INS Pius Font i Quer :: Premis :: Premis

Premis

Premis: El repte de Sierpinski finalista del concurs Ciencia en acción
Enviada per dblasi el 20/Oct/2015 - 13:21

El passat dissabte 17 d'octubre va tenir lloc a Viladecans el lliurament de premis del Concurs Ciencia en acción del
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). El concurs té com a objectiu presentar la ciència d'una
manera atractiva i motivadora.
En la modalitat "Laboratorio de matemáticas" el projecte "El repte de Sierpinski" del Departament de matemàtiques
del Pius Font i Quer va ser seleccionat com a finalista. Els projectes seleccionats en el concurs es van exhibir en
una fira que va tenir lloc a Viladecans aquest passat dissabte. El dia de la Fira els membres del jurat van
seleccionar els projectes més atractius i es va donar l'oportunitat de presentar-los a la tribuna Àgora de la Fira. El
treball del nostre centre va ser un dels seleccionats.

Els premis "Ciencia en acción" es distribueixen en diverses modalitats. En la modalitat "Laboratorio de
matemáticas" el projecte "El repte de Sierpinski" del Departament de matemàtiques del Pius Font i Quer va ser
seleccionat com a finalista.
El projecte "El repte de Sierpinski" consisteix en una exposició de 5 generacions del tetraedre de Sierpinski i una
proposta de treball per a realitzar per l'alumnat dels diferents nivells del centre. Amb la realització d'aquest treball
els alumnes poden veure geomètricament el concepte de potència, treballar les successions, deduir fòrmules o
estudiar conceptes més profunds com la dimensió fractal o la fòrmula d'Euler per poliedres.
Els projectes seleccionats en el concurs es van exhibir en una fira que va tenir lloc a Viladecans aquest passat
dissabte. El dia de la Fira els membres del jurat van seleccionar els projectes més atractius i es va donar
l'oportunitat de presentar-los a la tribuna Àgora de la Fira. El treball del nostre centre va ser un dels seleccionats.
Des d'aquí volem felicitar el grup de 2n d'ESO Flex del curs 2014-2015 pel treball realitzat per a preparar
l'exposició del projecte. Trobareu tota la informació del projecte i algunes fotografies al lloc web
www.matesiespfq.wix.com/sierpinski
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