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 l'estudi i la recerca en química en
l'àmbit de secundària, i promoure la incorporació dels estudiants de secundària a l'ensenyament superior.
En aquest marc s'organitzen per al curs
2009/10, entre d’altres, aquestes activitats:
Fira de la Química (Diada de St. Albert
2009, 13/11/09).
Pràctiques de grups-classe als laboratoris
del Departament de Química al Campus de
Montilivi. Del 25 al 29 de gener de 2010.

Els Matins de
la Química

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

VII Edició
Batxillerat: 20/1/2010
ESO: 3/2/2010
Inscripció oberta a partir del 15 de
setembre a l’adreça e-mail
secretaria.depquimica@udg.edu o al
telèfon 972418151. Més informació
per Internet: LaQuímica.Net
http://LaQuimica.Net

Projecte LaQuimica.Net
E-mail: secretaria.depquimica@udg.edu
Departament de Química
Campus de Montilivi, Girona
Universitat de Girona

Visita a Laboratoris i
Tallers de Química al
Campus de Montilivi
Adreçat a estudiants de 3er curs d'ESO i de 1r
i 2n cursos de Batxillerat

Una iniciativa en el marc del
projecte LaQuimica.Net

Els Matins de la
Química - VII Edició

Aquesta VII edició de la jornada està
adreçada de forma diferenciada a estudiants de 3er d'ESO i a estudiants de 1r i 2n
de Batxillerat, i pretén donar un cop d'ull
a l'estat actual de la Química en el món, a
la vegada que donar una idea del treball
que fan els investigadors en química de la
Facultat de Ciències de la UdG. Igualment pretén mostrar les darreres adquisicions d'instrumental específic que permeten mantenir la recerca química a Girona
en la frontera de la ciència.
Mitjançant els diversos tallers, els participants podran conèixer de primera mà les
principals línies de recerca.
Comparteix amb nosaltres els secrets de
la química actual!
La química juga molts de papers que sovint són desconeguts. En aquesta jornada
els coneixeràs i a la vegada te'n sorprendràs.
Humor i imaginació seran dos components apassionants de la Jornada.

Visita i tallers als laboratoris del
Departament de Química del Campus de Montilivi

Horari comú a les sessions del 20 de gener
i 3 de febrer de 2010:
9:30 Recepció dels participants i presentació de la Jornada (Aula Magna).

Alguns dels tallers previstos:
Batxillerat:

Què hi ha en aquests líquids?
Molècules ballant!
Un remei pel maldecap.

9:45 Conferència a càrrec del professor
del Departament Dr. Juan Manuel Sánchez (Aula Magna).

Fem d’alquimista.

10:15 Esmorzar.

Anàlisi de cafès i vins.

10:45 Visita guiada als laboratoris del Departament de Química i participació per
grups en tallers (laboratoris AC-106, 108 i
112 i aula informàtica 1).
13:15 Fi de la jornada (Aula Magna).

ESO:

Química en 3D. Nanoestructura.
Síntesi de nylon.
Tinta invisible.

Acreditació: Els assistents a la jornada rebran
un diploma acreditatiu, i un obsequi de part de
l'organització. L'assistència, igual que l'esmorzar/cafè, és totalment gratuïta.
El número d'inscripcions és limitat.
S’atendran les vostres peticions per rigorós
ordre de sol·licitud fins a omplir la capacitat
de l’activitat.

Departament de Química UdG

Inscripció oberta a partir del 15 de setembre a
l’adreça e-mail secretaria.depquimica@udg.edu o al
telèfon 972418151. Més informació per Internet:
LaQuímica.Net
Projecte LaQuimica.Net
E-mail: secretaria.depquimica@udg.edu
Departament de Química

