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amb el suport de:

Una aproximació als
estudis de la Facultat
de Ciències

18 de novembre de 2016
MATÍ (9:00 h -13:30 h)
Tallers científics:
El laboratori de les olors
Hidrogen, el combustible del futur
Tastets d’aigua
Netejant l’aigua. Funcionament d’una depuradora
Extracció d’ADN
Microorganismes en el nostre entorn
Què ens diu l’edat dels peixos?
Formigues al campus
El batec del riu

Tallers-Exposició:
Tallers científics: “L'Art i la Ciència de l'Origami”
realitzats en col·laboració amb la Universitat de
Perpinyà Via Domitia i Lycée Arago.
Taller : “La Màgia del Cub de Rubik”, organitzat
per la Càtedra de Cultura Científica i
Comunicació Digital (C4D)

DIADA DE SANT ALBERT
Conferència:

12:00 h a 13:00 h: Conferència a l’Aula Magna**:
"La vida de l’investigador"
a càrrec de Anna M. Romaní, professora i investigadora
de la Facultat de Ciències
Resum de la conferència: Molts dels joves que opten per
uns estudis científics tenen interès per la investigació o
pensen que els interessarà entrar en el món de la recerca
en un futur. La vida de la investigació però, no sempre és
com un s’imagina, calen unes competències, no només
acadèmiques, i suposa realitzar moltes feines diferents,
des d’avorrides anàlisis de laboratori i treball de camp
dur fins a xerrades de divulgació, passant per l’anàlisi de
dades i redacció d’articles científics. La carrera
investigadora no és fàcil però sí que és una feina molt
engrescadora i necessària.

Vine a conèixer
la ciència
d’una forma
didàctica i
sorprenent!
Activitats per a alumnes
de batxillerat

Resultats i premi del concurs Kahoot
Reconeixement
seleccionats

als

estudiants

de

Batxillerat

Visites guiades a la Facultat
Concurs Kahoot!
Trobada / Diàleg amb el professorat
(10:00 h a 11:00 h)
Trobada / Diàleg amb el professorat de Batxillerat
i membres de l’equip de deganat de la Facultat
de Ciències (Lloc: Sala de Reunions del C1,
entresòl)

**Aforament limitat.
Cal confirmar assistència
al telèfon 972 418710 o al
correu electrònic:
deg.ciencies@udg.edu

La Facultat de Ciències ofereix als estudiants de
batxillerat la possibilitat de conèixer la docència i
recerca que es fa a la Facultat. L’objectiu és
impulsar i motivar els estudiants cap a una visió
transversal de la ciència i afavorir el pas de
secundària a la Universitat.

