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L'IEC introdueix els petits en les paraules fonamentals de la ciència amb una
exposició-taller
'Jugar amb paraules de la ciència' utilitza el joc per a reforçar els mots que obren la porta al coneixement científic

CORTINA, PAU - ACN · ID 690740

Barcelona (ACN).- Familiaritzar la canalla amb el llenguatge científic a través del joc. Aquest és el propòsit
de l'exposició (taller) 'Jugar amb paraules de la ciència', que han organitzat conjuntament la branca
científica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i la Universitat Pompeu Fabra. Cinc jocs clàssics (un
trencaclosques, un joc de memòria, etc.) han estat adaptats a una sèrie de conceptes fonamentals de la
ciència, extrets de dos diccionaris científics per a nens que la professora de la UPF i comissària de
l'exposició, Rosa Estopà, ha coordinat. Els alumnes de l'escola Sant Nicolau de Sabadell han estat els
primers en visitar l'exposició, instal·lada aquest dimecres a la porxada de l'IEC degut a la pluja.
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Estopà explica que l'exposició pretén que la canalla "ho passi be" tot jugant amb les paraules més
fonamentals de la ciència. El públic al qual va destinat l'experiència són nens i nenes de 6, 7 i 8 anys que,
segons Estopà, "normalment no disposen d'aquest tipus d'exposicions, tallers o jocs lúdics".
La premissa pedagògica de l'exposició és que sense un domini bàsic dels termes fonamentals de la ciència,
difícilment els joves podran comprendre, explicar i recordar els coneixements especialitzats. L'aprenentatge
d'aquestes paraules farà que la comprensió de les ciències sigui, des de l'inici, més sòlid, sostenen els seus
organitzadors.
La professora de l'UPF, ha subratllat que la instal·lació a l'IEC no és un producte aïllat, sinó que va lligat a
una feina que s'ha desenvolupat els últims tres anys i que ha desembocat en dos diccionaris: 'Petit
diccionari de ciència' i 'Petit imaginari de ciència'. El primer un és la "ciència més canònica: està destinat als
nens, fets amb les paraules dels nens, fet per nens i per a nens", explica Estopà. L'altre representa "el
saber més imaginari que tenen els petits", i està més dirigit als adults.
Els conceptes, les definicions i els dibuixos d'aquests dos diccionaris "s'han transposat" a cinc jocs clàssics
per a jugar en grup: un joc de cartes, un joc de memòria, un joc de rapidesa, un joc de trencaclosques i un
joc d'embolics amb les mans i els peus. "Els jocs han estat manipulats per introduir-hi tot aquest lèxic
procedent de la ciència", afegeix la comissària.
Una cinquantena d'alumnes de l'escola Sant Nicolau de Sabadell han estat els primers a participar en
aquesta experiència que proposen l'IEC i l'UPF. Ho han fet en un dia de pluja que ha obligat a traslladar la
instal·lació ubicada inicialment al centre del pati de la seu de l'IEC fins a la zona porxada del primer pis.
El president de la institució, Salvador Giner, els ha donat la benvinguda parlant-los de la importància de la
ciència per al desenvolupament de la societat, i posteriorment han intervingut el president de la secció de
Ciències i Tecnologia de l'IEC, David Serrat, i la pròpia comissària de l'exposició, Rosa Estopà, que ha agraït
a la canalla la seva assistència i la seva col·laboració en els treballs previs que han fet possible els dos
diccionaris científics.
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