
  
 

14 de setembre de 2021 

 
Estimada professora / Estimat professor, 

En nom d’Expociència, la tradicional festa de la ciència de la Universitat de València, em pose en 
contacte amb tu per convidar-te a participar en la segona edició especial orientada a estudiants 
i professors de secundària, batxillerat i cicles formatius. 

Després de l’èxit aconseguit l’any passat –més de 4.000 inscripcions a les jornades–, repetim i 
millorem enguany el model virtual alhora que anem pensant en una fórmula mixta per a edicions 
futures; i mantenim el propòsit de contribuir a estimular les vocacions científiques en línia amb 
els objectius de l'agenda educativa de la Unió Europea. 

La XIII edició d’Expociència tindrà lloc del 18 al 22 d’octubre de 2021, en format online i amb un 
programa de huit xarrades per part de científiques que desenvolupen el seu treball en centres 
de recerca i empreses del Parc Científic de la Universitat de València. 

Es tracta d'una sèrie de conferències divulgatives, de 45/50’, al voltant de temes d'actualitat 
(biotecnologia, astrofísica, neurociència, nous materials, seguretat alimentària, microbioma, o 
l'inquietant món de les dades) associats a moltes de les assignatures que impartiu en classe. Les 
xarrades s'emetran en directe, en les dates i horaris establits al programa, i estaran obertes via 
xat a les preguntes dels participants. Pots inscriure’t, junt amb els teus estudiants, en totes les 
que considereu del vostre interés. 

Les jornades conclouran amb una taula rodona organitzada per la Fira-Concurs Experimenta, 
amb la presentació dels projectes Natura i amb l'emissió en streaming d’una nova edició de 
l'obra ‘La Química és pur Teatre, el Teatre es pura Química’, representada per la companyia 
Teatre Químic, un projecte de llarga trajectòria organitzat per la Facultat de Química de la 
Universitat de València, que s'adapta cada temporada als temps i al progrés de la ciència. 

La participació del professorat en e-XPOCIENCIA 2021 comporta l'expedició, per part de la 
Fundació Parc Científic Universitat de València, del certificat de participació en activitats de 
divulgació de la ciència als efectes corresponents. 

Per a participar, podeu inscriure-vos en www.expociencia.org i seguir-ne les indicacions. 

Confiant que aquesta iniciativa siga del teu interés, t'envie una salutació molt cordial. 

 
Juan José Borrás 
Director del Parc Científic de la Universitat de València 
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