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Els nostres referents
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Quines eminències del món de la ciència 

coneixem?  Segurament sabríem nombrar a 

Einstein, Newton, Galileu... La ciència ha estat 

sempre associada als homes, mentre que les 

figures femenines han quedat invisibilitzades tot i 

que moltes han revolucionat la ciència tal i com la 

coneixem a dia d’avui.

CIÈNCIA I DONA 
(C.M. I C.S)

La ciència és femenina
Marie Curie és segurament la dona científica 

més famosa pels seus estudis sobre la 

radioactivitat. Però no va ser la única, algunes de 

les seves companyes científiques van ser:

Ada Lovelace i la programació

Ada va ser la primera programadora de la 

història, 100 anys abans que existissin els 

ordinadors! Va aconseguir programar la primera 

calculadora, que la van anomenar “màquina 

analítica”.

Rachel Carson i el medi ambient

Va ser la primera dona ecologista i va aconseguir 

que es prohibís un pesticida molt tòxic que es 

deia DDT i que posava en perill als animals i a les 

plantes.

Juguem a ser ordinadors i aprenem a 
programar

Experiment del cicle de l’aigua i del 
procés d’infiltració

Dinàmica participativa sobre l’efecte 
de la gravetat a l’Univers

Experimentació amb diferents 
reaccions químiques

Extracció de l’ADN de la saliva

Valentina Tereshkova, la 

primera dona astronauta

Valentina va ser la primera dona que va 

anar a l’espai i va donar 48 voltes a la Terra 

en 71 hores! 

Dorothy Hodgkin i la química

Dorothy va estudiar l’estructura de 

molècules molt importants com les 

vitamines, la insulina o la penicil·lina.

Rosalind Franklin i l’ADN

Va ser la científica que va descobrir que 

l’ADN té forma d’hèlix, tot i que el mèrit 

se’l va endur els seus companys Watson i 

Crick.



Els antibiòtics
Els antibiòtics són un tipus de medicaments 

que lluiten contra els bacteris i els fongs, 

però mai els virus! L’abús dels antibiòtics pot 

donar lloc a l’aparició de bacteris resistents 

als antibiòtics, un risc molt gran per la salut 

global. Per això és tan important prendre’ls 

correctament.

ELS MEDICAMENTS (C.M)

Dinàmica sobre les parts d’un 
medicaments

Observació i manipulació de 
diferents tipus de formes 

farmacèutiques

Joc dels antibiòtics

Experiment dels antiàcids. Fem 
pastilles efervescents!

Què és un 
medicament? 
Un medicament és una substància que es fa 

servir per suplir un producte del nostre 

organisme que manca o bé per modificar 

funcions del nostre cos que estan alterades. En 

algunes ocasions, els medicaments poden anar 

destinats a lluitar contra un microbi o un paràsit

invasor.

Cada medicament té una funció concreta i 

actua a una part del cos determinada. Si un 

també fa efecte a alguna part del cos que no 

toca apareixen els efectes secundaris.

A dins dels medicaments hi ha el principi actiu

(substància responsable de l'efecte 

farmacològic) i un conjunt d’ingredients, els 

excipients, que donen al medicament forma, 

textura, color, sabor...

Tipus de medicaments
El tipus de medicament o forma farmacèutica 

depèn de l’excipient i de la forma en la que ens 

prenguem el medicament. Podem trobar 

comprimits, càpsules, xarops, gotes, supositoris, 

injectables...

Els antiàcids
L’estómac és molt àcid per poder digerir els 

aliments que mengem però a vegades 

aquest àcid ens pot fer mal si puja per 

l’esòfag. Els antiàcids fan augmentar el pH 

de l’estómac per fer-lo més bàsic. Un tipus 

d’antiàcid és el bicarbonat de sodi.

www.esteve.org Més material a...



Les vacunes
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Les vacunes serveixen perquè l’organisme 

fabriqui unes defenses que anomenem 

anticossos. Aquestes defenses impedeixen 

que determinats microbis envaeixin el nostre 

cos o que les seves toxines puguin causar-

nos problemes.

L'acte de vacunar-se no només beneficia la 

persona que es vacuna, sinó a tota la 

comunitat, el que es coneix com a 

immunitat col·lectiva o 'de ramat', ja que 

quan tota o gairebé tota la població està 

vacunada un individu que no estigui vacunat 

estarà més protegit.

