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Dempeus, mirant el mar mediterrani des de l’escala d’un dels amfiteatres del 

Fòrum, a la Sara Hernández li brillen els ulls. S’està imaginant com una colla 

d’alumnes participants a Visions balla expressant un sentiment difícilment 

quantificable com és l’emoció davant l’art. Però a la vegada tenen a les mans 

una petita meravella, fruit de la ciència dels darrers 300 anys: el telèfon mòbil. 

Aquest aparell ens permet, entre d’altres moltes coses, mesurar l’acceleració del 

nostre cos. Quantificar el moviment... i un pot caure en la temptació simplista 

de pensar que és una llàstima “reduir” l’art a quantitats que es poden mesurar. 

Nosaltres, però, tenim una altra visió: la mirada de l’artista i del científic es 

complementen. I d’aquesta forma dissenyem les activitats que us proposem 

aquest any. Un garbuix de mirades diferents que es complementen.

Les mirades de les matemàtiques, la biologia, la química, la física i la tecnologia 

es barregen amb les mirades de músics i ballarines, i també amb la mirada de 

nena que aprèn jugant. El 14 de febrer al parc del Fòrum el més important és 

que jugueu. Jugueu amb arc i fletxes per aprendre els conceptes darrere els xocs 

(inelàstics). Jugueu amb avions de paper per aprendre a quantificar l’èxit d’un 

disseny. Balleu com una nena amb les matemàtiques per aprendre el que és una 

funció periòdica, una funció quadràtica, una funció lineal. Escolteu com un nen 

un instrument que es toca sense que ningú el toqui, i que la vostra curiositat us 

dugui allà on vulgui!

Bones Visions.  Luis Carlos Pardo i Artur Paz
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Hi ha un pèl a la meva sopa. Els sospitosos són el cambrer, 

el cuiner... o fins i tot jo mateixa que amb la cullera l’aparto 

fastiguejada. Per saber de qui és el pèl, i trobar el culpable, 

farem un experiment molt semblant al que es fa per identificar 

l’ADN en un crim. 

 En el nostre cas, una persona amb un pèl de menys. 

Aprendrem a més, com es fa aquest experiment en centres 

de recerca de tot el món, i també en medicina forense. I 

potser trobarem o no el culpable, però, en qualsevol cas, 

aprendrem una tècnica per “mesurar” la grandària de 

fragments d’ADN: l’electroforesi.

Objectiu_Experimentar amb una tècnica que ens 

permet analitzar l’ADN: l’electroforesi. 

Assignatures_Biologia_Química_Física

Hi ha un pèl 
a la meva sopa

Les proteïnes són un dels maons amb els quals es basa la vida: 

construeixen el nostre cos (pell i ossos), el fan moure (músculs), 

fan que funcioni tota la nostra maquinària química o ens permeten 

que els nostres sentits funcionin... entre altres moltes coses. La 

seva formació depèn d’un mecanisme mitjançant el qual es fa 

una còpia d’una petita regió del nostre genoma (l’ARNm) per tal 

de passar-li a unes petites màquines moleculars (els ribosomes) 

que llegeixen aquest codi i l’interpreten tot formant la proteïna, 

El joc del ribosoma

Objectiu_Aprendre com es formen les proteïnes 

al cos humà... i fascinar-se amb aquest mecanis-

me. Assignatures_Biologia

Podem simplificar l’estructura del nostre cos com una 

composició complexa d’aigua salada i greix. Aquesta 

composició ha d’estar dintre d’uns paràmetres coneguts, en 

cas contrari probablement tinguem alguna mena de malaltia. 

 Per tant és important mesurar la composició 

d’aquesta barreja al nostre cos, però, si pot ser, sense haver 

de fer-ho d’una forma invasiva. I en aquest punt és on el 

senyor Ohm acudeix al rescat: la resistència de l’aigua amb 

electròlits com la sal i el greix tenen una resistència mot 

diferent, que podem mesurar fent passar petitíssims corrents 

pel cos. La tècnica que utilitzen els metges per mesurar la 

proporció de greix al nostre cos, de fet, és una mica més 

complicada doncs el corrent que es fa passar és altern. 

 Nosaltres farem un experiment simplificat, però 

molt semblant, i mesurarem la conductivitat d’un cogombre 

per tal d’esbrinar la quantitat de sal que conté.

