Segon Jove Campus de Recerca
Si voleu fer-vos una idea del que ha representat l‘experiència del segon Jove Campus de Recerca de la UdG teniu una bona oportunitat
si consulteu el bloc http://2jcr09.wordpress.com/
El bloc abraça des del començament de les jornades fins al sopar de cloenda i és un resum de moltes de les activitats, converses i descobriments que hi van tenir lloc. El segon Jove Campus de Recerca ha passat, però la informació queda. I també el record: les fotografies,
els vídeos i els comentaris que hi apareixen descriuen la intensa activitat d’aquells onze dies de juliol. Tot plegat ens proporciona un
dibuix acurat del que van experimentar els 46 estudiants de batxillerat que van poder tenir el seu primer tast de la Universitat de Girona.
Els instituts i la Universitat estan a prop i és bo per a tots que això succeeixi. Aquest n’és un bon exemple. En el menú ofert durant el
Jove Campus, els estudiants van poder triar els experiments que tenien desig de fer, al mateix temps que establien contacte amb alguns
dels que seran els seus professors, potser futurs companys en la recerca. Tot això, i més, s’explica en el bloc, que resta com a testimoni
d’una acció d’èxit. Engega, en aquesta pàgina, us en presenta unes imatges.
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Rebuda dels estudiants

Pràctica al laboratori de Salut i Atenció Sanitària

“Cafè amb el científic.” Amb la catedràtica Anna M.
Garcia

Taller “Defensem i comuniquem les nostres opinions”

Taller “Any Darwin”

El matemàtic Fernando Blasco fa una demostració
de Matemàgica
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El passat divendres 25 de setembre Girona va acollir la cinquena edició
de la Nit de la Recerca.
Al llarg de tot el dia, catorze grups d’investigació de la Universitat
de Girona van fer experiments davant del públic i van convidar els
assistents a participar en ells per tal d’apropar-los a la recerca. La
jornada va aplegar més de dos mil visitants de totes les edats.
Una de les activitats que va atreure l’atenció dels congregats va ser
la versió en directe de “Ciència a la cuina,” en què científics de la
Universitat de Girona que participen en aquest projecte de “Recerca en
Acció” van realitzar experiments davant del públic.
A més, els assistents van poder passar una bona estona mentre jugaven
a “Qui es qui?,” una aplicació que mostra diferents aspectes dels
investigadors i les investigadores, com són quan treballen o en les
hores de lleure, per acabar demanant als usuaris que els
aparellin.
La Nit de la Recerca s’ha consolidat com una bona
ocasió per a viure la ciència de forma participativa i
lúdica, una iniciativa que impulsa la Comissió Europea
i que se celebra de forma simultània a cent cinquanta
ciutats de trenta països. A Catalunya, la iniciativa
ha estat coordinada per la Càtedra de Cultura
Científica i Comunicació Digital de la Universitat de
Girona, ha comptat amb la participació activa de l’ AGAUR i del portal
Recerca en Acció.
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