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Ciència per a tothom!
Dissabte 4 d’octubre



Dissabte 4 d’octubre
Estarem amb tu tot el dia:
11.00 - 18.00 h
Tallers i experiments
Saps què és l'ADN?
Has vist mai una proteïna?
Vine i podràs extreure tu mateix el material genètic
d'una peça de fruita i aprendre com els científics
veuen les proteïnes.
A més, podràs veure i conèixer els organismes
que utilitzen els científics per fer els seus estudis:
bacteris, llevats, mosques, peixos zebra, ...

11.00 - 18.00 h
Visites guiades als laboratoris del PRBB
Has entrat mai en un centre d'investigació?
Apropa't i segueix-nos a través dels passadissos
i dels laboratoris del PRBB.
Descobreix com és un microscopi o quin aspecte
té un laboratori de bioinformàtica o de genètica.

18.00 - 19.30 h
Cafè científic
Tot el que sempre havies desitjat saber sobre
la recerca i mai t'havies atrevit a preguntar.
Aprofita l'ocasió per preguntar als científics què
és el PRBB, qui hi treballa, com és el seu dia a
dia, per què és important fer ciència i per què cal
invertir-hi.

20.30 - 24.00 h
Festa final al pati
Què fem el dissabte dia 4 a la nit?
Et proposem una festa al PRBB amb música en
directe, DJ, ball, projeccions...
Els científics també ballem!

Durant tot el dia hi haurà servei de bar amb
begudes i entrepans.
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