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INFORMACIÓ GENERAL 
 
VI Jornades sobre l’Ensenyament de la Física i la Química 
Ciència en context 
 
22 d’octubre, a la seu de l’IEC (Carme, 47)  
23 i 24 d’octubre, a la seu del CosmoCaixa (Isaac Newton, 26) 
 
Dia 22 d’octubre, IEC (Carme, 47) 
 
La secretaria de les Jornades estarà ubicada a la primera planta de l’IEC, al davant de 
la sala Prat de la Riba.  

Podeu assistir a les comunicacions que més us interessin. No cal inscripció prèvia. A 
la web hi trobareu la relació de pòsters i comunicacions orals que es presentaran la 
tarda del dia 23 d’octubre. 

Les comunicacions es publicaran al portal de comunicacions de l'IEC el mes de gener. 

Dia 23 i 24 d’octubre, CosmoCaixa 
 
La secretaria de les Jornades estarà ubicada a la planta -1, al costat de la cafeteria. 
Abans d’accedir on es desenvolupin les activitats cal que passeu per secretaria a 
signar i recollir l’entrada. 

Certificat d’assistència 
 
És necessari assistir com a mínim al 80% de les sessions.  
 
Cal que signeu els fulls d’assistència divendres, en el moment de recollir la vostra 
credencial, i dissabte al matí (amb un sol cop al dia n’hi ha prou). 
  
Els certificats els lliurarem dissabte, 24 d’octubre, a la secretaria de les Jornades. La 
certificació també estarà disponible en el registre de la formació permanent del 
personal docent en actiu. 

Fitxa d’avaluació 
 
Per tal de conèixer la vostra opinió sobre les Jornades, us demanem que empleneu la 
fitxa d’avaluació, que us lliurarem el mateix dissabte, i ens la retorneu a la secretaria 
de les Jornades en el moment de recollir el certificat. 
 
Descàrrega de materials compartits pels ponents 
 
Aneu a www.cdl.cat i a dalt de tot, al costat de la icona del Facebook, cliqueu "Iniciar 
sessió". Aleshores passareu a una altra pantalla on heu de posar el NIF i la 
contrasenya, que si no se l'heu canviat, és el NIF. A l'acte es desplega la llista de 
cursos i, si hi ha materials penjats, teniu un botó per descarregar-los. 
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UBICACIÓ  
 
Totes les conferències es realitzaran a la Sala Àgora. 

Podeu consultar la ubicació de cada taller a la nostra web. 
 
PROGRAMA ACTUALITZAT 
http://www.cdl.cat/cursos-i-activitats?of=125 


