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dilluns, 25 de juny de 2018

Campus Jove Itinera

     

El Campus Jove Itinera inicia aquest estiu les seves activitats formatives.
La Universitat de Lleida
http://www.udl.cat
vol arribar als estudiants de 3r i 4t d'ESO, del Batxillerat i dels Cicles Formatius
de Grau Superior. El professorat de la Universitat, juntament amb els de
Secundària, ofereixen unes propostes d'aprenentatge novedoses i altament
engrescadores. Volem que, un cop acabin les classes lectives del curs, puguin
continuar descobrint nous interessos. Per això, convidem els estudiants a
participar en els àmbits de recerca de la universitat, a través d'activitats molt
pràctiques i amenes, d'entre molts camps del coneixement.

Informació de l'esdeveniment

Inici:
25 de de juny de 2018

http://www.udl.cat
http://www.udl.cat
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Les activitats del  es desenvoluparan al llarg de tres setmanes:Campus Jove Itinera
Primera setmana: Del 25 del 29 de juny
Segona setmana: Del 2 al 6 de juliol
Tercera setmana: Del 9 al 13 de juliol

Cada curs tindrà una durada de , repartides al llarg d'una setmana, en horari de 9.30 h a 14 h. El preu és20 hores
de 30 €/curs.
En el llistat que hi ha més endavant s'hi indica el lloc concret on es desenvoluparà cada curs, que habitualment
serà en el  i en el Campus Universitari de Cappont Campus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Agrària (ETSEA).
Cada curs està pensat per respondre a uns determinats nivells de coneixement. Per aquest motiu, els alumnes que
poden apuntar-se són de 3r i 4t d'ESO, els dos cursos de Batxillerat i del Cicle Formatiu de Grau Superior. Per
veure quin és el nivell recomanat per a cada curs, cal que consulteu les taules que hi ha a continuació.
Per inscriure-us al  cal omplir la fitxa que s'obre en clicar la paraula " " a cada unCampus Jove Itinera, Inscripció
dels cursos. Hi ha temps durant tot el mes de maig.
En cas de ser menor d'edat:

La fitxa d'inscripció l'ha d'omplir el pare, mare o tutor legal.
Caldrà omplir i signar el  que es pot descarregar en full de l'autorització paterna/materna aquest enllaç
https://drive.google.com/open?id=1ht8DcDXwcVlunrauwl61d4izos4jtNOn
i fer-lo arribar personalment a l'Institut de Ciències de l'Educació
/sites/Ice/ca/
de la UdL (C/ Jaume II, 71). També el podeu enviar escanejat al correu electrònic ice@ice.udl.cat
mailto:ice@ice.udl.cat

Informació Resum:    

Nivell dels cursos:   3r, 4t d'ESO; 1r i 2n de Batxillerat; CFGS
Campus on  es
realitzaran: 

Campus de Cappont, ETSEA

Dates del Campus Jove: Del 25 de juny al 13 de juliol
Horari:  De dilluns a divendres, de 9.30h a 14h
Preu: 30 € per curs
Termini d'inscripció: Del 3 al 31 de maig
Menors d'edat:  Cal adjuntar-hi l'autorització paterna/materna

 

Llistat dels Cursos per setmanes

Primera setmana: del 25 al 29 juny

https://drive.google.com/open?id=1ht8DcDXwcVlunrauwl61d4izos4jtNOn
https://drive.google.com/open?id=1ht8DcDXwcVlunrauwl61d4izos4jtNOn
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Primera setmana: del 25 al 29 juny

  Títol del curs Coordinador/a Campus Adreçat a:

 
Piensa, siente y actúa: el poder de la psicología
https://drive.google.com/open?id=1nIEQbwZqECPETCPKIXp7nycZTxtra8p5

Eduardo Blanco Cappont BTX i FP

 
Plantes del món i el món de les plantes a l’Arborètum:
descobrir, investigar i jugar
https://drive.google.com/open?id=1DX9cg7EpuhhaYxwFqrvQ9uMZ6YD19tg7

