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Comitè Científic i Organitzador:
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Sergio Mestre Froissard
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Lluís Martínez León
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Enllaç a la web - Firujiciencia - 

http://firujiciencia.uji.es  

Què és FIRUJICIÈNCIA?
Un grup de professors i professores estem il·lusionats a dissenyar una festa 
en format de fira didàctica, la qual té com a objectiu principal enamorar 
de la ciència, compartir la nostra pràctica, aprendre i passar-ho bé. I ens 
agradaria que formares part del projecte.

Qui pot participar-hi?
Qualsevol persona o grup d’alumnes, mestres o professors i professores 
interessats a comunicar experiments als demès.

Com es pot participar?
De moltes maneres: pots difondre al projecte, pots venir-hi amb els 
alumnes, la família o a títol personal a gaudir de la trobada, o pots 
organitzar-hi un taller.

De quins nivells?
D’infantil, primària, secundària, batxillerat, mòduls, escola d’adults i 
Universitat, professors, professores, mestres i alumnes.

Quan es pensa fer i on?
Durant el matí del dijous, dia 6 d’abril de 2017, al pavelló poliesportiu de la 
Universitat Jaume I, de 10 a 13 h.

De què disposarem?
D’una taula, cadires i un panell per a penjar-hi informacions, i possibilitat 
de connexió a la xarxa elèctrica, si es necessita i s’avisa.

Què cal fer?
Escriure en la fitxa el nom del o dels participants, un títol i tres línies per a 
explicar-hi el que es fa.

I en què consistirà?
Doncs en explicar a tot aquell o aquella que s’acoste a la taula, la pràctica 
o pràctiques que hem de portar-hi per a compartir.

Hi haurà algun reconeixement?
Sí, per part de l’USE de la Universitat com a ponència als i les mestres, 
professors, professores i alumnat de l’UJI que exposen en el taller.

FIRUJICIENCIA 
2017
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AIGUA QUE PUJA
PER LA BOTELLA
Participants

Tania Gomez Roldan
Sara Maria Salisa
Maria Martin Dominguez
Ana Segarra Sánchez
Esther Soriano Bernabé
Elvira Serra Esteve
Grup / procedència

Universitat Jaume I
Descripció del taller

Un ciri en un recipient. Es tapa amb una 
botella de cristall. Un poc d’aigua a la 
superfície i aquesta puja fins a apagar el ciri

A L’ABRIL, AIGÜES MIL
Participants

Dúnia Guimerá García
Anna Alfonso Marzo
Sílcia Rediu Gisbert
Grup / procedència

Seminario Lluís Vives
Descripció del taller

Experiments senzills que tenen com a 
protagonista l’aigua. Aquests són: 
- Transvasament màgic.
- El got que beu.

APRÈN AMB UN SOMRIURE :)
Participants

Jesús Pelluch Ramos
Lucía Araque Cano
Ana Costa Gozalbo
Érica Lorente Muñoz
Diana Fons Garcia
Jordi Babiloni Castellano
Lorien Baeza López
Grup / procedència

Positivat – Asociación Nacional de 
Psicología Positiva
Descripció del taller 

Utilitzant els fonaments de la psicologia 
positiva, els assistents a FIRUJICIÈNCIA 
aprendran, de manera pràctica i amena, la 
importància del benestar psicològic. Ho 
faran amb un taller interactiu i molt divertit 
que de ben segur és capaç de demostrar 
que es pot aprendre amb un somriure.

BUFARÀS, BUFARÀS 
I CIÈNCIA APRENDRÀS!
Participants

Sara Portolés Porcar
Marc Bayó Jaime
Juan Carlos Bel Martínez
Grup / procedència

Seminario Lluís Vives
Descripció del taller

Carrera de globus.

COCHES CON MOTOR DE AIRE
Participants

Miranda Bodí Torralba
Paloma Cano López
África Arriba Gimeno
Verónica Jarque Diago
Cristina Collado Cebrián
Grup / procedència

Universitat Jaume I
Descripció del taller 

En el taller, se diseñará el propio coche con 
los materiales reciclados que el niño o niña 
considere convenientes. Después, el coche 
será impulsado por un globo, que será 
inflado con una pajita.

