Aquest espai serà el punt final del recorregut, doncs si es proposa qualsevol activitat
amb alumnat vinculada a la  baixada des del  Parc d'Atraccions aquest  és un punt
excel·lent de finalització, es faci o no activitats en l'espai. Des d'aquest punt de vista
logístic,  és  poc conegut,  que la  plaça del  Cosmocaixa és un espai  públic  obert  a
tothom que disposa de serveis (bar, tenda i lavabos) i racons com el rellotge de sol,
l'esfera terrestre, les graderies del Planetari, el bosc mediterrani o el pèndol caòtic on
es poden realitzar activitats didàctiques.  
A la sortida què farem?  Aquest serà el nostre punt d'arribada i tancament de la
visita amb una breu presentació dels espais i les seves possibilitats. Tothom que ho
desitgi  podrà realitzar  una visita lliure  al  Cosmocaixa enllaçant amb l'altre  sortida
proposada al C2EM “Cosmocaixa, matemàtica al descobert” amb la idea de treure
profit per la didàctica de les matemàtiques de les visites que ja fan el professorat de
ciències de molts centres. Es pot trobar la informació a l'apartat ampliació.
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3. Ampliacions:  Us fem alguns apunts com a complement, més enllà de totes les
ampliacions que de ben segur s'han fet fins ara i de totes les que es faran, utilitzant
els diferents espais o l'entorn.

Parc d'atraccions del Tibidabo:El Josep Rey i el Manel Udina del MMACA (entre
moltíssimes  altres  coses),  tenen  diversos  materials  i  articles  publicats  referent  al
tractament per la didàctica de les matemàtiques de  Miralls i  d'Engranatges.  Els
podeu contactar directament o a través del MMACA, de la SCM o de la FEEMCAT.

Observatori Fabra: Contacte: Alfons Puertas, 93 417 57 36
La reserva es pot fer  directament  o a través del  PAE.  L'accés  directe al  material
didàctic és: http://www.fabra.cat/visites/index.html
DESCOBRIM L’OBSERVATORI FABRA
Edat recomanada: A partir de 10 anys. Horari: de dimarts a divendres, de 10h a 12h.
Preu: 5 euros/alumne. Els mestres i acompanyants no paguen entrada.
A continuació us mostrem els continguts màxims de les visites escolars a l’Observatori
Fabra. Cal que tingueu molt present que per sobre de tot us volem oferir flexibilitat i
que, per tant,  podem consensuar un guió adaptat als vostres interessos dins dels
continguts que ara us detallem. 
Descripció de l’activitat: Els nois i noies aprenen quina és la funció de les diferents
seccions  de  l'Observatori  Fabra:  astronomia,  meteorologia  i  sismologia.  L'activitat
bàsica s'articula en tres apartats, per bé que oferim flexibilitat per adaptar-nos a les
necessitats específiques del grup:
1. A l'exterior es visita l'estació meteorològica. Se'n descriuen els instruments, què
mesuren  i  com  funcionen.  També  es  fa  atenció  especial  a  altres  aspectes  de
l’observació no instrumental: núvols, fenòmens òptics, fenologia, etc.
2. A l'interior, al museu, una maqueta del sistema solar reprodueix els moviments dels
planetes al voltant del Sol. Aquí també s'expliquen els instruments antics que han
format part de la història de l'Observatori Fabra.
3. La cúpula de l'observatori, on està situat el telescopi, ens servirà per parlar de la
feina dels astrònoms i d'algunes de les característiques d'aquest instrument 

Cosmocaixa
Aquest equipament és un gran espai, amb un fort moviment de continguts i per tant
la seva riquesa d'usos és molt gran. Aquí us enunciem algunes activitats que es poden
proposar a l'alumnat que visita Cosmocaixa per fer tallers de ciències i que després
disposen de temps lliure per recorre els diferents espais. És una proposta inicial que
pot anar enriquint-se amb d'altres propostes. Podeu veure més detalls al document de
la Sortida de Cosmocaixa que facilitarem a aquelles persones que vulguin fer la visita.
Breument els enunciats de les activitats són: 
1. Localitza deu paràboles 
2. Localitza dos espais a on hi han potències de 10, digues a què fan referència
3. Visita l'exposició Formes (davant del bosc inundat), escull dues de les formes i mira
quines funcions tenen associades. Trobes alguna pista a les expressions matemàtiques
que la relacionin amb la forma?
4. Troba l'espai a on hi ha la fórmula per calcular la distància a l'horitzó, comenta el
raonament que segueix el text explicatiu. Et convenç?
5.  A l'entrada hi  ha tot  de fórmules fonamentals  de la  ciència,  la  majoria no les
coneixes  encara,  tria  la  que  et  sembli  més  bonica/misteriosa/estranya  o  una
qualsevol. Apunta-la, digues perquè l'has triat, mira l'explicació del plafó i digues si té
constants, variables i quins són els símbols d'operacions.

http://www.fabra.cat/visites/index.html

