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Amb la intenció d’enfortir els vincles amb la comunitat educativa, el Consell Superior 
d’Investigacions Científiques (CSIC) a Catalunya organitza un programa d’activitats 
dirigit al professorat de ciències de secundària i Batxillerat. Durant el curs 2015-
2016, un total de vuit activitats dirigides al professorat - amb formats, continguts i 
durada diversos - donaran a conèixer el panorama actual de la recerca en química,  
ciències de la terra, biomedicina, ecosistemes aqüàtics i paleobiologia, contamina-
ció de l’aire, de l’aigua i intel·ligència artificial.

Les activitats dels diferents instituts i centres del CSIC mostren, en conjunt, un 
ventall força representatiu de la recerca científica que es duu a terme en aquesta 
institució. Més enllà dels continguts, les activitats també són una ocasió per la tro-
bada entre ambdós col·lectius -investigador i docent- i un estímul per afavorir una 
relació més estreta i fluïda entre les comunitats científica i educativa.

La inscripció a les activitats és gratuïta i les places limitades.

      què podem aprendre d’un sismograma?  



      Recerca química actual  

      què podem aprendre d’un sismograma?  

Institut de Química Avançada de Catalunya (iqac, csic)

Institut de ciències de la terra jaume almera (ictja, csic)

Què investiga la química, actualment? L’Institut de Química Avançada de Catalunya organitza una activitat 
en la qual els investigadors presentaran les seves línies de la recerca química en l’actualitat i en presenten 
els resultats més recents. Consta d’una única sessió amb els següents seminaris: la “Importància dels es-
fingolípids en la recerca biomèdica” (Dra. Josefina Casas); “Nanobiotecnologia de l’ADN” (Dr. Ramon Eritja) 
i “Hi haurà química entre nosaltres?” (Dr. Àngel Messeguer). Cada presentació anirà seguida d’un espai per 
a la discussió amb el professorat.

Data: 12 de novembre de 2015
Lloc: Centre d’Investigació i Desenvolupament.
c/Jordi Girona, 18-26. 08034 Barcelona.
Horari: de 16:30 a 19:30
Web: www.iqac.csic.es

Inscripció 
Lídia Beltran (lbften@iqac.csic.es / 93 400 61 62)

Es tracta d’una introducció al món de la sismologia focalitzada en la interpretació dels registres del principal 
instrument científic de què es disposa: el sismòmetre. Es destacaran les connexions entre sismologia i àrees 
de coneixement, com ara la geografia, la física fonamental o la història i s’abordaran alguns dels conceptes de 
la sismologia (propagació d’ones, mecanismes focals, mètodes de localització hipocentral, anàlisi freqüencial...) 
que sovint es coneixen des d’un punt de vista molt teòric. En el seminari, es discutiran aquests conceptes d’una 
manera molt pràctica, utilitzant dades reals, sismogrames, que poden utilitzar-se desprès a l’aula. També es 
comentaran altres tipus de senyals que s’enregistren en un sismòmetre i que tenen origen divers: marees te-
rrestres, onatge als oceans, activitat humana, etc.
 
Data: 2 de desembre de 2015
Lloc: Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera.
c/Lluís Solé i Sabarís, s/n. 08028 Barcelona.
Horari: de 16:30 a 19:30
Web:     www.ictja.csic.es

Jordi Díaz (jdiaz@ictja.csic.es / 93 409 54 10)
Inscripció 



      Recerca en biomedicina: nous seminaris  

    L’aire que respirem: contaminants, salut i ciutat  

Institut d’investigacions biomèdiques de barcelona (iiBB, csic)

Institut de diagnosi ambiental i estudis de l’aigua (IDAEA, csic)

Què fem els investigadors en Biomedicina? El curs que consta de diversos seminaris que ofereixen una panoràmica 
de les línies de recerca que es duen a terme a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona: Cèl·lules alveo-
lars i el surfactant pulmonar durant la fibrosi pulmonar (Dra. Gemma Gay); Què es diuen les cèl·lules durant la fibrosi 
pulmonar (Dra. Anna Serrano); Pseudociència; què estem fent malament? (Dr. Daniel Closa); Nous Tractaments per a 
la Depresió Resistent: Estimulació Cerebral Profunda i Quetamina (Dra. Analía Bortolozzi); Què en sabem de la neuro-
toxicitat dels contaminants ambientals? (Dra. Cristina Suñol); Què en sabem de la sang? (Dr. Pablo García de Frutos). 

