
Programa organitzat per:



Relació d’activitats:

Conferències
Xerrades
Taula rodona
Exposicions
Sortides
Tallers
Jornades

Localitzacions Universitat de Vic

Campus de la Torre dels Frares 
C. de la Laura, 13 – Vic

Campus Miramarges 
C. Sagrada Família, 7 – Vic

Masia Torre dels Frares 
C. Perot Rocaguinarda, 17 – Vic

Creacció - Casa de Convalescència 
c/ Dr. Junyent, 1 – Vic

Inscripcions 

De l’1 al 10 de novembre a través del web:

http://www.uvic.cat/setmana-de-la-ciencia
Consulta la pàgina web per veure si hi ha canvis d’última 
hora en les activitats previstes a les que t’hagis inscrit!

Més informació: 

Pilar López Uceda 
Unitat de Divulgació Científica de la UVic  
(UCC+i de la FECYT)

Tel. 93 881 5507 
pilar.lopez@uvic.cat
www.uvic.cat

Podeu consultar l’agenda d’activitats de la  
Setmana de la Ciència a Catalunya a la web 
de la Fundació Catalana per a la Recerca  
i la Innovació.



Conferències, 
xerrades
i taula rodona

Conferència Inaugural  
de la Setmana de la Ciència 2013

L’accident del Challenger podia haver-se evitat:  
un passeig a través de l’Estadística

DESCRIPCIÓ La conferència, a càrrec del Dr. Pere Puig i Casado, catedràtic d’Estadística 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, tracta de demostrar el paper que té 
l’Estadística en tots els àmbits d’activitat humana, introduint els conceptes que 
s’hi utilitzen a partir de les notícies del diari. 

RESPONSABLE Jordi Viver, professor del Departament de Biologia de Sistemes de l’Escola Poli-
tècnica Superior de la UVic, i Vladimir Zaiats, professor i investigador del Grup 
de Recerca Tecnologies Digitals de la UVic.

LLOC Aula Magna, Campus Torre dels Frares de la UVic. 

DATA Dilluns 18 de novembre.

HORARI 12:00 hores.

DESTINATARIS Tot el públic que té inquietuds per la ciència.

OBJECTIUS Demostrar la presència de l’estadística en tots els àmbits d’activitat humana.

PLACES 268



Innovació i creativitat per al desenvolupament d’una idea 
de negoci

DESCRIPCIÓ Xerrada a càrrec de Franc Ponti, director i professor del centre d’Innovació  
d’EADA. En la majoria d’ocasions l’èxit d’una empresa depèn de la idea de negoci 
i que aquesta, a més de suplir alguna necessitat específica del seu públic objec-
tiu, afegeixi una component de creativitat, innovació i tecnologia, i així assegurarà 
la seva probabilitat d’èxit. 

RESPONSABLE Elisenda Tarrats, responsable de la Unitat d’Emprenedoria de la UVic.

LLOC Creacció - Aula de formació, Casa de Convalescència, c/ Dr. Junyent, 1, 08500 
de Vic.

DATA Dilluns 18 de novembre.

HORARI 17:00 hores.

DESTINATARIS Estudiants d’ESO, Batxillerat, CFGS, universitaris, emprenedors, i públic en ge-
neral. 

OBJECTIUS -  Despertar el potencial creatiu dels joves.
-  Afavorir el disseny de nous productes i serveis mitjançant el treball en equip.
-  Generar el màxim d’idees creatives en un temps reduït.

PLACES 30

Avantatges de l’exercici físic per a la salut

DESCRIPCIÓ Xerrada a càrrec de Ricard Serra Grima, cardiòleg i especialista en Medicina 
de l’Esport, i Teresa Torrades Solé, fisioterapeuta, especialista en Rehabilitació 
cardíaca, i en cadenes musculars i articulars G.D.S., de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau. Aquesta xerrada pretèn explicar els avantatges que la pràctica 
de l’exercici físic té per a la salut de les persones. Els conferenciants exposaran 
els models d’exercici, els seus efectes a llarg termini, així com els seus efectes 
sobre els principals factors de risc cardiovascular i s’explicarà també les alter-
natives i programes complementaris per la millora de la salut i de les qualitats 
físiques.

RESPONSABLE Carme Garolera, Departament de Salut i Acció Social de la Facultat de Ciències 
de la Salut i el Benestar de la UVic.

LLOC Sala Mercè Torrents, Campus Miramarges de la UVic. 

DATA Dimarts 19 de novembre.

HORARI 12:00 hores.

