XXXI Debat de Química
a l’Institut d’Estudis Catalans
Celebrem l’Any Internacional de la Taula Periòdica (AITP2019)
15 de maig de 2019
Sala Prat de la Riba
(c. del Carme, 47, Barcelona)

PROGRAMA

16.30 h

Presentació de l’acte
Carles Bo, president de la Societat Catalana de Química (SCQ)

16.45 h

«365 taules per a 365 dies. Celebrem el 2019 amb #1TPdia»
Pep Anton Vieta, professor de ciències al Saint George’s School
de Fornells de la Selva (@pquimic a Twitter)
Eduard Cremades, professor i cap d’estudis a l’Escola Isabel de Villena.
Professor col·laborador a la UOC i professor associat a la UB
(@eduardcremades a Twitter)

17. 30 h

«Elements amb capsa. Una taula periòdica per a experimentar»
Marta Segura, professora i cap dels departaments de Física i Química
de l’Escola Pia Nostra Senyora, de Barcelona
Josep M. Valls i Casanova, responsable del Centre de Recursos
Experimentals Pau Martí, obert a tots els professionals de
l’ensenyament

17.45 h

Debat «Com pot contribuir l’Any Internacional de la Taula Periòdica
(AITP2019) a la divulgació i l’ensenyament de la química?»
Ponents i participants de l’acte
Moderador: Carles Bo, de la SCQ

18.00 h

Pausa i cafè
Exposició «Elements amb capsa. Una taula periòdica per a experimentar»

Exposició de pòsters de treballs de recerca de batxillerat presentats
a la tretzena edició dels Premis
Els alumnes o els tutors atendran les preguntes del públic en relació
amb els treballs
18.40 h

Presentació de treballs de recerca guanyadors o finalistes
Alumnes autors dels treballs

19.00 h

Lectura de l’acta del jurat i entrega de premis, accèssits i mencions de la
tretzena edició dels Premis als Treballs de Recerca de Batxillerat dins
l’Àmbit de la Química
President del jurat, president de la SCQ i una representació dels centres
que ofereixen les estades

19.20 h

Cloenda de l’acte
Fina Guitart, de la SCQ

