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Computem amb tu

La ciència i la recerca contribueixen al progrés de la nostra societat. Al BSC, entenem la difusió de la ciència
i de la tecnologia com una part fonamental de les nostres responsabilitats com a centre públic. Fer accessible
la nostra investigació a la ciutadania, promoure la cultura científica, col·laborar per despertar vocacions
científicotècniques entre els més joves i ajudar a reduir la bretxa de gènere són objectius que sentim molt
propis.
Ens agrada donar a conèixer qui som i què fem, què són i com funcionen els superordinadors i mostrar els
diferents tipus de recerca que es poden dur a terme amb ells. Aquí podeu trobar activitats de divulgació
promogudes pel nostre centre i altres promogudes per tercers en què hi participem:

Visites a MareNostrum
Pots visitar el supercomputador de forma presencial. Demana ja la teva visita guiada!

Agenda
Estigues al dia de les activitats de divulgació que organitzem o en què hi participem.

Visita virtual a MareNostrum

Descobreix MareNostrum des de qualsevol lloc.

Visita virtual per a infants
Entra a MareNostrum i la SuperGeek t’explicarà els secrets dels supercomputadors.

Visites en femení per a alumnes de primària
Ensenyem què i per a què són els superordinadors als infants de forma lúdica i en femení.

L'aventura de la supercomputació a l'aula
MareNostrum va a l’escola a la recerca de superinvestigadors/res!

SuperGeek
Coneix la mascota que hem creat per a les nostres activitats amb els/les més joves.

materials per a escoles

Recursos educatius per fomentar el pensament computacional i altres materials per a docents.

Cursos en línia
Recursos en línia per ampliar les capacitats en supercomputació.

Som investigadores
Les Macedònia ho tenen clar: les noies s’han d’apassionar per la ciència i la tecnologia.

Bojos per la supercomputació
Curs per a estudiants de batxillerat que volen ampliar els seus coneixements en supercomputació.

què saps de superordinadors?
Si vols posar a prova els teus coneixements sobre supercomputació, contesta el qüestionari.

BIYSC - curs científic d'estiu

48H Open House Barcelona
Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
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