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Patrocina

Facultat de Química
30 de gener, 4 i 6 de febrer de 2020

Objectius
El present i el futur estan marcats pel problema del canvi climàtic
i altres efectes mediambientals produïts per l’activitat humana.
La dieta i nutrició, estan relacionats a la vegada en aquest xoc
climatic, i també amb la nostra salut. Debatre i analitzar com la
Química pot aportar un rol positiu en aquest ambit, ens ajudarà
a fomentar una pràctica de la Química i d’altres activitats
relacionades que posi en valor els principis de sostenibilitat. Per
això, proposem un programa d’activitats per gaudir d’unes
jornades entretingudes i que alhora ens permetin adquirir nous
coneixements relacionats amb la Química Verda. Volem establir
debats que facilitin el desenvolupament de criteris en aquest
camp per al futur com a professionals i com a societat.

Lloc

Programa d’activitats
Dijous 30 de gener

Dimarts 4 de febrer (tarda)

15.30 • Presentació de les 13es JQV. Aula 001

15.30 • Presentació i projecció de documentals. Aula 001
Menjar impossible – No pot ser! Tv3. Any 2019
Los aditivos son más una bendición que un problema
- Salvados. La sexta. Any 2013.
Llengua d’impartició: català, castellà i anglès.

Lema, objectius, programa d’activitats, participació,
normes i criteris d’avaluació.
Llengua d’impartició: català i anglès.
16.30 • Taller: Mirem la Química en base als principis de la
Química Verda i la Sostenibilitat. Jornades de
Química Verda des del curs 2007-2008 fins
l’actualitat. Aula 001
A càrrec de la Dra. Pilar Salagre.
Llengua d’impartició: català i anglès.

18.00 • Debat. Aula 001
Activitat relacionada amb les projeccions.
Llengua d’impartició: català.

Facultat de Química URV.
Aules 001,103 o 101-102.

Dimarts 4 de febrer (matí)
Informació de matrícula
8.00 • Visites
Inscripció via matrícula
 Alumnes matriculats de Ciutadania (curs 2019-20).
S’hauran d’inscriure al curs a l’espai Moodle de l’assignatura i, per
tant, no han de realitzar la inscripció via reconeixement. Consulta
oberta fins el 15 de gener, inclòs.
 Alumnes encara no matriculats de Ciutadania, però que volen que
se’ls guardi la nota de les JQV per a una propera matrícula. S’han
d’inscriure enviant un correu a mariacinta.pujol@urv.cat (fins el
15 de gener).
Inscripció via del reconeixement (del 23 al 29 de gener de 2020,
ambdós inclosos).
Cal anar a l’Oficina de Suport al Deganat de la Facultat de Química
per realitzar la inscripció. El cost de la inscripció es cobrarà des de
la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus (SGAC) en el
moment d’anar a sol·licitar el reconeixement del crèdit, un cop
superada l’activitat.
Les jornades tenen una durada total de 10h. Els alumnes poden
sol·licitar el reconeixement de l’activitat amb 1 ECTS per a
l’assignatura Ciutadania (Grau de Química) o per a l’assignatura
Seminaris interdisciplinaris (Grau de Bioquímica i Biologia
Molecular i doble grau). El reconeixement del crèdit requereix el
compliment dels requisits indicats en el document d’avaluació de
les jornades.

FruSelva
Griffith foods
Mas dels Frares (Celler URV)
12.00 • Acte inaugural de les XIII JQV. Aules 101 i 102
A càrrec de la degana de la Facultat de Química de la
URV, Yolanda Cesteros.
Llengua d’impartició: català.
12.30 • Conferència. Aules 101 i 102
Els insectes, nous ingredients pel disseny de productes
alimentaris.
A càrrec de Dra. Sílvia de Lamo Castellví, Departament
d’Enginyeria Química, Universitat Rovira i Virgili
Llengua d’impartició: Català
13.45 • Premis del XI Concurs de Fotografia. Aules 101 i 102
Lema: El paper de la Química a l’alimentació
Presentat per: Òscar Saladié
Visionat de fotografies presentades i lliurament de premis
de la XI edició del concurs convocat per la Càtedra
DOW/URV de Desenvolupament Sostenible
14:30 • Pausa

Dijous 6 de febrer
15.00 • Taller: desxifrem les etiquetes del què mengem. Aula
001
Dirigit per: La comissió de les JQV20
Treball per grups de 2-3 alumnes. És necessari un
ordinador portàtil per grup.
Llengua d’impartició: català.

