
Descobreix la recerca!
5è i 6è de primària
Visita taller sobre nanociència
Al Parc Científic de Barcelona De 
9:45h a 12:15h
6€/alumne
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Descobreix la recerca!
Experiments per entendre com es fa recercaUna oportunitat per apropar-se a un centrede recerca i veure els científics en acció

Activitat que té com a objectiu apropar la ciència als més 
petits d'una manera participativa i convidant-los a fer 
experiments. 
Les sessions consten de dues parts, en una primera es duu 
a terme un taller amb investigadors especialitzats i en la 
segona part els alumnes realitzen una visita per alguns 
laboratoris del PCB acompanyats d'un investigador que 
dinamitza l'acció. 

FÍSICA I QUÍMICA

NANOCIÈNCIA

Què fan els científics?
Ho volen saber tot!...però tenen un mètode per 
treballar? 

Què és la matèria?.  
com és comporten els materials en els diferents processos químics?

Posem-lo en pràctica! L’aire pesa?

Les propietats boges de la matèria... 
Experimentarem per entendre propietats de la 
matèria i com aquestes canvien amb la escala.

Sorra
Sal

Entendràs quina diferència hi ha entre una mescla 
i una dissolució!
Quins dels dos acabarà en dissolució?

Què és “nano”?!  
les mesures nanomètriques

Aplicacions de la Nanociència 
a la vida real! 



Entitats col·laboradores:
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VISITEM ELS LABORATORIS DEL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA
Com es fa un medicament?

Què hi ha dins?

Què pasa quan prenem una pastilla pel mal de cap?

Principi actiu

Durant la visita guiada se'ls mostra el recorregut que fa un 
medicament abans que arribi a les persones des de la 
preparació del principi actiu, passant per l'estudi en 
cèl·lules fins a la recerca amb animals . Durant el recorre-
gut els alumnes visiten un laboratori de química, una sala 
de mosques i finalment, un investigador de l’animalari, amb 
el suport d'una presentació interactiva sobre els estudis 
que s'estan duent a terme, els explica la recerca amb 
animals per guarir malalties com l'Alzheimer o el Pàrkin-
son, entre d’altres.

Això ho trobem a un laboratori? I per què?

Identificació 
nou principi 
actiu

Disseny i 
síntesi 
molècula 
activa

Assajos in 
vitro i amb 
animals

Solicitud 
d’estudis 
clínics davant 
autoritats i 
agencies 
reguladores

Fase I
Estudis 
voluntaris 
sans 
(2-100)

Fase II
Estudis en 
pacients 
(100-500)

Fase III
Estudis 
massius 
en 
pacients 
(1000
-3000)

Solicitud als 
organismes 
estatals per 
treure 
producte al 
mercat

Revisió i 
aprovació del 
medicament 
per 
l’organisme 
regulador

Llençament 
i comercia-
lització

El que veureu al PCB!

Quant de temps cal per fer un medicament nou? 

Fase pre-clínica 5,5 anys Fase clínica 9 anys  =15-20 anysRecerca 
bàsica

Identificació 
dianes 
terapèutiques