Un cos molt conductor

Objectiu_Mesurar la conductivitat de materials. 

Assignatures_Biologia_Física_Química

aminoàcid a aminoàcid. En aquesta activitat nosaltres formarem 

part d’aquesta complexa maquinària i formarem proteïnes. Però 

cal anar amb compte. Un error en la transcripció de l’ADN pot 

donar com a resultat una proteïna errònia i causar una malaltia!.

B
IO
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G
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Fer un metall resistent a la corrosió o cobrir amb una fina 

capa d’or de micres el xip d’una targeta de crèdit és possible 

gràcies a la productiva barreja d’electricitat i química. Amb 

l’electrodeposició utilitzem l’excés de càrrega positiva que 

pot tenir un metall en dissolució per fer-lo moure d’aquí 

cap allà. Per aconseguir-ho farem passar un corrent elèctric 

per la dissolució entre dos elèctrodes. Els ions de coure, 

positius com són, aniran a buscar l’elèctrode negatiu i allà 

es quedaran ben enganxats formant una capa que donarà 

al material les propietats que volíem.

El misteriòs cas del 
metall que s’enganxa

L’equilibri àcid base es una ferotge competència entre ions 

hidroni (H3O+) i ions hidròxid (OH-). Fixeu-vos que junts 

formen un compost tant innocu com l’aigua (H3O++OH-= 

2H2O)... però un excés d’un o de l’altre fan que l’aigua 

es torni violenta i agressiva. I això ho podem aconseguir 

afegint a l’aigua àcids o bases. 

 Nosaltres traurem l’aigua del seu equilibri natural 

afegint un àcid... no gaire violent (per seguretat!). Generarem 

per tant un excés d’ions hidroni. El nostre objectiu serà 

neutralitzar aquests ions positius afegint els seus companys 

negatius: els ions hidròxid. Cada cop que n’afegim un, 

“matem” un ió hidroni, i el convertim en aigua... i com 

que sabrem quants ions hidroni haurem afegit... podrem 

determinar com era d’àcid el nostre producte inicial!.

Està molt àcid... 
però quant?

Objectiu_Mesurar l’acidesa d’un líquid 

problema. Assignatures_Química_Mates
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“Natura morta de cigrons en un bol cobert per una fina capa de plàstic, després de sortir de la nevera”.

Tècnica: fotografia original amb lent macro (sense retoc digital). Ràtio 16:9.

Objectiu_Entendre i experimentar amb 

l’electrodeposició dels materials.

Assignatures_Química_Física

Un dia li van preguntar a Albert Einstein: si tinguessis un 

material i et deixessin mesurar una única propietat per 

investigar-lo, quina propietat escolliries? No no s’ho va 

pensar dos cops: la calor específica! En una primera 

aproximació, podríem dir que la calor específica ens 

determina la quantitat de calor que un material pot absorbir 

per unitat de massa... i això, de fet, està íntimament lligat a 

la seva estructura molecular. 

 Nosaltres farem un experiment que ens permetrà 

determinar la calor específica d’un objecte per intentar 

determinar de quin material està fet... però abans 

prepararem un bany al nostre aneguet de goma.

Mesurant la calor

Objectiu_Determinar la calor específica d’un ma-

terial. Assignatures_Química_Física_Mates

La ciència ha entrat a la cuina, i ho ha fet per la porta 

gran. Moltes de les cuines de les grans cuineres i dels grans 

cuiners actuals semblen més un laboratori que un lloc on 

es prepara menjar. Per haver poder fet aquest salt creatiu, 

però, primer cal investigar, i aquí és on entra el químic a la 

nostra cuina particular. Ens ensenyarà els secrets darrere 

plats tan comuns com l’ou ferrat... però també ens ensenyarà 

com es pot fer una esferificació d’un aliment... per crear, per 

exemple, caviar d’oli d’oliva.

Un químic a la meva cuina

Objectiu_Identificar els processos químics i físics 

que tenen lloc en cuinar. 

