


16.00 a 24.00 el joc de la diversitat Instal·lació permanent 17

16.00 a 24.00 som diversos Instal·lació permanent 1

16.00 a 24.00 el laberint de la física joc 9

16.00 a 24.00 l’Umbracle de les respostes Instal·lació virtual permanent 10

16.00 a 24.00 les microxerrades 4

16.00 a 24.00 l’observació d’astres 7

16.00 a 24.00 la biblioteca de ciències 13

16.00 a 24.00 mostra de recerca jove de barcelona exposició permanent 14

16.15 a 18.15 Iniciació a la programació de robots autònoms taller 16

16.10 eyjafjallajökull i croscat, el perquè dels volcans taller 2

16.10 Un viatge en coet Demostració 8

16.15 Geometria dinàmica taller 5

16.15 com programar amb scratch taller 12

16.30 Descobrint els llibres de ciència contacontes 13

16.30 sessió de fotografia naturalista Itinerari 17

16.40 Fragments espectacle de dansa i teatre 11

16.50 núvols, huracans i depressions Demostració-taller 8

16.55 menjant mandarines amb Isaac newton taller-espectacle 2

17.00 a 21.00 Un submarí al parc projecció i taller 3

17.00 cursa de submarins amb monturiol joc virtual 12

17.05 Geometria amb bombolles de sabó Demostració 5

17.25 Geometria per a temps de crisi taller 5

17.30 mostra de recerca jove de barcelona visita guiada 14

17.40 recerca en acció: transformem l’aigua en vi! Demostració 12

17.45 Un viatge en coet Demostració 8

17.45 el zoo amb la ciència taller 2

17.55 el somni de Galileu espectacle de titelles i música 11

18.00 a 20.00 animalari joc-taller 15

18.00 ciutadella: territori vegetal taller 17

18.05 Geometria amb bombolles de sabó Demostració 5

18.20 cursa de submarins amb monturiol joc virtual 12

18.25 eyjafjallajökull i croscat, el perquè dels volcans taller 2

18.25 anem de cubs taller 5

18.25 núvols, huracans i depressions Demostració 8

18.35 picorover: el robot fet per estudiants que anirà a la lluna Demostració 16

19.00 recerca en acció: transformem l’aigua en vi! Demostració 12

19.00 a 21.00 biodiversitat: passem comptes Instal·lació permanent 15
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19.00 a 21.00 explora! activitat d’observació lliure 15

19.00 lliurament del premi de recerca jove de barcelona 11

19.00 l’enigma de Fermat i altres eurekas Demostració 5

19.05 robòtica urbana, de la fàbrica al carrer Demostració 16

19.10 menjant mandarines amb Isaac newton taller-espectacle 2

19.20 ¡Experimentos con gaseosa!... líquids, gasos i cristalls Demostració 8

19.40 com programar amb scratch taller 12

19.45 Ict-ineO Demostració 16

20.00 làsers. ciència i entreteniment Demostració 8

20.00 les escoles fan recerca Demostració 2

20.10 Geometria amb bombolles de sabó Demostració 5

20.10 màquines amb tecnologia escombraries concert 11

20.25 picorover: el robot fet per estudiants que anirà a la lluna Demostració 16

20.30 corbes 2: la catenària taller 5

20.30 com programar amb scratch taller 12

20.40 biobiltzbcn Observació pràctica 2

20.55 robòtica urbana, de la fàbrica al carrer Demostració 16

21.00 reciclatge creatiu de deixalles tecnològiques taller 8

21.10 corbes 1: cicloide, cor d’arquimedes i releaux taller 5

21.10 Fragments espectacle de dansa i teatre 11

21.30 el cel de nit taller 7

21.35 alienígenes, robots i... shakespeare cinema i debat 12

21.35 robocup junior 2010: dansa de robots Demostració 16

21.55 Geometria amb bombolles de sabó Demostració - conferència 5

22.10 la llum. experiències polaritzants Demostració 8

22.15 Orígens espectacle 11

22.35 el cel de nit taller 7

23.10 còctel mate-musical Xerrada-concert 5

23.20 làsers. ciència i entreteniment Demostració 8

23.20 cercant les estrelles verdes espectacle-demostració 11



11.00 a 15.00 som diversos Instal·lació permanent 1

11.00 a 15.00 les microxerrades 4

11.00 a 15.00 l’observació d’astres 7

11.00 a 15.00 el laberint de la física joc 9

11.00 a 15.00 l’equilibri joc 9

11.00 a 15.00 l’Umbracle de les respostes Instal·lació virtual permanent 10

11.00 a 15.00 la biblioteca de ciències 13

11.00 a 15.00 mostra de recerca jove de barcelona exposició permanent 14

11.00 a 15.00 el joc de la diversitat joc 17

11.05 Geometria per a temps de crisi taller 5

11.05 Un viatge en coet Demostració 8

11.05 com programar amb scratch taller 12

11.10 biobiltzbcn Observació pràctica 2

11.10 picorover: el robot fet per estudiants que anirà a la lluna Demostració 16

11.15 el somni de Galileu espectacle de titelles i música 11

11.30 a 14.30 Un submarí en el parc projecció i taller 3

11.30 Descobrint la biodiverciutadella Itinerari 17

11.35 Descobrint els llibres de ciència contacontes 13

11.40 anem de cubs taller 5

11.45 núvols, huracans i depressions Demostració-taller 8

11.45 robots de futbol i robots de rescat Demostració 16

11.50 criptografia taller 2

12.00 a 14.00 animalari joc-taller 15

12.00 a 14.00 biodiversitat: passem comptes Instal·lació permanent 15

12.00 a 14.00 explora! activitat d’observació lliure 15

12.00 ciutadella: territori vegetal taller 17

12.10 màquines amb tecnologia escombraries concert 11

12.15 mireia masó. antàrtida. temps de canvi Diàleg i taller 5

12.25 a 14.00 Back in Time: Una aventura paleontològica joc virtual 12

12.30 eyjafjallajökull i croscat, el perquè dels volcans taller 2

12.30 picorover: el robot fet per estudiants que anirà a la lluna Demostració 16

12.35 làsers. ciència i entreteniment Demostració 8

12.40 la laura i en joan contacontes 13

13.00 Descobrint la biodiverciutadella Itinerari 17

13.05 Xarxes de sensors intel·ligents Demostració 16

13.05 biobiltzbcn cloenda 11

13.15 criptografia taller 2

13.25 corbes 2: la catenària taller 5

13.25 reciclatge creatiu de deixalles tecnològiques taller 8

13.50 Fragments espectacle de dansa i teatre 11

13.50 Ict-ineO Demostració 16

13.55 eyjafjallajökull i croscat, el perquè dels volcans taller 2

14.05 Geometria amb bombolles de sabó Demostració 5

14.15 com programar amb scratch taller 12

14.35 ¡Experimentos con gaseosa!... líquids, gasos i cristalls Demostració 8

14.35 Xarxes de sensors intel·ligents Demostració 16

14.40 criptografia taller 2

14.50 cercant les estrelles verdes espectacle-demostració 11
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