
                                 La Garriga, 11 de març de 2022 
 
 
 
 
 

 

      CENTRE FOR RESEARCH  

     IN AGRICULTURAL GENOMICS  
Benvolguts  mare i pare, 
 
Us comuniquem que el proper divendres 18 de març els alumnes de 3r i 4t d’ESO que cursen el 
Grup d’Enriquiment Científic-Tecnològic realitzarem una sortida curricular programada al Centre 
de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) ubicat a la UAB. 
 
El personal investigador del CRAG ens mostrarà les instal·lacions i hi farem una activitat-taller 
anomenada "La defensa de les plantes”. El taller pretén contribuir a sensibilitzar sobre la 
rellevància de la recerca en biologia vegetal, i en particular en les malalties de les plantes, al 
mateix temps que promou l’alfabetització científica de l’alumnat i fomenta vocacions 
científiques. Durant el taller, el grup de recerca Malalties bacterianes de les plantes i mort 
cel·lular plantejarà un repte científic a l'alumnat, que el resoldrà treballant en equips com 
autèntics científics i científiques, fent hipòtesis, recollint dades i argumentant les conclusions.  

 
Podeu trobar més informació a: 
https://www.cragenomica.es/ca 
https://www.cragenomica.es/ca/divulgacio/la-defensa-de-les-plantes 
 
El preu de la sortida és de 29,00 euros i el rebut es passarà pel banc.  
 
Sortida: a les 08:00 h des de l’aula 
Arribada: a les 13.45 h al carrer Guifré 
 
Cal emportar-se material per prendre notes i l’esmorzar. 
 
És molt important, per a que ens permetin l’accés al recinte, que l’alumnat porti el seu DNI. 
També porteu retorneu-nos signat el document de cessió de drets d’imatge, en cas que les cediu. 
 
       Atentament,  
 

   
        Felip de Dalmases i Thió 
                                                    Director 
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  BUTLLETA D’AUTORITZACIO  –  CRAG   (UAB) 
 
En/Na. ......................................(pare/mare de l’alumne/a) autoritzo al meu fill / a la meva filla 
................................... que assisteixi a la sortida del proper divendres 18 de març de 2022 al CRAG 
amb l’escola Sant Lluís Gonçaga. 
 
 
 Signatura del pare/mare ..................................... 
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