Assignatures_Química_Física



La corda de l’arc es tensa, tot guanyant la fletxa energia 

potencial. Quant de sobte. Fuishhh!! Surt disparada amb 

una quantitat de moviment que ens diu la seva tendència a 

anar recta. De sobte es troba un obstacle al seu camí. Un 

bloc penjat al que la fletxa, violentament li cedeix la seva 

quantitat de moviment. A partir d’aquest moment, bloc i fletxa 

junts, comencen un nou moviment. A causa de les cordes que 

els aguanten, el conjunt guanya alçada tot augmentant la 

seva energia potencial gravitatòria... a expenses de perdre 

l’energia cinètica. Inexorablement l’energia cinètica es va 

esgotant. Ja només queda un bri. Però omplert d’energia 

potencial, bloc i fletxa arriben a la màxima alçada. I és 

llavors quan l’estudiant s’atansa, pren la mesura, i desfent 

el camí del xoc i l’elevació del bloc aconsegueix calcular la 

velocitat inicial de la fletxa.

Un xoc com una fletxa

Objectiu_Mesurar la velocitat d’una fletxa 

amb un péndol balístic. Assignatures_Física_
Mates_Trigonometria

FÍSICA

Una enginyera és a la vora d’un llac en calma. Està 

concentrada. Llença pedres que reboten contra la seva 

superfície, i de sobte pensa en la seva recerca en fibres 

òptiques. Té gràcia, pensa: les pedres i la llum en una fibra 

òptica es comporten de forma tan similar!

 La llum va sempre recta. I això és un problema. Per 

poder canviar la trajectòria de la llum podem fer dues coses: 

o la fem rebotar contra una superfície brillant, o la fem passar 

per un material com el vidre o el plàstic tot canviant l’angle 

amb el que es mou... però en determinades circumstàncies, 

si l’angle amb que la llum intenta sortir d’un troç de plàstic 

és prou rasant a la superfície, la llum rebota. Igual que fan 

les pedres al llac. I aquest angle només es pot determinar 

coneixent les lleis de reflexió i refracció. I aquestes lleis son 

les que haureu de dominar si voleu aconseguir alliberar el 

nostre raig de llum làser del nostre particular laberint.

Refraction game

Objectiu_Aplicar les lleis de refracció i reflexió 

per alliberar un feix làser d’un laberint. 

Assignatures_Física_Mates

Existeix algun instrument que es pugui tocar sense tocar-lo? 

Doncs sí. I fa més de cent anys que existeix! Es diu Theremin, 

i el va inventar un enginyer rus quan estudiava circuits 

electrònics de detecció de presència. De fet el Theremin 

és l’instrument elèctric més antic que existeix, molt més 

que la guitarra elèctrica. Hi ha molt pocs Thereministes al 

món, però nosaltres tindrem l’honor d’escoltar un d’ells en 

Un circuit que canta

directe... acompanyat per una científica que ens explicarà 

com funciona aquest estrany instrument.

Objectiu_Aprendre com podem fer música amb 

un circuit RLC. 

Assignatures_Física_Mates_Música
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Gimcana trigonomètrica
La trigonometria ens envolta. Des del GPS fins als 

controladors aeris s’utilitzen sinus i cosinus per determinar 

les posicions dels objectes. S’utilitzen per determinar 

alçades i per construir carreteres i túnels. Fins i tot per 

arribar a la porta que ens durà a l’èxit al Parc del Fòrum 

en la nostra particular gimcana trigonomètrica!! Per tal de 

trobar el vostre camí haureu de resoldre enigmes i mesurar 

amb molta cura angles i distàncies. Només així podreu anar 

superant els reptes que us proposem i arribar a la vostra 

fita: esdevenir un veritable Mestre Trigonomètric.

Objectiu_Aprendre la utilitat de les funcions 

trigonomètriques.  

Assignatures_Mates_Trigonometria

M
A

TE
S

Objectiu_Descobrir una branca de les 

matemàtiques anomenada teoria de jocs.  

Assignatures_Mates_Economia

El mercat matemàtic
Cooperar o no cooperar: aquest és el dilema... Un podria 

pensar que cooperem perquè som “bones persones” però 

que, de fet, l’egoisme és el que ens faria guanyar en l’àmbit 

personal. Res més lluny de la realitat. Fins i tot si l’únic que 

volguéssim fos el nostre guany egoista, el més intel·ligent és 

un subtil equilibri entre la cooperació i la no-cooperació. El 

més sorprenent és que aquest equilibri es pot estudiar amb 

una branca de les matemàtiques que s’anomena teoria de 

jocs. I avui, en viu i en directe, farem un d’aquests jocs que 

permeten als científics quantificar la forma en què el nostre 

cervell treballa quan està en societat.