DESTINATARIS Estudiants d’ESO, Batxillerat, CFGS, universitaris i públic en general.

OBJECTIUS Augmentar la consciència sobre la societat que l’exercici físic és important per 
gaudir de bona salut.

PLACES 150



Usos civils de l’aigua. 1911-1916: Cent anys de centrals 
hidroelèctriques al Pirineu

DESCRIPCIÓ Conferència a càrrec d’Andreu Valls i Grau, enginyer industrial per la UPC 
(1972). Professionalment ha treballat en el camp de l’electrònica i la informàti-
ca aplicada al control industrial i des del 1983 a la gestió de xarxes urbanes de 
distribució d’aigua. Actualment està jubilat i el seu principal centre d’interès és 
la divulgació de la ciència i la tecnologia.

La conferència, que commemorarà l’Any Internacional de la Cooperació en 
l’Esfera de l’Aigua, mostrarà la implicació social que va comportar la gran obra 
hidràulica de principis de segle XX, al Pirineu català. Tant des del punt de vista 
la posada a punt de les micro centrals hidroelèctriques com les condicions de 
treball en què es va desenvolupar la gran obra. Així mateix s’exposa l’activitat 
duta a terme pels promotors industrials catalans per aconseguir ajudes interna-
cionals, que els permetessin realitzar el projecte.

RESPONSABLE Consol Blanch, investigadora del Grup de Recerca en Medi Ambient i Alimen-
tació de la UVic, i membre de l’equip investigador del Centre TECNIO SART 
Medi Ambient de la UVic.

LLOC Dimarts 19 de novembre al Casal Francesc Macià (c/ Anselm Clavé 9 de Cen-
telles).
Dimecres 20 de novembre al Casal Mossèn Guiteras (c/ Soledat, cant. Pere II 
El Gran de Vic).

DATA Dimarts 19 de novembre a Centelles i dimecres 20 de novembre a Vic.

HORARI 18:00 hores

DESTINATARIS Estudiants de Batxillerat, CFGS, universitaris, Aula d’Extensió Universitària de 
Centelles, Aula d’Extensió Universitària d’Osona, centres cívics, i públic en ge-
neral. 

OBJECTIUS –  Repassar els actors principals d’aquesta aventura (Emili Riu, Carles Mon-
tañés i Pearson).

–  Destacar l’esforç humà i la incidència social que les obres van representar per 
a les comarques pirinenques, empresa promoguda per la gosadia tècnica i 
financera de uns pocs visionaris que es van avançar al seu temps.



Com utilitzar les dades sense prendre mal

DESCRIPCIÓ Xerrada divulgativa a càrrec de Roger Roca, responsable de l’Observatori de 
l’Economia Local de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sabadell. Trac-
tarà de l’aportació de l’estadística, les seves virtuts i perversions en la interpre-
tació de les dades.

RESPONSABLE Àngels Fusté – Responsable de Comunicació de la Fundació Universitària del 
Bages (FUB).

LLOC Sala d’Actes de la FUB - Av. Universitària, 4-6, 08242 de Manresa.

DATA Dimarts 20 de novembre.

HORARI 18:00 hores

DESTINATARIS Estudiants i professorat de la FUB i públic en general.

OBJECTIUS Reflexionar sobre l’ús de les dades estadístiques en diferents àmbits i la inter-
pretació tendenciosa que se’n pot fer.

PLACES 180

L’amor és una tecnologia: la hackejem?

DESCRIPCIÓ En aquesta conferència, l’investigador cultural Jaron Rowan explorarà el paper 
de les tecnologies en la construcció del que entenem com a amor. Per a això 
revisarà diferents combinacions tècnic-simbòliques com els memes, pàgines 
de contactes, centres massius d’emmagatzematge de dades, sèries de televisió, 
cançons populars o els dofins, per entendre com es produeix el que quotidia-
nament es denomina amor. 

RESPONSABLE Jaron Rowan, Coordinador de l’Àrea d’Art, BAU. 

LLOC Bau-Centre Universitari de Disseny, c/ Pujades, 118, 08005 de Barcelona.

DATA Dimecres 20 de novembre.

HORARI 19:30 hores.

DESTINATARIS Estudiants universitaris i públic en general. 

OBJECTIUS Entendre el paper de les tecnologies per produir el que es coneix com la sub-
jectivitat i posar en crisi la dialèctica persona-màquina.