Dates: 13, 20 i 27 de gener de 2016
Lloc: Residència d’Investigadors (CSIC-Generalitat de Catalunya)
c/Hospital, 64. 08001 Barcelona.
Horari: de 16:30 a 18:30
Web: www.iibb.csic.es

Inscripció 
Manel Losada (secretaria_iibb@iibb.csic.es / 93 363 83 06)

Quins contaminants inhalem a la ciutat? Tenen efectes sobre la salut? Aquest curs vol apropar la recerca actual so-
bre contaminació atmosfèrica que es realitza a l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (CSIC), en especial 
al projecte Airuse Life11 env/es/584, i donar a conèixer els principals contaminants de l’aire urbà, el seu origen, els 
efectes sobre la salut, així com possibles solucions per millorar-ne la qualitat. Contaminació i ciutat és un binomi 
inseparable que els habitants de les grans ciutats coneixem i patim prou, des de la industrialització. Actualment, ha 
passat a ser un àmbit prioritari de la recerca donat el risc que té en el desenvolupament de malalties respiratòries i 
cardiovasculars. Comptarà amb una part pràctica en la que els participants visitaran les instal·lacions, manipularan 
aparells i comprovaran, amb la mateixa eloqüència que la prova del cotó fluix, la qualitat de l’aire que respirem.

Dates: 20 i 21 de gener de 2016
Lloc: Centre d’Investigació i Desenvolupament.
c/Jordi Girona, 18-26. 08034 Barcelona.
Horari: de 16:30 a 19:30
Web: www.idaea.csic.es

Cristina de Vasconcelos (cristina.vasconcelos@idaea.csic.es / 93 400 61 00)
Inscripció 



    L’aire que respirem: contaminants, salut i ciutat  

    Paleobiologia:ensenyaments del passat per gestionar el futur 

   Fonaments i eines de la Intel·ligència Artificial  

centre d’estudis avançats de blanes (ceaB, csic)

Institut d’investigació en intel·ligència artificial (IIIA, csic)

La demanda més important per part de la societat cap a la comunitat científica és la d’aportar capacitat 
predictiva. Els ecosistemes canvien constantment, moguts per motors naturals o per la pròpia activitat 
humana, a escales temporals i espacials molt diferents. A part dels programes de monitorització i de 
l’estudi d’”arxius del passat”, la paleobiologia constitueix una de les aproximacions més eficients per es-
tudiar aquest canvi a llarga escala temporal. La paleobiologia permet la identificació de patrons de canvi i 
en particular de tendències. En aquest curs s’explicaran els fonaments en els que es basa, es descriuran 
els principals arxius que s’utilitzen per obtenir informació del passat, i es realitzarà una senzilla sessió 
pràctica simulant l’estudi d’un testimoni de sediment marí.

Data: 10 de març de 2016
Lloc: Centre d’Estudis Avançats de Blanes.
ctra. d’accés a la cala de Sant Francesc, 14. Blanes, Girona.
Horari: de 16:00 a 19:00
Web: www.ceab.csic.es

Margarita Tur (mtur@ceab.csic.es / 972 33 61 01)

Es tracta de presentar la Intel·ligència Artificial (IA) a persones que no coneixen aquesta disciplina. 
L’activitat s’estructura en tres sessions en les quals s’introduiran alguns dels seus conceptes clau, es 
donaran continguts generals i exemples clàssics, com són els jocs d’ordinador, i es faran demostracions 
pràctiques d’utilització de tècniques d’IA. Primera sessió: Introducció a la IA: ciència vs fantasia? (Dr. 
Josep Puyol-Gruart), Poden les màquines pensar, raonar i aprendre? (Dra. Eva Armengol); segona sessió: 
Jocs per ordinador (Pedro Meseguer); i tercera sessió: Demostracions de tècniques d’IA (Pere Garcia).