Objectiu_Aprendre les característiques gràfiques 

d’algunes funcions.  

Assignatures_Mates

Ball de funcions
Potser només sóc un petit píxel en una pantalla... però 

sóc un píxel intel·ligent! D’aquesta manera, esdevenint els 

estudiants píxels en la nostra pantalla humana, aprendrem 

la forma d’algunes de les funcions més comunes de les 

matemàtiques... i perquè no?, podrem resoldre fins i tot 

equacions. Per acabar la festa ens marcarem una ballaruga 

amb les funcions: funcions creixents, lineals, quadràtiques, 

sinus, cosinus... totes elles tenen la seva particular forma que 

nosaltres aprendrem amb el ball de funcions.

06 visions STEAM FÒRUM 2020



Els avions de paper són una cosa molt seriosa. La quantitat 

de física i tecnologia en aquest pam quadrat de paper és 

més gran del que sembla a primera vista. Nosaltres només 

estudiarem un factor determinat en la seva trajectòria: la 

posició del seu centre de masses... però per poder fer l’estudi 

necessitem professionalitzar el nostre llançament d’avions 

de paper. Utilitzarem una llançadora per tal d’assegurar-

nos que la velocitat inicial de tots els avions sigui la mateixa. 

Aprofitarem, a més, els llançaments per fer un experiment 

cooperatiu: entre totes i tots farem una estadística de l’efecte 

dels nostres dissenys!.

Tecnologia dels avions 
de paper

Objectiu_Dissenyar un avió de paper, 

i quantificar els efectes d’aquest disseny.

Assignatures_Tecnologia_Estadística

TECN
O

Tenim tres petits acceleròmetres a la nostra butxaca. Al 

nostre telèfon mòbil. Aquests petits dispositius poden contar 

les passes que donem durant un dia, o saber si ens estem 

movent o estem quiets. En concret poden determinar si ens 

comencem a moure o ens aturem, o si canviem de direcció un 

cop estem passejant tranquil·lament a velocitat constant... i a 

física tenim un nom per cadascuna d’aquestes acceleracions: 

La dansa de l’acceleració

Objectiu_Entendre com funciona un acceleròme-

tre. Mesurar l’acceleració normal i tangencial.

Assignatures_Tecnologia_Física

La resistència dels microbis als antibiòtics és un problema. 

Un gran problema. A principis de segle passat molta gent 

moria d’infeccions que ara tractem de forma rutinària 

gràcies als antibiòtics. Però darrerament el seu abús i no 

seguir correctament les indicacions del metge en prendre’ls 

ens pot fer retrocedir cent anys. Per entendre el perquè 

d’aquesta resistència, el millor és jugar al nostre particular 

“pilla-pilla 2.0”. En la nostra versió d’aquest joc viureu 

l’aferrissada lluita entre antibiòtics i microbis, i aprofitarem 

les dades que recollim per fer un macro-experiment entre 

tothom que hi jugui!.

Pilla-Pilla 2.0

Objectiu_Aprendre a analitzar dades. Entendre la 

importància dels antibiòtics. Assignatures_Tecno-
logia_Biologia_Mates_Estadística

els canvis en la rapidesa del moviment els mesurem amb 

l’acceleració tangencial, i els canvis en la direcció amb 

l’acceleració normal. La cosa encara es posa més interessant 

si posem en mans... i peus i malucs d’una ballarina aquests 

sensors. La combinació pot ser... millor que ho veieu!.
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Després d’un dia al laboratori un investigador es fa uns espa-
guetis. Omple l’olla amb 500g d’aigua (massa, m) i encén el foc 
fins que la temperatura augmenta de 25º a 100ºC (increment de 
temperatura, ΔT). De fet, el científic hauria trigat menys temps a 
escalfar la mateixa quantitat d’oli per fer-se unes patates fregi-
des: l’oli té una calor específica (C  ) més baixa. 

La calor (Q) que necessita per escalfar l’aigua o l’oli és, per tant, 
més gran com més gran és la massa d’allò que escalfa i com més 
gran és l’increment de temperatura... i depèn també del material 
que escalfem! L’aigua té una calor específica gran, i triga molt a 
escalfar-se... i també triga molt a refredar-se. El contrari succeeix 
amb l’oli, té una calor especifica més petita i s’escalfa i es refreda 
molt ràpidament... i encara amb més rapidesa ho fan els metalls.

