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Presentació
Coneixeu la recerca que es fa a la Universitat Rovira i Virgili (URV)? La coneixen els vostres alumnes? “Fem recerca!” pretén apropar l’activitat dels centres i grups de recerca
de la Universitat i del Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS) als
estudiants dels instituts de secundària, per mostrar-los in situ com es treballa i quines
són les bases de la recerca científica.
Aquesta activitat està adreçada a despertar vocacions entre els joves i a incentivar-los
l’interès per la ciència i la investigació, així com pels estudis universitaris que la fan
possible. L’objectiu és que els estudiants prenguin consciència de la importància de la
recerca científica i de les múltiples aplicacions que té en els camps del coneixement.
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Es tracta, en definitiva, d’obrir les portes de la universitat als estudiants de secundària i
de motivar-los a participar directament en els reptes científics. Així, poden començar a
perfilar la seva carrera professional i tenir un primer acostament als coneixements que
es poden adquirir als ensenyaments de grau que ofereix la URV.

«« Inici

La recerca científica fa bategar la universitat. Fem recerca a la URV!

‹ Anterior

Següent ›
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ARQ

î
Descobrim els ibers
a través de l’arqueologia
Què és la cultura ibèrica? Com hi podem arribar a través de l’arqueologia? En aquesta sessió us explicarem
quines activitats du a terme el GRESEPIA, el Seminari
de Protohistòria i Arqueologia de la URV: campanyes
d’excavació arqueològica, activitats lúdiques i divulgatives, exposicions... A més, s’hi ensenyarà de forma didàctica el període històric en què s’emmarca la recerca
del grup, tot mostrant reproduccions d’objectes ibers.
Finalment, farem un taller d’escriptura ibèrica i cadascú de vosaltres podrà practicar la grafia ibèrica sobre
un petit penjoll, que podeu endur-vos de record un cop
finalitzada l’activitat.

2
Espai:
Campus Catalunya
Àmbit:
Humanitats i ciències socials
Ensenyaments relacionats:
Història, Història de l’Art
Destinataris:
4t d’ESO i batxillerat
Nombre d’assistents:
10 - 25 alumnes
Durada: 1 h 15 min
A càrrec de:
Seminari de Protohistòria i
Arqueologia. Facultat de Lletres
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Aquest taller es pot fer fora de les
instal·lacions universitàries.

«« Inici

Aquest taller es pot demanar fora del
calendari del “Fem recerca!”.

‹ Anterior

Següent ›

ART

î
Investigar, descobrir i experimentar
amb el cinema
Sabíeu que és possible fer investigació en cinema? En
l’activitat us explicarem en què consisteix aquest àmbit de la recerca i quins objectius té, i us ensenyarem
com es poden recuperar les pel·lícules antigues i quins
problemes presenten. Per acabar, projectarem imatges antigues recuperades pel grup. Si creieu que les
pel·lícules sempre han estat digitals, i negatiu o bobina
són paraules que us sonen estranyes, apunteu-vos-hi:
descobrireu que el cinema també fa història!

2
Espai:
Campus Catalunya
Àmbit:
Arts, humanitats i ciències socials
Ensenyaments relacionats:
Història, Història de l’Art
Destinataris:
4t d’ESO i batxillerat
Nombre d’assistents:
10 - 20 alumnes
Durada: 1 h
A càrrec de:
Unitat d’Investigació del Cinema.
Facultat de Lletres
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Aquest taller es pot fer fora de les
instal·lacions universitàries.

«« Inici

Aquest taller es pot demanar fora del
calendari del “Fem recerca!”.

‹ Anterior

Següent ›

ART

î
Diàlegs sobre art
Lectures transversals d’antics i nous mestres

Aquesta activitat us ofereix l’oportunitat de “dialogar”
sobre algunes de les 99 obres mestres de la història de
l’art previstes per a l’examen de selectivitat. Cada taller
estarà conduït per un estudiant dels darrers cursos del
grau d’Història de l’Art i per un professor de la Facultat.
L’activitat oferirà lectures transversals i originals, i una
mirada centrada en les investigacions científiques més
recents, sobre els artistes i les obres tractades. També
posarem a la vostra disposició diferents materials didàctics, per complementar i ampliar els coneixements.

2
Espai:
Campus Catalunya
Àmbit:
Arts i humanitats
Ensenyaments relacionats:
Història, Història de l’Art
Destinataris:
2n de batxillerat
Nombre d’assistents:
20 - 40 alumnes
Durada: 1 h
A càrrec de:
Iconodansa / Lairem.
Facultat de Lletres
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Aquest taller es pot fer fora de les
instal·lacions universitàries.

«« Inici

Aquest taller es pot demanar fora del
calendari del “Fem recerca!”.

‹ Anterior

Següent ›

JRQ

î
Simulació d’un judici
Tots hem vist escenes de judicis en pel·lícules i sèries,
i fins i tot a les notícies. Però sabeu la diferència entre
cadascun dels agents que hi intervenen? O quin és el
seu paper a l’administració de justícia del nostre país?
En aquest taller observareu el transcurs de la fase oral
del procés penal (intervenció de les parts, proposició
i pràctica de les proves, i al·legacions), que tracta de
formar l’opinió del jutge per dictar una sentència absolutòria o condemnatòria i resoldre el cas d’acord amb
les lleis aplicables. Descobrireu què hi ha de cert en
allò de “tota la veritat i res més que la veritat”!

