
1ª Mostra 
d’Aprenentatges 

Alumnes  1r d’ESO i USEE
Institut Baix a Mar

Al finalitzar, 

refrigeri preparat 

pels alumnes al 

pati de la 

Universitat.

Organitza Col·labora

epsevg-upc vilanova
av victor balaguer 1

Divendres 12 de juny 17’30H
Universitat Politècnica de Vilanova
Curs 2014 - 2015

Conferències
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Com funciona 

l’EVENT1?

L’EVENT1 és 

innovació, creativitat, 

experiències, 

emocions, talents…tot 

el que hem après els 

alumnes de 1r d’ESO 

i USEE de l’INS Baix 

a Mar durant aquest 

curs.

Esperem que ho 

gaudiu com nosaltres 

hem fet.

Mostra de materials educatius
Des de geoplans, pentòminos, 
instruments, contes, piràmides, circs 
romans, volcans, minerals....

Projectes educatius
Una altra de les nostres senyes 
d’identitat és l’ús de les noves 
tecnologies, especialment a través de 
les tauletes digitals.
Us volem ensenyar dos projectes que 
hem realitzat aquest any que s’han 
a c a b a t c o n c r e t a n t a m b d u e s 
creacions audiovisuals: 

videoMAT: és un concurs de divulgació 
matemàtica que consisteix en la creació 
d’un vídeo de 3 minuts on s’explica 
algun concepte matemàtic. Des del 
centre hem presentat 9 treballs. Aquí en 
podreu veure quatre de representatius:

-Quants globus caben al gimnàs de 
l’institut?
-Varia el temps de reacció segons l’edat?
-Quantes voltes fa la roda d’una bicicleta 
de casa a l’institut?
-Quants anys tindríem si no dormíssim?

Conte audiovisual: hem fet una versió 
d’un conte del recull “Contes per a un 
món millor” a través de tècniques 
d’edició com stopmotion,....

Tweet to @event1_baixamar
event1baixamar.blogspot.com

17’30h

Benvinguda i presentació de l’acte. 
Parlaments 
Lloc: Sala d’actes de la EPSEVG-UPC

18’00h 

Inici de les conferències
Lloc: Aula201, Aula202, Aula203 
Aula204
2n pis de la Universitat

19’15h 

Mostra de projectes educatius
-videoMAT
-Contes audiovisuals
Lloc: Sala d’actes de la EPSEVG-UPC

19’45h

Cloenda de l’acte
Lloc: Sala d’actes de la EPSEVG-UPC

20’15h 

Mostra de materials educatius
Lloc: Pati de la EPSEVG-UPC
Refrigeri
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