EXPOSICIÓ DE MATEMÀTIQUES: Corbes i superfícies
Museu Darder, del 16 de març al 20 d’abril
El Museu Darder- Espai d’Interpretació de l’Estany (MDEIE) conjuntament amb Astrobanyoles i
l'associació mmaca (associació per a promoure un museu de matemàtiques a Catalunya)
presenten l'exposició "Corbes i superfícies"
Diversos mòduls de "Corbes i superfícies" formen part de l'exposició itinerant "Experiències
Matemàtiques", que es va posar en funcionament el 2008 i ja s'ha presentat en diverses
ciutats de Catalunya amb una participació i un èxit més que notables, segons els diferents
organitzadors.
Objectius
Amb aquesta exposició es pretén divulgar la matemàtica proposant un seguit d'experiències,
tant als alumnes de primària, secundària i batxillerat (visites concertades entre setmana) com
a la resta de la població (visites durant cap de setmana, en l'horari d'obertura del museu).
L'exposició és lúdica i divulgativa, donant pas al plaer de pensar, reflexionar, deduir, discutir i
jugar d'una manera intelligent a través de diverses activitats interactives.
Les experiències que es presenten mostren aspectes especialment intuïtius i visuals de les
matemàtiques menys curriculars, i els mòduls estan ideats per a ser manipulats, en definitiva
per fer jugar tothom.
Destinataris
Públic en general: els caps de setmana en horari de museu.
Visites escolars (amb inscripció prèvia): grups d'uns 25-30 alumnes del cicle superior
d'educació primària, d'ESO i Batxillerat.. Cada responsable de grup haurà d'assistir a una
sessió explicativa dels mòduls que es realitzarà el dijous 15 d'abril. Als centres inscrits ja es
comunicarà exactament data i hora d'aquesta sessió.
Inscripció:
La inscripció es farà a partir del dilluns 24 d'octubre de 2011 per rigorós ordre de
sollicitud només al Museu Darder. Espai d'Interpretació de l'Estany
Plaça dels Estudis, 2 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 44 67 - Fax 972 57 16 60
Correu-e: museudarder@ajbanyoles.org
de dilluns a divendres de 8.30 h a 14.30 h
Fins el dilluns 21 de novembre tenen prioritat els centres del Pla de l'Estany. Després d'aquesta
data s'hi poden inscriure centres de fora de la comarca.

Horari de l'exposició
Per grups escolars: de dilluns a divendres de 9 a 5, prèvia reserva (es faran reserves de 2
hores per grup).
Pel públic en general : Dissabtes: De 2/4 d'11 a 2/4 de 2 i de 4 a 2/4 de 7
Diumenges: de 2/4 d'11 a 2
Setmana Santa (del 6 al 8 d'abril): de 2/4 d'11 a 2/4 de 2 i de 4 a 2/4 de 7
9 d'abril: de 2/4 d'11 a 2.
Més informació:
www.museusdebanyoles.cat
www.astrobanyoles.org
www.mmaca.cat