2
Espai:
Campus Catalunya
Àmbit:
Ciències socials i jurídiques
Ensenyaments relacionats: 
Dret, Relacions Laborals i Ocupació
Destinataris:
Batxillerat i cicles formatius
Nombre d’assistents:
15 - 30 alumnes
Durada: 1 h
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A càrrec de:
Facultat de Ciències Jurídiques

«« Inici

‹ Anterior

Següent ›

JGM

î
Juguem de manera responsable!
Ethica, joc de taula per al desenvolupament sostenible

Sabeu on van a parar els vostres diners quan els ingresseu en un banc? Ethica és un joc de taula per
explorar l’impacte social i ambiental de les activitats
bancàries, les inversions i els negocis, i per aprendre
a prendre decisions més responsables sobre la gestió
dels diners. L’objectiu de l’activitat és entendre com
les decisions que prenem sobre els estalvis personals
i les inversions afecten altres persones i territoris, per
tal de poder prendre decisions de forma informada i
respectuosa amb la societat i el medi ambient, a través
d’iniciatives com la banca ètica.

2
Espai:
Campus Catalunya
Àmbit:
Humanitats i ciències socials
Ensenyaments relacionats:
Geografia i Ordenació del Territori
Destinataris:
Batxillerat
Nombre d’assistents:
20 alumnes
Durada: 3 h
A càrrec de:
Càtedra DOW/URV de
Desenvolupament Sostenible
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Aquest taller es pot demanar fora del
calendari del “Fem recerca!”.

http://youtu.be/Vv4RyGVzm3s

«« Inici

‹ Anterior

Següent ›

ADN

î
L’ADN: la base de la vida
Sabíeu que és possible veure l’ADN d’una tomaca a ull
nu? L’ADN de les seves cèl·lules és tan gran i està tan
empaquetat que, després de la seva extracció, és possible veure’l aplicant un simple tint. En aquest taller extraureu de forma pràctica l’ADN de la tomaca i aprendreu sobre la base de la biologia i de la biotecnologia.
I és que a l’ADN li devem molts dels grans avenços
que s’han fet durant els últims anys en investigació
en aquests camps. Els participants, doncs, entendreu
quines són les seves funcions i com podem arribar a
canviar-les gràcies a l’enginyeria genètica.

2
Espai:
Campus Sescelades
Àmbit:
Cientificotècnic i ciències de la salut
Ensenyaments relacionats:
Bioquímica i Biologia Molecular,
Biotecnologia, Enologia
Destinataris:
3r i 4t d’ESO, batxillerat i
cicles formatius
Nombre d’assistents:
10 - 20 alumnes
Durada: 2 h
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A càrrec de:
Grup de recerca en Biotecnologia
Etnològica. Facultat d’Enologia
Aquest taller es pot fer fora de les
instal.lacions universitàries.
Aquest taller es pot demanar fora del
calendari del “Fem recerca!”.

http://youtu.be/4jkUYjpRorA

«« Inici

‹ Anterior

Següent ›

DNI

î
El DNI dels materials
Podem utilitzar el mateix tipus d’acer per fer un estri
de cuina que per al formigó armat? Què els diferencia?
Al laboratori d’assaigs mecànics de l’ETSEQ trobareu
la resposta. L’activitat se centrarà en la caracterització
de materials metàl·lics mitjançant assaigs de tracció i
duresa. En concret, es duran a terme quatre experiències: assaig de tracció, assaig Brinell, assaig Rockwell
i assaig de resiliència. A més, us presentarem l’ETSEQ
i els seus estudis.

2
Espai:
Campus Sescelades
Àmbit:
Cientificotècnic
Ensenyaments relacionats:
Enginyeria Mecànica
Destinataris:
Batxillerat
Nombre d’assistents:
10 - 15 alumnes
Durada: 2 h 30 min
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A càrrec de:
Grup d’Investigació en Enginyeria
Mecànica Computacional. ETSEQ

http://youtu.be/Apba1FJfpfU

«« Inici

‹ Anterior

Següent ›

ART

î
Wolframio, un tipo con química
Tota la química és dolenta? La química és obligatòriament avorrida? Estem convençuts que la química i
l’enginyeria es poden presentar de forma amena i
transmetre aspectes positius. En aquests vídeos, protagonitzats per Wolframio (un noi excèntric, maniàtic i
friqui), us presentem aspectes de la vida quotidiana en
què, sense adonar-nos-en, la química és fonamental.
Els vídeos es presenten de forma divertida però sense oblidar els elements científics; cadascun, a més, té
un quadern del professor que us ajudarà a despertar
l’interès dels joves per la química.

2
Espai:
Campus Sescelades
Àmbit:
Cientificotècnic i ciències de la salut
Ensenyaments relacionats:
Enginyeria Química, Química,
Bioquímica i Biologia Molecular, Enginyeria Agroalimentària, Enologia,
Nutrició Humana i Dietètica
Destinataris:
3r i 4t d’ESO, batxillerat i
cicles formatius
Nombre d’assistents:
10 - 40 alumnes
Durada: 1 h 30 min
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A càrrec de:
Grup de Recerca SUSCAPE. ETSEQ
Aquest taller es pot fer fora de les
instal·lacions universitàries.
Aquest taller es pot demanar fora del
calendari del “Fem recerca!”.

http://etseq.urv.cat/wolframio

«« Inici

‹ Anterior

Següent ›

VTG

î
Viatge al passat
Els investigadors de l’IPHES i l’ICAC han fet unes descobertes extraordinàries en diferents jaciments arqueològics. Els primers resultats aporten dades cabdals per
a l’estudi i el coneixement dels nostres avantpassats:
caçadors prehistòrics, deesses neolítiques, déus grecs,
emperadors romans... Però necessiten futurs científics
apassionats de l’arqueologia per resoldre alguns misteris. Us animeu a ajudar-los?
Els estudiants participareu en una gimcana on haureu
de superar una sèrie de proves i qüestions que us portaran a efectuar troballes relacionades amb la recerca
que es du a terme en evolució humana, prehistòria i
món. El guanyador, a més, rebrà un premi.

