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Les Jornades sobre Química Verda (JQV) són un marc immillorable per fomentar una visió crítica-
constructiva de la Química i dels seus efectes sobre el medi ambient i la societat. Per treure’n el màxim 
profit, les JQV requereixen d’una implicació activa dels estudiants com a públic a qui van adreçades i, per 
tant, aquest aspecte es valorarà positivament. 

Avaluació de les jornades 
Les JQV formen part de les activitats ofertes en les assignatures de Ciutadania, de 3r curs 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. Amb la realització de les Jornades es pot obtenir 1 ECTS 
per a cadascuna de les dues assignatures. L’assistència i la participació a les activitats programades és 
obligatòria per considerar-ne superada la participació (nota ≥5, per estudiants matriculats de Ciutadania, 
GQUI) o sol·licitar-ne el reconeixement (apte, estudiants inscrits per aquesta via, GQUI). En el cas 
d’estudiants del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular i del doble grau, es podrà sol·licitar el 
reconeixement d’1 ECTS per a l’assignatura Seminaris Interdisciplinaris. 

S’hauran de complir els següents requisits mínims: 

1. Assistència i participació, almenys, al 80% de les activitats incloses al programa de les jornades 
(es farà un control de signatura per a cada activitat programada) 

Aquest percentatge d’assistència mínima obligatòria inclou la visita a l’empresa (només estudiants del 
Grau de Química) i l’assistència a la conferència inaugural (estudiants de tots els graus).  

2. Realitzar dues activitats: 

o Participació al Concurs de fotografia convocat per la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament 
Sostenible. 

Informació i contacte:  
http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible/premisiconcursos.html 
desenvolupament.sostenible@urv.cat  

o Realització d’un informe escrit d’esperit crític, analitzant la temàtica del contingut d’alguna de les 
activitats realitzades durant les jornades. L’activitat específica relacionada amb aquest informe es definirà 
i se us comunicarà uns dies abans de la realització de les jornades. 

• Extensió del document:  entre 800 i 1000 paraules. 
 
Ambdues activitats estan incloses al pla de treball de l’assignatura, i s’hauran de penjar al moodle de 
l’assignatura; data límit: 28 de febrer. Pels alumnes de la via de reconeixement, enviar el document 
electrònicament a: mariacinta.pujol@urv.cat 

 


