
Divendres 5 de maig de 2023 
Sala Mercè Torrents

Edifici C, Campus Miramarges, UVic- UCC

17:30 – 18:00
Benvinguda institucional

18:00 – 19:00
Ponència central. “Desarrollar la cultura oceánica para 

proteger la biodiversidad marina. Ahora es el momento”. 
Blanca Puig, professora de la Universidad de Santiago 

de Compostela.

19:00 – 19:30
Ponència: “Quin menjar agrada més als ocells de 

Lladurs?” Nerea Sánchez i César Burgués, mestres 
d’infantil i primària de l’Escola de Lladurs.

19:30 – 20:00
Ponència: “Quins factors tenen en compte els nens 
i nenes de primària quan estudien la biodiveristat?”  

Chadia Rammou, mestra i investigadora del Grup de 
Recerca en Construcció de Coneixement (GRECC).

20:00 – 20:30
Ponència: “El llop ha tornat. Pot quedar-se a viure als 

Pirineus?”. Lídia Codony, mestra de primària  
de l’Institut Escola Ribes de Freser.

Dissabte 6 de maig de 2023 
Aulari Edifici C

Campus Miramarges, UVic- UCC

9:00 – 10:30
Franja 1 de tallers, escollir 1 dels 4:

• Investiguem els insectes de l’entorn proper.  
Arnau Amat, professor de la UVic-UCC. 

• Investiguem els ocells de l’entorn proper.  
Jordi Martí, professor de la UVic-UCC 

• Jocs de ciències per treballar la biodiversitat.  
Laura Martín, professora de la UVic-UCC. 

• ¿Cómo afectan los plásticos a la salud del océano  
y la vida marina? Blanca Puig, professora de la USC

10:30 – 11:30
Pausa cafè i sessió de pòsters

11:30 – 13:00
Franja 2 de tallers, escollir 1 dels 4:

• Investiguem els insectes de l’entorn proper.  
Arnau Amat, professor de la UVic-UCC. 

• Investiguem els ocells de l’entorn proper.  
Jordi Martí, professor de la UVic-UCC 

• Jocs de ciències per treballar la biodiversitat.  
Laura Martín, professora de la UVic-UCC. 

• ¿Cómo afectan los plásticos a la salud del océano  
y la vida marina? Blanca Puig, professora de la USC

13:00 – 14:00
Cloenda i comiat.

Les inscripcions són gratuïtes: 
https://forms.office.com/e/5h7MZmQi8D

Per presentar experiències d’aula sobre biodiversitat  
a la sessió de pòsters:

https://forms.office.com/e/89498fijCY

Assistència mínima al 80% de les hores de formació. Activitat 
reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat Catalunya  

a través del CIFE de la UVic-UCC per al professorat no universitari.

Per més informació: 
https://mon.uvic.cat/biodiver/

Amb col·laboració de: Amb el suport de:

VI Jornades d’Ensenyament de les Ciències 
Investiguem la biodiversitat 

Destinades a professorat d’infantil, primària i secundària, però també a estudiants dels graus 
de mestres i professionals del món de l’educació ambiental.

Activitat dins el marc del programa d’activitats “Primavera de la Ciència” de la UVic-UCC