Àmbit:
Ciències, arts, humanitats i ciències
socials
Ensenyaments relacionats:
Història, Bioquímica i Biologia
Molecular
Destinataris:
4t d’ESO i batxillerat
Nombre d’assistents:
12 - 30 alumnes
Durada: 4 h
A càrrec de:
Grup de Recerca en Autoecologia
Humana del Quaternari. IPHES
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«« Inici

2
Espai:
Campus Sescelades

Aquest taller es pot fer fora de les
instal·lacions universitàries.
Aquest taller es pot demanar fora del
calendari del “Fem recerca!”.
L’itinerari es desenvolupa entre l’IPHES
i l’ICAC. Si no disposeu de mitjà de
transport, indiqueu-ho quan feu la
reserva.

‹ Anterior

Següent ›

RBTS

î
Experimenteu amb robots
Us imagineu que podeu construir el vostre propi robot?
En aquest taller us proposem dues activitats relacionades
amb la robòtica: una sobre robots mòbils (amb rodes), on
els participants podreu programar un robot educatiu (model NXT de la marca LEGO) i fer que es mogui a partir de
la informació dels sensors, i una altra sobre robots industrials (braços articulats), on experimentareu amb un robot
articulat industrial fent una petita pràctica guiada. Així,
podreu treballar amb robots reals i veure algunes demostracions de les possibilitats que tenen aquests aparells.

2
Espai:
Campus Sescelades
Àmbit:
Ciències, arquitectura i enginyeries
Ensenyaments relacionats:
Enginyeria Elèctrica, Enginyeria
Electrònica Industrial i Automàtica,
Enginyeria Informàtica, Enginyeria
Mecànica, Enginyeria Telemàtica
Destinataris:
4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius
Nombre d’assistents:
8 - 16 alumnes
Durada: 3 h
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A càrrec de:
RIVI / SSAI. ETSE

«« Inici

Aquest taller es pot demanar fora del
calendari del “Fem recerca!”.

‹ Anterior

Següent ›

ENO

î
Estimulació dels sentits: vista, olfacte i gust
En aquest taller us submergireu en el món de la percepció i els sentits: com funcionen, com interaccionen i
quina suggestió provoca aquesta relació. La sessió començarà amb una introducció sobre els sentits emprats a
l’alimentació, i després es faran diverses proves per constatar la importància de la vista, l’olfacte i les sensacions
bucals quan mengem. Hi estudiareu els gustos principals
(dolç, salat, àcid, amarg i umami), així com les sensacions
tàctils (untuositat), les sensacions quimioestèsiques (com
la sequedat) i l’associació d’aromes amb els gustos. Amb
aquest taller descobrireu que l’estimulació dels sentits va
més enllà del món del vi!

2
Espai:
Campus Sescelades
Àmbit:
Ciències i ciències de la salut
Ensenyaments relacionats:
Enologia, Biotecnologia
Destinataris:
4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius
Nombre d’assistents:
5 - 30 alumnes
Durada: 1 h
A càrrec de:
Facultat d’Enologia
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Aquest taller es pot fer fora de les
instal·lacions universitàries.

«« Inici

Aquest taller es pot demanar fora del
calendari del “Fem recerca!”.
En aquest taller no es tastaran begudes
alcohòliques.

‹ Anterior

Següent ›

MTRLS

î
Fem recerca amb nous materials
En aquest taller coneixereu la recerca que fan cinc dels
grups del Centre de Recerca en Enginyeria de Materials i Micro/NanoSistemes (EMaS) de la URV: FiCMA,
MiNoS, NePhoS, GreenCat i FiCNA. En concret participareu en vuit activitats interactives i podreu visitar algun dels laboratoris implicats en la recerca presentada.
L’activitat inclou aquests tallers:
1. Com funciona un alcoholímetre

Ensenyaments relacionats:
Química, Física, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Nombre d’assistents:
10 - 26 alumnes

3. Netegem l’espai: “Clean Space”
4. Nanoworld: el món a petita escala

Durada: 5 h

5. Els cristalls làser

A càrrec de:
Centre de recerca EMaS.
Facultat de Química

6. Comunicacions amb làser de díode
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Àmbit:
Ciències, arquitectura i enginyeries

Destinataris:
4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius

2. Els materials superconductors i la levitació

«« Inici

2
Espai:
Campus Sescelades

7. Els LED i les bombetes

Aquest taller es pot fer fora de les
instal·lacions universitàries.

8. Materials catalítics per al medi ambient:
catalitzadors dels cotxes

Aquest taller es pot demanar fora del
calendari del “Fem recerca!”.
En aquest taller no es tastaran begudes
alcohòliques.

‹ Anterior

Següent ›

PERS

î
Construcció i aplicació dels tests psicològics
per a la selecció de personal
Les entrevistes de selecció permeten transmetre informació útil a l’entrevistador, però també poden donar una impressió errònia del candidat. Per això cal
complementar-les amb tests psicològics que facin el
procés més eficaç. En aquest taller us explicarem les
mateixes eines que fem servir en un procés de selecció
de personal... i també us les aplicarem! Vosaltres respondreu com si fóssiu els candidats i, un cop corregides les proves, us direm quin és el vostre grau d’ajust
al perfil. També us donarem un seguit de consells per
tal d’afrontar aquest tipus d’exàmens i trencar falsos
mites. Que no us angoixin els tests psicotècnics!

