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’han organitzat per al curs
2010/11, entre d’altres, aquestes activitats:
Els Matins de la Química, tallers de química
pels estudiants de batxillerat. Els dies 19 de
gener, 2 i 16 de febrero de 2011.
Pràctiques de grups-classe als laboratoris de
docència de química del Campus de Montilivi.
Dies a convenir entre el 24 i el 28 de gener de
2011.

IV Congrés de
Docència en Química a
Secundària

V [Nano]Reacciona!, Jornada de Química
Preuniversitària, 13 d’abril de 2011.

13/4/2011

Reacciona… explota!! Taller d’experiments
espectaculars i química recreativa, per a secundària i batxillerat. Més informació a
http://www.reacciona.cat.
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Tres conferències plenàries
d’experts en la docència de la
química a secundària
Adreçat als professors de química de secundària
de l’àmbit de les comarques gironines
Una iniciativa en el marc del projecte

LaQuimica.Net

IV 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 dues parts. En la primera
part s’imparteixen tres conferències plenàries
a càrrec de reconeguts especialistes en el
camp. En la 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.

Inscripcions:

Tots els actes es faran a la Facultat
de Ciències de la UdG al Campus de
Montilivi
Recepció:
Oberta des de les 15:30 fins a les 16:00 hores al
rebedor de la Facultat de Ciències.

Conferències Plenàries:
16:00-16:35 Dra. Sara Rafel
16:35-17:10 Dra. Mireia Güell
17:10-17:45 Sra. Marta Segura

Presentació treballs de recerca de
Batxillerat i pausa-cafè:

Els professors interessats s’han de dirigir a la
secretaria del Departament de Química.

17:45-19:00

email: secretaria.depquimica@udg.edu

Totes les activitats són gratuïtes.

Tel. 972418151

Més informació:

Data límit d’inscripció: 11 d’abril de 2011

http://www.laquimica.net

Acreditació: Els assistents a la jornada rebran
un diploma acreditatiu. L'assistència és totalment gratuïta.

Les conferències plenàries:

Digitalització de l’ensenyament de la
química
Dra. Sara Rafel
Professora de Física i Química i secretària de
l’equip directiu de l’INS de Vilablareix

Nous recursos i eines per l'aprenentatge de la química a secundària
Dra. Mireia Güell
Professora de Física i Química de l'IES Montsoriu d'Arbúcies i professora del curs “Didàctica
de la Física i la Química a Secundària i Batxillerat” organitzat per l’ICE de la UdG

La Química de l'olor: Un recurs per
l'aula de secundària
Sra. Marta Segura
Professora de Física i Química de l’Escola Pia
Nostra Senyora de Barcelona
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