
I Jornades sobre l’ensenyament de les cIèncIes

El mar com a recurs educatiu

3 i 4 de febrer del 2017. CaixaForum Palma



Objectius

• Proporcionar conceptes relacionats amb les ciències marines i l’oceanografia que es 
puguin integrar de forma transversal en totes les assignatures. 

• Oferir eines i recursos educatius innovadors adaptats als projectes curriculars amb 
l’objectiu d’augmentar la cultura oceànica dels estudiants.  

• Compartir materials, recursos i propostes didàctiques que puguin realitzar-se amb 
facilitat a l’aula i permetin entendre aspectes clau dels oceans, així com reflexionar 
sobre la seva importància i el seu estat de salut.   

• Presentar al professorat les últimes investigacions sobre el mar que es fan a les illes 
Balears a través dels centres del CSIC i de la ICTS SOCIB. 

• Obrir vies de col·laboració entre la comunitat educativa, divulgadors i investigadors. 

Programa
DivenDres 3 De febrer

15:00-15:30 Recepció i lliurament de documentació
15:30-16:00 Acte inaugural i benvinguda
16:00-17:30 Conferència inaugural

SOCIB, investigació i noves tecnologies al servei del coneixement i la gestió de la 
Mediterrània
Joaquim Tintoré, director de la ICTS SOCIB (Sistema d’Observació i Predicció Costaner 
de les Illes Balears) i professor d’investigació del CSIC a l’Institut Mediterrani d’Estudis 
Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB)
Presentació a càrrec de Sebastià Mandilego, degà del CDL de les Illes Balears.

17:30 – 17:45 Pausa
17: 45- 19:15 Tallers del bloc A

Taller 1. Recursos per a l’aula. Part 1: Aprendre a classificar invertebrats. Part 2: 
Rescat de cetacis. Gloria Fernández, Fundació Palma Aquarium (Palma)
Taller 2. La simulació de la termoclina al mar Mediterrani. Rosa Frau Bonet, 
professora de secundària de física i química del CC Es Liceu i col·laboradora del 
DEMOLAB. Francisca Molins Homar, coordinadora del DEMOLAB-DEMOTEC, 
Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU), professora de la UIB i 
professora de secundària de física i química
Taller 3. Medclic: el Mediterrani a un clic. Recursos Educatius per a una Flipped 
classroom. Àngels Garau i Blanca de Ugarte, tècniques del Servei de Divulgació i 
Educació de la ICTS SOCIB (Palma)



19:15-20: 30 Conferència
Sumérgete en el mar: erizos, algas y medusas. Una experiencia didáctica en el 
entorno escolar
Ana Villaecusa, profesora de biología y presidenta de Diverciencia (Algeciras)
Presentació: Josep Corominas

Dissabte 4 De febrer

9:15-11:00 Tallers bloc B

Taller 4. De la mar a l’aula. Gyotaku. Josep Marlés, professor de l’Escola Frederic 
Mistral - Fundació Collserola (Barcelona)
Taller 5. Vida en una gota d’aigua de mar: la importància del zooplàncton en 
la diversitat d’un ecosistema. Lara García, investigadora a l’equip d’Ecologia i 
Biodiversitat Marina de l’Institut d’Investigacions Marines (IIM-CSIC) (Vigo)
Taller 6. La mar en alta resolució: gliders i altres instruments de la nova 
oceanografia. Tomeu Cañellas, tècnic del Servei de Divulgació i Educació de la ICTS 
SOCIB, i Marc Torner, tècnic de glider de la ICTS SOCIB (Palma)

11:00 – 11:30 Pausa

11:30-13:15 Tallers bloc C
Taller 7. La Mediterrània, un calidoscopi de mirades investigadores. M.Pilar Menoyo, 
catedràtica de matemàtiques de l’IES Juan Manuel Zafra (Barcelona)
Taller 8. Entenguem el canvi global. Iris Hendriks, Francesca Iuculano, Marina Sanz, 
Guillem Roca, investigadors en el Departament del Canvi Global de l’Institut Mediterrani 
d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) (Esporles)
Taller 9. Del mar a l’aula: estudi dels processos de bioincrustació. Josep Marlés, 
professor de l’Escola Frederic Mistral - Fundació Collserola (Barcelona)

 
13:15-14:30 Conferència de cloenda

Ciència a riallades: monòlegs amb humor científic
Ana Payo, Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB), segona 
classificada FameLab Espanya 2014 i membre de The Big Van, científics sobre rodes.
Adrián García. Universitat de les Illes Balears (UIB), finalista FameLab Espanya 2015.
Amanda Far. Coordinadora del PACIS (Programa d’Altes Capacitats i Superdotació de la 
Universitat de les Illes Balears), finalista FameLab Espanya 2015

16: 00- 17:00 Visites opcionals
1. CaixaForum. Visita a l’exposició
2. Vaixell Oceanogràfic SOCIB



infOrmació i inscripció

Activitat gratuïta
És imprescindible formalitzar la inscripció 
tot emplenant el fomulari que trobareu a 
cdl.cat i cal que escolliu prèviament els 
tallers i les activitats complementàries (si 
escau)

Període d’inscripció: fins al 2 de febrer
915224597 – 628787875
secretaria@consejogeneralcdl.es

Organitzen
Consell General de Col·legis de Doctors 
i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en 
Ciències
SOCIB. Sistema d’Observació i Predicció 
Costaner de les Illes Balears a través de 
Medclic: el Mediterrani a un clic (SOCIB-
Obra Social “la Caixa”)
CSIC. Consell Superior d’Investigacions 
Científiques. Unitat de Cultura Científica i 
de la Innovació de les Illes Balears
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de 
Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes 
Balears
L’Obra Social “la Caixa”. CaixaForum 
Palma

cOmité OrganizaDOr

Aureli Caamaño
Josep Corominas
Agnès Creus
Joaquín Tintoré
Àngels Garau
Blanca de Ugarte
Tomeu Cañellas
Rosa María Rodríguez

LLOc De reaLització
CaixaForum Palma
Plaça de Weyler, 3, 07001 Palma

Les activitats de formació aniran adreçades al professorat i personal especialitzat amb destinació en 
centres públics i privats en què s’imparteixin ensenyaments de règim general i de règim especial. Per 
obtenir el certificat degudament diligenciat cal presentar un certificat del centre on presten servei, 
o un certificat de vida laboral expedit per la Seguretat Social, o la capçalera de la nòmina. Total: 1 
crèdit