CONSTRUCCIÓ D’ESTRUCTURES
RESISTENTS ALS ESFORÇOS
Participants

Maria Ángeles Sos Rochera
Joaquim Canales Leiva
Grup / procedència

IES Politècnic (Castelló de la Plana)
Descripció del taller 

Reutilitzant fulls de periòdics, palets de 
pinxos. i cola, realitzarem estructures 
resistents als esforços de compressió. 
Portarem 14 alumnes del primer curs de 
l’ESO que explicaran el taller a tots els i les 
alumnes que vinguen a visitar-nos.

 

CREACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DE DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS
Participants

Carlos Granell Canut
Nacho Miralles
Sergi Trilles
Grup / procedència

Geotec Research Group, Universitat Jaume I
Descripció del taller 

El taller tindrà com a objectiu mostrar i 
apropar als xiquets i xiquetes diferents 
aparells tecnològics innovadors dels darrers 
anys. Exemples d’aquests aparells seran les 
ulleres Oculus Rift o les Google Cardboard 
que faran submergir als i les alumnes en 
diferents entorns virtuals. A més, el taller 
permetrà als i les visitants conèixer el 
projecte Sucre4Kids (www.sucre.uji.es). 
El qual, enfocat per a menuts i seguint la 
metodologia «d’aprendre fent», introduirà 
els conceptes bàsics de la programació i 
de l’electrònica. A l’efecte, es presentaran 
diversos projectes construïts amb 
maquinari lliure com Arduino i programats 
d’una manera visual com Bockly. Aquests 
projectes van des de com conèixer que una 
planta té set, com fer llums intel·ligents, fins 
a com detectar que hi ha aparcat un cotxe.

DEPURADORA D’AIGÜES
Participants

Vicente Gregorio Aparici Seguer
María Espino Lizárraga Sánchez
Grup / procedència

IES de Cabanes
Descripció del taller 

Maqueta d’una estació depuradora d’aigües 
residuals. La depuració d’aigües residuals 
és molt important per al medi ambient. 
Aquesta simulació explica els processos que 
tenen lloc en una depuradora.

DIBUIX EN MOVIMENT
Participants

Inma Cerdá Albiach
Mireia Montull Fraga
Alejandra Roca García
Sara Sanz Barberá

Grup / procedència
Universitat Jaume I
Descripció del taller

Dibuix amb permanent especial resistent a 
l’aigua. Sobre superfície suau, amb gotetes 
d’aigua, del dibuix es meneja.

EL CAMINO DE LOS RESIDUOS
URBANOS
Participants

Antonio Gallardo Izquierdo
Natalia Edo Alcón
Joan Esteban Altabella
Sara Romero Sales
Grup / procedència

Departament d’Enginyeria Mecànica i 
Construcció, Universitat Jaume I
Descripció del taller 

Se explicarán brevemente los diferentes 
componentes que forman los residuos 
urbanos y se darán ejemplos de los 
productos resultantes como consecuencia 
de su reciclado. Se realizará un juego con 
los alumnos y alumnas para comprobar si 
han entendido la explicación, consistente 
en separar en diferentes contenedores 
un conjunto de residuos. Como premio 
se les dará un regalo. Patrocinan: Centro 
de Tecnologías Limpias de la Generalitat 
Valenciana y Cátedra RECIPLASA de Gestión 
de Residuos Urbanos (UJI).

EL FLUIDO CON DOBLE 
IDENTIDAD
Participants

Paula Fuentes Navarro
Paula Armengol Renau
Ana Ribes Alandi
Adriana Valls Rius
Grup / procedència

Universitat Jaume I
Descripció del taller 

Consiste en realizar una masa dura con 
agua y maizena y comprobar su resistencia 
frente a golpes fuertes o suaves, ya que 
es un fluido no newtoniano. También se 
caminará sobre ella para verificar que 
opone resistencia cuando se coloca un peso 
con fuerza sobre ella.
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EL JUEGO DE LA OCA
Participants

Maite Guia Torrent
Grup / procedència

IES Miralcamp
Descripció del taller 

Joc de l’oca amb caselles amb experiments.

