Descobrint el

UN CONTEXT
DIFERENT

Oferir a escoles i instituts
la possibilitat de descobrir aquest
centre, veure com és,
qui hi treballa i, sobretot,
per a què serveix.

Els avenços científics tenen un
impacte cabdal en la nostra
societat, hi confiem bona part
del nostre present i futur.

CREBA

Centre de Recerca Experimental
Biomèdica Aplicada

DL L 1286-2018

Només cal donar un cop d’ull al
nostre voltant per adonar-nos
que, des dels objectes més
quotidians fins als tractaments
biomèdics més sofisticats
tenen el seu origen
en la ciència.

Carrer Balaguer, s/n
25138 Torrelameu (Lleida)

Sortiu de l’aula i gaudiu d’un matí diferent
descobrint el nostre centre i tot allò que pot
aportar a l’educació dels vostres alumnes

DIRIGIT A:

"Centre
d'excel·lència en
formació i recerca
biomèdica"
PRESENTACIÓ

LA VISITA

Mitjançant la visita de les
instal·lacions com a punt de
partida, es pot iniciar o
complementar un procés
d’ensenyament/aprenentatge
sobre la ciència, la recerca
biomèdica, l’experimentació
animal, el mètode científic,
la importància de la formació
al llarg de la vida, etc.

Visita guiada pel centre CREBA.
La visita consta de tres parts:

Es tractarà d’una visita que doni
significat i funcionalitat a alguns
coneixements adquirits a l’aula,
o bé com a punt d’inici d’una
unitat didàctica, o simplement com
a descobriment de nous camps de
coneixement.

1. Una xerrada inicial a l’aula de
formació per tal de contextualitzar
el centre.
2. Una visita guiada pel centre,
des de l’aula fins als quiròfans,
on podrem posar en funcionament
alguns dels aparells principals.
3. Per acabar hi ha l’opció de fer
un taller pràctic vinculat amb
alguna de les tasques que
aquí s’hi realitzen.
Tota la visita està pensada per
fer-se en aproximadament 2 hores.

La visita es pot adaptar a un ampli
ventall d’edats:
- Educació Primària
- Educació Secundària (ESO i BATX)
- Formació professional (GM i GS)
Les visites es concertaran entre les
9.00 hores i les 12.00 hores.
L’activitat cobrirà la demanda
d’escoles i instituts en funció del
personal disponible.

A MÉS A MÉS:
- Zona accessible per autocars.
- A la part exterior, darrera, hi ha una
petita zona enjardinada amb una taula
de pícnic i uns bancs.

CONTACTA AMB NOSALTRES
divulgacio@creballeida.org
973 98 90 84
www.creballeida.org