2
Espai:
Campus Sescelades
Àmbit:
Ciències de la salut, ciències
socials i jurídiques
Ensenyaments relacionats:
Psicologia
Destinataris:
4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius
Nombre d’assistents:
15 - 60 alumnes
A càrrec de:
Grup METODOLO. Facultat de Ciències
de l’Educació i la Psicologia
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Aquest taller es pot fer fora de les
instal·lacions universitàries.

«« Inici

Aquest taller es pot demanar fora del
calendari del “Fem recerca!”.

‹ Anterior

Següent ›

RSDS

î
Depuració d’aigües residuals
En aquest taller us explicarem com funcionen les estacions de tractament d’aigües residuals i potabilitzadores. A més, durem a terme dues experiències al laboratori: la utilització de carbó actiu per a l’eliminació
d’impureses acolorides de diverses solucions, i la utilització de la cromatografia en capa fina com a mètode
per separar i identificar diferents substàncies. L’activitat
inclourà també un seminari sobre la importància de la
química i la bioquímica (i les seves aplicacions), així
com una visita guiada per la Facultat de Química.

2
Espai:
Campus Sescelades
Àmbit:
Cientificotècnic
Ensenyaments relacionats:
Química, Bioquímica i
Biologia Molecular
Destinataris:
4t d’ESO, batxillerat i cicles formatiu
Nombre d’assistents:
10 - 20 alumnes
Durada: 4 h
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Catàleg 2013-14

A càrrec de:
Departament de Química Analítica i
Química Orgànica. Facultat de Química
Aquest taller es pot demanar fora del
calendari del “Fem recerca!”.

http://youtu.be/7hH3Nr1fZOQ

«« Inici

‹ Anterior

Següent ›

MCRNS

î
Ús de microones en la síntesi de materials
En aquest taller farem una pràctica al laboratori que
consistirà en la precipitació d’un sòlid a pH constant i
el seu posterior envelliment mitjançant dos mètodes
d’escalfament: convencional, durant 45 minuts, i amb
microones, durant 15 minuts. A continuació analitzarem els difractogrames de les dues mostres per observar l’efecte del microones en la cristal∙linitat dels
productes obtinguts. L’activitat també inclourà un seminari sobre la importància de la química i la bioquímica (i les seves aplicacions), així com una visita guiada
per la Facultat de Química.

2
Espai:
Campus Sescelades
Àmbit:
Cientificotècnic
Ensenyaments relacionats:
Química, Bioquímica i
Biologia Molecular
Destinataris:
4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius
Nombre d’assistents:
10 - 20 alumnes
Durada: 4 h

PROGRAMA “FEM RECERCA!”
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A càrrec de:
Departament de Química Física i
Inorgànica. Facultat de Química

«« Inici

Aquest taller es pot demanar fora del
calendari del “Fem recerca!”.

‹ Anterior

Següent ›

RNVBLS

î
Polímers a partir de
matèries primeres renovables
En aquesta sessió parlarem de l’ús de matèries primeres renovables. Hi podreu fer una pràctica de laboratori en què preparareu tres poliuretans diferents a partir
d’oli de ricí. Després preparareu tres tipus de polímers
amb propietats i comportaments molt diferents: una
resina epoxi termostable, un fil de niló a partir de components renovables i un hidrogel d’àcid acrílic. Tenint
en compte els resultats obtinguts, haureu de proposar
aplicacions d’aquests materials renovables. L’activitat
també inclourà un seminari sobre la importància de la
química i la bioquímica (i les seves aplicacions), així
com una visita guiada per la Facultat de Química.

2
Espai:
Campus Sescelades
Àmbit:
Ciències
Ensenyaments relacionats:
Química, Bioquímica i
Biologia Molecular
Destinataris:
4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius
Nombre d’assistents:
20 alumnes
Durada: 4 h

PROGRAMA “FEM RECERCA!”
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A càrrec de:
Departament Química Analítica i
Química Orgànica. Facultat de Química

«« Inici

Aquest taller es pot demanar fora del
calendari del “Fem recerca!”.

‹ Anterior

Següent ›

STNBLT

î
Química computacional i sostenibilitat
En aquest taller us explicarem alguns conceptes fonamentals sobre la constitució de la matèria. Posteriorment, al laboratori, podreu fer càlculs amb l’ajut
d’un ordinador i del programari adient per estudiar la
influència de molècules com el CO2, CO, CH4, O3, SO2
o N2O en l’efecte hivernacle. Finalment, discutirem els
resultats obtinguts. L’activitat també inclourà un seminari sobre la importància de la química i la bioquímica
(i les seves aplicacions), així com una visita guiada per
la Facultat de Química.

2
Espai:
Campus Sescelades
Àmbit:
Cientificotècnic
Ensenyaments relacionats:
Química, Bioquímica i
Biologia Molecular
Destinataris:
4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius
Nombre d’assistents:
10 - 20 alumnes
Durada: 4 h
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A càrrec de:
Departament de Química Física i
Inorgànica. Facultat de Química

«« Inici

Aquest taller es pot demanar fora del
calendari del “Fem recerca!”.

‹ Anterior

Següent ›

STNBLT

î
Els materials superconductors i
la sostenibilitat
Aquest taller consistirà en l’explicació i demostració
de què són i com funcionen els materials superconductors. Ensenyarem, al laboratori, un dispositiu on
podreu observar la levitació superconductora. També
projectarem l’audiovisual Dadme un superconductor y
moveré el mundo. L’activitat també inclourà un seminari sobre la importància de la química i la bioquímica
(i les seves aplicacions), així com una visita guiada per
la Facultat de Química.

