La Garriga, 09 de desembre de 2019

Benvolgudes famílies,
Us comuniquem que el proper dijous 12 de desembre els alumnes de 3r i 4t d’ESO que cursen el
Grup d’Enriquiment Científic-Tecnològic realitzarem una sortida curricular programada a la
Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.
La sortida es dividirà en tres objectius amb diferents activitats relacionades:
- Es farà una classe magistral i de divulgació científica per part de la professora titular de genètica,
la Dra. Gemma Marfany. Ens farà una classe partícular específica al grup d'enriquiment de
l'escola.
- Visita al Dept. de Microbiologia per part del professor i Dr. Joaquim Vila. Ens farà una pràctica
de microbiologia als laboratoris del departament.
- Visita a l'exalumna de l'escola Erola Fenollosa, qui està a punt de defensar la seva tesi doctoral
relacionada amb la Fisiologia Vegetal. Ens explicarà quina recerca fa en la seva tesi doctoral i quin
ha estat el seu camí i orientació posterior a l'ESO per arribar-hi.
Podeu trobar més informació a:
http://www.ub.edu/biologia/
http://www.ub.edu/genetica/humana/marfanypub.htm
https://www.elnacional.cat/ca/firmes/gemma-marfany
Donat que som un grup reduït, cada alumne/a portarà diners per a pagar-se el bitllet de tren i de
metro.
Sortida: a les 07:45h ens trobarem a l'estació de tren de la Garriga. Cal màxima puntualitat.
Arribada: a les 16.30 h. a l'escola.
Cal emportar-se material per prendre notes, l’esmorzar i el dinar. El dinar també podrà comprarse al bar de la mateixa facultat de Biologia.
Caldrà portar la bata blanca personal del laboratori per tal de poder fer la pràctica al laboratori de
microbiologia de la facultat de biologia.
Atentament,
Felip de Dalmases i Thió
Director

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUTLLETA D’AUTORITZACIO – FACULTAT DE BIOLOGIA UB
En/Na. ......................................(pare/mare de l’alumne/a) autoritzo al meu fill / a la meva
filla ................................... que assisteixi a la sortida del proper dijous 12 de desembre de 2019 al
a facultat de Biologia de la UB amb l’Escola Sant Lluís Gonçaga.
Si el teu fill / la teva filla és fix/e al servei de menjadors, especifiqueu si voleu que l’escola li
proporcioni el dinar: SI 
NO
Signatura del pare/mare .....................................

Escola Sant Lluís Gonçaga

Sortida UB- Biologia

3r i 4t ESO GECT

Curs 2019-20