Fixeu-vos també en el fet que si un objecte guanya calor, la seva 
temperatura augmenta i per tant la calor Q és positiva, però si en 
perd, la seva temperatura disminueix i la calor és, per tant,
negativa.

Però... i si ara apaguem el foc i afegim els espaguetis? Doncs els 
espaguetis absorbiran part de la calor que tenia l’aigua fins que 
aigua i espaguetis quedin a la mateixa temperatura. Si suposem
que la calor no va enlloc la calor que “surt” de l’aigua “entra” als 
espaguetis. Quantificant la frase: Q      +Q             i per tant:

Q [cal]: calor bescanviada pel sistema
C [cal/gºC]: calor específica
m [g]: massa
ΔT [ºC]: increment de temperatura

Q3: Calor

F1: Xocs

B1: Llei d’Ohm

Q = C mΔTe

e

e

P = mv

ΔV
I=

R

P [kg·m/s]: quantitat de moviment
v [m/s]: velocitat
m[kg]: massa

Nota aclaridora:

No volem ni podem explicar en aquest espai reduït la física, la 
química i les matemàtiques que heu fet durant anys. Això és 
només un recordatori de conceptes i fórmules bàsiques per fer 
les activitats. La teoria en tota la seva extensió i amb tots els seus 
matisos la fareu o l’heu fet a classe. Per tant, ens hem permès 
algunes “llicències poètiques” per tal de prioritzar la comprensió. 
Això vol dir que, si voleu buscar tres peus al gat, els trobareu! 
Hem intentat, però, indicar aquests tres peus quan els hem 
trobat.

La trajectòria d’un mosquit a l’estiu es pot canviar fàcilment amb 
un cansat i automàtic moviment de mà. Intenta ara fer el mateix 
amb un camió carregat d’insecticida a 100 km/h per una auto-
pista. No te’n sortiràs: la força que has d’aplicar és massa gran. 
D’això es va adonar Newton fa temps: per quantificar com de difí-
cil és canviar la velocitat d’un objecte es va inventar la quantitat 
de moviment.

En un xoc entre la fletxa del nostre experiment i la nostra diana 
no actua cap força que no sigui entre diana i fletxa, i això fa que 
la quantitat de moviment es conservi*. Al principi es mou la
fletxa només. Al final es mouen diana i fletxa junts, per tant:

Estem a sota d’un riu que corre muntanya avall entre rocs i 
troncs. Si mesurem el seu cabal a la part més alta i més baixa de 
la muntanya veurem que aquest disminueix com més pedres i 
troncs hagi trobat. El contrari succeeix amb l’alçada: com més 
alta sigui la muntanya, més intens serà el cabal del riu a la part 
baixa de la muntanya. El que passa en un corrent elèctric és molt
similar. De fet ens podem imaginar el corrent elèctric com un “riu 
d’electrons” d’un cert cadal.

La intensitat d’un corrent elèctric I mesura la quantitat d’elec-
trons que passen per un cable elèctric per unitat de temps i es 
mesura en Amperes. Quan aquest corrent travessa una resistèn-
cia, el cabal electrònic al seu interior augmenta com més gran 
és la diferència de l’energia potencial dels electrons entre el 
principi i el final de la resistència. Podríem dir que els electrons 
aniran més de pressa si “cauen des de més a dalt” i per tant pas-
saran més per unitat de temps. Aquesta alçada està donada per 
la diferència de potencial ΔV. 

Per últim la resistència mesura la dificultat que tenen els elec-
trons per travessar la resistència i, igual que els troncs i les pe-
dres del nostre riu de muntanya, farà que la intensitat del corrent
disminueixi.

I d’aquí ja podem aïllar la temperatura final de la barreja o la 
calor específica dels espaguetis. Depèn de cap a on dirigim la 
nostra curiositat.*

aigua  espaguetis

* Ho sabem. L’explicació fa molta flaire de què la calor és un fluid... el 
famós calòric que fins i tot Lavoisier va defensar! Però, què hi farem!, 
l’explicació així resulta molt intuïtiva. La mateixa intuïció que va fer que 
Carnot imaginés una màquina tèrmica per la qual cau el calòric i el va fer 
enunciar el segon principi de la termodinàmica!

