
OFERTA D’ACTIVITATS ACADÈMIQUES RECONEGUDES A LES ASSIGNATURES DE 
“CIUTADANIA” DEL GRAU DE QUÍMICA I DE “SEMINARIS INTERDISCIPLINARIS” DEL 

GRAU DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR I DEL DOBLE GRAU DE 
BIOTECNOLOGIA I BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 

PER AL CURS 2018-2019 
 
 

A la Facultat de Química tenim dues assignatures que es superen a través del reconeixement de 
crèdits. 
- Grau de Química: assignatura obligatòria “Ciutadania” amb 3 ECTS 
- Grau de Bioquímica i Biologia Molecular i doble grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia 
Molecular: assignatura optativa “Seminaris Interdisciplinaris” (3 ECTS). 
  
Amb data 18-01-11 es va aprovar per Comissió permanent de la Facultat de Química, que aquestes 
assignatures s’hauran de superar a través del reconeixement de crèdits per acumulació d’activitats 
proposades pel Centre que hagin estat superades. 
S’ha de presentar una proposta de les activitats proposades pels Centres abans de l’inici del curs 
acadèmic i han de ser aprovades per la Junta de Centre.  
 
Per al curs 2018-2019, la Facultat de Química proposa com a activitats acadèmiques reconegudes: 
 

- XI Jornades sobre Química Verda (1 ECTS) 
Aquestes jornades pretenen fomentar una pràctica de la Química basada en els 12 principis de la 
Química Verda. La inscripció estarà restringida a estudiants de 2n, 3r i 4t curs del GQUI, més un 
nombre reduït de places per als del GBQBM i del doble grau BTiBQBM. 
Dates aproximades: 8-12 d’abril de 2019. 
 

- Activitats d’acció tutorial dirigides als alumnes de nou ingrés dels ensenyaments de 
Grau de la Facultat de Química (1 ECTS) 

L’objectiu d’aquesta activitat és que alumnes de 3r i 4t curs del Grau de Química i de Bioquímica i 
Biologia Molecular, i de 4t i 5è curs del doble grau BTiBQBM, tutoritzin un grup d’alumnes de primer 
curs de nou ingrés d’aquests Graus per tal d’orientar-los en l’estudi i facilitar-los la seva integració 
mitjançant la realització de reunions individuals o en grup durant el curs. 
 

- Activitats de promoció de la Facultat de Química (1 ECTS) 
L’objectiu d’aquesta activitat és que els alumnes (principalment dels últims cursos) del Grau de 
Química, del de Bioquímica i Biologia Molecular i del doble grau de BTiBQBM, participin en les activitats 
de difusió (saló de l’ensenyament, fires, tallers, etc.) que es duen a terme durant el curs acadèmic per 
tal d’apropar la Facultat de Química a la societat, donar visibilitat als estudis i promoure i atraure el 
talent de la gent jove (estudiants de primària, secundària i batxillerat).   
 

- II Curs d’innovació i gestió de la carrera professional (1 ECTS) 
L’objectiu d’aquest curs és per una banda millorar el perfil innovador dels nostres alumnes, entrenant-
los en tècniques d’innovació i de treball creatiu i col·laboratiu. Es pretén que l’alumne aprengui a utilitzar 
les eines necessàries per desenvolupar idees que puguin aportar noves oportunitats de negoci, 
solucions a problemes complexes i trobar propostes innovadores. El curs també orientarà a l’alumne 
en les estratègies de cerca de treball més actuals, així com en la creació del seu propi networking, que 
facilitin la seva transició cap al món laboral, i la consecució de nous reptes de caràcter professional i 
personal. Aquest curs, s’inclourà una sessió de com preparar el CV i la entrevista en anglès. 
 
Data programada: primer quadrimestre del curs 2018-19 (octubre-desembre). 
 
Aquest curs s’ofereix amb caràcter biennal, alternant-se amb el Cicle de conferències ex-alumnes de 
la FQ i el curs “Coaching i PNL: eines pel desenvolupament professional ". 
 
 
 