Josep Antoni
Conesa

ETSEA 3 i 4 ESO

 
Detecció de gens endògens i transgens al genoma de
l’arròs
https://drive.google.com/open?id=1aOWNTzNCtUviLDJoV1HbuU4-v3mE0k85

Teresa Capell ETSEA FP

 
Remou dades i resol problemes
https://drive.google.com/open?id=1Ncd_Aq4cNtdyS7ukEdRRs6XwcqWzjamx

Josep Lluís Lérida Cappont BTX i FP

 
Tastem l’energia
https://drive.google.com/open?id=1ejN5P3ep6Vlv0EcM5eUtWI4CKgQcbwUe

Eduardo Gregorio
López

Cappont 3 i 4 ESO / BTX

 

Investigar és tan apassionant com cuinar. Només cal
posar-hi ganes, temps i seguir la recepta pas a pas i amb
una mica d’imaginació
https://drive.google.com/open?id=1vYVuZmIh0iFq-l3XBi68kDjosyeW_xC2

Paquita Sanvicen Cappont 3 i 4 ESO / BTX

 

 

Segona setmana: del 2 al 6 juliol

  Títol del curs Coordinador/a Campus S’adreça a:

 
¿Cómo nos comunicamos? El universo de la lengua, el
cine y la literatura
https://drive.google.com/open?id=1Je3-NhPj9dCqaFbyIrKP_M2tylnQPE0J

Rosa M. Mateu Cappont 3 i 4 ESO / BTX

 
Història i cultura dels videojocs: d’OXO al Fornite
https://drive.google.com/open?id=1OeFUYwT8yD43Q8YEsfH3pBHy945G8LPn

Antonieta Jarne Cappont BTX i FP

 
Modelat, disseny i impressió 3D
https://drive.google.com/open?id=1ab6gQfUlv2rQ8B7nPzrxatdgfaFWmNN0

Fernando Guirado Cappont 3 i 4 ESO / BTX

 
Com escollim la nostra professió?
https://drive.google.com/open?id=17AJ7FAwfR18-Ftj-uU-xczhLmR9LoSEO

Elena Cardeñosa Cappont 3 i 4 ESO / BTX

 
Sentim-nos forenses: introducció a la dissecció
veterinària
https://drive.google.com/open?id=1vWGfQ7FekmrWtm9P7_NCaeSom1qS-1Es

Pere-Miquel Parés ETSEA 3 i 4 ESO / BTX

 

 

Tercera setmana: del 9 al 13 juliol

  Títol del curs Coordinador/a Campus S’adreça a:

 
Introducció a la llengua i la cultura xinesa
https://drive.google.com/open?id=1-wVy5TyqZUf7d-J0nMeP5QCVbDXd7S75

Judit Ibós Santiveri Cappont 3 i 4 ESO / BTX
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https://drive.google.com/open?id=1ejN5P3ep6Vlv0EcM5eUtWI4CKgQcbwUe
https://drive.google.com/open?id=1vYVuZmIh0iFq-l3XBi68kDjosyeW_xC2
https://drive.google.com/open?id=1Je3-NhPj9dCqaFbyIrKP_M2tylnQPE0J
https://drive.google.com/open?id=1OeFUYwT8yD43Q8YEsfH3pBHy945G8LPn
https://drive.google.com/open?id=1ab6gQfUlv2rQ8B7nPzrxatdgfaFWmNN0
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Introducció a la metodologia científica
https://drive.google.com/open?id=1E17_q53z0XmjY5xgbwGPFHZBG3fsu4oe

Jaume March Cappont BTX i FP

 

https://drive.google.com/open?id=1E17_q53z0XmjY5xgbwGPFHZBG3fsu4oe
https://drive.google.com/open?id=1E17_q53z0XmjY5xgbwGPFHZBG3fsu4oe