ELS DINOSAURES DE LA 
PROVÍNCIA DE CASTELLÓ
Participants

Andrés Santos Cubedo
Sergi Meseguer Costa
Ana Belén Vicente Fortea
Grup / procedència

Universitat Jaume I
Descripció del taller 

Els jaciments paleontològics de la província 
són un excel·lent recurs, tant des del punt 
de vista patrimonial, com científic i turístic. 
El coneixement dels fòssils és essencial 
per a interpretar els ecosistemes marins i 
terrestres que han format el paisatge de 
les nostres terres i que han canviat durant 
milions d’anys. Dintre d’aquests ambients, 
els dinosaures han estat protagonistes de 
diferents estudis científics, en els quals 
també participa l’UJI. Aquests animals, que 
van dominar la Terra durant el Mesozoic, 
són presents a la província en jaciments 
del Cretaci Inferior, entre 125 i 130 milions 
d’anys, comptant avui en dia en més de 
7.000 fòssils recuperats i uns seixanta 
jaciments inventariats. Aquest taller permet 
donar a conèixer com eren els dinosaures 
de Castelló, on vivien i perquè trobem els 
seus fòssils, a més a més de mostrar com els 
geòlegs de la Universitat investiguen per 
obtenir totes aquestes dades, per exemple, 
amb l’aplicació de noves tècniques.

ENCERTAR CÈRCOLS
Participants

Aina Jordá Blasco
Laura Tomás Bodí
Grup / procedència

Universitat Jaume I
Descripció del taller 

Els xiquets pintaran una cara d’elefant i uns 
cercles. Col·locaran un tub de cartró en el 
lloc de la trompa. El joc consistix en encertar 
els cèrcols en la trompa.

EXHIBICIÓN DE ROBOTS
Participants

Ester Martínez Martín
Enric Cervera Mateu
Gustavo Adolfo Casañ Núñez
Grup / procedència

Laboratorio de Inteligencia Robótica 
(RobInLab), Universitat Jaume I
Descripció del taller 

La idea básica es hacer una exhibición de 
algunos de los robots de los que dispone 
el Laboratorio de Inteligencia Robótica 
de la UJI (RobInLab), así como ofrecer la 
posibilidad de interactuar con algunos de 
ellos a través de una aplicación móvil.

EXPERIMENTO
Participants

Silvia Peirats Renau
Teresa Saturnino
María Gallén
Sonia Reinado
Grup / procedència

Universitat Jaume I
Descripció del taller 

Será tipo un experimento donde se 
utilizarán como materiales principales 
el agua y el aceite para que puedan ver 
y observar cuáles son sus efectos si los 
juntamos.

EXPERIMENTS AMB FLUIDS
Participants

Alfonso Roig Barreda
Melchor Rovira Monfort
Josep María Zapater Mestre
Grup / procedència

IES Vilafranca (Vilafranca)
Descripció del taller 

Farem dos experiments: Construirem una 
font d’Heró. I d’altra banda, farem pujar 
la maqueta d’una ala d’avió basada en el 
teorema de Bernoulli.

EXPERIMENTS CASOLANS
Participants

Fran Villanía Mata
Grup / procedència

IES Gilabert de Centelles (Nules)
Descripció del taller 

Experiments i demostracions curioses amb 
materials que podem trobar a casa.

FÍSICA I QUÍMICA DE PAPER
Participants

María Consuelo García Ortiz
Grup / procedència

IES Ximén d’Urrea
Descripció del taller 

Amb material reciclat explicarem diferents 
principis físics.