C     · m  · (T    - T      ) + C        · m     · (T    - T          ) = 0e,a     a     fin     ini,a        e,spg     spg     fin     ini,spg  

I [A]: intensitat del corrent
ΔV [V]: diferència de potencial
R [Ω]: Resistència

* El símil hidràulic correcte és més correcte si s’assumeix diferència de 

potencial a pressió i intensitat a cadal.
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F3: Refraction Game

v =

m  · v  = (m  +m ) · vf    f         d     f      d+f

Petit recordatori de fòrmules



α

α
n

n

α

b
c

F3: Refraction Game

n : es l’index de refracció del medi del raig incident
n : index de refracció del medi del raig refractat
α  : angle d’incidència
α   : angle refracció

Un cop la fletxa està clavada, només queda que l’energia asso-
ciada al moviment (l’energia cinètica) es converteixi en energia 
potencial gravitatòria del conjunt diana + fletxa:

Però resulta que no mesurem l’alçada... mesurem un angle, ja 
que tenim la diana agafada per uns suports de longitud L. Per 

tant h = L (1-cos α) on α és l’angle que podeu mesurar en el nos-
tre muntatge. Ara agafem totes aquestes equacions, les posem a 
l’olla, remenem, i obtenim la relació entre l’angle i la velocitat de 
la fletxa. Tatxaaan!

Si el protagonista del segle XX va ser l’electró, el protagonista del 
segle XXI serà el fotó. Nosaltres començarem per les dues lleis 
que ens han permès desenvolupar la fibra òptica: la reflexió i la 
refracció. La llei de reflexió és senzilla: l’angle amb què incideix 
la llum sobre un mirall, és igual a l’angle amb què surt reflectit. I 
no cal afegir res més.

El problema el tenim quan la llum no rebota sinó que passa d’un 
material a un altre. En el nostre cas de l’aire al vidre i viceversa. 
En aquest cas l’angle amb què incideix la llum i l’angle de la llum 
després d’entrar al medi estan relacionats per la llei de Snell. En 
el nostre experiment es poden donar dos casos: si el raig va de 
l’aire al vidre, o del vidre a l’aire. En el primer cas, la llum tendeix 
a anar dintre el vidre més perpendicular del que va entrar, i en el 
segon cas se separa d’aquesta perpendicular: va més enganxat a 
la superfície.

De fet, si augmentem l’angle d’incidència, pot arribar un moment 
en què la llum vagi tan enganxada a la superfície que el seu an-
gle de refracció sigui de 90º és a dir que es quedi atrapada dins 
el vidre. L’angle d’incidència pel que passa això és l’angle crític. 
I si l’augmentem encara més, el vidre actuarà com un mirall... i 
llavors podrem dissenyar fibres òptiques!

*Això no és del tot cert. La tensió que aguanta el bloc existeix... si no cau-
ria la diana!, però resulta que el moviment de la fletxa, i el de la diana
després del xoc tenen lloc en el pla horitzontal... i la tensió actua en el pla 
vertical.

n  · sin(α  ) = n  · sin(α    ) i             i         R            R

 i

 i

 R

 R

 R

 i
 i

 R

 i

v =
m   + m d       f 2gR(1-cos α) m f f

f    f         d     f      d+f

(m  +m ) · v      = (m  +m ) ghb     f      b+f        b      f    

T2: Acceleració

a  =n

n

v 2

2 R

a  [m/s^2]: acceleracio normals
R [m]: radi de corbatura
v [m/s]: mòdul de la velocitat

La natura és mandrosa: si un objecte avança en línia recta.... 
doncs ho continuarà fent. Podem, però, aplicar una força i can-
viar el seu moviment de dues formes. Una opció és fer que el cos
vagi més lent o més ràpid i una altra és fer que deixi d’anar en 
línia recta... O també podem fer les dues coses a la vegada: fer-lo 
girar cada cop més ràpid o més lentament. En qualsevol cas,
l’acceleració és qui ens marcarà què està passant: 

Si el cos va més de pressa o més lentament l’acceleració tangen-
cial at ens ho dirà. Podem veure l’acceleració tangencial en acció 
en el canvi de la velocitat que ens mostra el velocímetre d’un 
cotxe o una moto.

