
JORNADES IQS PER A 
PROFESSORS DE BATXILLERAT 2014



“La química aplicada a les biociències i a la farmàcia”

15.30 Salutació i presentació. Dra. Rosa Nomen, Degana IQS School of  Engineering

15.45 Conferència “La vida d’un fàrmac: des del laboratori a la farmàcia”, a càrrec del 
Dr. Iñaki Borrell, Professor Catedràtic. Cap del Departament de Química Orgànica. 

17.00 Conferència “Utilitzant la química per crear teixits humans”, a càrrec del Dr. Carlos 
Semino. Professor Associat. Cap del Laboratori d’Enginyeria de Teixits.

18.00 Cafè

18.30 Taller “Etiquetes d’aliments i medicaments per aprendre química i biologia 
en el context de la salut”, a càrrec del Dr. Jordi Cuadros (Professor Titular. Departament 
d’Estadística Aplicada), de la Dra. Ana Cuartero (Doctora en Farmàcia) i de la Dra. Magda 
Faijes (Professora Titular. Departament de Bioenginyeria)

19.30 Visita opcional als laboratoris IQS

25 de febrerPrimera Jornada
Mesos de març i abril 2014

Jornada en l’àmbit de l’enginyeria.

Jornada en l’àmbit de l’economia i l’empresa. 

Jornada en l’àmbit de la química.

Horari d’inici de totes les sessions: 15,30 h.

Properes jornades IQS
per a professors de batxillerat



IQS, com a centre de referència universitari, ofereix aquestes jornades dirigides a professors de batxillerat  amb l’objectiu de facilitar-los instruments que els puguin ser 

Les jornades pretenen ser un punt de trobada entre professors universitaris dels primers cursos de grau i professors de batxillerat de totes les modalitats, tant les de ciències 

i de tecnologia com les socials, aportant reflexions que els permetin actualitzar els seus coneixements científics, així com idees i recursos didàctics per a la seva pràctica docent.

En el transcurs d’aquest primer semestre de 2014, IQS té prevista la realització de diverses jornades, vinculades amb les àrees de química, bioenginyeria, farmàcia, enginyeria

en tecnologies industrials i l’administració i direcció d’empreses, que es corresponen amb l’oferta formativa de la institució. 

Les sessions van dirigides especialment a professors que imparteixen assignatures en els itineraris de batxillerat científic, cientificotecnològic i de ciències de la salut 

(química, ciències per al món contemporani, biologia, ciències de la terra i el medi ambient, informàtica, treball de recerca), en el batxillerat tecnològic o en el batxillerat  

social , ampliable, també, a professors d’ESO d’aquests àmbits. Amb una orientació eminentment pràctica, es presentaran recursos i materials docents preparats per a la seva  

incorporació a l’aula. Les sessions inclouen una visita opcional als laboratoris i tallers IQS.

Jornades IQS per a  professors de batxillerat 

útils en la docència de les seves respectives assignatures.



OFERTA FORMATIVA IQS:

· Química

· Doble Grau en Química i Administració i Direcció d'Empreses

· Enginyeria Química

· Doble Grau en Enginyeria Química i Administració i Direcció d'Empreses

· Doble Titulació en Química i Enginyeria Química

· Biotecnologia

· Farmàcia (impartit conjuntament amb Blanquerna)

· Enginyeria en Tecnologies Industrials

· Doble Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i Administració i Direcció         

  d'Empreses

· Administració i Direcció d’Empreses (gradual castellà - anglès)

· Administració i Direcció d’Empreses (opció íntegrament en anglès)
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Per a més informació

Dpt. Comunicació i Màrqueting Corporatiu IQS
comunicacioiqs@iqs.edu 
Via Augusta, 390   08017 Barcelona.
Tel 93 267 20 00   93 267 20 20

www.iqs.edu
Segueix-nos a:

L’assistència a les jornades és gratuïta, però es requereix inscripció prèvia.

Les jornades van dirigides principalment a professors de batxillerat però estan obertes, també, a 
professorat que imparteixi docència a l’Ensenyament Secundari Obligatori.

La inscripció es pot fer per a una sessió específica o per al conjunt de les sessions.

Es lliurarà documentació als assistents a la jornada.

Es lliurarà certificat d’assistència als participants de la jornada.

» Inscriure’s a la jornada

Inscripció a les jornades

http://www.iqs.edu/ca/jornades-per-a-professors-de-batxillerat:946



