Girona, 4 de setembre de 2013
Benvolgut/da,

El mes de juny us vàrem informar de les activitats que organitzaríem des del
Departament de Química durant el curs 2013-2014, però faltava la confirmació
de les dates. Ara ja us les podem confirmar i us animem a què participeu
activament a totes les activitats.
També us volem recordar que, per qüestions de seguretat al laboratori, algunes
activitats tenen un límit de participants i que només es pot fer la inscripció per a
una activitat. D’aquesta manera, podran participar un número més ampli de
centres. També us agrairíem que indiquéssiu a la sol·licitud si els estudiants
que hi participaran han fet o no química.
Recordeu també que l’assignació de plaça a una activitat es farà per ordre
d’inscripció i que us agrairíem que asseguréssiu el nombre d’estudiants que
inscriviu, atès que si el dia de l’activitat hi assisteixen menys estudiants, s’haurà
de pagar igualment pel nombre d’estudiants inscrits.

1. VIII Edició de la Fira de la Química
Aquesta activitat s’organitza dins la Setmana de la Ciència el dia 15 de
novembre. Constarà d’una exposició, diversos tallers-demostració així com
d’una conferència impartida per un personatge rellevant i conegut del món de la
divulgació científica. Aquesta activitat és gratuïta i es recomana per estudiants
de Batxillerat.

2. Els Matins de la Química
S’organitzen dues sessions adreçades a estudiants de Batxillerat que tindran
lloc el 15 de gener i el 29 de gener de 2014. Cada sessió consta d’una
conferència d’uns 30 minuts seguida de 4 tallers on els estudiants poden
practicar diferents aspectes de la química.
Número de places: 100 estudiants per sessió
Cost per estudiant: 7 €
Dates d’inscripció: 1 a 31 d’octubre

3. Pràctiques a grups de classe
Aquesta activitat s’organitzarà durant la setmana del 20 al 24 de gener de
2014 i va dirigida als estudiants de Batxillerat. Durant un matí els estudiants fan
dues pràctiques completes en un dels laboratoris de docència del nostre
Departament. Amb antelació s’enviarà als centres la documentació relativa a
les pràctiques i durant la sessió es facilitarà als estudiants el material necessari
per poder-les dur a terme.
Número de places: 40 estudiants per sessió
Cost per estudiant: 7 €
Dates d’inscripció: 1 a 31 d’octubre

4. VI Congrés de Docència en Química a Secundària i VII Edició del
[Nano]Reacciona!
El V Congrés de docència en Química va adreçat als professors que
imparteixen l’assignatura de Química a estudiants de secundària. Està pensat
per ser un fòrum on es discuteixin els problemes que l’ensenyament de la
Química planteja als professors de secundària. Hi haurà 2 o 3 conferències
plenàries impartides per especialistes en el camp de la didàctica de les
ciències. Per la seva part, el [Nano]Reacciona! va dirigit als estudiants de
Batxillerat que hagin presentat un treball de recerca relacionat amb la Química.
Els estudiants presentaran la feina de recerca feta mitjançant un pòster que
hauran confeccionat ells mateixos. A tots els participants se’ls donarà un
diploma i un obsequi. Les dues activitats són gratuïtes i se celebraran
conjuntament el dia 26 de febrer de 2014 a la tarda.

5. Reacciona...explota!! Experiments al·lucinants de química
El Departament de Química i la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació
Digital oferim la possibilitat de demanar que l'equip de Reacciona...explota!!
presenti al vostre centre el seu espectacular taller basat en experiments de
química recreativa. Els alumnes se senten motivats per aquest tipus
d'experiments i fan que la química esdevingui molt més interessant. Podeu
informar-vos dels tallers al web http://www.reacciona.cat i demanar les
condicions i dates disponibles al correu info@reacciona.cat.

Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb la nostra secretaria
administrativa (e-mail: secretaria.depquimica@udg.edu; telèfon: 972418151).
No cal que us digui que qualsevol comentari o iniciativa al respecte serà molt
benvingut.

Agrairem que feu la màxima difusió d’aquesta activitat als estudiants i
professors del vostre centre i esperem la vostra assistència.

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració per fer avançar el coneixement
de la ciència en la societat.

Cordialment,

Marta Planas Grabuleda
Directora del Departament de Química
Universitat de Girona

