
DOSSIER DE PREMSA

English + Science + Adventure

Els Science Camps de 
Dani Jiménez, aquest 
estiu a La Molina



Dani Jiménez ofereix un Science Camp de 
ciència, aventura i anglès a La Molina
• L’objectiu és “despertar la creativitat i l’interès per la ciència” amb el mètode STEAM, que s’aplica a 

tot el món per fer pensar els nens i nenes de manera crítica i activa i tot això incorporant l’estètica, 
l’espectacularitat i un alt grau de creativitat.

• El Science Camp va destinat a nens i nenes de 8 a 14 anys, inclou activitats diàries d’aventura  
i ciència, dos grans xous de Dani Jiménez i un dia de convivència amb els pares i mares.

• Vine a gaudir d’una estada única amb una Real English Experience amb monitors nadius.  
LA COMBINACIÓ PERFECTA!

El nostre valor al vostre servei, i és per això que per a aquest estiu, hem pensat en aquesta gran experiència de la 

qual forma part el popular físic i divulgador Dani Jiménez, el qual et presenta Science Camp, una experiència única i 

especial per a nens i nenes d’entre 8 i 14 anys en una immillorable localització com és La Molina i amb la solvència i 

professionalitat de Ribals i Club Elements. Ens avala l’experiència de més de 25 anys en l’organització de colònies 

a la natura i educació en el lleure. Els Science Camps combinen les activitats d’aventura i l’aprenentatge de l’anglès 

amb unes grans dosis de ciència i creativitat.

L’objectiu és “despertar la creativitat i l’interès pel món científic” a partir d’experiments, espectacles i jocs, i 

demostrar  “El poder de la ciència” per atreure l’atenció dels nens i nenes. Per aconseguir-ho, Dani Jiménez i el seu 

equip utilitzen una metodologia que es coneix amb les sigles STEAM (en anglès: Ciència, Tecnologia, Enginyeria i 

Matemàtiques) i que s’aplica en escoles de tot el món.

Els Science Camps tenen una durada de 7 dies i 6 nits. L’acollida i la recollida es fan en cap de setmana perquè els 

pares puguin acompanyar als seus fills a la Cerdanya. Hi haurà quatre tandes entre finals de juny i tot el juliol. Hi 

haurà tallers de ciència cada dia, i a cada tanda, dos grans xous per part del Dani Jiménez. L’últim dia es destinarà a fer 

una jornada de convivència de pares i fills. Tots els participants rebran un kit científic i un regal sorpresa com 

a record de l’estada.

Ens identifiquem amb un model educatiu centrat en l’adquisició de valors, la vivència intensa en el medi natural i 

l’activitat física i és per aquest motiu que a més del programa científic, el Science Camp de Dani Jiménez té un calendari 

d’activitats d’aventura i oci educatiu, que es desenvolupen aprofitant l’entorn natural de la Molina. I s’ofereix també 

un reforç d’anglès amb un sistema lúdic “que impregna la vida quotidiana de l’estada”, amb monitors nadius que 

només es comuniquen en anglès.
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Aparthotel Guitart 
La Molina 

Comptem amb la Q de qualitat en 
turisme actiu i és per això que t’oferim 
un allotjament de primera qualitat

A Club Elements i Ribals ens preocupem 

d’oferir-te els millors destins per a les 

teves estades , és per aquest motiu,  

que hem pensat en l’Aparthotel Guitart 

Resort & Spa Pista Llarga , situat a l’estació 

d’esquí de la Molina. Té accés directe 

a l’entorn de les pistes d’esquí i a les 

activitats d’estiu que es desenvolupen 

a l’estació , a més de tenir piscina a les 

mateixes instal·lacions.

Oferim les millors garanties i millorem  

per a tu diàriament.

→ Habitacions De 4 persones amb bany 

propi

→ Espais Comuns i sales per a les activitats 

indoor

→ A peu de pistes i amb tot l’espai exterior 

a la nostra disposició

→ Dietes equilibrades i atenció especial  

a al·lèrgies , intoleràncies i altres dietes 

específiques

→ Piscina climatitzada
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Dani Jiménez Albiac

Físic i divulgador científic

Llicenciat en Ciències Físiques per la UB, 

Màster de formació del professorat  

per la UPC així com cursos del Màster  

en Història de la Ciència per la UAB.

Pioner en l’ús dels experiments com  

eina d’estimulació  i aprenentatge,  

va començar la tasca de divulgació 

científica a Catalunya Ràdio i alhora va 

entrar a treballar en la creació i posada  

en marxa del “CosmoCaixa”.

La seva vinculació en els mitjans  

de comunicació comença al programa  

“El suplement” de Catalunya Ràdio  

i posteriorment al programa “El Club”  

de TV3, sent líders de l’audiència de  

la tarda durant 5 anys.

Després va participar a la “La Partida” 

de TV3 i en paral·lel va estar col·laborant 

i/o assessorant en diversos mitjans de 

comunicació com “Leonart” de TV2, “Eureka” de COM Ràdio, “Directe 4.0” de Ràdio 4, “ADN MAX” de Discovery 

Channel o “El Hormiguero” de Antena3.

Actualment presenta i crea els continguts científics del programa “Dinàmiks” del Canal Super 3, fa la secció 

d’experiments “MuyLab” de la revista Muy Interesante i col·labora a “La tribu de Catalunya Ràdio”.

També és autor dels llibres: “Ciència a un euro”, “Ciència a dos Euros”, i “Per què alguns pebrots piquen  

i altres no?”, i ha col·laborat en publicacions en premsa, com la Revista Nat, el Diari Ara, El Periódico o la revista 

dels Súpers.

En l’actualitat dirigeix l’empresa de divulgació CreaCiència duent a terme més de 100 espectacles  i tallers 

anuals, fent exposicions per museus  (Museu Agbar, Museu del Gas...), mass experiments  de gran format, 

assessorament científic, organització d’esdeveniments (comissariat Festa de la Ciència de l’Ajuntament  

de Barcelona) i ciència a mida per tot tipus de públics (BASF, Air Products, Telefònica, Samsung, Museu Blau, 

CosmoCaixa, Generalitat de Catalunya, etc.)
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