
 

VII JORNADA DE LA BIOLOGIA  

A L’ENSENYAMENT 

   La biologia a l’aula i més enllà 

           Barcelona, 10 de març de 2018 

 

La Secció d’Ensenyament de la Societat Catalana de Biologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, i el 

Museu de Ciències Naturals de Barcelona organitzen la VII Jornada de la Biologia a l’Ensenyament, en la 

qual s’intercanviaran activitats per a professorat de biologia amb l’objectiu de compartir experiències 

innovadores i motivadores a l’aula. Aquestes activitats ens les presentaran les institucions que les 

organitzen i el professorat que les desenvoluparà. 

Data i lloc 

���� Dissabte 10 de març de 2018, de 9.00 a 14.30 hores, a la sala d’actes del Museu de Ciències 

Naturals de Barcelona. Parc del Fòrum, pl. Leonardo da Vinci, 4-5, 08019 Barcelona 

Programa provisional 

� Lliurament de l’acreditació i la documentació 

� Benvinguda i presentació 

� Taula rodona 

� Comunicacions orals: «Experiències d’aula presentades pel professorat (I)» 

� Pausa i esmorzar a càrrec de l’organització 

� Comunicacions orals: «Experiències d’aula presentades pel professorat (II)» 

� Ponència final 

� Conclusions i cloenda 

 

Dades importants 

� Secretaria de la Jornada i presentació de comunicacions 

Societat Catalana de Biologia 

Carrer de Maria Aurèlia Capmany, 14-16, 08001 Barcelona 

Tel.: 933 248 584 

A/e: scb@iec.cat 

 

� Coordinació de la Jornada i Comitè Científic 

Albert Batlles 

Felip Fernàndez 

Carlos Giménez 

Maria Rosa Martínez 

Jordi Morral 

Rosa Pérez 

Neus Peris 

Coral Regí 

Mercè Serra 

Montserrat Vallmitjana 

 



� Preinscripcions 

S’han de formalitzar al web de l’SCB (http://www.iec.cat/jornades/ensenyament2018.asp). 

o Preu de la Jornada 

� Socis i sòcies de l’SCB: 10 € 

� Resta de participants: 25 € 

o Període d’inscripcions: del 18 de desembre de 2018 al 23 de febrer de 2018 

 

 

� Presentació de comunicacions 

Les comunicacions orals dels participants tindran una durada de quinze minuts, incloent-hi les 

preguntes. 

 

� Certificació 

S’ha demanat que aquesta activitat tingui el reconeixement d’activitat de formació del professorat. 

 

 