2
Espai:
Campus Sescelades
Àmbit:
Cientificotècnic
Ensenyaments relacionats:
Química, Bioquímica i
Biologia Molecular
Destinataris:
4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius
Nombre d’assistents:
10 - 20 alumnes
Durada: 4 h
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A càrrec de:
Departament de Química Física i
Inorgànica. Facultat de Química

«« Inici

Aquest taller es pot demanar fora del
calendari del “Fem recerca!”.

‹ Anterior

Següent ›

MLCLS

î
Visualització de molècules
Aquest taller us permetrà representar i visualitzar les
estructures tridimensionals de les proteïnes i àcids
nucleics a l’aula d’informàtica. Gràcies als exemples
i als exercicis realitzats en ordinadors, reforçarem
conceptes com les estructures secundària, terciària i
quaternària de les proteïnes, el nombre de subunitats,
les hèlixs alfa, les làmines i les tires beta. Finalitzarem
la sessió amb la construcció d’un model, en paper,
de l’estructura d’un àcid ribonucleic de transferència.
L’activitat també inclourà un seminari sobre la importància de la química i la bioquímica (i les seves aplicacions), així com una visita guiada per la Facultat de
Química.

2
Espai:
Campus Sescelades
Àmbit:
Cientificotècnic
Ensenyaments relacionats:
Química, Bioquímica i
Biologia Molecular
Destinataris:
4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius
Nombre d’assistents:
10 - 20 alumnes
Durada: 4 h
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A càrrec de:
Departament de Bioquímica i
Biotecnologia. Facultat de Química

«« Inici

Aquest taller es pot demanar fora del
calendari del “Fem recerca!”.

‹ Anterior

Següent ›

TRNSGC

î
Com podem comprovar si el blat de moro que
consumim és transgènic?
El blat de moro forma part de la nostra dieta: el consumim en forma de snacks, panotxes o en aliments
processats, com cereals o plats preparats. Però com
podem saber si aquest blat de moro és natural o
transgènic? Mitjançant tècniques de biologia molecular, al nostre abast al laboratori, i a partir de mostres
d’ADN extretes de diferents blats de moro, els estudiants podreu comprovar-ho amb els vostres propis
ulls. S’utilitzarà la tècnica de la reacció en cadena de
la polimerasa, i una visualització del resultat en un gel
d’agarosa. Serà divertit i sorprenent!

2
Espai:
Campus Sescelades
Àmbit:
Cientificotècnic i ciències de la salut
Ensenyaments relacionats:
Biotecnologia
Destinataris:
4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius
Nombre d’assistents:
10 alumnes
Durada: 3 - 4 h
A càrrec de:
Facultat d’Enologia
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Aquest taller està disponible a partir de
gener del 2014.

«« Inici

‹ Anterior

Següent ›

GEO

î
La comprensió de l’espai geogràfic
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Sou dels que sempre us perdeu quan viatgeu? El
vostre sentit de l’orientació us juga males passades?
En aquest taller us ensenyarem a confeccionar una
brúixola casolana amb una agulla i un imant, i a usarla per orientar-vos. També treballarem i entendrem les
escales dels mapes i plànols, i aprendrem a passar de
l’escala 1:1 a l’escala 1:2. En tercer lloc, aprendrem a
mesurar distàncies d’un mapa amb un curvímetre
tècnic i amb un de casolà. Per acabar, treballarem la
manera d’orientar-se i comprendre les unitats geogràfiques fonamentals sobre un mapa de Catalunya en
relleu. Després d’aquestes quatre experiències, no hi
haurà mapa que se us resisteixi!

«« Inici

‹ Anterior

Següent ›

2
Espai:
Campus Sescelades
Àmbit:
Humanitats i ciències socials
Ensenyaments relacionats:
Educació Primària
Destinataris:
4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius
Nombre d’assistents:
10 - 30 alumnes
Durada: 1 h
A càrrec de:
Grup de recerca Investigació
Didàctica i Continguts Curriculars.
Facultat de Ciències de l’Educació
i Psicologia

E-3D

î
Utilització educativa dels entorns 3D
Els entorns 3D són una nova font d’oci. Però sabíeu que
també es poden utilitzar per facilitar l’aprenentatge? En
aquest taller participareu en entorns 3D on us comunicareu amb altres usuaris (avatars) i hi podreu treballar
de forma cooperativa. Vosaltres mateixos construireu
els entorns i els programareu, i simulareu situacions
i escenaris. Aquest taller, basat en l’experimentació i
el descobriment, facilita una primera aproximació a la
programació d’entorns 3D i proporciona a alumnes i
professors un recurs més per a l’assoliment de diferents competències.

2
Espai:
Campus Sescelades
Campus Terres de l’Ebre
Àmbit:
Arts, humanitats i ciències socials
Ensenyaments relacionats:
Educació Infantil, Educació Primària
Destinataris:
4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius
Nombre d’assistents:
10 - 16 alumnes
Durada: 1 h
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A càrrec de:
Applied Research Group in Education
and Technology (ARGET). Facultat de
Ciències de l’Educació i Psicologia
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ALMNT

î
Què mengem?
La nutrició i l’alimentació són aspectes molt importants per a la nostra salut. Malauradament, els aliments
també acumulen quantitats diverses de contaminants
químics ambientals, els quals poden arribar a produir
efectes adversos sobre la salut. Al laboratori fem estudis de seguiment sobre la quantitat, la concentració i
la freqüència en el consum d’aquests tòxics. En aquest
taller podeu obtenir una visió àmplia de la importància
de la nutrició per a la salut i, a la vegada, dels recursos
i la metodologia utilitzats per garantir la seguretat alimentària als consumidors.

