
Benvolgudes companyes, benvolguts companys,

Esperem que tot vaja bé i que el curs acadèmic haja recomençat de la millor manera possible.

Volíem informar-vos sobre l’edició de 2022 de Firujiciència, la fira de la ciència de la Universitat

Jaume I, un punt de trobada on mostrar i trobar l’entusiasme per la ciència, i compartir experiments,

descobertes i vivències d’aprenentatge.

Com sabreu, l’edició que estàvem preparant per abril de 2020 hagué de suspendre’s per causa de la

pandèmia. Però en 2021 reprenguérem la fira en un format virtual, amb vídeos dels vostres

experiments i demostracions que podeu consultar en el web http://www.firujiciencia.uji.es/. Aquest

web també enllaça a materials deliciosos i inspiradors, com els vídeos de La Maleta de la Ciència. Per

2022, és prompte per concretar els detalls, però treballem amb la idea de celebrar Firujiciència el dia

7 d’abril de 2022, dijous, amb el format que la situació sanitària permeta.

La versió presencial s’organitzaria sempre d’acord amb la màxima prudència i les mesures de

seguretat vigents. Com imagineu, pels aforaments permesos per mantindre distància de seguretat,

s’establiran una sèrie de límits en la participació, tant com a talleristes (en quant a nombre de

membres dels equips, que hauran de ser reduïts, de 3 o 4 persones, però també en el nombre total

d’equips) com per a assistents (amb un nombre de visitants límit per cada centre, per a aconseguir

una participació més oberta, aplegant al màxim nombre d’estudiantat i centres educatius).

Per tant, com en cada edició de Firujiciència des dels inicis el 2015, us encoratgem a anar preparant

experiments i demostracions de ciència que pugueu compartir amb la resta de la comunitat

educativa i el col·lectiu d’apassionades i apassionats per la ciència, i que posarem en comú bé en

versió presencial o bé només en format virtual.

Amb la idea de conèixer la vostra intenció de participar, i de poder començar a organitzar la fira, hem

obert una preinscripció per als tallers, que estarà oberta fins el dia 28 de gener de 2022 en l’enllaç

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffr81AauhyICpx8mVFXpysuTSPiipEuaWXF4NhfltIDPyHg

g/viewform

A partir de les dades de preinscripció, treballarem per aconseguir la màxima participació, però tenint

en compte totes les possibles restriccions. La primera quinzena de febrer us podrem transmetre

detalls més definitius. Recordeu que podeu consultar els vostres dubtes a través de l’adreça

electrònica firujiciencia@uji.es. Moltes gràcies per tota la vostra comprensió i per tota la vostra

il·lusió en la tasca educativa.

Estem en marxa! Esperem trobar-nos molt prompte. Una abraçada,

El comité organitzador de Firujiciència

(www.firujiciencia.uji.es, firujiciencia@uji.es)
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