
7 d’abril 8 d’abril 9 d’abril 

10.15 h 
“Els experiments de 

Melquíades” 
10.15 h  

“Taller d’electricitat i 
magnetisme”, a càrrec de 

Mirta Secondo i Melquíades 
10.15 h 

“Els animals del bosc de dia i 
de nit”, a càrrec del Museu 

Nacional de Ciències Naturals 

11.00 h 
“Els animals del bosc de dia i 

de nit”, a càrrec del Museu 
Nacional de Ciències Naturals 

11.00 h 
“Els experiments de 

Melquíades” 
11.00 h 

“Els experiments de 
Melquíades” 

11.30 h 

 
Obertura a càrrec de les 

autoritats  
 

11.45 h 
“Els animals del bosc de dia i 

de nit”, a càrrec del Museu 
Nacional de Ciències Naturals 

11.45 h 
“L’electricitat viatgera”, a 
càrrec de Red Eléctrica de 

España 

12.30 h 

“Matemàgia”, a càrrec de la 
Societat Balear de Matemàtics 

SBM-XEIX 
 

12.30 h 
“Matemàgia”, a càrrec de la 

Societat Balear de Matemàtics 
SBM-XEIX 

12.30 h 
“Matemàgia”, a càrrec de la 

Societat Balear de Matemàtics 
SBM-XEIX 

13.15 h 
“Bosc dansant sota l’aigua”, a 

càrrec de l’IES Xarc 
13.15 h 

“L’electricitat viatgera”, a 
càrrec de Red Eléctrica de 

España 
13.15 h 

“Bosc dansant sota l’aigua”, a 
càrrec de l’IES Xarc 

      

16.15 h 
“Taller d’electricitat i 

magnetisme”, a càrrec de Mirta 
Secondo i Melquíades 

16.15 h 
“Els animals del bosc de dia i 

de nit”, a càrrec del Museu 
Nacional de Ciències Naturals 

16.15 h 
“L’electricitat viatgera”, a 
càrrec de Red Eléctrica de 

España 

17.00 h 
“Matemàgia”, a càrrec de la 

Societat Balear de Matemàtics 
SBM-XEIX 

17.00 h 
“Bosc dansant sota l’aigua”, a 

càrrec de l’IES Xarc 
17.00 h 

“Els animals del bosc de dia i 
de nit”, a càrrec del Museu 

Nacional de Ciències Naturals 

17.45 h 

 
“Els experiments de 

Melquíades” 
 

17.45 h 
“Els experiments de 

Melquíades” 
17.45 h 

“Bosc dansant sota l’aigua”, a 
càrrec de l’IES Xarc 

 
18.30 h 
 

Presentació del llibre 25 anys, 
camps d’aprenentatge de les 

Illes Balears, a càrrec de Miquel 
Perelló Oliver, director general 

d’Innovació i Formació del 
Professorat de la Conselleria 

d’Educació i Cultura 

18.30 h 
“L’electricitat viatgera”, a 
càrrec de Red Eléctrica de 

España 
18.30 h 

“Els experiments de 
Melquíades” 

19.15 h 19.15 h 

“La geometria fractal. Una 
nova manera de veure el 

món”, a càrrec de Maria Isabel 
Binimelis Bassa. Art, Ciència i 

Tecnologia 

19.15 h 
“Taller d’electricitat i 

magnetisme”, a càrrec de 
Mirta Secondo i Melquíades 

 


