
Què	  és	  Compartir	  idees?	  

És	  un	  cicle	  de	  conferències-‐
taller	  impartides	  per	  estudiants	  
de	  grau	  i	  de	  màster	  de	  la	  
Universitat	  de	  Barcelona	  sobre	  
temes	  d’interès	  general	  
relacionats	  amb	  els	  seus	  estudis.	  
	  

L’objectiu	  és	  compartir	  
coneixement	  i	  conversar	  sobre	  
un	  tema	  que	  la	  universitat	  
treballa	  i	  que	  sigui	  rellevant	  per	  
a	  la	  formació	  de	  l’alumnat	  de	  
secundària.	  
	  

Adreçat	  a	  alumnes	  de	  3r	  i	  4t	  
d’ESO	  i	  Batxillerat.	  
	  

Les	  sessions	  tenen	  un	  format	  de	  
20	  minuts	  d’informació	  i	  30	  
minuts	  de	  taller	  i/o	  debat,	  a	  les	  
aules	  dels	  instituts.	  Durant	  els	  
mesos	  de	  novembre	  i	  desembre	  
(Tardor)	  i	  durant	  els	  mesos	  de	  
març	  i	  abril	  (Primavera)	  del	  
curs	  2015-‐2016	  

	  

Conferències-‐taller	  	  

a	  càrrec	  d’estudiants	   

de	  la	  Universitat	  de	  Barcelona	  

Cicle	  2015-‐2016	  

Un	  projecte	  	  
d’aprenentatge	  servei	  (ApS)	  

Els	  estudiants	  universitaris	  
expliquen	  de	  manera	  dinàmica	  i	  
atractiva	  els	  aprenentatges	  que	  
fan	  a	  la	  facultat	  a	  alumnes	  de	  
secundària.	  D’aquesta	  manera	  
aprenen	  de	  manera	  significativa,	  

mentre	  fan	  un	  servei	  útil	  	  
a	  la	  seva	  comunitat.	  

	  
Més	  informació	  i	  reserves	  

1. Triar	  i	  prioritzar	  fins	  a	  un	  
màxim	  de	  4	  conferències	  

2. Fer	  la	  sol·licitud	  a	  través	  de:	  
http://goo.gl/forms/XUcjbVjL29	   	   o	  
amb	   un	   correu	   a	   apsub@ub.edu	  
abans	  del	  2	  d’octubre	  de	  2015.	  En	  
cas	  que	  hi	  hagi	  places	  disponibles	  
s’obrirà	  un	  segon	  termini	  entre	  l’1	  
i	  el	  30	  de	  gener	  de	  2016.	  
3. Des	  de	  l’organització	  

s’enviarà	  confirmació	  de	  	  la	  
conferència	  	  

4. Es	  recomana	  fer	  una	  reunió	  
de	  coordinació	  amb	  
l’estudiant	  universitari	  
	  
Organitza:	  	  grup	  ApS(UB)	  

amb	  el	  suport	  del	  	  
Vicerectorat	  de	  Política	  Docent	  

	  

	  
	  

Amb	  la	  col·laboració	  del	  	  
Consorci	  d’Educació	  de	  Barcelona	  

Compartir	  idees	  

La	  universitat	  va	  a	  l’institut	  

	  

dees	  

	  



Àmbit	  artístic	  
1.	  Accionem	  amb	  mètodes	  de	  creació	  d'artistes	  (T/P)	  

2.	  Art,	  llum	  i	  vida	  (P)	  

3.	  Interconnectant	  idees:	  tenyim	  des	  de	  l’hort	  i	  el	  jardí	  (T/P)	  

4.	  Les	  nostres	  obres	  escultòriques	  treballades	  des	  	  de	  	  la	  
tècnica	  en	  CAD-‐CAM	  (P)	  

5.	  Reciclatge:	  reanimació	  de	  la	  matèria	  (T/P)	  

6.	  Vivències	  des	  de	  l’art,	  la	  natura	  i	  la	  sostenibilitat	  (P)	  

	  
	  
	  
Àmbit	  social	  i	  humanístic	  
7.	  Beneficis	  i	  perills	  de	  les	  xarxes	  socials	  (T)	  

8.	  Com	  es	  lluita	  per	  protegir	  i	  defensar	  el	  medi	  ambient?	  
(T/P)	  

9.	  Drets	  dels	  ciutadans	  immigrants	  i	  no	  immigrant	  s	  (T/P)	  

10.	  Els	  drets	  humans:	  de	  la	  teoria	  a	  la	  pràctica	  (T/P)	  

11.	  Els	  drets	  sexuals	  de	  les	  persones	  discapacitades	  (T/P)	  

12.	  Els	  reptes	  del	  creixement	  demogràfic	  actual	  al	  món	  (P)	  

13.	  Els	  reptes	  socials	  de	  la	  revolució	  gris	  (P)	  

14.	  Els	  sense	  sostre	  (P)	  

15.	  Emprenedors	  a	  l’aula	  (T/P)	  

16.	  És	  legal	  baixar-‐se	  pelis	  i	  música	  d'internet?	  (T/P)	  

