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Programa del congrés Recerkids
8:30 - 9:15 - Acreditacions + photocall + entrada a l’Aula magna.
9:15 - 9:35 - Benvinguda al congrés per part d’Eduxarxa.
- Benvinguda a càrrec del Sr. Domènec Espriu, vicerector de recerca de la Universitat
de Barcelona.
- Prexentació de la tasca dels grups de Recerca a càrrec del Sr. Narcís Prat, professor
catedràtic d’Ecologia
- Inauguració del congrés a càrrec del Sr. Arcadi Navarro, secretari d’Universitats
i Recerca de la Generalitat de Catalunya
9:35 - 10:35 - Espectacle científic a càrrec de Clowntifics, del grup Big van science.
10:35 - 11:05 - Pausa amb esmorzar.
Els grups es divideixen en dos. Grup A i B
11:05 - 11:15 - Desplaçaments i arribada a la sala corresponent.
11:15 - 12:15 Grup A: Presentació de la recerca a partir dels pósters.
Grup B: Tallers experimentals a càrrec de diferents grups d’ivestigació:
- Institut de Recerca de l’Aigua (grups Riu net, Gama)
- Institut de ciències del Mar
- Museu de les aigües).
Canvi de torns.
12:15 - 12:25 - Desplaçaments i arribada a la sala corresponent.
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12:25 - 13:25 Grup A: Tallers experimentals a càrrec de diferents grups d’ivestigació:
- Institut de Recerca de l’aigua (grups Riu net, Gama)
- Institut de ciències del Mar
- Museu de les aigües).
Grup B: Presentació de la recerca a partir dels pósters.
13:25 - 13:35 - Desplaçaments i arribada a l’Aula Magna de tots els grups.
13:35 - 14:00 - Valoració dels pósters a càrrec d’un comitè d’experts + entrega de diplomes +
comiat.

Títols dels tallers
- Mesurem la pluja / construcció d’un pluviòmetre (Grup Gama, Institut de Recerca de
l’Aigua)
- Arqueòlegs de l’aigua (Institut de Recerca de l’Aigua)
- No tots els oceans són iguals (Institut de Ciències del Mar)
- Aigua del riu/Aigua potable (Museu de les Aigües)
- Appropa’t al riu (Riu Net, Institut de Recerca de l’Aigua)
- La vida en una gota d’aigua (Institut de Recerca de l’Aigua)
- Hi ha vida al gel marí (Institut de Ciències del Mar)

