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Més de 100 científics pronunciaran demà un centenar  de 
xerrades simultànies explicant  a alumnes de secund ària i 
batxillerat la seva recerca 

 
El ‘Dia de la Ciència a les Escoles’, un dels actes  centrals de la 17a Setmana de 
la Ciència, té com a objectiu despertar les vocacio ns científiques entre el jovent 
 
 
Dimarts, 20 de novembre de 2012 
 
 
La  17a Setmana de la Ciència a Catalunya (SC’12) acollirà demà dimecres un dels 
seu actes centrals: la novena edició del ‘Dia de la Ciència a les Escoles’. L’activitat, 
organitzada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) i la 
Generalitat, consisteix en una xerrada simultània que un total de 102 investigadors de 
diverses disciplines pronunciaran al mateix nombre de centres de secundària i 
batxillerat per explicar la seva feina d’una manera didàctica i atractiva. 

L’objectiu de la iniciativa, inclosa a l’SC’12, impulsada per la FCRi i la Generalitat, és 
contribuir a despertar la curiositat i l’interès dels més joves envers la ciència i la 
tecnologia per fomentar futures vocacions científiques. Les xerrades, agrupades sota 
l’eslògan La ciència en primera persona, començaran simultàniament a les 11:30 
hores. Tindran una durada d’un hora i mitja, preguntes incloses. Les sessions 
s’adrecen a alumnes de 4rt d’ESO i de Batxillerat.  

Les 102 xerrades se centraran cadascuna en un tema científic diferent i inclouran 
reflexions sobre la carrera científica. Els resums i autors es troben disponibles a: 
http://www.xtec.cat/web/innovacio/cesire/setmanaciencia12/cienciaprimerapersona/con
ferencies. Una de les xerrades s’emetrà a les 11:30 hores en videoconferència des de 
la sala d’actes del Departament d’Ensenyament i es podrà seguir en directe a través 
de l’adreça http://www.xtec.cat/web/recursos/sala. La xerrada, amb el títol El genoma 
humà. Del passat al futur, serà impartida per Roderic Guigó, coordinador del Programa 
de Bioinformàtica i Genòmica del Centre de Regulació Genòmica (CRG) i catedràtic de 
Bioinformàtica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). 

El Dia de la Ciència a les Escoles és una activitat finançada amb la col·laboració de la 
Fundación Española para la Ciència y la Tecnologia (FECYT). 

Programa de l’SC’12 disponible a: www.fundaciorecerca.cat/setmanaciencia 

 


