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II JORNADA GEOGRÀFICA DE RECERCA

Aigua i societat Una aproximació a la situació actual a partir
dels ulls dels nostres joves.
Important! En motiu de la vaga convocada pel 23 de març, la jornada queda ajornada.

La nova data prevista és el 6 d'abril del 2022 en format VIRTUAL

OBJECTIUS

El grup de treball Geografia en Xarxa de l’Institut
de Ciències de l’Educació de la Universitat de
Lleida presenta la segona edició d’una jornada
matinal geogràfica que és dura a terme el 6 d'abril

, entre les 10 h i les 12:15h.de 2022

La jornada geogràfica té com a objectiu fomentar la
recerca en àmbits d’actualitat entre l’alumnat de 2n
de batxillerat. Es presenta en format híbrid;
presencial i on line amb una durada de dues hores
. Comprendrà conferències d’experts en la matèria,
un curtmetratge i la presentació dels treballs
premiats.

Aquesta segona edició de la jornada girarà entorn
als efectes del canvi global sobre els recursos
hídrics

PROGRAMA

La jornada serà en foramat virtual

10:00. Presentació de la jornada

A càrrec de Jesús Burgueño, Director del Departament de Geografia i Sociologia, UdL i Glòria Garcia,
Coordinadora del grup de treball Geografia en xarxa de l’ICE

10:15. Conferència:    Aigua per a tothom?. Els efectes del canvi global sobre els recursos hídrics.

A càrrec de:

Dr. Ramon Batalla, geògraf i professor de la Universitat de Lleida
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Dr. J. Carles Balasch, geòleg i professor de la Universitat de Lleida              

11:00. Descans

11:15. Presentació de dues experiències d’aula: les microrecerques en Geografia.

11:35  Lliurament de la segona edició dels  a estudiants de 2n de batxilleratpremis GeoRecerca

11:40. Projecció d’un curtmetratge de caràcter geogràfic sobre l'aigua

12:15 Tancament de la jornada

INSCRIPCIÓ A LA JORNADA

Data límit per fer la inscripció: 1 d'abril del 2022.

Mitjançant formulari [ https://forms.gle/ndazShZPEo43vutr7 ]

PREMIS

El Premi té com a objectiu estimular l’esperit investigador entre l’alumnat de 2n de Batxillerat des d’una
perspectiva geogràfica. Les bases demanen la realització d’una petita recerca sobre els efectes del COVID en
un context concret (economia, demografia, paisatge...). Els resultats de la recerca es mostraran i es lliuraran

. El jurat valorarà l’interès de la recerca per la seva actualitat, el processament de les dades ien format pòster
la rigorositat en la construcció de les conclusions de recerca.

La Facultat de Lletres concedeix i finança un total de 3 premis. Un primer premi de 200 euros i un segon i
. Aquest imports s’abonaran un cop els premiats hagin formalitzat latercer premis de 100 euros cadascun

matrícula del primer curs de qualsevol dels graus de la Facultat de Lletres per al curs 2021-2022. De l’ajut se
n’exclouen les taxes administratives i l’assegurança escolar.

Els/les guanyadors/es que no es matriculin a la Facultat de Lletres de la UdL rebran un diploma.

D e s c à r r e g a  d e  l e s  b a s e s  d e l  c o n c u r s  [  
/export/sites/Dgha/ca/.galleries/Documents/BASES-REGULADORES-DEL-II-PREMI-GEORECERCA.pdf ]

Els treballs es lliuraran en format electrònic. El format del treball serà PDF i s’identificarà el títol i l’àrea
del treball, les dades de l’autor o autora, del tutor o tutora i del centre mitjançant aquest  enllaç [ 

i notificant-ho per correu electrònic a l’adreça https://forms.gle/4pyVQdzbJ2B4m6UL8 ]
 geosoc.secretaria@udl.cat [ mailto:geosoc.secretaria@udl.cat ]

El termini de presentació dels pòsters finalitza el 18 de març de 2022, a les 23.59 hores

 

A continuació, s'adjunta informació relativa a l'elaboració del treball de recerca i un model de pòster.

Document model d'elaboració de recerca per part de l 'alumne [ 
/export/sites/Dgha/ca/.galleries/Documents/Model_ActivitatdeRecerca.pdf ]

Elaboració del pòster  [ /export/sites/Dgha/ca/.galleries/Documents/Model_poster.pdf ]

Més informació sobre l'elaboració de pòster a la Biblioteca de la UdL [ 
https://biblioguies.udl.cat/poster/estructura ]
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ORGANITZA
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