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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 2016-2017, un total de vuit activitats donaran a conèixer  
la recerca actual en química, ciència de materials, riscos 
geològics, biomedicina, intel·ligència artificial, paleobiologia i 
limnologia. 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 trobada d’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.  



16, 17, 19 i 20 de gener de 2017  · 17.00 – 19.00 

Recerca en riscos naturals 

El risc geològic és un problema que la nostra societat cada 

cop mes globalitzada i més depenent de la tecnologia ha 

d´afrontar seriosament per tal de poder disminuir al màxim 

els seus efectes, anticipant-se a la seva ocurrència i 

aplicant les mesures preventives que siguin necessàries per 

tal de reduir les possibles pèrdues econòmiques i humanes 

en cas d´impacte. 

 

 Per aquesta raó, la recerca sobre el processos 

 naturals catastròfics com terratrèmols, 

 volcans o esllavissades, és uns dels camps 

 prioritaris de les Ciències de La Terra, el que 

 comporta que el seu desenvolupament avanci a 

 gran velocitat i que calgui actualitzar-se en 

 el coneixement sobre aquest tema de manera 

 constant. Difondre el coneixement actual 

 sobre el processos geològics catastròfics, 

 incloent la seva dinàmica i origen, mètodes 

 d’estudi, actuacions preventives, anàlisis de 

 perillositat i gestió del risc associat. 

El CSIC a l’aula 

A càrrec de:  Joan Martí Molist, Adelina Geyer Traver, Antonio 

Villaseñor Hidalgo i Santiago Giralt Romeu 

Organitza:  Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA-

CSIC) 

Lloc: Sala d´actes de l’ICTJA. c/ Solé i Sabarís, s/n. 08028 

Barcelona 

Inscripcions: Adelina Geyer (ageyer@ictja.csic.es / 93 409 54 10)  
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18 de gener i 2 de febrer de 2017  · 16.30 – 18.30 

La malaltia i la recerca: 

molècules, cèl·lules i animals 

El curs s´organitza en seminaris que ofereixen una 

panoràmica actual de la recerca biomèdica des de les 

molècules fins a les malalties. En aquesta edició, els 

efectes dels contaminants en el sistema nerviós, l´equilibri 

de la sang entre el coàgul i l´hemorràgia, les conclusions de 

l´estudi clínic d’una teràpia cel·lular per a la fibrosi 

pulmonar i nous resultats en el desenvolupament de 

teràpies antidepressives són els temes de què tractarà el 

curs, a partir de línies de recerca que es duen a terme a 

l´Institut d´Investigacions Biomèdiques de Barcelona. 
 

 Primera sessió 

 - Com afecten els contaminants ambientals al nostre 

 cervell (Cristina Suñol) 

 - Hemostasia: equilibri entre el coàgul i l’hemorràgia 

 (Pablo García de Frutos) 

 Segona sessió 

 - Transplant de cèl·lules alveolars de tipus II en pacients 

 amb fibrosi pulmonar idiopàtica: Resultats del primer 

 estudi clínic (Anna Serrano) 

 - Podem incrementar l’eficàcia i rapidesa d’acció dels 

 tractaments antidepressius? (Analía Bortolozzi) 

 

A càrrec de:  Cristina Suñol, Pablo García de Frutos,  Anna Serrano i 

Analía Bortolozzi 

Organitza:  Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona 

(IIBB-CSIC) 

Lloc: Residència d’Investigadors. c/ Hospital, 64. 08001 Barcelona 

Inscripcions: Lupe Mengod (guadalupe.mengod@iibb.csic.es / 93363 

83 00)  
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A càrrec de:  Riccardo Rurali, Mariano Campoy, Pep Fontcuberta, Xavier 

Granados, Gerard Tobias, José Vidal, José Giner i Rosario Núñez  

Organitza:  Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) 

Lloc: Edifici ICMAB. Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

08193 Bellaterra 

Inscripcions: Guillermo de Andrés Iglesias ( gde@icmab.es / 93 580 18 5   
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2 i 9 de febrer de 2017  · 16.30 – 19.30 

Què estudia la ciència de materials? 

Quins seran els materials del futur? Amb quines eines es 

dissenyen i s´estudien? L´Institut de Ciència de Materials 

de Barcelona (CSIC) organitza uns seminaris per al 

professorat on, a través d´algunes de les seves línies de 

recerca, s´explicarà qui fa la recerca en nous materials, 

com es treballa i el paper que juga la nanotecnologia. 

També es parlarà de les aplicacions d´aquests materials en 

biomedicina, superconductivitat, fotònica i spintrònica. 