FÍSICA PER A FESTES
Participants

David Campos Abad
Carla Centelles Miravet
Giorgia Adriana Duloiu
María Teresa Serván Carrillo
Natalia Tejero Almagro
Chaymae Aberkane
Marta Marfil Ruiz
Grup / procedència

IES Ximén d’Urrea (L’Alcora)
Descripció del taller

Experiències senzilles, però sorprenents, de 
física que es realitzen amb materials que 
podem trobar en qualsevol festa: 
pots, palletes, aigua, forquilles, etc.

FLUBBER ROSA
Participants

Núria Albiol Peña
Neus Osuna Franch
Ruth Lara Giménez
Ana Forés Paris
Carmen Gimeno Juárez
Grup / procedència

Universitat Jaume I
Descripció del taller 

Es crea una massa rosa que, per contacte 
amb materials a diferent temperatura, 
canvia a un color morat.

¡GUAU! HACEMOS LAVA
Participants

Marta Fernández Boix
Estela Rivera Gonzalez
Grup / procedència

Universitat Jaume I
Descripció del taller 

En un frasco se pone agua y aceite y se 
echan gotitas de colorante, luego se 
echa sal o una aspirina efervescente y se 
apreciará como sube y baja la lava sin salirse 
del recipiente.

INFLA UN GLOBO CON 
UNA BOTELLA, VINAGRE 
Y BICARBONATO
Participants

Ángela Vicent Ferrandis
Marta Martínez Navarro
Alba Selan Navarro
Laura Sánchez Berga
Grup / procedència

Universitat Jaume I
Descripció del taller 

Pon medio vaso de vinagre dentro de 
la botella. Con el embudo echa cuatro 
cucharaditas de bicarbonato dentro del 
globo y empújalo hacia el fondo. Coloca la 
boca del globo en la botella con cuidado 
que el bicarbonato no caiga sobre el 
vinagre todavía. Cuando ya esté colocado 
sujeta el globo y deja que el bicarbonato 
caiga sobre el vinagre. Observa lo que 
ocurre y toca la botella para notar si se ha 
enfriado o se ha calentado.
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JOCS DE PRESSIÓ
Participants

Rosa Vicenta Salvador Tena
Desideria Amelia Querol
Manuela Segura
Grup / procedència

IES Penyagolosa (Castelló de la Plana)
Descripció del taller 

Diverses experiències relacionades amb la 
pressió

JUGANDO CON FLUBBER
Participants

Cristina Bembibre Villalba
Miriam De La Torre Gil
Andrea Sánchez Roca
Grup / procedència

Universitat Jaume I
Descripció del taller 

Realizaremos con los niños y niñas flubber 
casero, ya que es una actividad muy 
divertida para ellos. El flubber es un moco 
pegajoso, resbaladizo, blandito y que 
se puede realizar de varios colores. Los 
materiales que utilizaremos serán: vasos de 
plástico, detergente, cola blanca y colorante 
de colores.

JUGANDO CON LA CIENCIA
Participants

Diego Iglesias García
Rebecca Laura Koltunicki
Alba Vicente Villalonga
Rocío Torres Muñoz
Maria Puig Nadal
Grup / procedència

Universitat Jaume I
Descripció del taller 

En este taller realizaremos varios 
experimentos con el agua y el aire, además 
de otros materiales.

LA CIENCIA TAMBIÉN ES 
DIVERTIDA
Participants

Clara Cañaveras Prats
Cristina Puchol Ayora
Victoria Garzón Montero
Neus Tosca Mestre
Tamara Serrano Chover
Grup / procedència

Universitat Jaume I
Descripció del taller 

Vamos a realizar un taller con varias 
actividades relacionadas con la ciencia 
para que los niños y las niñas aprendan 
más conocimientos sobre ella de forma 
divertida.