PLACES 80



El concepte Halliwick. L’aigua com a complementació del 
pla de treball de neurorehabilitació

DESCRIPCIÓ Xerrada amb suport audiovisual a càrrec de Montserrat Gutiérrez Bassas, pre-
sidenta de l’Associació Catalana del Concepte Halliwick-Sala Puigverd, mem-
bre del Comitè d’Educació i Recerca de l’Associació Internacional Halliwick, 
formadora Sènior del Concepte Halliwick, llicenciada en Educació Física, fisio-
terapeuta. Terapeuta Bobath.

RESPONSABLE Gonzalo Lorza, Sotsdirector dels Estudis de Fisioteràpia de la Fundació Univer-
sitària del Bages (FUB).

LLOC Sala Actes de la FUB. Av. Universitària, 4-6, 08242 de Manresa.

DATA Dijous 21 de novembre.

HORARI 17:00 hores

DESTINATARIS Alumnes i professionals de Ciències de la Salut.

OBJECTIUS Donar a conèixer el concepte Halliwick.

PLACES 180

Pedagogia de l’alternança. L’èxit a la formació professional

DESCRIPCIÓ Xerrada explicativa, a càrrec de Jordi González, professor de l’Escola EFA Quin-
tanes, que explicarà en què consisteix el sistema de la pedagogia de l’alternan-
ça. Ara que s’està parlant tant de sistemes innovadors en educació (sistema 
dual alemany, hochvolkschule daneses...) a Catalunya ja fa més de quaranta 
anys que funcionen amb èxit iniciatives d’aquest tipus. S’explicarà el cas de 
Quintanes, fonaments i eines pedagògics.

RESPONSABLE Jordi González, professor de l’Escola EFA Quintanes.

LLOC Escola EFA Quintanes a Les Masies de Voltregà.

DATA Dijous 21 de novembre. 

HORARI 12:00 hores.

DESTINATARIS Estudiants universitaris d’educació, mestres i professors, especialment de for-
mació professional, educadors de lleure i públic en general.

OBJECTIUS Donar a conèixer i compartir l’experiència de quaranta-tres anys d’escola for-
madora de bons professionals i promotora de desenvolupament rural.

PLACES 15



Fisioteràpia en el medi aquàtic

DESCRIPCIÓ Xerrada a càrrec d’Eva Cirera Serrallonga, fisioterapeuta de la Unitat d’Estimu-
lació Neurològica (UEN) de Barcelona, on s’explicarà com els fisioterapeutes 
aprofiten les propietats de l’aigua per treballar en les diferents fases de reha-
bilitació de persones afectades per gran diversitat de patologies (traumatològi-
ques, neurològiques, etc.). També es descriurà les propietats de l’aigua i les 
indicacions i contraindicacions del treball en aquest medi i es mostraran vídeos 
de sessions amb pacients reals.

RESPONSABLE Carme Garolera, Departament de Salut i Acció Social de la Facultat de Ciències 
de la Salut i el Benestar de la UVic.

LLOC Sala Mercè Torrents, Campus Miramarges de la UVic. 

DATA Dimarts 26 de novembre.

HORARI 09:30 hores.

DESTINATARIS Estudiants d’ESO, Batxillerat, CFGS, universitaris i públic en general.

OBJECTIUS Conèixer l’àmbit de treball dels fisioterapeutes utilitzant els beneficis que aporta 
el medi aquàtic en la rehabilitació de gran diversitat de patologies.

PLACES 150

Taula rodona: Fer ciències a l’educació infantil

DESCRIPCIÓ Taula rodona amb tres mestres amb molta experiència en l’Educació Infantil 
amb l’objectiu de debatre sobre com poden ser les ciències a l’educació infantil 
i sobre quins recursos i estratègies són més adequats per fer ciències amb els 
petits.
Mestres participants: Pilar Melcón, mestra al CEIP Els Pinetons de Ripollet, 
Teresa Feu, mestra i professora de la UVic i, Olga Schaaff, mestra a l’escola 
Rosa dels Vents de Barcelona.

RESPONSABLE Jordi Martí, director del Departament de Didàctica de les Arts i les Ciències de 
la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic.

LLOC Sala Mercè Torrents, Campus Miramarges de la UVic. 

DATA Dimecres 27 de novembre.

HORARI 18:30 hores.

DESTINATARIS Estudiants universitaris dels graus d’Educació Infantil i Primària, mestres d’in-
fantil i primària, professors d’infantil, educadors de lleure i públic en general.

OBJECTIUS - Debatre sobre com poden ser les ciències a l’educació infantil.
-  Exposar quins recursos i estratègies són més adequats per fer ciències amb 

els petits.

PLACES 150



Sortida naturalista i exposició de bolets

DESCRIPCIÓ Activitat que consisteix en la recollida de bolets, la seva classificació i posterior-
ment presentació d’una exposició. 