2
Espai:
Facultat de Medicina i Ciències de
la Salut (Reus)
Àmbit:
Ciències de la salut
Ensenyaments relacionats:
Medicina, Nutrició Humana i
Dietètica, Infermeria
Destinataris:
Batxillerat i cicles formatius
Nombre d’assistents:
10 - 15 alumnes
Durada: 1 h
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A càrrec de:
Laboratori de Toxicologia i Salut
Mediambiental (TecnATox).
Facultat de Medicina i Ciències de
la Salut
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‹ Anterior
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GPS

î
Ús del GPS i realització de mapes
Heu utilitzat mai un GPS? I un mapa? Seríeu capaços
de fer un mapa i, a més, assegurar que una altra persona no es perdrà quan l’utilitzi? En aquest taller us
donarem les claus per superar aquest repte. Primer de
tot farem mapes mentals, per comprovar com la nostra percepció del territori ens ajuda a localitzar-nos en
l’espai... o no! Després aprendrem a utilitzar un GPS
i, mitjançant aquest aparell, validarem la qualitat dels
nostres mapes. Finalment, farem una prova per comprovar que els mapes que hem realitzat ens ajuden
realment a no perdre’ns quan visitem un indret desconegut. Gràcies a aquesta experiència, arribareu sempre a la vostra destinació.

2
Espai:
Facultat de Turisme i Geografia
(Vila-seca)
Àmbit:
Cientificotècnic, humanitats,
ciències socials, arquitectura i
enginyeries
Ensenyaments relacionats:
Geografia i Ordenació del Territori
Destinataris:
Batxillerat i cicles formatius
Nombre d’assistents:
10 - 25 alumnes
Durada: 3 h
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A càrrec de:
Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics.
Facultat de Turisme i Geografia
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Aquest taller es pot demanar fora del
calendari del “Fem recerca!”.
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Següent ›

Itineraris
Itineraris

Els itineraris agrupen dos o més tallers d’àmbits relacionats que tenen lloc en un mateix
campus i amb continuïtat horària, la qual cosa permet fer-los en una mateixa jornada.
Mitjançant els itineraris, els estudiants aprofiten al màxim la seva visita a la Universitat
i viuen una experiència més enriquidora.
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Catàleg 2013-14

ESPAI
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NOMBRE
D’ASSISTENTS

DURADA

Simulació d’un judici
+
Investigar, descobrir i experimentar
amb el cinema

Campus Catalunya

15 - 20 alumnes

2h

Investigar, descobrir i experimentar
amb el cinema
+
Diàlegs sobre art. Lectures transversals
d’antics i nous mestres

Campus Catalunya

15 - 20 alumnes

2h

Investigar, descobrir i experimentar amb el
cinema
+
Diàlegs sobre art. Lectures transversals
d’antics i nous mestres
+
Descobrim els ibers a través de l’arqueologia

Campus Catalunya

15 - 20 alumnes

3 h 30 min

La comprensió de l’espai geogràfic
+
Utilització educativa dels entorns 3D

Campus Sescelades

20 - 40 alumnes

2h

L’ADN: la base de la vida
+
Estimulació dels sentits: vista, olfacte i gust

Campus Sescelades

15 - 20 alumnes

3h

El DNI dels materials
+
Fem recerca amb nous materials

Campus Sescelades

10 - 15 alumnes

3 h 30 min

‹ Anterior

Següent ›

Calendari
Calendari

OCTUBRE

SETEMBRE
4

18

25

2

9

16

NOVEMBRE
23

30

6

10 h
12 h

10 h
12 h

10 h
12 h

11 h

11 h

11 h

11

12

13

14

DESEMBRE
20

27

4

11

10 h
12 h

10 h
12 h

10 h
12 h

10 h
12 h

10 h
12 h

11 h

11 h

11 h

11 h

11 h

18

Campus Catalunya
Descobrim els ibers a través de l’aqueologia
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Investigar, descobrir i experimentar amb el
cinema

11 h

Diàlegs sobre art. Lectures transversals
d’antics i nous mestres

10 h

11 h

11 h

10 h

10 h

Simulació d’un judici
Juguem de manera responsable! Ethica, joc
de taula per al desenvolupament sostenible

9:30 h

9:30 h

9:30 h

10 h

10 h

11 h

10 h

12 h

12 h

12 h

12 h

12 h

12 h

12 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9h

9h

9h

9h

9h

9h

9h

9h

9h

9h

9h

9h

10 h

10 h

Campus Sescelades
L’ADN: la base de la vida

10 h

El DNI dels materials
9h
10:30 h
12 h

Wolframio, un tipo con química

9h
10:30 h
12 h

10 h
9h
10:30 h
12 h

Viatge al passat
Experimenteu amb robots

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

Estimulació dels sentits: vista, olfacte i gust

10 h

10 h

10 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

11:30 h

11:30 h

11:30 h

11:30 h
9h

Construcció i aplicació dels tests psicològics per
a la selecció de personal

10 h
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10 h

10 h

10 h

9h
10:30 h
12 h

10 h

Fem recerca amb nous materials
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10 h
9h
10:30 h
12 h