LA PIMIENTA QUE HUYE
Participants

Maria Gallen Antolí
Sonia Isabel Reinaldo Vavrejnova
Silvia Peirats Renau
Teresa Saturnino Santatecla
Grup / procedència

Universitat Jaume I
Descripció del taller

Lo primero que tenemos que hacer es 
echar agua en un plato hondo, la suficiente 
para que cubra el fondo. A continuación, 
espolvoreamos un poco de pimienta por 
toda la superficie. Para conseguir que la 
pimienta “huya” rápidamente, lo único que 
tenemos que hacer es echarnos una gotita 
de jabón líquido en un dedo e introducirlo 
justo en el centro del plato. Como podremos 
comprobar, la pimienta se precipita hacia los 
extremos del plato, escapando del temeroso 
jabón líquido. Explicación: Por un lado, la 
pimienta flota sobre el agua porque, aunque 
nuestro ojo no lo vea, sobre ella hay una 
especie de capa invisible que la sujeta, lo 
que se conoce como la tensión superficial 
del agua. Por otro lado, lo que hacemos al 
echar el jabón líquido es romper esta tensión 
superficial en el centro y así la pimienta 
«huye» hacia los lados, donde el jabón aún 
no ha llegado. Materiales: Pimienta en polvo, 
jabón líquido, un plato hondo, agua.

LLÀNTIA DE LAVA
Participants

Inmaculada Albesa Alcón
Paula Rull Zafra
Alba Sales Chillida
Ana Ventura Azorín
Grup / procedència

Universitat Jaume I
Descripció del taller

Mescla aigua, oli, colorant i píndoles 
efervescents. Surten bombolles.

LLUVIA DE COLORES
Participants

Vanessa Sellés Roig
Ana Sánchez
Jessica Monleón
Laia Ballester
Grup / procedència

Universitat Jaume I
Descripció del taller 

Nuestro proyecto trata de llenar un vaso 
con agua, encima ponerle espuma de 
afeitar a modo nube y con una jeringuilla 
o cuenta gotas, echar encima colorante 
alimenticio de varios colores, este atraviesa 
la espuma, dejándola de un color precioso, 
y cae hacia el agua como si fuera lluvia 
de colores. Esperamos que los pequeños 
disfruten con él, es fácil y sencillo de realizar 
en casa.

MAQUINEM
Participants

Àgueda Murciano Tomàs
Maria Obrero Catalán
Dorín Casona Bellés
Grup / procedència

CEIP Sant Miquel (Vilafamés)
Descripció del taller 

Taller en el qual l’alumnat ensenyarà a 
construir una pala excavadora feta amb 
materials reciclats als i les participants de la 
fira que estiguen interessats.

METEORITS
Participants

Sergi Meseguer Costa
Andrés Santos Cubedo
Ana Belén Vicente Fortea
Grup / procedència

Universitat Jaume I, IES Alfons XIII (La Vall 
d’Alba)
Descripció del taller 

L’espai interplanetari es troba farcit 
de partícules que són el producte de 
l’erosió d’asteroides i planetes mitjançant 
impactes. Els cometes també els pateixen, 
però contribueixen a aquesta població 
principalment per desgasificació llançant 
petites partícules al medi interplanetari. 
Tots aquests fragments, denominats 
meteoroides, es desplacen a velocitats 
relatives de desenes de kilòmetres per 
segon, i quan la Terra els intercepta, 
generen un rastre lluminós conegut com a 
meteor, el qual es produeix en interaccionar 
a gran velocitat amb els components 
de l’atmosfera. Els meteors més brillants 
s’anomenen bòlids i el seu estudi, des de 
la superfície terrestre, o des de satèl·lits 
artificials, permet reconstruir les seues 
trajectòries i deduir els llocs de caiguda 
de meteorits. A més del valor intrínsec 
dels meteorits per a entendre l’origen del 
Sistema Solar, així com ara, les grans capes 
que configuren l’estructura interna de la 
Terra, també es relaciona la seua caiguda, 
d’un asteroide o planeta menor, amb la 
desaparició dels dinosaures, fet que va 
condicionar el decurs de la vida al planeta. 
A més a més, el taller ens permetrà fer una 
aproximació en detall a la seua identificació 
i classificació, en les quatre principals 
classes de meteorits: condrites, acondrites, 
metal·lorocosos i metàl·lics.
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MIRANDO LA LUZ 
DESDE OTRA ÓPTICA
Participants

Fernando Soldevila
Esther Irles
Carlos Doñate
Yessenia Jáuregui
Eva Salvador
Ángel David Rodríguez
Miguel Carbonell
Grup / procedència

GOC, Universitat Jaume I
Descripció del taller 

Mediante el uso de experimentos sencillos, 
relacionados con la óptica, los y las 
asistentes aprenderán diversos conceptos 
fundamentales tales como reflexión, 
polarización, longitud de onda, etc. Además 
habrá material interactivo para que los y las 
participantes se involucren en la actividad.

