
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATS DE LA UIB A LA FIRA DE LA CIÈNCIA 2011 
7, 8 i 9 d’abril de 2011  

Recinte de Fires i Congressos d’Eivissa i Formenter a 
 

http://balearsfaciencia.org/ 
 

Departament de Biologia  
o Equips:  

� Aprèn genètica  
� Les comunitats vegetals a les Illes Balears: l’any dels 

boscs 
 

Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la  Salut  
o Equips:  

� El cervell ens enganya: una visió inusual del cervell a partir 
dels òrgans dels sentits  

� Nutrició i seguretat alimentària al segle XXI 
 

Departament de Ciències Històriques i Teoria de les  Arts  
o Equips:  

� Descobrir el passat: l’arqueologia al segle XXI  
� Fotografia i territori: observatori fotogràfic del paisatge de 

les Illes Balears 
�  

Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica  
o Equips:  

� Guia interactiva Fira de la Ciència 2011  
� Interacció persona-ordinador i accessibilitat universal 
  

Departament de Física  
o Equips:  

� Càtedra Endesa Red d’Innovació Enegètica 
� La química dels circuits integrats  
� La radioactivitat al nostre voltant 
 

Departament de Psicologia  
o Equip:  

� Evolució i cognició humana: el seu estudi científic 
 

Departament de Química  
o Equips:  

� Tècniques analítiques per a visualització de composts i 
reaccions químiques en el nostre entorn 



� Tècniques per a l’estudi de les molècules: fonaments 
senzills de tècniques complexes  

� Vols esser un químic innovador? Vine amb nosaltres! 
 

Escola Politècnica Superior  
o Equip:  

� Les enginyeries a l’abast de tothom: DEMOTEC 
 

Facultat de Ciències  
o Equip:  

� Experiments lúdics en el DEMOLAB  
� CSI-Eivissa (investigació forense) 

 
Grup de Recerca en Ciències de l’Activitat Física i  l’Esport  

o Equip:  
� Grup de Recera en Ciències de l’activitat física i l’esport 
  

Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Co mplexos, IFISC (UIB-
CSIC) 

o Equips:  
� L’IFISC: una introducció a la física dels sistemes 

complexos: caos i patrons (part I) 
� L’IFISC: una introducció a la física dels sistemes 

complexos: sincornització I, II i III (part 2) 
 
Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, IMEDEA (UI B-CSIC) 

o Equip:  
� Un mar de química 
 

Institut Universitari d’Investigació en Ciències de  la Salut, IUNICS  
o Equip:  

� Com funciona el sistema nerviós per donar lloc al nostre 
comportament i les nostres emocions? 

 
Servei de Biblioteca i Documentació  

o Equip:  
� La biblioteca de la Fira 
 

Servei d’Informació  
o Equip:  

� X-Servei d’Informació 
 


