PROGRAMA Olimpíada de Biologia de Catalunya 2020 (seu VIC)

I- Prova Teòrica: dissabte 8 de febrer de 2020
Universitat de Vic (UVic-UCC). Campus Miramarges, Edifici F, c/Sagrada Família 7, Vic

9 a 9:20h
(Recepció Edifici F)
9:30 a 11:30h
(Aula F101)
11:30 a 12:00h
(Creativity Lab,
F106)

Recepció i lliurament de documentació Els participants s’hauran
d’identificar amb el DNI (o equivalent) i hauran de lliurar l’autorització
de participació i el butlletí de notes de 1r de batxillerat, convenientment
signats. Se’ls entregarà una acreditació

Realització de la PROVA TEÒRICA (participants)

Esmorzar per
participants

als

estudiants

Correcció exàmens / enviament
resultats a la seu central de
Barcelona

Presentació del treball de l’assignatura de Biologia de la
Conservació sobre “Conservació de l’almesquera (Galemys
pyrenaicus)”, a càrrec de Sergi Corominas, Maria Mitjans, Marc Rota i
Josep Solà, estudiants dels Graus en Biologia i Ciències Ambientals (UVicUCC)
12:00 a 13:30h
(Aula F102)

Conferència a càrrec del Dr. Marc Ordeix, professor i investigador UVicUCC (llicenciat en Biologia, doctor en Gestió Forestal i del Medi
Natural, Coordinador del Centre d’Estudis de Rius Mediterranis, CERMUVic). Títol: “El CERM o com combinar la recerca amb la
sensibilització i la conservació dels rius mediterranis”
Breu exposició dels estudis de Biociències, a càrrec del Dr. Lluís
Benejam, coordinador del Grau en Biologia (Facultat de Ciències i
Tecnologia de la UVic-UCC)

13:30h a 14h
(Aula F102)

Entrega diplomes a tots els participants a càrrec del Dr. Lluís
Benejam, coordinador del Grau en Biologia (Facultat de Ciències i
Tecnologia de la UVic-UCC) i del Dr. Marc Ordeix
Comunicació de resultats de la Prova Teòrica
Reconeixement als 3 primers classificats a la seu de Vic, i comunicació
dels 20 seleccionats per a la Prova Pràctica de l’Olimpíada que es farà a
la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona el dimecres 12 de
febrer

II- Prova Pràctica: dimecres 12 de febrer de 2020
Facultat de Biologia - Universitat de Barcelona (UB)
Realització de la PROVA PRÀCTICA (Pràctiques al laboratori): 15-19h
Es convoca als 20 finalistes, a les 14:45h, a la Facultat de Biologia de la UB (Av. Diagonal, 643,
Barcelona)

III- Lliurament de Premis:

divendres 28 de febrer de 2020

Institut d’Estudis Catalans (IEC), C/Carme, 47 Barcelona

Els 20 finalistes realitzaran una visita guiada a dos centres de recerca (durant el matí), per assistir
conjuntament al lliurament de premis a la tarda

Acte de LLIURAMENT DE PREMIS als/les guanyadors/es de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya
2020 (a les 19 h)
Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)

Olimpíada de Biologia de Catalunya
olimpiadadebiologia.cat

