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Govern
de les IIles Balears

Senyor directorjSenyora directora,

Des de I'any 2002 es duu a terme la Fira de la Ciencia de les IIles Balears, que s'ha
desenvolupat amb una gran participació escolar. La Fira és una exposició creada,
desenvolupada i mostrada pels protagonistes directes de les rasques científiques, que són,
entre d'altres, el professorat i I'alumnat deis centres educatius.

La Fira es desenvolupara a I'illa de Mallorca amb caracter bianual i s'alternaran les edicions
de Menorca i Eivissa i Formentera. D'acord amb aquest enfocament I'edició de la Fira de la
Ciencia de les IlIes Balears d'aquest any es dura a terme a Mallorca del 13 al 15 de maig de
2010.

És per aquest motiu que la Conselleria d'lnnovació, Interior i Justícia i la Conselleria
d'Educació i Cultura conviden tot el professorat i I'alumnat a viure i a experimentar, de
bellnou, els esdeveniments objecte d'aquesta nava edició de la Fira. Per fer efectiva aquesta
participació, properament es publicara en el BOIB la convocatoria d'ajudes adres;ada a tots
els centres educatius de les IlIes Balears sense exclusió de cap etapa o nivell i se us trametra al
centre vía correu electronic. El termini de presentació de propostes s'iniciara I'endema de la
data de publicació i finalitzara passats 15 dies naturals. La concessió d'ajuts als projectes
seleccionats es notificara directament als centres. No obstant aixo, i per facilitar la tasca de
preparació deis projectes, us adjuntam un resum del contingut de la convocatoria, la relació
del professorat dinamitzador que desenvolupa una funció d'assessorament i el model de
sol.licitud perque la pugueu preparar.

Per resoldre qualsevol dubte us podeu adres;ar a:

Conselleria d'lnnovació, Interior iJustícia

Servei de Recerca i Desenvolupament Tecnologic 971 17 63 09 info@balearsfaciencia.org

Conselleria d'Educació i Cultura
Servei d'lnnovació Educativa

971 176500
ext. 60869 mebelio@dginnova.caib.es

Ben segur que amb la vostra col.laboració aconseguirem I'hit i la qualitat que li pertoquen a
la Fira de la Ciencia de les IlIes Balears. Per tant, en espera que informeu a la comissió
pedagogica o al departament oportú, rebeu les nostres salutacions cordials.
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