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Més informació:
http://quimica.udg.edu

LaQuimica.Net

Més informació:
Per Internet:
http://LaQuimica.Net
o bé mitjançant el teu Centre de Secundària

Projecte LaQuimica.Net
E-mail: laquimica@laquimica.net
Departament de Química
Campus de Montilivi, Girona
Universitat de Girona

Jornada de Química
Preuniversitària
V Edició
Una inciativa en el marc del
projecte LaQuimica.Net
Adreçat a estudiants d’ensenyament secundari
de les comarques gironines, de l'Osona, del
Vallés Oriental i del Maresme

[Nano]Reacciona!
Jornada de Química
Preuniversitària
LaQuimica.Net
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.
La Jornada de Química Preuniversitària [Nano]Reacciona!
Aquesta Jornada pretén acollir els
estudiants de secundària que hagin
fet un treball d’investigació relacionat amb la química, per tal conèixer
mútuament els treballs realitzats, i
per conèixer de primera mà els darrers avenços en els camps de la
química i la nanociència.
Altres activitats per als alumnes
En el marc del projecte LaQuimica.Net també s'organitzen, entre
altres, les activitats:
Els Matins de la Química
Fira de la Química
Pràctiques de grups-classe

Què és [Nano]Reacciona! ?

Lloc del [Nano]Reacciona!:

Una trobada científica per mostrar treballs d’investigació preuniversitaris relacionats amb la química.

Facultat de Ciències, Campus de Montilivi,
Universitat de Girona.

PARTICIPANTS

Data: 13 d’abril de 2011

Està adreçat principalment als actuals
alumnes de Batxillerat, però hi pot participar qualsevol estudiant o equip de recerca dels Centres d'Ensenyament de Secundària de l’àmbit geogràfic de la UdG.

LA JORNADA
Cada participant exposarà la seva recerca en forma de pòster (màxim 100x70
cm), que haurà de ser enviat electrònicament abans de l’11 d’abril a l’adreça:

Horari aproximat:
17:30-17:45 Recepció dels participants
17:45-19:00 Sessió científica
19:00 Cloenda

Departament de Química UdG

secretaria.depquimica@udg.edu
L’organització se n’encarregarà de la impressió.

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

La investigació haurà d’haver estat realitzada en els darrers dos anys acadèmics,
i la seva temàtica haurà d'estar relacionada amb la química.
Es lliuraran premis als millors treballs i
als pòsters més ben dissenyats.

Difusió:
La Jornada serà pública. La participació serà degudament acreditada i serà
totalment gratuïta.

