Cicle Àtoms de ciència.
LA MIDA SÍ QUE IMPORTA.
ELS SECRETS DE LA NANO.

Informació pràctica

Presentació

Cada cop sentim a parlar més de la Nanotecnologia i
hem vist com, a poc a poc, ha començat a formar
part de les nostres vides: materials intel·ligents,
nous tractaments mèdics... però què és exactament?
Per què s'ha obert un nou món? Com és que a la
nanoescala els comportaments no són els mateixos
que els que coneixíem fins ara? Experimentarem
amb la Nanotecnologia, crearem Nanopartícules
d'una forma ben senzilla i descobrirem què s'amaga
darrere el món quàntic.

Vinculacions

Aquest curs forma part del cicle Àtoms de ciència.
Si desitgeu conèixer els Estudis complets sol·liciteunos el programa extens, on s’explica tota la
programació.

Professor

Bernat Ríos
De petit vaig ser un escolta amb la vista sempre
fixada a les grans muntanyes. Degut a la fascinació
que em generaven les ciències que m'envoltaven
vaig cursar Nanociència i Nanotecnologia a la
Universitat Autònoma de Barcelona, on vaig gaudir
posant una mirada als fenòmens que dominen el
món més petit. Convençut que l'educació és eina de
transformació i al mateix temps enamorat de la
didàctica de les ciències, vaig realitzar el Màster en
Formació del Professorat seguit del Màster de
Recerca en Educació. Com que la millor part del
coneixement és que pot ser compartit, actualment
sóc coordinador de projectes a l'Associació
eXplorium.

Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i hora
El dimecres, 25 de març de 2020
De 19.30h a 21h.
Preu
25 € (pels qui no s’han apuntat al cicle
complet)
Cal inscripció prèvia
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.ht
ml
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net, indicant
l’activitat a la que us voleu inscriure, el
nom i cognoms, l’e-mail i el telèfon de
contacte
 Per telèfon: als números 937423014 ó
667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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