LaQuimica.Net

Departament de Química UdG

Sota el lema "Química entre nosaltres: descobrim la química a Girona", el projecte LaQuimica.Net vol promoure la divulgació de la
química en l'entorn geogràfic de la UdG, estimular-ne el coneixement en tots els àmbits
socials i promoure l’acostament d’aquesta
ciència a tot el públic en general.

En aquest marc s'organitzen per al 2010, entre d’altres, aquestes activitats:
Els Matins de la Química, tallers de química pels estudiants de secundària. Els dies
20/1/2010 pels estudiants de batxillerat i
3/2/2010 pels de ESO.

III Congrés de
Docència de Química a
Secundària

Pràctiques de grups-classe als laboratoris
del Departament de Química al Campus de
Montilivi. Dies a convenir entre el 25/1/2010
i el 29/1/2010.

14/4/2010

[Nano]Reacciona!, Jornada de Química
Preuniversitària, 14/4/2010.

Projecte LaQuimica.Net
E-mail: secretaria.depquimica@udg.edu
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Tres conferències plenàries
d’experts en el camp i
comunicacions de professors de
secundària
Adreçat als professors de química de secundària de l’àmbit de les comarques gironines
Una iniciativa en el marc del projecte

LaQuimica.Net

III Congrés de
Docència en Química
a Secundària
Aquesta activitat està adreçada principalment als professors de secundària que
imparteixen química i que volen compartir les seves experiències i conèixer de
primera mà l’opinió d’experts en didàctica de la ciència a secundària.
La jornada consta de tres parts. En un
primer moment s’imparteixen tres conferències plenàries a càrrec de reconeguts
especialistes en el camp. En una segona
part, es fa una pausa-cafè i s’aprofita per
comentar els treballs de recerca de Batxillerat que s’exposen a l’entrada de la Facultat en la jornada [Nano]Reacciona!.
En una tercera part, tots aquells professors de secundària que ho vulguin podran
explicar les seves experiències mitjançant
comunicacions curtes d’una durada de
quinze minuts. Els professors interessats
en fer una presentació s’han de dirigir a
la secretaria del Departament de Química:
email:secretaria.depquimica@udg.es
Tel. 972418151
Acreditació: Els assistents a la jornada
rebran un diploma acreditatiu. L'assistència és totalment gratuïta.

Tots els actes es faran a la Facultat de Ciències de la UdG al
Campus de Montilivi
2010:
Sessions del dia 514ded’abril
març de 2008:

Les conferències plenàries:
Les conferències plenàries:

Ensenyar química a partir del canvi
La ciència
la màgia
de Harry
Potquímic:
unainova
manera
d'interpretar
later
teoria atòmica
Dr. Miquel
Barceló
Dra.
Mercè Izquierdo

Recepció:
Recepció
Oberta des de les 15:00 fins a les 15:30
hores al rebedor de la Facultat.
Conferències Plenàries:
15:30-16:05 Dra. Mercè Izquierdo
Conferències Plenàries:

Universitat Politècnica
de Catalunya
Departament
de Didàctica
de les Matemàtiques i
de les Ciències Experimentals, Universitat AutònoLaderelació
ma
Barcelonauniversitat-centre de se-

cundària
Dr. Montserrat Tortosa
Curie, una blocaire avui? Recerca a la
IES Ferran
Casablancas
xarxa
i amb
la xarxa i Centre de Recerca
per a l’Educació Científica i Matemàtica

16:05-16:40 Dr.
Sra.Miquel
Trina Milan
15:30-16:10
Barceló

Sra. Trina Milan
La importància de la terminologia

16:40-17:15 Dra.
Sra. Fina
GuitartTortosa
16:10-16:50
Montserrat

Professora de la Universitat Oberta de Catalunya i
en l’ensenyament
de la digital
Química
Responsable
projecte identitat
en el Departament d’Educació de la Generalitat Catalunya

16:30-17:30
Dr. Aureli
Caamaño
Presentació
treballs
de recerca
de Batxillerat i pausa-cafè:
17:15-18:00
Coffee break:
Comunicacions:
17:30-18:00
18:00-19:00 Recull d’experiències de professors de secundària de química de les
Comunicacions:
comarques gironines.
18:00-19:00 Recull d’experiències dels
professors de secundària de química de les
Totes les activitats
són gratuïtes.
comarques
gironines.

Dr. Aureli Caamaño
Presentació
IES Ferran Casablancas
de la revista
i Centre
Educació
de Recerca
Quíper a (EduQ)
l’Educacióde
Científica
i Matemàtica
mica
la Societat
Catalana de
Química
Sra. Fina Guitart1 i Sr. Aureli Caamaño2
1

CESIRE-CDEC (Centre de Documentació i Experimentació en Ciències) i Consell de Direcció de la
revista Educació Química
2

Institut Barcelona-Congrés i Consell de Direcció
de la revista Educació Química

Més informació:
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