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XXIII Debat de Química a l’IEC
El dia 11 de maig va tenir lloc el

XXIII Debat de Química a l’IEC, orga-
nitzat per la Societat Catalana de
Química, en el qual el doctor Àngel
Messeguer, de l’ICAQ-CSIC, va oferir
la conferència «Hi haurà química
entre nosaltres» i es va fer una breu
presentació de les activitats del Glo-
bal Experiment de l’Any Internacio-
nal de la Química, a càrrec de
Cristina Palet, de la UAB, i Fina Gui-
tart, del CESIRE-CDEC. Al llarg de
l’acte, es va parlar sobre la manera
d’acostar l’alumnat a la química.
Les xerrades van mostrar algunes
de les aportacions de la química a la
nostra societat i arreu del món, amb
l’objectiu d’aconseguir que els joves
s’engresquin a participar d’aquesta
disciplina.

En el decurs de l’acte, es van lliu-
rar els Premis als Treballs de Recer-
ca de Batxillerat dins de l’àmbit de la
química, que enguany celebraven 
la cinquena edició. Els alumnes gua-
nyadors van exposar la seva recerca.
Amb l’objectiu de fomentar l’interès
dels joves per la química, promoure
i premiar l’excel·lència educativa i
generar entusiasme pel futur creatiu

de la química, en aquesta cinquena
edició es va iniciar la concessió d’es-
tades científiques als autors dels
millors treballs per conèixer i com-
partir la tasca de grups de recerca.

El doctor Romà Tauler, en nom
de la Societat Catalana de Química,
va expressar el seu agraïment a les
entitats que havien col·laborat amb
l’oferiment d’estades científiques.
Les entitats col·laboradores són
l’Institut de Química Avançada de
Catalunya del Consell Superior d’In-
vestigacions Científiques (IQAC-
CSIC); la Facultat de Farmàcia i la
Facultat de Química de la Universi-
tat de Barcelona (UB); el Departa-

ment de Química de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB); l’Ins-
titut de Tècniques Energètiques de
la Universitat Politècnica de Catalu-
nya (UPC); l’Institut Químic de Sar-
rià de la Universitat Ramon Llull
(IQS-URL); el Departament de Quí-
mica de la Universitat de Girona
(UdG); el Departament de Química
de la Universitat de Lleida (UdL); la
Facultat de Química de la Universi-
tat Rovira i Virgili (URV); l’Institut
Català d’Investigacions Químiques
(ICIQ), i l’Institut de Ciència de
Materials de Barcelona del Consell
Superior d’Investigacions Científi-
ques (ICMAB-CSIC).

49ème Congrès Pluraliste des Sciences
Facultés Universitaires Notre-Dame 
de la Paix
Namur (Bèlgica)
Del 23 al 25 d’agost de 2011
http://www.congres-des-sciences.be/index.html

9a Conferència ESERA (European 
Science Education Research Association)
Lió (França)
Del 5 al 9 de setembre de 2011
http://www.esera2011.fr/

XXXIII Reunión Bienal de la Real
Sociedad Española de Física
21º Encuentro Ibérico para la 
Enseñanza de la Física
Santander (Espanya)
Del 19 al 23 de setembre de 2011
http://rsef2011.unican.es

XIV Encontro Nacional de Educação
em Ciências 
Universidade do Minho
Braga (Portugal)
Del 29 de setembre a l’1 d’octubre de 2011
http://sites.ie.uminho.pt/xivenec/

VIII Jornada de Física i Química a l’IEC
Institut d’Estudis Catalans
Barcelona (Catalunya)
19 d’octubre de 2011

V Jornades sobre l'ensenyament 
de la Química
Barcelona, 10, 11 i 12 de novembre de 2011
http://www.quimics.cat/cat/ensenyament_presen.html

VII Jornadas de la Enseñanza 
de la Física y la Química
CosmoCaixa
Alcobendas (Espanya)
18 i 19 de novembre de 2011
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