10 h

10 h

11:30 h
9h

9h

9h
10 h

9h
10:30 h
12 h

9h
10:30 h
12 h

10 h
9:30 h

9:30 h

9:30 h

10 h

10 h

10 h

11:30 h
9h

9h

9h

10 h

10 h

Calendari
Calendari

SETEMBRE
4

18

OCTUBRE
25

2

9

16

NOVEMBRE
23

30

6

11

12

13

14

9:30 h

9:30 h

9:30 h

DESEMBRE
20

27

4

11

18

Campus Sescelades
9:30 h

Depuració d’aigües residuals

9:30 h

Ús de microones en la síntesi de materials
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9:30 h

9:30 h

Polímers a partir de matèries primeres
renovables

9:30 h

Química computacional i sostenibilitat

9:30 h

Els materials superconductors i la sostenibilitat

9:30 h

Visualització de molècules

9:30 h

9:30 h

9:30 h
9:30 h
9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h
9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h
9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h
9:30 h

9:30 h

Com podem comprovar si el blat de moro que
consumim és transgènic?

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

9:30 h

11 h

11 h

Dies 8, 15, 22 i 29 de gener, i 15 de febrer, a les 9 h
12 h

12 h

12 h

12 h

12 h

10 h

10 h

10 h

10 h

10 h

10 h

10 h

10 h

10 h

10 h

10 h

10 h

10 h

10 h

10 h

10 h

10 h

10 h

La comprensió de l’espai geogràfic
Utilització educativa dels entorns 3D
Campus Terres de l’Ebre
Utilització educativa dels entorns 3D
Facultat de Medicina (Reus)
11 h

Què mengem?

11 h

11 h

11 h

11 h

Facultat de Turisme i Geografia (Vila-seca)
9h

Ús del GPS i realització de mapes
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9h

9h

9h

9h

Conferències
Conferències científiques
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TÍTOL

CENTRE

ÀMBIT

2014: Any Internacional de la
Cristal.lografia

Facultat de Química

Cientificotècnic

Ahorro energético en viviendas,
oficinas e industrias

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Cientificotècnic

Anuncis publicitaris

Facultat de Ciències Jurídiques

Ciències socials

Ciència i cinema, incompatibles?

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Química

Cientificotècnic
Ciències de la salut

Com fem un treball de recerca

Facultat de Química

Tots

Com funcionen els robots?

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Cientificotècnic

Com resolen els investigadors
els problemes científics? Casos
pràctics

Facultat d’Enologia

Cientificotècnic
Ciències de la salut

Crear peixos de colors i
curar el càncer gràcies als
microorganismes

Facultat d’Enologia

Cientificotècnic
Ciències de la salut

Crisis econòmiques: bombolles,
mentides, autoenganys i
oportunitats

Facultat d’Economia i Empresa

Ciències socials

De l’ADN a les últimes
conseqüències: les òmiques

Facultat d’Enologia

Cientificotècnic
Ciències de la salut

Del més gran al més petit, un
nanomón per explorar

Facultat de Química

Cientificotècnic
Ciències de la salut

El català mola? La llengua
catalana i el jovent

Facultat de Lletres

Humanitats
Ciències de la salut

El català, una llengua amb futur

Facultat de Lletres

Humanitats
Ciències socials

El món de la robòtica a través del
cinema

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Cientificotècnic

El origen de las vanguardias
artísticas del siglo XX

Facultat de Lletres

Humanitats
Ciències socials
Arts

Els bombardeigs franquistes a
les comarques de Tarragona

Facultat de Lletres

Humanitats

Els camins de l´aigua

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

Cientificotècnic
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Conferències
Conferències científiques
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CENTRE

ÀMBIT

Els riscos naturals d’origen
geològic i geomorfològic

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

Cientificotècnic

Enginyeria forense: la ciència
i la picaresca dels peritatges
judicials

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Química

Cientificotècnic
Ciències de la salut

Enginyeria ve d’enginy o com ser
un solucionador de problemes

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Química

Cientificotècnic

Estratègies per plantar cara a
l’adversitat

Facultat de Ciències Jurídiques

Ciències socials

Estudiar història de l´art a
la universitat: aplicacions
pràctiques i propostes de futur
laboral

Facultat de Lletres

Humanitats
Arts

Història de internet i les xarxes P2P

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Cientificotècnic

Instalaciones fotovoltaicas,
presente y futuro de las energías
renovables

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Cientificotècnic

Jo vull ser escriptor/a

Facultat de Lletres

Humanitas

Joventut i internet

Facultat d’Economia i Empresa

Ciències socials

La fotografía y el cine en el contexto
del arte contemporáneo

Facultat de Lletres

Humanitats
Arts

La geometria dels amfiteatres
romans

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

Cientificotècnic
Humanitats

La globalització de l’economia

Facultat d’Economia i Empresa

Ciències socials

La inmigración

Facultat de Ciències Jurídiques

Ciències socials

La luz: el origen de los colores... ¡y
mucho más!