El dissabte 16 de novembre s’organitzarà una sortida naturalista per a la reco-
llida de mostres amb el Grup de Naturalistes d’Osona – ICHN, en un indret de 
la comarca d’Osona. 

En el muntatge de l’exposició hi col·labora el Sr. Manuel Tabarès de la Societat 
Catalana de Micologia. 

RESPONSABLE Carme Casas, coordinadora del Grup de Recerca en Medi Ambient i Alimenta-
ció de la UVic i membre de l’equip investigador del Centre TECNIO SART Medi 
Ambient de la UVic.

LLOC Sortida naturalista: el punt de trobada és el c/ de la Laura, 13 (davant de l’edi-
fici Torre dels Frares de la UVic).
Exposició: Vestíbul l’edifici Torre del Frares de l’Escola Politècnica Superior de 
la UVic.

DATA Sortida naturalista: dissabte 16 de novembre
Exposició: del dilluns 18 al dimecres 20 de novembre

HORARI Sortida naturalista: 9:00 hores (hora de trobada) davant del Campus de la 
Torre dels Frares de la UVic. 
Exposició: 
- dilluns 18 de novembre: de 14:00 a 20:00 hores
- dimarts 19 i dimecres 20 de novembre: de 8:30 a 20:00 hores

DESTINATARIS Estudiants d’ESO, Batxillerat , CFGS, universitaris i públic en general.

OBJECTIUS - Reconèixer els principals grups d’espècies de bolets del nostre entorn.
- Estimular la curiositat científica.

PLACES 50 places per a la sortida

OBSERVACIONS Cal anar ben calçat per sortir al bosc.

Sortides
i exposicions:



Descoberta de la vegetació del bosc a la tardor

DESCRIPCIÓ L’activitat consisteix en passejar pel bosc per observar els colors, les formes, 
les textures, etc., de la vegetació al final de la tardor. Es tracta de reconèixer la 
vegetació del bosc i entendre el comportament de les plantes quan les condi-
cions ambientals no són favorables per créixer. Veurem diferents tipologies de 
vegetació, tals com coníferes, frondoses, de ribera, etc.

RESPONSABLE Carles Lorca i Andreu Gutiérrez, professors de l’Escola EFA Quintanes.

LLOC Escola EFA Quintanes a Les Masies de Voltregà.

DATA Dilluns 18 de novembre.

HORARI De 15:00 a 17:00 hores.

DESTINATARIS Alumnes de Primària i ESO.

OBJECTIUS Reconèixer la vegetació del bosc a la tardor.

PLACES 15

Exposició publicacions per commemorar l’Any 
Internacional de l’Estadística

DESCRIPCIÓ L’exposició bibliogràfica serveix per commemorar l’Any Internacional de l’Es-
tadística i reconèixer les contribucions de la ciència estadística sobre tots els 
àmbits de la societat.

RESPONSABLE Gemma Mascaró, Biblioteca de la UVic.

LLOC Biblioteca de la Torre dels Frares , Campus Torre dels Frares de la UVic.

DATA Del dilluns 4 al divendres 29 de novembre.

HORARI De dilluns a divendres de 08:00 a 21:00 hores.

DESTINATARIS Públic en general interessat per la temàtica.

OBJECTIUS -  Divulgar la celebració de l’Any Internacional de l’Estadística als membres de 
la comunitat universitària i al públic en general.

-  Difondre la funció de la Biblioteca com a servei de suport a la docència i a 
la recerca col·laborant i participant en les activitats que es desenvolupen a la 
Universitat.





Bioinformàtica: Visualització de molècules

DESCRIPCIÓ El taller consta de dues parts. A la primera s’introdueix el tema tot visualitzant 
exemples de funcions que realitzen les proteïnes; a la segona part l’alumne 
manipula un programa informàtic de visualització de molècules complexes tot 
aprenent com estan estructurades les proteïnes i s’acaba fent una cerca de 
biomolècules a Internet. 

RESPONSABLE Jordi Viver, professor del Departament de Biologia de Sistemes de l’Escola Po-
litècnica Superior de la UVic. 

LLOC Aules d’informàtica T120 (dilluns 18) i TS108 (dijous 21) de l’Escola Politècni-
ca Superior, Campus Torre dels Frares de la UVic.

DATA Dilluns 18 i dijous 21 de novembre. 

HORARI Dilluns 18 de novembre de 09:30 a 10:30 hores.
Dijous 21 de novembre d’10:00 a 11:00 hores.