17.	  I	  tu,	  ets	  un	  nadiu	  digital?	  (T)	  

18.	  Jugar	  net!	  Els	  valors	  a	  l’esport	  (P)	  

19.	  L´ús	  de	  drogues:	  és	  delicte?	  (T/P)	  

20.	  La	  prostitució:	  és	  legal?	  (T/P)	  

21.	  La	  ràdio	  i	  la	  televisió	  com	  a	  eines	  educatives	  (P)	  

22.	  Les	  multinacionals:	  tenen	  deures?	  (T/P)	  

23.	  Les	  noves	  pautes	  de	  la	  fecunditat	  (P)	  

24.	  Les	  relacions	  tòxiques:	  taller	  amb	  la	  parella	  (P)	  

tes	  de	  la	  fecunditat	  (P)	  

25.	  No	  juguem	  amb	  el	  "bullying"!	  (P)	  

26.	  Parlem	  llengües	  o	  dialectes?	  (T)	  

27.	  Per	  què	  creix	  la	  violència	  de	  gènere	  entre	  joves?	  (T/P)	  

28.	  Persones	  en	  moviment.	  La	  mobilitat	  internacional	  de	  la	  
població	  (P)	  

29.	  Què	  és	  l'homofòbia?	  (T/P)	  

30.	  Què	  és	  un	  centre	  d'internament	  d'estrangers?	  (T/P)	  

31.	  Què	  podem	  saber	  del	  nostre	  passat	  lingüístic	  a	  través	  del	  
present?	  (P)	  

32.	  Quines	  són	  les	  condicions	  de	  vida	  a	  les	  presons	  
catalanes?	  (T/P)	  

33.	  Ramon	  Llull:	  pensar,	  escriure	  i	  transformar	  el	  món	  (P)	  

34.	  Tinc	  dret	  a	  tenir	  un	  habitatge	  digne?	  (T/P)	  

35.	  Tothom	  té	  dret	  als	  drets?	  (P)	  

36.	  Treballar	  pel	  bé	  comú:	  l’aprenentatge	  servei	  (T/P)	  

37.	  Uses	  eines	  2.0	  per	  estudiar?	  (T)	  

	  
	  
	  
Àmbit	  científic	  
38.	  Adolescents,	  valors	  i	  drets	  en	  salut	  (T)	  

39.	  Bioètica	  i	  biologia	  sintètica	  (T)	  

40.	  Com	  influeix	  la	  publicitat	  en	  l’alimentació	  humana?	  (P)	  

41.	  Com	  millora	  la	  meva	  salut	  a	  través	  de	  l’exercici	  i	  la	  
relaxació?	  (T/P)	  

42.	  Com	  una	  substància	  es	  converteix	  en	  medicament?	  (T)	  

43.	  Educació	  farmacèutica	  en	  la	  promoció	  d’hàbits	  de	  vida	  
saludables.	  Idees	  per	  prevenir	  el	  consum	  de	  risc	  d’alcohol	  
(P)	  

44.	  Epidèmies:	  restes	  del	  passat?	  (T)	  

45.	  És	  certa	  la	  frase	  de	  Mark	  Twain:	  “	  Hi	  ha	  	  tres	  tipus	  de	  
mentides:	  les	  mentides,	  les	  maleïdes	  mentides	  i	  les	  
estadístiques”?	  (T)	  

46.	  Horts	  sense	  pesticides:	  aliments	  més	  saludables	  	  (T)	  

47.	  La	  vacuna,	  l’eina	  preventiva	  més	  eficaç:	  veritat	  o	  
mentida?	  (T)	  

48.	  Les	  anàlisis	  de	  laboratori	  ens	  parlen	  de	  nosaltres	  (T)	  

49.	  Microbis	  viatgers	  o	  viatgers	  amb	  microbis?	  (T)	  

50.	  Per	  què	  m’ofego	  quan	  faig	  exercici	  intens	  /	  arriba	  la	  
primavera?	  (T)	  

51.	  Què	  cal	  saber	  per	  anar	  al	  metge?	  (T)	  

52.	  Què	  són	  els	  programes	  de	  disminució	  de	  riscos?	  (T)	  

53.	  Què	  li	  passa	  al	  meu	  avi	  que	  tremola	  i	  li	  costa	  caminar?	  
(T)	  

54.	  Què	  li	  passa	  al	  meu	  cervell	  quan	  prenc	  alcohol?	  (T)	  

55.	  Salut	  sexual	  i	  afectiva	  (T/	  P)	  

56.	  Si	  menjo	  tot	  el	  que	  vull,	  puc	  tenir	  problemes	  amb	  el	  cor?	  
(T)	  

57.	  Som	  pols	  d’estrelles!	  Del	  Big	  Bang	  al	  planeta	  Terra	  (T/P)	  

58.	  Taller	  de	  primers	  auxilis:	  reanimació	  (T/	  P)	  

59.	  Taller	  d’hàbits	  posturals	  i	  exercici	  per	  a	  la	  prevenció	  del	  
dolor	  d’esquena	  (T/	  P)	  

60.	  Vacunes	  contra	  el	  càncer?	  (T)	  

	  

	  

	  

	  

	  

*Les	   inicials	   assenyalen	   el	   període	   de	   realització	   de	   les	  
conferències-‐taller:	  TARDOR	  (novembre	  i	  desembre)	  i	  PRIMAVERA	  
(abril	  i	  maig).	  


