
    

 

Senyor director/ Senyora directora, 
 
 
Com cada any, i en el marc de la convocatòria de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Innovació conjuntament amb la Conselleria d’Educació i Cultura, es posa 
en marxa la Fira de la Ciència que està inclosa dins del programa de foment de la 
cultura científica que du a terme el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes 
Balears. Aquesta Fira pretén trencar la inèrcia d’incomunicació entre la ciència i la 

societat, en un segle en el qual la ciència és una peça clau per a la comprensió del 
món.  
 
L’èxit que any rera any ha obtingut la Fira de la Ciència -com s’ha demostrat pel  
continu augment del nombre de visitants i la creixent participació de centres 
escolars- ens obliga, a partir de la  pròxima edició, a concentrar esforços per tal de 
garantir la qualitat d’aquest esdeveniment i facilitar una divulgació més pràctica i 
consistent de les diferents experiències científiques que s’exposen. 
 

Ara que la Fira està consolidada és el moment per fer una passa més en la implicació 
dels grups expositors: donar un temps perquè puguin validar els seus experiments 
prèviament a la fira, ja sigui en una exposició al propi alumnat del centre, com oferir 
la possibilitat de rendibilitzar els muntatges que, per la seva singularitat o 
transcendència en el currículum, puguin interessar a altres centres. Es tracta de no 
reduir la fira a uns pocs dies de l’any sinó que s’estengui durant el curs escolar. Per 
altra part, és fa necessari donar més temps per preparar molt millor els projectes i  
treure’ls més profit per evitar experiments molts semblants o repetitius . 

 
Aquests nous reptes han motivat que la propera edició d’aquest projecte de 
divulgació  es faci només a l’illa de Menorca durant els dies 26, 27 i 28 de març de 
2009 al Recinte Firal. D’aquesta manera, la Fira de la Ciència 2009 no es farà a 
Mallorca i, a patir d’enguany, tindrà caire rotatori a través de les illes de Menorca, 
Mallorca i Eivissa, la qual cosa ens permetrà projectar nous experiments científics i 
arribar a la fira amb garantia de qualitat validada per la acceptació obtinguda, amb 
antelació, per part de la comunitat educativa de cada centre. 

 
Tan bon punt se signi la convocatòria us n’informarem de tot el contingut, però ara 
ja us trametem un resum dels aspectes més rellevants. Concretament cal destacar 
que el termini de presentacions de sol·licituds serà el 12 de gener de 2009 i que, en 



 
 

aquesta edició, es donarà suport a les celebracions de les efemèrides de l’Any 

Darwin i de l’Any Internacional de l’Astronomia. 
 
Confiam que aquestes novetats us facilitin una participació més sossegada i eficaç 
per tal que la qualitat de la Fira augmenti en la mateixa mesura que ho ha fet en 
quantitat.  
 
 
Atentament, 

 
 
Josep Serra Colomar                                                Pere Antoni Oliver Reus                                                
 
 
 
 
Director General d’Innovació i                                Director General de Recerca,  
Formació del Professorat                                         Desenvolupament Tecnològic i  

                                                                                    Innovació 
 
Palma, 27 de novembre de 2008 


