
El Mercatec Osona és una exposició de treballs i pro-

jectes de Tecnologia de diversos centres educatius de 

les comarques d’Osona, El Ripollès, El Berguedà i zo-

nes  circundants, que ofereix als estudiants la possibilitat 

de mostrar les seves creacions tecnològiques  al  públic. 

Alhora que motiva l’aprenentatge de la Tecnologia, in-

forma a la població del nivell d'ensenyament de la Tec-

nologia a les aules d’arreu de Catalunya. 

El Mercatec mostra l'aprenentatge  dels conceptes més 

importants de la Tecnologia: El procés i el producte.

El procés entès  com una successió lògica i creativa de 

passos que, partint d’uns requeriments donats, con-

dueixen a l’obtenció del producte o solució que els 

satisfà. 

El MERCATEC Osona forma part de la xarxa d’expo-

sicions MERCATEC, que organitzen la Fundació Ètica, 

Tecnologia i Societat (abans Fundació Epson | Institut 

de Tecnoètica), l’EnginyCat i el Departament d’Educa-

ció de la Generalitat de Catalunya, i se celebra a l’EPS 

de la Universitat de Vic (c. de la Laura, 13 de Vic).

Organitzadors
Institut de Tecnoètica (Fundació Ètica, Tecnologia i Societat)

Departament d’Educació | Generalitat de Catalunya

EnginyCat

Co-organitzadors
Universitat de Vic-Escola Politènica Superior

Universitat de Vic-Facultat d’Educació

Col·laboradors
CESIRE-Aulatec

Associació del Professorat de Tecnologia de Catalunya

Seu
EPS-UVic, Campus Torre dels Frares

c. de la Laura, n. 13, 08500 Vic

Comitè organitzador
Ramon Casals (IES Vic);  Aleix Marguí  (IES Calldetenes); Jordi 

Martí (UVic-Facultat d’Educació); Sílvia Miguel, (Institut de 

Tecnoètica);  Jordi Molera (Sagrat Cor-Vic); Carles Saborit 

(Escola Sant Miquel-Vic);  Jordi Solé (UVic-Escola Politècnica 

Superior); Imma Verdaguer (CRP Osona); Miquel  Vilaró  (Ve-

drunes-Tona); 

Julita Oliveras (UVic- Escola Politècnica Superior), coordinado-

ra. 

Contacte 

smiguel@tecnoetica.org 

T: 93 237 34 00
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Terminis d’inscripció
Expositors

Cal que us inscriviu ON-LINE mitjançant el formulari 

d'expositor que trobareu a la web del Mercatec abans 

de l’1 de març. 

Visitants 

Cal que us  inscriviu ON-LINE mitjançant el formulari de 

visitant que trobareu a la web del Mercatec abans  de l’1 

de març. 

No s’acceptaran  inscripcions  que es  facin  efectives 

més enllà dels terminis establerts.

Reconeixement
• L'alumnat expositor rebrà un diploma de participa-

ció emès per la Fundació Ètica,  Tecnologia i Socie-

tat.

• El professorat participant com a expositor podrà 

veure reconegudes 30 hores de formació per part 

del Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant un certificat oficial emès per 

la Fundació Ètica, Tecnologia i Societat.

Resum d’activitats paral·leles
Activitat Dia i horaris Lloc i 

capacitat

La ciència i la 
tecnologia a la 
Universitat, a 
càrrec de la UVic.

dia 11: 10.30; 11.15; 
12.00; 12.45.

dia 12: 9.30 10.15; 
11.00; 11.45.

grups de 
60 alum-
nes   ESO 
i BAT

Tecnologia i salut: 
Estratègia NAOS, 
a càrrec de la 
UVic.

dia 11: 10.30; 11.15; 
12.00; 12.45.

dia 12: 9.30 10.15; 
11.00; 11.45.

grups de 
20 alum-
nes   ESO 
i BAT

Taller de meca-
trònica, a càrrec 
de Juli Ordeix 
(UVic).

dia 11: 10.30; 11.15; 
12.00; 12.45.

dia 12: 9.30 10.15; 
11.00; 11.45.

grups de 
20 alum-
nes   ESO 
i BAT

Màgia i Il·lusio-
nisme al món 
dels autòmats, a 
càrrec de Lluís 
Ribas

dia 11: 10.30; 11.15; 
12.00; 12.45.

dia 12: 9.30 10.15; 
11.00; 11.45.

grups de 
18 alum-
nes   ESO 
i BAT

Electrifica’t per la 
ciència,  de Da-
niel Jiménez Al-
biac

dia 11: 10.45; 11.45.

dia 12: 10.45; 11.45.

grups de 
60 alum-
nes   ESO 
i BAT

La màgia de la 
levitació, a càrrec 
de Víctor Grau, 
professor de 
l’EPS-UVic

dia 11: 10.30; 11.15; 
12.00; 12.45.

dia 12: 9.30 10.15; 
11.00; 11.45.

grups de 
20 alum-
nes   ESO 
i BAT

Taller d’automàti-
ca, a càrrec de 
Moisès Serra 
(UVic)

dia 11: 10.30; 11.15; 
12.00; 12.45.

dia 12: 9.30 10.15; 
11.00; 11.45.

grups de 
20 alum-
nes   ESO 
i BAT

Programa d’activitats
Dijous 11 de març de 2010

9.00h   Recepció dels participants i lliurament      

               de la documentació.

9.15h Acte d’inauguració i presentació de treballs a càrrec 

de l'alumnat, que explicarà breument el projecte que 

exposa. La taula d’autoritats  estarà integrada per: 

Dra. Marta  Otero, vicerectora de Recerca i Trans-

ferència de Coneixement de la Universitat de Vic, i 

amfitriona; Sr.  Ramon Sitjà, coordinador de Forma-

ció del Professorat dels Serveis Territorials d'Educació 

a la Catalunya Central; Sra. Laura Robert, gerent del 

programa Enginycat;  i Sr. Josep M. Esquirol, direc-

tor de l’Institut de Tecnoètica (Fundació Ètica, Tecno-

logia i Societat)

10.30h Visita de centres educatius al Mercatec i a les activi-

tats didàctiques paral·leles.  (Cf. quadre sinòptic d’ac-

tivitats).

14.00h Finalització de les activitats.

Divendres 12 de març de 2010

9.00h   Visita de centres educatius al Mercateci a les activitats  

didàctiques paral·leles. . (Cf. quadre sinòptic d’activi-

tats).

12.15h Cloenda i lliurament de diplomes. La taula d’autoritats 

estarà integrada per: Sr. Josep Ayats, director de l’Es-

cola Politècnica Superior; Sra. Imma Verdaguer, Cen-

tre de Recursos Pedagògics d’Osona; i Sr. Joan Bus-

quets, Director del CESIRE-Aulatec

13.00h Finalització de les activitats i desmuntatge. 
Consulteu tota la informació a la web 

www.tecnoetica.org/mercatec

http://www.fundacion-epson.es/mercatec
http://www.fundacion-epson.es/mercatec

