ENTRADA Y UBICACIÓ DE PARTICIPANTS A LA FIRA- 8:45 h , 7 d’ABRIL de 2019
CARRER MAJOR - MUSEU DE LES CIÈNCIES PRÍNCEP FELIPE (Ciutat de les Arts i les Ciències – CAC)
Més informació sobre serveis del CAC, transport, mapa complet, etc. PUNXA ací
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A Punt d'entrada i registre- escales externes de pujada a la primera planta (a prop de l'entrada oest del
museu, en planta baixa). Les persones amb mobilitat reduïda comptaran amb ajuda per a accedir a un
ascensor i si és necessàries podrà accedir per les escales mòbils dins del museu. El professorat anirà
directament al registre (al costat de l'entrada oest del Carrer Major de la primera planta) per a signar
l'assistència a la jornada i recollir les credencials i altres materials, mentre l'alumnat es dirigeix al seu
lloc i comença el muntatge.

B La Fira

se situa al Carrer Major, espai encristallat de la primera planta, on es troba el
pèndol de Foucault (veure accés en A). El pla d'ubicació dels projectes es publicarà en la nostra web i
es penjarà en panells a l'entrada de la fira. Personal col·laborador ajudarà l'alumnat participant a
localitzar el seu lloc i traslladar el material, mentre el professorat tutor realitza el registre (veure A).
Materials: Cada projecte compta amb una taula (1,8 x 0,7 m2), regletes amb endolls, una cara de panell
per a penjar informació i accés a quantitats moderades d'aigua. Qualsevol altre material específic ha
de ser aportat pels participants.

C Entrada aparcament de la CAC, sota l’umbracle. L'eixida central des d'aquest pàrquing és la més pròxima
al punt d’entrada A. Tarifa reduïda de pàrquing el 7/4/19: preu de 2,30 € tot el matí pels vehicles dels
participants, utilitzant un tiquet especial de pagament que vos donarem quan vos registreu en arribar
el mateix matí de la fira (veure explicació ací).

CONSULTA LES INSTRUCCIONS, ELS PLÀNOLS I EL PROGRAMA EN www.uv.es/experimenta