NO ÉS TOT EL QUE SEMBLA
Participants

Leticia Poza Ortega
Anna Yanes Balaguer
Maria Carratalá Mezquita
Rafael Vida
Alba Valiente
Ana Prades Tárrega
Grup / procedència

Universitat Jaume I
Descripció del taller

Pasta de maizena amb aigua. Si li donem un 
colp fort, està dur; però si ho fem amb cura, 
està blanet.

ONES SONORES
Participants

Manuela Segura Segura
Celestino Bixquert Marrades
Eva Barreda Garví
Marta García Barberà
Marcos Parreño García
Grup / procedència

IES Penyagolosa (Castelló de la Plana)
Descripció del taller

Diverses experiències al voltant del so.

PAPIROFLÈXIA
Participants

Diego Aguilar Sánchez
María Consuelo Pachés Marín
Marta Barrachina Barberá
Laia Martorell Pasqual
María Chesa Ferrandis
Grup / procedència

Universitat Jaume I
Descripció del taller 

El taller consisteix a ensenyar els xiquets 
i xiquetes a realitzar diferents formes 
d’animals amb diversos papers de colors.

PINTURA PREHISTÓRICA
Participants

Marta Beltrán Oliver
Gratiela Ioana Dragomir
Raquel González Martínez
Verónica Monteagudo Sánchez
Iris Muñoz Peña
Ana Pérez Navío
Silvia Pascual Llorens
Grup / procedència

Universitat Jaume I
Descripció del taller 

Consiste en crear pintura acrílica con harina, 
agua, sal y colorantes.

POMPAS ELÉCTRICAS
Participants

Sara Ripoll Aguilella
Nerea Ruiz Sánchez
Desirée Marco Azorín
María Consuelo Amorós Izquierdo
Grup / procedència

Universitat Jaume I
Descripció del taller 

-

POSA’T GUAP@, NATURALMENT
Participants

Salvadora Català Martínez
Anna Royos Ramos
Grup / procedència

IES Alfons XIII (La Vall d’Alba)
Descripció del taller 

1) Fer valer el paper, en el món de 
la cosmètica i la salut, de materials i 
substàncies geològics i biològics. 2) 
Elaboració de mascaretes i cremes 
cosmètiques amb la utilització d’argiles i 
productes naturals de la zona. 3) Elaboració 
d’infusions amb què ressalten les propietats 
de les plantes aromàtiques utilitzades.

PROGRAMACIÓ AMB LEGO
Participants

Judith Vilá Suñer
María Luisa Ramón Viciano
Grup / procedència

IES Torre del Rei (Orpesa)
Descripció del taller 

Els i les alumnes explicaran què és un robot. 
Es faran demostracions de com funciona un 
robot en desenvolupar tasques prèviament 
programades. Tot això amb material de 
Lego Mindstorms.

QUIN AIRE RESPIREM?
Participants

Ana Belén Vicente Fortea
Sergi Meseguer Costa
Andrés Santos Cubedo
Grup / procedència