Data: 10, 17 i 24 de març de 2016
Lloc: Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial.
Campus Universitat Autònoma de Barcelona. 08193 Bellaterra.
Horari: de 16:00 a 19:00
Web: www.iiia.csic.es

Lourdes Tavira (ltavira@iiia.csic.es / 93 580 95 70)

Inscripció 

Inscripció 



      El projecte LIFE LimnoPirineus a l’aula

    Qualitat de l’aigua:contaminants, riscos i salut   

centre d’estudis avançats de blanes (ceaB, csic)

Institut de diagnosi ambiental i estudis de l’aigua (IDAEA, csic)

LimnoPirineus és un projecte de conservació d’hàbitats aquàtics d’alta muntanya cofinançat pel programa LIFE de 
la Unió Europea que es portarà a terme entre 2014 i 2019. L’objectiu principal del projecte és la restauració dels 
hàbitats aquàtics d’alta muntanya a través de l’eliminació d’espècies invasores i la conservació de molleres i fonts 
carbonatades. Aquest curs vol introduir què i com són els ecosistemes aquàtics d’alta muntanya al Pirineu i donar a 
conèixer les problemàtiques ambientals dels ecosistemes aquàtics d’alta muntanya dels Pirineus i les possibilitats 
de restauració en el marc del projecte LIFE LimnoPirineus; com també identificar elements i conceptes interessants 
per transmetre als alumnes, que millor s’adaptin al treball per competències i que millor complementin els progra-
mes curriculars vigents, distingir metodologies útils i explorar possibilitats de transversalitat.

Dates: 6 i 13 d’abril de 2016
Lloc: Centre d’Estudis Avançats de Blanes.
ctra. d’accés a la cala de Sant Francesc, 14. Blanes, Girona.
Horari: de 16:30 a 20:30
Web: www.idaea.csic.es

Estan contaminades les aigües dels nostres rius i llacs? Quins efectes tenen sobre els éssers vius que hi viuen? Pot 
repercutir en la salut de les persones? Aquest curs presentarà la recerca que des de l’Institut de Diagnosi Ambiental 
i Estudis de l’Aigua (CSIC) s’està desenvolupant en l’estudi dels contaminants dels sistemes aquàtics i de toxicologia 
ambiental. L’ús indiscriminat i l’exposició a productes químics tòxics té greus repercussions sobre els ecosistemes 
aquàtics i sobre la salut de les persones. La identificació de les fonts i vies de contaminació permeten avaluar els 
riscos que es generen i dissenyar mètodes que garanteixin la salubritat de l’aigua i del medi. Alhora el desenvolupa-
ment de noves tècniques i metodologies capaces d’identificar el mode d’acció i els efectes dels contaminants en el 
metabolisme és útil per estudiar les connexions entre exposició i malaltia en condicions d’estrès. El coneixement a 
fons dels processos químics i biològics que hi participen ha de ser clau per contribuir a una millor qualitat de vida.

Dates: 6 novembre, 11 desembre de 2015; 5 febrer, 11 març i 29 abril de 2016 (sessió única)
Lloc: Centre d’Investigació i Desenvolupament. c/Jordi Girona, 18-26. 08034 Barcelona.
Horari: de 17:00 a 21:00

Mireia Gallell (mgallel@fundaciorecerca.cat / 93 268 77 18)

Margarita Tur (mtur@ceab.csic.es / 972 33 61 01)

programa amgen fundació catalana per la recerca i la innovació 

Inscripció 

Inscripció 



    Qualitat de l’aigua:contaminants, riscos i salut   

Unitat de Cultura Científica
Delegació del CSIC a Catalunya
c/ Egipcíaques, 15. 08001 - Barcelona
Tel: 93 442 65 76
A/e: csic.aula@dicat.csic.es
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fundació catalana per la recerca i la innovació 


