
Un projecte d’aprenentatge servei (ApS)

Els estudiants universitaris expliquen de manera 
dinàmica i atractiva aprenentatges que fan a 
la facultat a alumnes de secundària. D’aquesta 
manera aprenen significativament mentre fan 
un servei útil a la seva comunitat, copsant les 
preocupacions dels joves, els problemes dels barris 
i les realitats que viuen les persones i contribuint a 
millorar el coneixement de la nostra societat.

Per a participar:
1. Trieu i prioritzeu fins a un màxim de 4 

conferències
2. Feu la sol·licitud a través de:
 http://goo.gl/forms/XUcjbVjL29 o amb un 

correu a apsub@ub.edu abans del 14 de 
setembre de 2017. En cas que hi hagi places 
disponibles, s’obrirà un segon termini entre 
el 8 i el 31 de gener de 2018

3. Des de l’organització s’enviarà confirmació 
de  la conferència 

4. Es recomana fer una reunió de coordinació 
amb els i les estudiants universitaris/es

Per saber-ne més: http://www.ub.edu/grupapsub/
ca/video/compartir-idees-la-universitat-va-linstitut

Organitza:
grup ApS(UB)

amb el suport del 
Vicerrectorat de Docència i el Vicerrectorat

d’Estudiants i Política Lingüística 

 

Amb la col·laboració del 
Consorci d’Educació de Barcelona

COMPARTIR IDEES
La universitat va a l’institut

CONFERÈNCIES TALLER 
a càrrec d’estudiants 
de la Universitat de Barcelona
Cicle 2017-2018

Què és Compartir idees?

És un cicle de conferències taller impartides per 
estudiants de grau i de màster de la Universitat 
de Barcelona sobre temes d’interès general 
relacionats amb els seus estudis.

L’objectiu és compartir 
coneixement i conversar 
sobre un tema que la 
universitat treballa i que 
sigui rellevant per a la 
formació de l’alumnat de 
secundària.

Adreçat a alumnes de 3r i 4t d’ESO i Batxillerat.

Les sessions tenen un format de 20 minuts 
d’informació i 30 minuts de taller i/o debat, a les 
aules dels instituts. Es realitzaran durant els mesos 
de novembre i desembre (Tardor) i durant els 
mesos d’abril i maig (Primavera) del curs 2017-
2018.



25. Mobilitat Humana dels processos globals: cas 
dels controladors aeris (P)

26. No juguem amb el “bullying”! (T/P)

27. Parlem llengües o dialectes? (T)

28. Participar a la comunitat (T)

29. Pensadors medievals (T)

30. Per què creix la violència de gènere entre els 
joves? (P)

31. Quan no és no (P)

32. Què diuen elles? Literatura àrab escrita per 
dones (P)

33. Què fa la banca ètica per nosaltres? (P)

34. Què podem saber del nostre passat lingüístic a 
través del present? (P)

35. Què són els palaus de la memòria? (P)

36. Què vol dir hipotecar casa teva? (T/P)

37. Quins aspectes cal tenir en compte abans de 
llogar el teu primer pis (T/P)

38. Sense fer la traveta (P)

39. Treballar pel bé comú: l’aprenentatge servei 
(T/P)

40. Web 2.0, xarxes socials...també per aprendre i 
per estudiar? (T)

Àmbit científic
41. 2050: cap al col·lapse mundial? (P)

42. Apps vs. intimitat? (T/P)

43. Aprendre a salvar vides? Forma’t en suport vital 
bàsic (SVB) i ús del DEA (P)

44. Apropa’t a la salut amb apps i videojocs (T)

45. Cànnabis, genètica i trastorns mentals: tenen res 
a veure? (P)

46. Cervells meravellosos (P)

47. Com infl ueix la publicitat en l’alimentació 
humana? (P)

48. Com relacionar-te amb una persona que té 
Alzheimer (P)

49. Com una substància es converteix en 
medicament? (T)

50. Drogues legals i no legals (T/P)

Àmbit artístic
1. Accionem amb mètodes de creació d’artistes 

(T/P)

2. Artquímia, fabriquem i provem les tintes 
medievals. (T/P)

3. Art, llum i vida (P)

4. Interconnectant idees: tenyim des de l’hort i el 
jardí (T/P)

5. Les nostres obres escultòriques treballades des 
de la tècnica en CAD-CAM (T/P)

6. Reciclatge: reanimació de la matèria (T/P)

7. Vivències des de l’art, la natura i la sostenibilitat 
(P)

Àmbit social i humanístic
8. 15-M: Institucionalització del Moviment Social (P)

9. Aproximació al món àrab contemporani (P)

10. Bernat Metge: poder, corrupció, intrigues i 
literatura a l’Edat Mitjana (T)

11. Bons i dolents de pel·lícula (P)

12. Com es lluita per protegir i defensar el medi 
ambient? (T/P)

13. Com funciona l’assegurança de la meva moto? 
(P)

14. Com puc fi nançar la compra del meu mòbil? (T)

15. Descobreix la universitat

16. El gènere fantàstic i la funció de la literatura (T)

17. Els drets sexuals de les persones amb diversitat 
funcional (T/P)

18. Els processos globals en l’entorn i les Ciutats 
Globals (P)

19. Els Serveis Socials i el benestar de les persones 
(P)

20. Emprenedors a l’aula (T/P)

21. És legal la prostitució? (T/P)

22. ESPLAC, Esplais Catalans (P)

23. Gèneres i tecnologies: Fomentant noves 
vocacions tecnològiques (T)

24. La recerca i el treball de recerca (P)

51. El malbaratament alimentari: es pot evitar? (P)

52. El tabac, problemes més enllà dels pulmons 
(T/P)

53. Epidèmies: restes del passat? (T/P)

54. Hàbits posturals, estiraments i relaxació: com 
trobar-te bé per estudiar (T/P)

55. Idees per prevenir el consum de risc d’alcohol 
(T)

56.  La globalització infl ueix en la nostra fauna? (T)

57. La vacuna, l’eina preventiva més efi caç: veritat o 
mentida? (T/P)

58.  Malalties de transmissió sexual: tractar o 
prevenir quina ha de ser l’aposta? (T/P)

59. Malalties de transmissió sexual un fantasma del 
passat i del present: una visió epidemiològica 
(T)

60. Malalties relacionades amb l’alimentació? (T/P)

61. Microbis viatgers o viatgers amb microbis? (T/P)

62. Mitges, botons i carnet del super3 (P)

63. Per l’entrepà...paper d’alumini o carmanyola? (P)

64. Què cal saber sobre les malalties de transmissió 
sexual (T)

65.Què fan els professionals sanitaris? (T/P)

66. Què sabem sobre el Desenvolupament 
sostenible? (T/P)

67. Refl exologia, massatge i relaxació (P)

68. Som el que mengem?: els animals en la 
indústria alimentària (P)

69. Som pols d’estrelles! Del Big Bang al planeta 
Terra (P)

70. Tots iguals? Tots diferents? (P)

71. Transgènics: sí o no? (P)

72. Transplantaments (T/P)

73. Tu també pots fer uns primers auxilis! (P)

74. Vacunes contra el càncer? (T/P)

*Les inicials (T) (P) assenyalen el període de 
realització de les conferències taller: TARDOR 
(novembre i desembre) i PRIMAVERA (abril i 
maig).


