
QUÈ ÉS FIRUJICIÈNCIA
És una fira didàctica que té com a objectiu principal enamorar de la ciència, compartir la pràctica experimental, aprendre i 
passar-ho bé. Inicialment organitzada per un Comité científic de voluntaris, ja és una iniciativa de la Universitat Jaume I amb el 
suport del Cefire de Castelló i l’Ajuntament de Castelló de la Plana, en la qual les ciències i els estudiants són els protagonistes.

Participa alumnat i professorat de tots els nivells: infantil, primària, secundaria, batxillerat i universitat, i està oberta a tota la 
societat de forma gratuïta. Es pot participar com a públic visitant la fira per veure els diferents tallers o com a tallerista fent la 
demostració d'una activitat de tipus científic. 

BREU HISTÒRIA
Temps era temps quan el professor Enric Ramiro de l’UJI, va convocar en octubre del 2014 a un grupet de companyes i companys 
de la universitat i del Cefire de Castelló preocupats per la divulgació científica, a celebrar FIRUJICIÈNCIA. 

Es tractava de celebrar una fira en la qual reunir a aquells grups de diferents nivells i etapes educatives que volgueren mostrar 
als demés els seus experiments. I així va ser en la primera edició en el 2015, amb el total suport de l’UJI i del Cefire de Castelló.

Poc a poc, aquell inici s’anà ampliant fins abraçar noves activitats científiques des d’infantil a universitat, passant per primària, 
secundària i batxillerat. En el 2019 arribàrem a 3000 visitants inscrits i uns 400 talleristes, a més de l’alumnat de l’UJI i persones 
de les diferents comarques de Castelló que a títol personal volgueren vindre.

L’èxit de la convocatòria és degut a la il·lusió de totes les persones que hi participen desinteressadament, fent-se càrrec del seu 
desplaçament i materials, al suport del rectorat, deganats, vicerectorats corresponents i els diferents serveis de l’UJI i a un 
Comité científic i organitzador que any rere any el fa possible i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló de la Plana.

Ara ja s’ha institucionalitzat la trobada científica i esperem que l’embruix que la fa possible continue per sempre més, millorant 
i adaptant-la als nous reptes, sense perdre eixe encant que de forma misteriosa fa vindre a milers de persones tots els anys per 
a gaudir de la ciència.
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INSTRUCCIONS
Observa les fotografies i tria una imatge mediambiental positiva 
(quadre groc). que t’agrade o una imatge mediambiental negativa 
(quadre negre) a eliminar.

Des d’eixe quadre, desplaça’t en horitzontal o en vertical fins el 
quadre més pròxim que faça referència a una imatge positiva 
(quadre groc).

Partint d’aquest última posició, vés a l’esquerra o a la dreta fins al 
quadre més pròxim que faça referència a una imatge negativa 
(quadre negre), 

Desplaça’t cap amunt o cap avall fins al quadre més pròxim que 
represente una imatge positiva (quadre groc).

Ara, desplaça’t diagonalment fins al quadre més pròxim on es trobe 
una imatge negativa (quadre negre).

Desplaça’t cap avall o cap a l’esquerra fins al quadre més pròxim on 
es trobe una imatge positiva (quadre groc).

I ... hauràs arribat al quadre de la META: el Penyagolosa, la nostra 
muntanya màgica de 1813 m. sobre el nivell de la mar.

CARA I CREU de les comarques del nord
del País Valencià 

Los estrechos
(Montanejos)

El bosc d'Oret
(Eslida)

Prat florit
(Vistabella del Maestrat)

Els orgues de Benitandús
(l'Alcúdia de Veo)

El salto de la novia
(Navajas)

Pic del Penyagolosa
(Vistabella del Maestrat)

Goles del Millars
(Almassora)

Els estanys
(Almenara)

Abocador il·legal d’asfalt 
(Artana)

Tala abusiva
(Artana)

Cases destruïdes per la maror
(Borriana)

Fem al bosc
(la Vall d'Uixó)

Inundacions a la marjal
(Nules)

Màquines i pedrera
(Artana)

Masia cremada per un incendi
(les Useres)

Sureda cremada
(Eslida)
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Patrocina

Comitè Científic i Organitzador 2021

Antonio Gallardo Izquierdo, Vicente Esteve Cano, Miguel Angel Fortea, Consuelo García Ortiz, José Vicente Gil Noé, Sergi Meseguer Costa, Sergio Mestre 
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Enllaç a la web de FIRUJICIÈNCIA https://firujiciencia.uji.es
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