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Diversos congressos internacionals marquen l’inici del curs 2013-2014
L’activitat de la Universitat es manté viva tot l’any.
En són una bona prova els cinc congressos que
s’han dut a terme a Girona durant els mesos d’estiu, que han omplert la ciutat d’investigadors de diferents àmbits de la ciència. S’hi ha debatut sobre
salut, educació, ecologia, genètica i divulgació de
la ciència.
Han representat, com tots els altres que la Universitat de Girona
promou en el seu territori, una demostració de les recerques més
avançades en cadascun dels àmbits d’estudi que els pertoquen.
També han estat una mostra d’una manera de fer, i això fa que els
assistents se’n tornin al seu país amb un trosset de Girona que, així,
s’escampa pel món.
La Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG ha organitzat la
22a edició del Summer School ETC-PHHP, amb el títol «Networking
for Health Promotion». Un dels trets diferencials d’aquest curs és la
convivència i la proximitat que s’estableix entre tutors i participants
durant les dues setmanes que dura. Aquest fet, juntament amb
la utilització de metodologies docents participatives i innovadores,
facilita el que s’anomena coaprenentatge, és a dir, que els tutors
aporten la seva expertesa i experiència, mentre que els participants
hi contribueixen amb la seva creativitat, i comparteixen les seves
inquietuds i les realitats als seus països d’origen.
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El Congrés UNIVEST 2013 s’ha presentat com un espai per a l’intercanvi i l’estudi del nou model d’educació superior que comporta
el procés de convergència europea, en el qual el principal protagonista és l’estudiant. Els objectius que han estat plantejats persegueixen, entre altres aspectes, la millora de la docència i la innovació a
la universitat, l’intercanvi d’idees i plantejaments sobre les implicacions que suposa el model d’educació superior nascut del procés de
convergència europea en la universitat actual i, també, la contribu-

ció al canvi que ha d’experimentar la universitat per projectar a la
societat una nova generació de professionals altament qualificats.
La 13a edició de la International Summer School on the Environment (ISSE 2013) ha estat organitzada conjuntament per
l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona (UdG) i el
Consorci del Ter. El repte de la gestió dels espais naturals protegits, en el context actual, ha centrat el debat de les jornades, que
s’emmarquen en el projecte europeu LIFE + Natura «Recuperació
d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)», que està duent a terme
el Consorci del Ter.
El Laboratori d’Ictiologia de la UdG i la Sociedad Española de Genética han organitzat el 39è Congrés de la Societat Espanyola
de Genètica, que es fa biennalment. En la reunió s’hi ha exposat
la punta de llança de la recerca genètica. Els genetistes Axel Meyer
i Manel Esteller han figurat entre els ponents d’un congrés que ha
experimentat un notable procés de consolidació com a fòrum de
referència per a la presentació, difusió i intercanvi de les últimes
aportacions en els camps de la genètica i la biologia moleculars
a l’Estat espanyol. Els coneixements aportats des d’aquests camps
de la ciència han suposat una autèntica revolució i han permès el
desenvolupament d’avenços científics d’alt impacte en la nostra
societat.
El 9è Congrés Internacional sobre Investigació en Didàctica
de les Ciències s’ha convocat sota el lema «La investigació en didàctica de les ciències. Un compromís amb la societat del coneixement» i ha perseguit una més gran implicació de la didàctica de les
ciències en el món actual. S’hi han programat quatre conferències
plenàries i tres taules rodones en què han participat catorze investigadors de prestigi internacional. S’hi han presentat sis-centes
vuitanta-una comunicacions. Les diferents ponències presentades
han fet una anàlisi profunda i rigorosa de les claus que expliquen la
societat del coneixement, amb la intenció de reforçar l’espai de la
didàctica de les ciències com un agent per al canvi.