Facultat de Química

Cientificotècnic
Ciències de la salut

La química del universo

Facultat de Química

Cientificotècnic
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Conferències
Conferències científiques
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TÍTOL

CENTRE

ÀMBIT

La química, la naturalesa i la vida

Facultat de Química

Cientificotècnic

La revolució TIC

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Cientificotècnic

La tecnologia dels videojocs

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Cientificotècnic

Las relaciones del cine con la
historia

Facultat de Lletres

Ciències socials
Humanitats
Arts

Les causes de la crisi: el perquè de
tot plegat

Facultat d’Economia i Empresa

Ciències socials

Les energies renovables en l’àmbit
de l’enginyeria electrònica

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Cientificotècnic

Les paraules viatgeres

Facultat de Lletres

Humanitats

Les reaccions químiques que ens
envolten

Facultat de Química

Cientificotècnic
Ciències de la salut

Los créditos hipotecarios, las
clausulas abusivas y su influencia
en los procesos de desahucio

Facultat de Ciències Jurídiques

Ciències socials

L’antropologia i els enigmes de la
cultura

Facultat de Lletres

Ciències socials
Humanitats

L’art com a eina política: la
utilització de les promocions
artístiques per part del poder

Facultat de Lletres

Ciències socials
Humanitats
Arts

L’economia del medi ambient

Facultat d’Economia i Empresa

Ciències socials

L’efecte hivernacle

Facultat de Química

Cientificotècnic

L’escultura del claustre de la catedral de Tarragona: la funció de les
imatges i les seves audiències

Facultat de Lletres

Ciències socials
Humanitats
Arts

L’organització judicial a espanya

Facultat de Ciències Jurídiques

Ciències socials

Marie Curie: una dona avançada al
seu temps

Facultat de Química

Cientificotècnic
Ciències de la salut
Ciències socials

Materials superconductors i
sostenibilitat

Facultat de Química

Cientificotècnic

Mendeléiev i l’ordre químic

Facultat de Química

Cientificotècnic
Ciències de la salut
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Conferències
Conferències científiques

PROGRAMA “FEM RECERCA!”
Catàleg 2013-14

TÍTOL

CENTRE
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Metalls en el medi ambient. Com
controlar-los?

Facultat de Química

Cientificotècnic
Ciències de la salut

Migracions transnacionals i
conflictes ètnics

Facultat de Lletres

Ciències socials
Humanitats
Arts

Noves fonts d’energia

Facultat de Química

Cientificotècnic

Per a què serveixen els
economistes?

Facultat d’Economia i Empresa

Ciències socials

Perfums, aromes i sabors

Facultat de Química

Cientificotècnic

Qui fabrica les paraules noves?

Facultat de Lletres

Humanitats

Què és la innovació? Innovació i
química

Facultat de Química

Cientificotècnic
Ciències de la salut
Ciències socials

Química a la cuina

Facultat de Química

Cientificotècnic
Ciències de la salut

Química verda

Facultat de Química

Cientificotècnic
Ciències de la salut

Redissenyant la vida: l’enginyeria
genètica

Facultat d’Enologia

Ciències de la salut

Rentar-se i vestir-se amb química

Facultat de Química

Cientificotècnic
Ciències de la salut

Rumors i llegendes dels nostres
dies: l’art de crear històries noves

Facultat de Lletres

Humanitats

Superordinadors:
un microscopi per a la química

Facultat de Química

Cientificotècnic

Tecnologies de producció
d’energia: des dels origens de
l´humanitat fins a l’espai

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Cientificotècnic

Tribunal jurat

Facultat de Ciències Jurídiques

Ciències socials

Un món de làsers

Facultat de Química

Cientificotècnic

Una història de l´enginyeria química o què hem après amb el temps?

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Química

Cientificotècnic

Wolframio, un tipo con química

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Química

Cientificotècnic
Ciències de la salut

És segura l’aigua que consumim?

Facultat de Química

Cientificotècnic
Ciències de la salut
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Reserves
Reserves

Les reserves a les activitats es tramiten de forma telemàtica, a través del web de la URV. Si voleu fer
una sol·licitud, aquest és el procediment que heu de seguir:
1. Comproveu que el taller o l’itinerari escollit respon a les vostres necessitats i s’adequa a les
vostres expectatives. En teniu tota la informació en aquest catàleg i al web.
2. Entreu a www.urv.cat/femrecerca i feu clic al taller que heu escollit. Si voleu reservar un itinerari,
feu clic a “Itineraris” i seleccioneu l’activitat que desitgeu.
3. Feu clic a l’enllaç “Sol·licitar cita”.
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4. Si no disposeu d’usuari a la URV, deixeu en blanc les caselles “Usuari” i “Clau d’accés” i cliqueu a
“Inici de sessió”. A la pantalla següent podreu introduir les dades personals i fer “Continuar”. Tingueu
cura a introduir una adreça electrònica vàlida, ja que la utilitzarem per confirmar la sol·licitud.
5. La pantalla següent conté informació de l’activitat que voleu reservar i una proposta de data i hora.
Cliqueu “Canviar cita” per veure les cites disponibles, i seleccioneu la que més s’adeqüi a les vostres
necessitats.
6. Abans de continuar, introduïu un telèfon de contacte a l’apartat corresponent. A “Observacions”,
introduïu el nom del vostre centre, el nombre d’alumnes participants i qualsevol altra informació que
considereu rellevant.
7. Llegiu la resta d’informacions: hi trobareu el nom i telèfon del vostre contacte a la URV, i l’hora i el
lloc de trobada el dia de l’activitat. Quan estigueu llestos, feu clic a “Confirmar cita”.
8. Heu completat la reserva! De seguida rebreu un correu electrònic de confirmació, amb la
informació de la vostra sol·licitud.

ANUL·LACIONS
Si voleu anul·lar una reserva, repetiu el passos de l’1 al 3 i seleccioneu “Anul·lació cita”. Necessitareu
el codi d’anul·lació, que haureu rebut per correu electrònic en el moment de completar la sol·licitud.
Si teniu dubtes o necessiteu suport en el procés de reserva, poseu-vos en contacte amb el Centre
d’Atenció als Estudiants de la URV: 977 55 80 29 o 977 55 81 91.
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Unitat de Comunicació de la Ciència de la URV i del CEICS: www.comciencia.urv.cat

amb la col·laboració de:
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