Si el cos canvia de direcció, l’acceleració normal an deixarà de 
ser nul·la i entrarà en acció. Per exemple, si agafem una corba 
amb un cotxe, aquesta acceleració serà més gran com més 
tancada sigui la corba i com més ràpid circulem... i aquests dos 
efectes els podem veure en la fórmula que ens permet calcular-
la.

M1: Trigonometria

sin(α)= cos(α)= tan(α)=a a

b
α

β

 γ

c
a

A A A

c b

sin(α) sin(γ)sin(β)
a = b + c - 2bc · cos(α) 

He perdut el meu telèfon mòbil, però cap problema, google el 
trobarà... utilitzant trigonometria! I és que mesurar grans distàn-
cies no és gens fàcil, però mesurar angles és extremadament
senzill... i amb una gran precisió. Us recordem aquí les relacions 
en un triangle rectangle:

... i si el triangle no és rectangle?, una opció és deixar que el 
terror s’apoderi de nosaltres i sortir corrents en una direcció 
qualsevol cridant nooooo. L’altra opció és recordar els teoremes 
del sinus i del cosinus que ens relacionen els angles i els costats 
d’un triangle no rectangle.

1
2

= =
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OCELLETS

FUNCIONAMENT DE LA JORNADA
Porteu sempre a sobre el Passaport. 

Abans de començar la primera activitat assignada, escriviu el vostre nom, cognoms i centre.

Visions STEAM FÒRUM està organitzat en cinc temàtiques diferents. 

Considerem que fer entre quatre i cinc activitats durant la jornada és un bon objectiu. 
 

Un cop acabada una activitat, i abans de sortir, demaneu que us posin el segell de l’activitat en aquest passaport. 

No es posarà cap segell a aquelles persones que ja hagin sortit de l’espai de l’activitat. Un cop aconseguit el segell deixeu 

pas immediatament a les següents persones, i espereu a la resta de l’equip fora de l’espai de l’activitat, a una distància 

prudencial de la porta. Seguidament, dirigiu-vos a una nova activitat diferent. 

Totes les activitats tenen una capacitat màxima d’ocupació, i un espai determinat per fer la cua que cal respectar. 

Quan una prova arribi al límit d’ocupació, l’accés es tancarà. En aquest cas el millor serà buscar una altra activitat. 

La majoria d’activitats tenen una duració d’entre 20 i 30 minuts.

Només es pot accedir a una activitat per l’accés habilitat. No es pot accedir si aquesta ha començat. No es pot 

abandonar l’espai d’una activitat fins que aquesta ha acabat. Cal respectar sempre les indicacions dels monitor/es.

Estar a Visions STEAM FÒRUM significa agafar el compromís de participar activament en les activitats, 

amb bon humor, respecte i fraternitat, i a treballar en equips col·laboratius i autònoms de tres persones.

NORMATIVA GENERAL: només es pot accedir a les zones habilitades per les activitats; cadascú es fa responsable de les seves pertinences; 

qualsevol incidència s’ha de comunicar al personal de la instal·lació; cal tenir cura de les instal·lacions, col·laborant en el seu manteniment, 

i fent un bon ús dels banys i utilitzant les papereres selectives; no es permet menjar xiclets, pipes ni fruits secs que desprenguin peles en cap 

espai de la instal·lació; no es permet fumar enlloc de la instal·lació; no es permet la introducció d’envasos de vidre ni begudes alcohòliques. 

PASSAPORT VISIONS STEAM FÒRUM 2020

BIOLOGIA

Un cos molt 
conductor.

El joc del 
ribosoma.

Hi ha un pèl 
a la meva sopa.

TECNO

Tecnologia dels 
avions de paper.

La dansa de 
l’acceleració.

Pilla-Pilla 2.0.

QUÍMICA

Està molt àcid... 
però quant?
  

El misteriòs cas 
del metall que 
s’enganxa.

Mesurant la 
calor.

Un químic 
a la meva cuina.

FÍSICA

Un xoc com 
una fletxa.

Un circuit 
que canta.
  

Refraction 
game.

MATES

Gimcana trigo-
nomètrica.

Ball de 
funcions.

El mercat 
matemàtic.

Nom i Cognoms:       Centre:
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