ELS MEDICAMENTS (C.S)

Dinàmica sobre les parts d’un 
medicaments

Observació i manipulació de 
diferents tipus de formes 

farmacèutiques

Joc de les vacunes

Experiment de les 
encapsulacions dels 

medicaments

Què és un 
medicament? 
Un medicament és una substància que es fa 

servir per suplir un producte del nostre 

organisme que manca o bé per modificar 

funcions del nostre cos que estan alterades. En 

algunes ocasions, els medicaments poden anar 

destinats a lluitar contra un microbi o un paràsit

invasor.

Cada medicament té una funció concreta i 

actua a una part del cos determinada. Si un 

també fa efecte a alguna part del cos que no 

toca apareixen els efectes secundaris.

A dins dels medicaments hi ha el principi actiu

(substància responsable de l'efecte 

farmacològic) i un conjunt d’ingredients, els 

excipients, que donen al medicament forma, 

textura, color, sabor...

Tipus de medicaments
El tipus de medicament o forma farmacèutica 

depèn de l’excipient i de la forma en la que ens 

prenguem el medicament. Podem trobar 

comprimits, càpsules, xarops, gotes, supositoris, 

injectables...

Les vacunes

Més material a...



El sistema nerviós

+34 934 14 40 90 info@funbrain.cat www.funbrain.cat

És el conjunt del cervell, la medul·la espinal i els 

nervis. I és l’encarregat de fer la funció de relació, 

aquesta funció és la que ens serveix per captar el 

que passa a l’exterior: saber què estem sentint, 

veient, olorant... També ens serveix per comunicar-

nos, per moure’ns o per reaccionar a temps quan 

toqui.

EL SISTEMA NERVIÓS 
I ELS SENTITS (C.M.)

Les neurones
Les cèl·lules del sistema nerviós són les neurones 

que estan disposades en forma de xarxes

connectades les unes amb les altres.

L’espai que connecta les neurones es diu 

sinapsis i és per on es comuniquen i es passen 

els missatges entre elles. Aquests missatges es 

diuen neurotransmissors, surten d’una neurona, 

travessen la sinapsis i arriben fins la següent 

neurona lliurant el seu missatge.

Per exemple, si ens cremem la mà, les neurones 

de la mà enviaran el missatge “m’estic cremant” 

(neurotransmissors) a la resta de neurones fins a

arribar al cervell. El cervell processarà la

informació i enviarà ràpidament la ordre 

d’apartar la mà del foc a través de les neurones.

Dinàmica sobre el funcionament 
de les neurones i els 
neurotransmissors

Experimentem amb l’arc reflex

Posem a prova els sentits:

Il·lusions òptiques, ens enganya el 
cervell?

Toca Toca

Identifiquem les olors

El tacte, la oïda, la vista, el gust i l’olfacte

són els 5 sentits i ens permeten captar el 

què ens envolta. Són fonamentals per a la 

funció de relació.

Cada un dels 5 sentits està format per un 

conjunt de neurones que capten la 

informació del tacte, de les olors, dels 

gustos, dels colors, formes, sons i sorolls i 

les envien al cervell perquè aquest les 

interpreti.

Els 5 sentits



La matèria i els àtoms
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Tot el que ens envolta està fet de matèria i els 

àtoms són la unitat més petita que la forma.

Hi ha molts tipus d’àtoms però tots tenen una 

estructura semblant. Els protons i els neutrons

formen el nucli i els electrons giren en òrbita al 

voltant d’aquest nucli. 

ELEMENTAL ESTIMAT WATSON, 
LA TAULA PERIOÒDICA (C.S.)

Els elements de la taula
periòdica
Els diferents tipus d’àtoms estan representats a 

la taula periòdica i s’anomenen elements 

químics.

En total n’hi ha 118 i estan ordenats segons el 

número de protons que tenen (número atòmic),

Els elements de la taula periòdica es separen 

segons les seves propietats químiques, per 

exemple en metalls o no-metalls.

Joc dels àtoms, ens convertim en
protons, neutrons i electrons.

Experimentem amb el carboni, 
l’empremta dactilar

Experiment del rellotge de iode

La sorra hidrofòbica i el silici

Fem esferificacions de calci

La taula periòdica és molt antiga i n’hi ha 

hagut de molt diferents però la que 

coneixem actualment té 150 anys i la va 

crear un químic rus anomenat 

Mendeleiev. 

Aquesta taula recull tots els 118 elements, 

des dels més antics com l’or o la plata fins 

els més nous com l’oganesi.

En aquest taller haurem d’ajudar al Dr. 

Mendeleiev a resoldre el misteri de la 

taula periòdica i trobar els elements que 

s’han perdut!

El seu descobriment




