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Més de 80 centres ja s’han apuntat a la propera edició d’expociència
L’alumnat d’ESO, Batxillerat i FP podrà seguir per internet, també enguany, les activitats de divulgació
cientí�ca organitzades per la Universitat de València i en les quals participaran huit expertes
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a Setmana de la ciència del Parc Cientí�c de la Universitat de València se celebrarà del 18 al 22
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València abordaran en e-xpociència —rebatejada d’esta manera en alusió a les activitats
d'octubre en format virtual per segon any consecutiu. Especialistes vinculades a la Universitat de
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telemàtiques—, temes d'actualitat relacionats amb la ciència, la tècnica i la innovació en diferents
sessions dirigides a estudiants d'ESO, Batxillerat i cicles formatius d’FP.
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