DESTINATARIS Estudiants de 1r i 2n de Batxillerat

OBJECTIUS -  Treballar diferents aspectes de la Biologia de proteïnes mitjançant eines in-
formàtiques.

-  Despertar l’interès de l’alumne sobre la Bioinformàtica. 

PLACES/GRUP 20

Tallers científics
i tecnològics



El llarg viatge dels nitrats

DESCRIPCIÓ El taller relaciona el contingut de nitrats del sòl amb la dosi de purí aplicada i 
com influeix en el contingut de nitrats de les aigües de fonts i pous. Es realitzen 
analítiques sobre mostres d’aigües de fonts i pous per estudiar el transport dels 
nitrats i la contaminació difusa que generen sobre les aigües d’escorrentia i, 
probablement, les aigües freàtiques. Aquestes mostres les porten els partici-
pants des de la seva població d’origen.

RESPONSABLE Albert Hueso, investigador del Grup de Recerca en Medi Ambient i Alimentació 
de la UVic, i membre de l’equip investigador del Centre TECNIO SART Medi 
Ambient de la UVic.

LLOC Laboratori de Química/Medi Ambient (T206) de l’Escola Politècnica Superior de 
la UVic, Campus Torre dels Frares de la UVic.

DATA Dimarts 19 i dijous 21 de novembre.

HORARI De 9:30 a 11:00 hores.

DESTINATARIS Estudiants de Batxillerat, dels itineraris cientificotècnics, ciències experimen-
tals i biosanitari.

OBJECTIUS -  Conèixer la problemàtica dels nitrats en sòls i aigües per l’excés d’adob de 
purí a la comarca d’Osona i en altres zones on puguin tenir una problemàtica 
similar.

-  Conèixer diferents metodologies d’anàlisi química al laboratori.
-  Aprendre a interpretar i treure conclusions de resultats experimentals.
- Fomentar l’interès per la recerca.

PLACES/GRUP 18

OBSERVACIONS Per al bon desenvolupament del taller cal que els participants portin mostres 
d’aigua per analitzar (fonts, domèstica, etc). Cal omplir una ampolla (plàstic o 
vidre), tapar-la correctament, cobrir-la amb un paper d’alumini i emmagatze-
mar-la a temperatura de refrigeració.

Per l’interès dels resultats convé que aquestes aigües siguin de fonts naturals, 
basses (no recollida aigües pluvials), aigües de consum domèstic, etc. Com 
més varietat de mostres dins d’un grup millor representativitat de resultats.



Mecatrònica: robòtica i automàtica
DESCRIPCIÓ El taller, molt pràctic i demostratiu, dóna una visió global d’elements bàsics de 

la mecatrònica. Es visibilitzen alguns dels detectors més utilitzats a la indústria, 
controladors de velocitat de motors, automatització d’un petit procés mitjançant 
un autòmat programable, robots, simuladors i una demostració d’un sistema 
complet format per una maqueta d’un procés industrial controlat per Internet.

RESPONSABLE Moisès Serra, investigador del Grup de Recerca de Tecnologies Digitals de la 
UVic.

LLOC Laboratori d’Automàtica Industrial de l’Escola Politècnica Superior, Campus 
Torre dels Frares de la UVic.

DATA Dimarts 19, dimecres 20 i dijous 21 de novembre.

HORARI De 11:00 a 13:00 hores.

DESTINATARIS Estudiants de 1r i 2n de Batxillerat científic i/o tecnològic.

OBJECTIUS Donar a conèixer la mecatrònica aplicada a l’automàtica i la robòtica.

PLACES/GRUP 20

Escultura Sonora: de la física a la música

DESCRIPCIÓ L’activitat consta d’una primera part teòrica on s’exposen les bases de l’escultura 
sonora, els principis físics de l’acústica aplicada, les línies de treball en art parti-
cipatiu més properes a la didàctica (científica i artística) fent especial esment de 
les aportacions del germans Baschet. En la segona part s’analitza i s’interactua 
participativament fent sonar algunes escultures.

Aquesta activitat comptarà amb la col·laboració de Jordi Casadevall, del Depar-
tament d’Escultura de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona 
i de Víctor Grau, professor i coordinador del Grup de Recerca Coneixement i 
Didàctica de la UVic i director de Physics!

RESPONSABLE Víctor Grau, professor i coordinador del Grup de Recerca Coneixement i Didàc-
tica de la UVic.

LLOC Aula TS117, Campus Torre dels Frares de la UVic.

DATA Dimarts 19 de novembre.

HORARI De les 11:00 a les 13:30 hores.

