Què és lla nit dels inv
vestigadors?

Prrograma

La Nit Europea dels In
nvestigadors celebra
any el seu de
esè aniversari amb
aquest a
l’objectiu de convertir el ciutadà en cien
ntífic
dia, descobrir d
diferents discip
plines
per un d
científique
es i sobretot, pa
assar-ho bé. Totts els
esdevenim
ments se celebra
aran simultàniam
ment
en més d
de 280 ciutats d
de tota Europa i de
països veïïns.

18
8.00-18.30. Xe
errada: “Robots en la vida

Les Nits Europees delss Investigadorss es
n a persones d
de totes les edats
e
dirigeixen
interessad
des en conèixxer l’impacte dels
avenços científics en la vida diiària.
ment en el cas de
e les nenes es busca
b
Especialm
potenciar l’esperit cien
ntífic entre aq
quest
col·lectiu..

Registre
e
Les activiitats són gratuïïtes però el reg
gistre
als tallerss és obligatori ja
a que les placess són
limitades,, especialment p
pels tallers de drons
d
i robòtica
a. El registre es pot fer a travé
és de
la pàgina web:
p://researcherrsnight.udl.cat
http

On tindrrà lloc?
us de Cappont d
de la UdL, al Ca
arrer
Al campu
Jaume II,, 67 (Edifici de le
es Cultures)

diàària”.

18
8.00-18.30.

vol
olar drons!”

T
Taller-Demostracció:

“Fem

8.45-19.15. Xe
errada: “Lleida,, terra de
18

fro
ontera i convivèència. L'Art i la Ciència, un
llarrg intercanvi sen
nse confinamentt"
19
9.00-20.30. Fe
esta dels estelss. Xerrada:

“L’
L’observació ast
stronòmica: mu
untem
tele
lescopi i observeem l’univers”

un

19
9.30-20.00. Ta
aller-Demostració
ó: “Robots,

dissseny i impressió
ó 3D”
19
9.30-20.00.

vol
olar drons!”

T
Taller-Demostracció:

“Fem

0.15-20.45. Xerrrada: “Com esttalviar en la
20

facctura elèctrica,
a,
t’aj
ajuda!”

la

recerca

científica

21
1.30-24.00. Festa dels estels. Taller
asttronòmic: “L’un
nivers al teu abast!”
a
Què
veiiem,
constel·lacions,
planetes,
cel
pro
ofund... (En cass de pluja aquessta activitat
se substituiria per una pro
ojecció de
ostrar l’univers)
fottografies per mo
Pro
ojectes europ
peus, exposicions d’art,
de
e robots, coc
ca i xocolata
a per als
pa
articipants i mo
olt més!
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