
          
 

 

UNIVERSITAT DELS NENS I LES NENES DE CATALUNYA (UdN2.cat) – 
Curs 2012 - 2013 

Universitat 

 

Universitat Pompeu Fabra 

 

Data  

 

13 de febrer del 2013 

 

Lloc 

 

Campus de la Comunicació-Poblenou, Universitat Pompeu Fabra 

Carrer Roc Boronat, 138, 08018 Barcelona 

 

Nombre total de nens i nenes participants 

 

125 nens i nenes 

 

Organització general de la jornada i horaris 

 

La jornada “Jugant amb paraules de ciència” girarà entorn a una pregunta: 
“Quina és la importància que tenen les paraules especialitzades en el món 
acadèmic?” i s’organitzarà de la manera següent:  

- Començarà amb una breu explicació de la importància del lèxic per a la 
ciència.  

- A continuació els nenes i les nenes jugaran amb 5 jocs en gegant que 
treballen lèxic fonamental de la ciència.  

- Tot seguit, se’ls explicarà cóm hem fet un diccionari de ciència i se’ls 
demanarà que siguin ells mateixos qui intentin construir definicions de 
paraules. 

- Està previst que totes les definicions que es facin es pengin a un “arbre 
de la ciència” que hi haurà exposat a la Plaça Gutenberg del Campus 
de la Comunicació-Poblenou, situada al mig dels edificis del campus.1 

 

L’activitat es desenvoluparà el dia 13 de febrer del 2013, de 10 a 14 hores, al 
Campus de la Comunicació-Poblenou de la UPF i, a banda de la Plaça 
Gutenberg, s’ocuparan dues tipologies  espais: 

 

1) Sala Polivalent (per als 125 nenes i nenes) –  

horari de 10 a 12 hores  

                                                 
1
  La realització d’aquest punt dependrà de l’existència de pressupost per cobrir el cost que representa  



          
2) 5 Aules amb ordinadors (per a 5 grups de 25 nens i nenes) –  

horari de 12 a 13 hores 

Tallers que s’oferiran, responsables i continguts 

 

Atès que es tracta de jugar amb les paraules que refereixen a conceptes 
bàsics de la ciència, per tal de reforçar, llimar i precisar les paraules que obren 
la porta al coneixement científic, la jornada partirà d’una exposició lúdica i 
interactiva que convidarà als nens i a les nenes, així com als adults que els 
acompanyen, a jugar amb les paraules, significats i dibuixos. A tal efecte estan 
previstos 5 jocs clàssics per jugar en grup: 

 

1) La paciència és la mare de la ciència, un joc de cartes 

2) Cada ovella amb la seva parella, un joc de memòria 

3) Qui no corre vola, un joc de rapidesa 

4) Fent i desfent es fa l’aprenent, un joc de trencaclosques 

5) Molta llengua, poques mans, un joc d’embolics amb les mans i els peus 

 

La responsable d’aquests tallers és la Dra. Rosa Estopà Bagot, professora 
titular del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge i Investigadora 
de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada, amb el suport dels seus 
col·laboradors. 

 

 

 

 