DESTINATARIS Estudiants d’ESO, Batxillerat, CFGS, universitaris, educadors, públic en general. 

OBJECTIUS -  Treballar diferents aspectes de la física acústica aplicada a la organologia des 
d’un punt de vista inclusiu. 

-  Donar a conèixer les possibilitats didàctiques i lúdiques que estimulen a un 
treball interdisciplinari art-ciència.

PLACES 23



Química Inorgànica: La Química en colors
DESCRIPCIÓ El taller pretén aprofundir en el coneixement dels compostos de coordinació 

i les seves propietats. Per fer-ho es sintetitzen diversos complexos de coordi-
nació mitjançant dues metodologies de síntesi: reaccions de desplaçament de 
lligands i reaccions de precipitació. Posteriorment, els resultats es discuteixen 
en base a la Teoria del Camp Cristal·lí i del Camp de Lligands.

RESPONSABLE Àngels Leiva, investigadora del Grup de Recerca en Medi Ambient i Alimenta-
ció de la UVic.

LLOC Laboratori de Medi Ambient (T205) de l’Escola Politècnica Superior de la UVic, 
Campus Torre dels Frares de la UVic.

DATA Dimarts 19 de novembre.

HORARI D’11:00 a 13:00 hores.

DESTINATARIS Estudiants de Batxillerat, dels itineraris cientificotècnics, ciències experimen-
tals i biosanitari.

OBJECTIUS -  Conèixer l’ús de diferents tècniques experimentals de síntesi de compostos 
inorgànics.

-  Analitzar i interpretar els resultats experimentals.
-  Justificar teòricament els resultats obtinguts i deduir algunes de les propietats 

dels compostos sintetitzats.

PLACES/GRUP 16

Viu la Terra amb el Joc de la Custòdia
DESCRIPCIÓ A partir d’una introducció als conceptes relacionats amb la custòdia del territori, 

els alumnes-jugadors assumeixen el rol de diferents personatges involucrats en 
la conservació de l’hàbitat d’un ocell amenaçat: l’esparver cendrós. L’activitat 
situa els alumnes en un poble fictici, Bonaire, on els personatges han d’arribar a 
acords per protegir i millorar la situació d’aquesta au rapinyaire.
El taller té un caràcter interdisciplinari i s’inscriu en els objectius, els continguts 
i les competències de les ciències naturals, les ciències socials, la geografia, 
l’educació per a la ciutadania, i d’altres àrees curriculars.

RESPONSABLE Anna Subirana, responsable de comunicació de la Xarxa de Custòdia del Territo-
ri, entitat vinculada a la UVic.

LLOC Aula D001, Campus Miramarges de la UVic.

DATA Dimecres 20 de novembre.

HORARI 1a sessió: de 09:00 a 10:30 hores  /  2a sessió: d’11:00 a 12:30 hores.

DESTINATARIS Estudiants d’ESO (3r i 4rt) i Batxillerat (1er i 2n).

OBJECTIUS -  Difondre la custòdia del territori com a eina de gestió i conservació de la biodi-
versitat entre el públic més jove.

-  Aprofundir en les competències transversals (comunicatives, metodològiques, 
personals) i les específiques (convivència, resolució de conflictes, negociació) 
dels participants.

PLACES/GRUP 30



Com trobar informació per al treball de recerca  
a la biblioteca

DESCRIPCIÓ La Biblioteca és un gran centre de recursos (llibres, revistes, bases de dades, 
Internet, etc.) per trobar informació de qualitat per fer els treballs de recerca. 
Amb aquest taller es pretén ensenyar als estudiants aquests recursos i la seva 
utilització per a la preparació dels seus treballs de recerca.

RESPONSABLE Gemma Mascaró, Biblioteca de la UVic.

LLOC Aula d’Informàtica B129, Campus Miramarges de la UVic.

DATA Dimecres 20 de novembre.

HORARI 1a sessió: d’11:00 a 12:30 hores  /  2a sessió: de 13:00 a 14:30 hores

DESTINATARIS Alumnes d’últim curs d’ESO, estudiants de Batxillerat i universitaris.

OBJECTIUS -  Aprendre a buscar informació útil i de qualitat per elaborar un treball de recerca 
i conèixer els recursos informatius de la Biblioteca.

-  Saber detectar les necessitats d’informació.
-  Fomentar la participació activa a través del treball interactiu.
-  Contribuir a l’alfabetització informacional dels estudiants de batxillerat do-

nant-los eines i recursos per fomentar l’autonomia en el treball acadèmic.

