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Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l’Emoji, que va tenir lloc dilluns passat, avui ens fem ressò de la
campanya #EmojiScience i l’”Emoji Table of Experiments [2]” de General Electric, una original recreació amb
emoticones de la taula periòdica de Mendeléiev que conté imatges, vídeos i tuits que volen acostar la ciència a
la societat.
Bill Nye “the Science Guy”, el popular educador científic nord-americà, ens presenta aquesta iniciativa que
aprofita el potencial de les emoticones per divulgar la cultura científica d’una manera creativa i eficaç, tenint
en compte que són eines que formen part de la nostra vida quotidiana i ens faciliten la comunicació diària, i que
mira d'encoratjar les persones a participar en la integració social de la ciència.
Es tracta d’un petit tast de mediació entre ciència i societat, així com de les experiències de ciutadania
científica a les quals dona lloc, que ens poden inspirar en l’àmbit artístic, cultural i educatiu, i que podrem
aprofundir a Interacció 17.
Que passeu un bon cap de setmana, fins dilluns!
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