DoCiència pretén respondre a
una doble inquietud:
la dels professors que volen
mantenir un contacte proper
amb la Universitat, i la dels
investigadors
que
intenten
apropar la ciència a la societat
mitjançant la tasca que els
professors fan a l´aula.

Inscripció

Amb la col.laboració de:

Per realitzar la inscripció a l’escola
cal emplenar el formulari
corresponent a:

www.uv.es/incorporaciouv/

(Menú Jornades adreçades al
professorat – Actualització Científica)

Data d’inscripció:
Del 3 al 20 de juny de 2019

“DOCIÈNCIA”
Escola d´Estiu
de Professors de
Secundària

Contacte
www.uv.es/incorporaciouv
www.dociencia.cat
Per obtenir més informació:
www.facebook.com/dociencia.cat
@dociencia_

http://www.dociencia.cat/

JULIOL 2019

Lloc
Aules i laboratoris de la Facultat
de Ciències Biològiques.
Campus Burjassot
Universitat de València
Carrer del Doctor Moliner, 50
46100 Burjassot
Les sessions inaugural i final tenen
localitzacions especials *

Horaris
Durada Total:
25 hores
Organitzades en:
5 sessions de 5 hores
de 9:30 a 14:30h
en la setmana del
8 al 12 de juliol

Destinataris
El programa s’ofereix a tot el
professorat de secundària,
preferentment dels
departaments de ciències.
Nº places: 16

ACTUALITZA’T
Seminaris de revisió de temes
d’interès
acompanyats
de
l’experiència en primera persona
de científics que investiguen en
aquest àmbit.

ACTIVA’T
Realització
d’experiments
i
activitats
pràctiques
amb
materials i tècniques fàcilment
traslladables als laboratoris i
aules dels instituts.

• SESSIÓ 1: TEMES D´ACTUALITAT EN BIOMEDICINA
Seminaris i activitats sobre Neurociència, Immunologia, Virologia...
*INSTITUT DE BIOMEDICINA DE VALÈNCIA (IBV)

• SESSIÓ 2: CÀNCER I ÒMIQUES
Seminaris sobre Biologia Molecular del Càncer i Ciències Òmiques
Pràctica de Bioinformàtica aplicada a l´estudi del càncer
• SESSIÓ 3: REPRODUCCIÓ ASSISTIDA I GENÈTICA
Seminaris sobre Tècniques de Reproducció Assistida
El joc de la Reproducció / Reproduint Reebops
Practiquem genètica amb Drosophila
• SESSIÓ 4: BIOTECNOLOGIA
Seminaris i Debats sobre les més recents revolucions biotecnològiques
Pràctica de Biotecnologia cassolana
• SESSIÓ 5: LABORATORI FORENSE I RECURSOMA
Tallers pràctics multidisciplinars en el nostre Laboratori Forense
Intercanvi final de recursos . *MUSEU HISTÒRIA NATURAL UV.