PLACES/GRUP 20

Esferifica’t

DESCRIPCIÓ El taller està pensat per aplicar la ciència a la pràctica culinària o a la produc-
ció d’aliments a nivell industrial. La cuina molecular utilitza processos tradici-
onals com el batut, la gelificació o l’emulsió per aconseguir noves estructures 
dels aliments. En el taller es porta la cuina molecular a la pràctica mitjançant 
l’elaboració de productes amb noves textures i que generin noves sensacions 
organolèptiques. Els participants aprenen químicament l’estructura, la funció i 
l’ús racional dels diferents ingredients utilitzats.

RESPONSABLE Núria Barniol, investigadora del Grup de Recerca en Medi Ambient i Alimen-
tació de la UVic.

LLOC Planta Pilot de la Carn (TS103), Campus Torre dels Frares de la UVic.

DATA Dijous 21 de novembre.

HORARI D’11:00 a 13:00 hores

DESTINATARIS Estudiants de Batxillerat i CFGS, dels itineraris científics i tecnològics.

OBJECTIUS -  Conèixer l’estructura, les propietats, les funcions i les característiques de di-
ferents hidrocol·loides.

-  Elaborar productes emprant hidrocol·loids i comparar les diferents sensa cions 
organolèptiques.

PLACES/GRUP 16

OBSERVACIONS Cal que els estudiants portin bata per realitzar el taller.



Alimentació: introducció a l’anàlisi sensorial  
i a l’observació microscòpica. Aplicació a l’estudi  
de trufes silvestres i de productes elaborats amb elles

DESCRIPCIÓ El taller pren les tòfones silvestres com a objecte d’estudi i pretén donar ele-
ments als participants per iniciar-se en l’estudi de les característiques senso-
rials dels aliments i en el coneixement de les seves propietats físiques. 

El taller s’organitza en diferents blocs: 

-  Introducció teòrica conjunta per donar a conèixer l’origen, el cultiu, la recolli-
da, la descripció i morfologia de la tòfona mitjançant un audiovisual.

-  Experimentació, per l’observació de la tòfona al microscopi, la identificació de 
les característiques olfactives de diferents tòfones, i tast guiat de productes 
elaborats amb tòfona. 

RESPONSABLES Consol Blanch i Albert Hueso, investigadors del Grup de Recerca en Medi 
Ambient i Alimentació de la UVic, i membres de l’equip investigador del Centre 
TECNIO SART Medi Ambient de la UVic.

DATA Dijous 21 de novembre.

HORARI D’11:00 a 13:00 hores.

LLOC Aula T015, Campus Torre dels Frares de la UVic.

DESTINATARIS Estudiants d’ESO, batxillerat, CFGS i universitaris, i públic general

OBJECTIUS -  Donar a conèixer l’origen, l’experimentació, el cultiu i la recollida de la tòfona.
-  Dur a terme un acostament a la investigació universitària en l’àmbit de la 

qualitat dels aliments.

PLACES/GRUP 30

OBSERVACIONS Es valoraran els qüestionaris amb les respostes als tastets dels diversos pro-
ductes.



Cinema de muntanya. Producció i realització en el cinema 
d’esports de muntanya

DESCRIPCIÓ Jornada teòrico-pràctica en què professionals experts mostren els processos i tècni-
ques per a la gravació d’escenes esportives a partir d’experiències concretes.
Les tècniques necessàries per a l’enregistrament d’activitats esportives han significat 
un repte important per als directors i realitzadors. La majoria d’ells han après a partir 
de l’experimentació concreta, i la seva destresa, enginy i atreviment ens han aportat 
escenes espectaculars i de gran qualitat.

ORGANITZA Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic, Facultat d’Educació, Traducció i Ciènci-
es Humanes de la UVic, i Fundació Privada Festival Cinema de Muntanya de Torelló.

COORDINA Xavier Ginesta, professor de la Facultat d’Empresa i Comunicació i investigador del 
Grup de Recerca Traducció Audiovisual, Comunicació i Territori de la UVic.

PROGRAMA 09.00h: Presentació. Jordi de San Eugenio, vicedegà per a la Recerca i la Transfe-
rència de Coneixement de la Facultat d’Empresa i Comunicació; Joan Sala-
rich, director del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló.