Universitat Jaume I
Descripció del taller 

Ens conscienciem que necessitem un aire 
pur. Però, realment podem saber quan 
l’aire presenta un nivell de contaminació 
elevat i és perjudicial per a la nostra salut? 
Les administracions autonòmiques estan 
obligades a informar la població d’episodis 
d’alt risc. Ho fan mitjançant la valoració de la 
qualitat de l’aire a partir dels límits establerts 
per la normativa corresponent. Com aquesta 
informació és un poc complicada d’entendre 
per a la ciutadania es transforma amb una 
taula de color i nombres que, d’una manera 
visual, apropa més a entendre els conceptes. 
Aquesta taula és l’índex de qualitat de l’Aire 
(ICA). Amb aquest taller l’alumnat, jugant 
amb el material, descobrirà la contaminació 
atmosfèrica mitjançant aquest terme. 
Coneixerà així també:
- La diferència entre aire net i aire brut.
- Quins són els contaminants i com afecten 
la salut.
- Què poden fer els xiquets i xiquetes com a 
grup sensible a la contaminació.
Al taller també es mostrarà a l’alumnat un 
equip de mostreig de particulat atmosfèric 
i se’ls explicarà com s’arrepleguen les 
mostres d’aire per a fer posteriors anàlisis al 
laboratori.

ROBOTIX
Participants

Miguel Castellote Franco
Grup / procedència

Colegio La Magdalena
Descripció del taller 

Taller de robótica educativa: Robots con 
material de LEGO Education. Se podrá 
conocer el funcionamiento, sus partes 
(motores y sensores), su programación y sus 
aplicaciones.
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SLIME
Participants

María José Mezquita Cases
Maite Guia Torrent
Grup / procedència

IES Miralcamp
Descripció del taller 

Es tracta de produir plàstic a partir de borat 
de sodi i alcohol polivinílic.

TORNADO
Participants:

Jessica Paulo Pérez
Tamara Sáez Collado
Violeta Ferrer Lázaro
Raquel Manuel Manuel
Grup / procedència

Universitat Jaume I
Descripció del taller

Un pot d’aigua i afegir-hi lleixiu. Es tapa el 
pot i es fa girar. El lleixiu formarà un tornado 
de bombolles dins del pot.

TREN ELECTROMAGNÈTIC
Participants

Begonya Falco Garcia
Grup / procedència

IES Torreblanca 
Descripció del taller 

Maqueta de tren electromagnètic. Els 
materials necessaris són: Un solenoide, 
construït amb un cable de coure; una pila 
AAA, i dos imants de neodimi de diàmetre 
un poc més gran que la base de la pila. 
En la maqueta, els imants estan apegats a 
cada pol de la pila, de manera que el pol 
sud dels imants estiga en contacte amb els 
pols de la pila. Després s’introdueix la pila i 
els dos imants dins del solenoide i s’han de 
desplaçar pel seu interior.

UJI MOTORSPORT
Participants

Rubén Roig Pallarés
Kudama Habbib
Grup / procedència

Universitat Jaume I
Descripció del taller 

El nostre cas tracta d’exposar l’UFS 01 
(monoplaça dissenyat i construït per 
alumnat de l’UJI durant la primera 
temporada que l’UJI participa en Formula 
Student, competició interuniversitària 
a escala mundial). Junt amb el cotxe, 
exposarem també una breu explicació de 
les seues característiques tècniques i les 
empreses que ens han donat suport en 
aquest projecte.

WANT- UJI
Participants

Marisa Salanova Soria
Jesús Pelluch Ramos
Isabella Meneguel
Alina Corbu
Ana López
Belén Escartín
Grup / procedència

Grup WANT, Universitat Jaume I
Descripció del taller 

En seguir els fonaments de la psicologia 
positiva, encaminada al desenvolupament 
òptim de les persones i les organitzacions, 
hem dissenyat una activitat perquè tots 
els assistents a FIRUJICIÈNCIA coneguen i 
aprenguen alguns dels recursos psicològics 
positius objecte de desenvolupament 
per a incrementar els nivells de benestar 
psicològic. Utilitzarem com a eix central les 
fortaleses personals i les emocions positives.

AL PRINCIPI DE L’AVENTURA

http://firujiciencia.uji.es
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Vicerectorat d'estudiants, ocupació  
i innovació educativa
Unitat de Suport Educatiu
Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS)
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE)
Facultat de Ciències de la Salut (FCS)
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE)
Departament d'Educació (FCHS)

Col·labora