Presentació de l´ICMAB (Riccardo Rurali) 

  - Quins materials s´amaguen darrera de les tecnologies energètiques 

de demà? (Mariano Campoy) 

  - Com es poden mesurar les propietats magnètiques 

dels materials? (Pep Fontcuberta) 

  - Materials superconductors a la distància curta (Xavier Granados) 

  - Nanomaterials per a biomedicina (Gerard Tobias) 

  - Com es veuen els radicals orgànics per ressonància paramagnètica 

electrònica? (José Vidal) 

  - Com es treballa en un laboratori de síntesi de compostos sensibles 

a l´aire? (José Giner/Rosario Núñez) 
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A càrrec de: Fulvio Amato, Angeliki Karanasiou, Xavier Querol / 

Tècnics de Laboratori: Rafael Bartrolí; Mercè Cabañas, Rebeca 

Vázquez 

Organitza:  Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua 

(IDAEA-CSIC) 

Lloc: Centre d’Investigació i Desenvolupament. c/ Jordi Girona, 18-

26. 08034 Barcelona 

Inscripcions: Cristina de Vasconcelos 

(cristina.vasconcelos@idaea.csic.es / 93 400 61 00)  
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7 i 8 de febrer de 2017  · 16.30 – 19.30 

L´aire que respirem: 

contaminants, salut i ciutat 

Quins contaminants inhalem a la ciutat? Tenen efectes sobre 

la salut? Els podem reduir d´alguna manera? Aquest curs vol 

apropar la recerca actual sobre 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 gairebé 

 inseparable que els habitants de les grans ciutats 

 coneixem (i patim) prou, des de l´època de la 

 industrialització. Actualment, però, la 

 contaminació atmosfèrica ha passat a ser un àmbit 

 prioritari de la recerca donat el risc que té en el 

 desenvolupament de malalties respiratòries i 

 cardiovasculars, que incrementen cada any el 

 nombre d´ingressos hospitalaris i morts 

 prematures. 
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A càrrec de:  Maria Àngels Puig  

Organitza:  Centres d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) 

Lloc: Edifici CEAB. Ctra. d’accés a la cala de Sant Francesc, 14. 

17300 Blanes 

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

2 de març de 2017  · 16.30 – 19.30 

Ecologia fluvial: Riuades 

Aquesta activitat pretén facilitar la comprensió dels 

efectes de la freqüència, magnitud i predictibilitat de 

les riuades en la estructura i el funcionament de les 

comunitats de la fauna fluvial entre el professorat. La 

intenció és analitzar les estratègies de resistència i 

resiliència de les comunitats fluvials davant de les 

riuades i donar eines per fer una diagnosi de cursos 

d’aigua propers amb els alumnes. 
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8 i 15 de març de 2017  · 16.30 – 19.30 

Recerca química a l’aula 

L´Institut de Química Avançada de Catalunya apropa la 

recerca química a l´aula amb un programa d’actualització 

científica que combina una part teòrica en format de 

seminaris sobre diferents perspectives de les línies 

d’investigació a l´institut amb una part pràctica a través 

de tallers que pretén estimular la discussió sobre com 

transmetre conceptes químics a l´aula. 

 

Primera sessió 

-Conferència “Importància dels esfingolípids en recerca biomèdica” 

(Dra. Fina Casas) 

-Taller: Extracció del DNA ca càrrec (Dr.  Ramon Eritja) 

Segona sessió  

Conferència "Materials porosos: Què, com i perquè? (Dr. Jordi 

Esquena) 

taller “De què serveix la modelització computacional en química i 

bioquímica” (Dr. Ramon Crehuet) 

 

* Aquesta activitat requereix que els professors portin un 

ordinador portàtil per a poder treballar. 

A càrrec de:  Fina Casas, Ramon Eritja, Jordi Esquena i Ramon 

Crehuet 

Organitza:  Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC) 

Lloc: Centre d’Investigació i Desenvolupament. c/ Jordi Girona, 

18-26. 08034 Barcelona 

Inscripcions:  Lídia Beltrán (lbften@iqac.csic.es / 93 400 61 62) 
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A càrrec de:  Eva Armengol, Pere García, Pedro Meseguer, Josep 

Puyol-Gruart 

Organitza:  Centres d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) 

Lloc: Edifici CEAB. Ctra. d’accés a la cala de Sant Francesc, 14. 

17300 Blanes 

Inscripcions:  Pere Garcia (pere@iiia.csic.es / 93 580 95 70 ext. 

255)  

8, 15 i 22 de març de 2017  · 16.30 – 19.30 

Fonaments i eines de la intel·ligència 

artificial 

Es tracta de presentar la Intel·ligència Artificial (IA) a 

persones que no coneixen aquesta disciplina. Es planteja 

una primera sessió d´introducció, amb continguts 

generals i exemples bàsics, seguida d´una sessió sobre un 

tema clàssic d´IA com són els jocs d´ordinador, per 

concloure amb una tercera sessió sobre demostracions 

pràctiques d´utilització de tècniques de IA. 

 

 Primera sessió   

 1- Introducció a la IA: ciència vs  fantasia? 

 (Josep Puyol-Gruart) 

 2 - Poden les màquines pensar, raonar  

 i aprendre? (Eva Armengol) 

 Segona sessió 

 1- Jocs d’ordinador (Pedro Meseguer) 

 Tercera sessió 

 1 - Demostracions de tècniques d´IA (Pere Garcia) 
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23 de març de 2017  · 16.30 – 19.30 

Paleobiologia: ensenyaments del passat 

per gestionar el futur 

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 estudiar 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.  

A càrrec de:  Maria Àngels Puig  

Organitza:  Centres d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) 

Lloc: Edifici CEAB. Ctra. d’accés a la cala de Sant Francesc, 14. 

17300 Blanes 

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