09.15h: Passi de la pel·lícula Panaroma (Jordi Canyigueral, 2010)
09.30h: Xerrada. “La realització pràctica de peces esportives i de muntanya”, amb 

Jordi Canyigueral, realitzador cinematogràfic especialitzat. 
10.45h: Passi de la pel·lícula Une nuit d’hiver (Nicolas i Loris Falquet, 2008)
11.00h: Xerrada. “Els circuïts de comercialització dels documentals de muntanya”, 

amb Manel Raya, responsable de continguts documentals de TV3.
12.00h: Taula rodona. “Els límits del cos i l’esforç”, amb Sílvia Vidal (escaladora), 

Núria Picas (corredora de curses de muntanya) i Marc Pinsach (esquiador 
de muntanya). Modera: Eduard Comerma.

13.15h: Passi de la pel·lícula I belive I can fly (Sebastien Montaz-Rosset, 2011).
14.00h: Tancament. Xavier Ginesta, vicedegà de Promoció i Relacions Externes, 

Facultat d’Empresa i Comunicació.

LLOC Sala Mercè Torrents, Campus Miramarges de la UVic.

DATA Dimarts 12 de novembre.

HORARI De 9:00 a 14:00 hores.

DESTINATARIS -  Estudiants de Batxillerat i CFGS, sobretot de les àrees tècniques de producció 
d’audiovisuals, interessats en els processos tècnics de gravació.

-  Estudiants universitaris, especialment dels graus de Comunicació Audiovisual, Pe-
riodisme i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

-  Públic especialitzat i públic en general.

OBJECTIUS -  Mostrar els processos i tècniques de l’enregistrament d’escenes esportives. 
-  Apropar conceptes tècnics a un públic en formació i un públic general, de manera 

clara i pràctica.

PLACES 150

Jornades



Investigació qualitativa i mètode biogràfic

DESCRIPCIÓ La jornada parteix de la premissa que l’abordatge biogràfic requereix la col-
laboració de diferents disciplines per poder analitzar i comprendre els fenòmens 
humans des de la seva complexitat.

ORGANITZA Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS) de la UVic, Centre d’Estudis Interdisci-
plinaris de la Dona (CEID) de la UVic i Càtedra de Recerca Qualitativa de la UVic.

COORDINA Anna Bonafont, coordinadora del CESS.

PROGRAMA 09:00h: Acreditacions.
09:15h: Inauguració de la jornada.
09.30h: Conferència “La recerca qualitativa: metodologia científica? Dra. Marga-

rida Pla. Degana de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar i 
directora de la Càtedra de Recerca Qualitativa de la UVic.

10:30h: Conferència a càrrec de Sílvia Cóppulo (pendent confirmar títol)
11:30h: Pausa cafè.
12:00h: Taula rodona: “El mètode biogràfic: aplicacions.”

·  “A la recerca de mares i germanes simbòliques: experiències biogràfiques 
del grup d’estudis de Gènere de la Universitat de Vic”. Dra. Pilar Godayol 
(UVic)

·  “Narrativa i biografia en educació”. Dra. Anna Gómez (UVic)
·  “Aplicacions en psicooncologia”. Sra. Pepi Soto (Catalunya contra el Càn-
cer)

·  “Vides al descobert: els móns viscuts en els fenòmens dels sense sostre”. 
Sra. Laura Torrabadella (sociòloga i investigadora).

13:30h: Clausura de la jornada

LLOC Aula Magna, Campus Torre dels Frares de la UVic.

DATA Dimecres 20 de novembre.

HORARI De 9:00 a 14:00 hores.

DESTINATARIS Estudiants d’ESO, Batxillerat, CFGS, universitaris, educadors, agents comunitaris, 
professionals dels àmbits socials i de salut, i públic en general. 

OBJECTIUS -  Promoure la comprensió del concepte d’investigació qualitativa.
-  Estimular la difusió dels resultats dels investigadors i dels centres de recerca 

implicats en l’organització de l’esdeveniment.
-  Conèixer el mètode biogràfic i les seves diverses aplicacions en el camp de les 

humanitats, les ciències socials i de la salut.

PLACES 250



_Escola Politècnica Superior de la UVic
_Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar de la UVic
_Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic
_Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic
_Centre d’Estudis Sanitaris i Socials de la UVic
_Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona (CEID) de la UVic
_Creacció
_Càtedra de recerca qualitativa de la UVic
_Grups de Recerca de la UVic
_Unitat de Divulgació Científica de la UVic
_Oficina de Gestió Cultural de la Uvic
_Biblioteca de la UVic
_Serveis Audiovisuals de la UVic
_Unitat d’Emprenedoria de la UVic
_Àrea de Màrqueting de la UVic
_Eumogràfic
_Ajuntament de Centelles

Hi col·laboren en l’organització:

Coordina:

Amb el suport de:

VICERECTORAT DE RECERCA 
I TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT


