
                      

PROGRAMA D’ACTIVITATS I BASES DELS CERTÀMENS EN:
http://www.ua.es/va/centros/facu.ciencies/actividades_culturales/

sanalberto/2011/index2011.html

Cicle de conferències «Any Internacional de la Química»
Lloc: Sala de Juntes Facultat de Ciències - Fase II

•	 8 de novembre a les 10:00 h: «Química Inorgánica y Catálisis: 
múltiples encuentros, de la macro a la nanoescala», a càrrec 
de la Dra. Pilar Ramírez de la Piscina Milan, professora del 
Departament de Química Inorgànica de la Universitat de 
Barcelona.

•	 17 de novembre a les 11:30h: «Magneto-biosensores 
electroquímicos para la detección ultrasensible de 
hormonas y bacterias», a càrrec del Dr. Manuel Pingarrón, 
professor del Departament de Química Analítica de la 
Universidad Complutense de Madrid.

•	 14 de desembre a les 11:30 h: «Métodos automáticos para 
análisis de trazas de contaminantes ambientales», a càrrec 
del Dr. Manuel Miró, professor del Departament de Química 
de la Universitat de les Illes Baleares.

Conferències i activitats «Any Internacional dels Boscos»
Lloc: Fase II de Ciències

•	 27 d’octubre a les 13:30 h., en l’ Aula 0001 de la Fase II de 
Ciències: «Espacio, tiempo, huracanes y orquídeas epifitas: 
aprendiendo a entender su dinámica», a càrrec del Dr. Josep 
Raventós, professor del Dpt. d’Ecologia de la UA.

•	 28 d’ octubre, a les 13:30 h., a la Sala de Juntes: «Los pinares 
de Cuba Occidental», a càrrec del Dr. Andrés Erasmo Ares 
Rojas, Rector de la Universidad de Pinar del Río.

•	 7 de novembre, a les 9:30 h, a la Sala de Juntes: «Incendios 
forestales: ¿desastre o biodiversidad?», a càrrec del Dr. Juli 
G. Pausas, investigador del CIDE-CSIC.
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XV Jornades d’Investigació Departamental
Exposició de pòsters sobre les línies d’investigació i pro-
jectes desenvolupats a la Facultat de Ciències.
Termini d’inscripció: fins el 31 d’octubre.
Dates d’exposició dels cartells: del 7 a l’11 de novembre.
Lloc: Facultat de Ciències Fase II.

XIV Premis Jorge Juan de Matemàtiques
Organitzat per la Facultat de Ciències i finançat per 
BANCAIXA. Olimpíada matemàtica dirigida a l’alumnat de 
ciències de la Comunitad Valenciana. Premis en metàl·lic.
Inscripcions: del 20 d’octubre al 16 de novembre, en la 
Secretaria de la Facultat de Ciències.
Lliurament de premis: 2 de desembre a les 12:00 h.
Lloc: Sala de Graus Alfredo Orts. Edifici d’Òptica.
Conferència: «Matemáticas y química, una relación 
necesaria», a càrrec del Dr. Bernardo Herradón, investigador 
científic de l’Institut de Química Orgànica General, del CSIC.

XIX Premi San Albert Magne d’Investigació en Química
Organitzat per la Secció Local de la Real Sociedad Española 
de Química amb el patrocini de CEMEX ESPAÑA, S.A. 
Dirigit a jóves investigadors/es que hagen defensat la seua 
tesi doctoral a la Universidad d’Alacant dins de l’àrea de la 
Química durant el curs acadèmic 2010/2011.
Lliurament de premis: 15 de novembre a les 12:00 h.
 Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Ciències. Fase II.

III Concurs de Microrelats Matemàtics
Organitzat pel Vicerectorat d’Extensió Universitària-
Secretariat de Cultura i el deganat de la Facultat de 
Ciències, en col·laboració amb el Departament d’ Estadística 
i Investigació Operativa.
Combina la literatura amb les matemàtiques a partir de 
l’associació entre les paraules i el número p.
Lliurament de premis: 24 de novembre a les 17:00 h. 
Conferència: “Rompiendo fronteras entre las ciencias y 
las letras”, a càrrec del Dr. Raúl Ibáñez, professor de la 
Universidad del País Vasco i Director del portal DivulgaMAT, 
de la RSME.
Lloc: Sala de Graus Facultat de Dret.

•	 18 de novembre a les 11:30 h, Sala de Juntes: «Actuaciones 
de restauración y repoblación en tierras agrícolas con 
temperaturas extremas», a càrrec de la Dra. Mª Ángeles 
Ripoll, investigadora del IFAPA.

•	 12 de desembre a les 13:30 h, Sala de Juntes: «Factores eco-
fisiológicos influyentes en el éxito de las reforestaciones 
en medios secos y semiáridos», a càrrec del Dr. Jaime 
Puértolas, de la Universidad de Lancaster.

•	 Exposició de pòsters del Programa de Cooperació 
Internacional UA - UPR «Desenvolupament sostenible del 
bosc tropical», del 24 al 28 d’octubre, en els corredors de la 
Fase II de la Facultat de Ciències.

Cicle de conferències Càtedra Jane Goodall
Lloc: Sala de Graus Alfredo Orts (edifici d’Òptica)

•	 28 de novembre a les 12:30:
o Presentació del cicle de conferències a càrrec de D. Ferrán 

Guallar, president de l‘Institut Jane Goodall España.
o «Mujeres y conservación en África: sembrando esperanza 

y futuro», a càrrec de Na Laia Doltras, especialista en pri-
mats de l‘Institut Jane Goodall España.

•	 29 de novembre:
o A les 11:30h.: «Investigación y conservación de chimpancés 

en Senegal: la experiencia personal de una mujer sene-
galesa que se dedica a la investigación de chimpancés», a 
càrrec de Dña. Liliana Pacheco, especialista en primats del 
IJGE, i Diba Diallo, assistent d’investigació.

o A les 12:30h: «La experiencia de participación de estu-
diantes de la UA en el proyecto del Instituto Jane Goodall 
para la investigación y conservación de chimpancés en 
Senegal», a càrrec de D. Abraham Mas García, alumne becat 
per la càtedra Jane Goodall.

•	 30 de novembre a les 12:30h.: «Las mujeres como prota-
gonistas en la conservación y recuperación de la diver-
sidad de un área costera de Senegal», a càrrec de Dña. 
Woulimata Thiaw, membre del Regroupement des femmes 
de Popenguine pour la protection de la nature (RFPPN).

Jornades divulgatives a las estacions científiques de la Universitat d’Alacant
Curs CECLEC (2 crèdits de lliure elecció) Assistència obliga-
tòria i treball resum.
Activitats de divulgació científica i d’aprenentatge dels recursos 
del medi natural, i de sensibilització sobre la necessitat de 
conservar la biodiversitat mediterrània.
Les estacions on es farà el curs són:
El Centre d’Investigació Marina de Santa Pola (CIMAR).
L’Estació Científica Font Roja Natura UA.
L’Estació Biològica Torretes-Font Roja
Programa i inscripcions gratuïtes: per formulari en
http://www.ua.es/va/centros/facu.ciencies/actividades_cultu-
rales/jornadesestacionscientifiques.html
Termini d’inscripció: del 6 al 28 d’octubre de 2011.
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O r g a n i t z a :  C o m i s s i ó  S a n t  A l b e r t  M a g n e

C o l · l a b o r e n : 

•	 Vicerectorat	d'Extensió	Universitària
•	 Servei	d'Esports
•	 Sección	Local	de	la	Real	Sociedad	Española	de	Química
•	 Delegació	d'Alumnes	de	Ciències
•	 Associació	d'Antics	Alumnes	de	la	Universitat	d'Alacant
•	 Gabinet	d'Imatge	i	Comunicació	Gràfica	de	la	UA

P a t r o c i n e n :

•	 Vicerectorat	d'Extensió	Universitària
•	 Vicerectorat	d'Alumnat
•	 Vicerectorat	d'Investigació
•	 Vicerectorat	de	Planificació	Estratègica	i	Qualitat
•	 Vicerectorat	d'Infraestructures,	Espais	i	Medi	Ambient
•	 Vicerectorat	de	Relacions	Internacionals	i	Cooperació
•	 Secretariat	de	Promoció	del	Valencià
•	 CEMEX
•	 BANCAJA
•	 Club	de	Leones	Alicante
•	 FEIQUE
•	 Obra	Social	CAM
•	 Cafetería	de	Ciencias	(TURCAFI)

II Jornades Científiques en Ciències de la Terra
Tema: Vulcanologia.
Lloc i data: per determinar.

IV Exposició de Minerals Sant Albert Magne
Organitzada pel Grup Mineralògic d’Alacant i el 
Departament de Ciències de la Terra i del Medi Ambient 
de la Universitat d’Alacant.
Dates: per determinar.

Exposició de Fòssils Sant Albert Magne
Organitzada per l’Associació Paleontològica d’Alcoi ISURUS, 
i el Departament de Ciències de la Terra i del Medi Ambient.
Dates: per determinar.

III Premi Sant Albert Magne a l’excel·lència acadèmica
en les titulacions d’Òptica

Patrocinat pel Consorci del Club de Leones de la 
província d’Alacant. Distingeixen l’excel·lència acadèmica 
en la diplomatura d’Òptica i Optometria i el millor 
treball d’investigació en el Màster d’Optometria Avançada i 
Ciències de la Visió de la Facultat de Ciències. 
Lloc i data: per determinar.

Competicions esportives
Organitzades amb la col·laboració del Servei d’Esports.
Calendari de Competicions: taulers d’anuncis pati Fase II i 
aulari edifici Òptica i en el Web de la Facultat:
Inici competicions: a partir del 17 d’octubre.
 Lliurament de trofeus: dia 11 de novembre. 13:00 hores.
 Lloc: Plaça Facultat de Ciències Fase II.

Concurs de cartells Sant Albert Magne
Obert a l’ alumnat, PDI i PAS de la Facultat de Ciències. 
Organitzat pel deganat de la Facultat de Ciències.
Termini de lliurament: fins el 7 de novembre a les 14:00 h.
Lloc de lliurament de cartells: deganat de Ciències.
Resolució del jurat: 10 de novembre.
Veure bases en l’enllaç assenyalat al principi.

Concurs Fotogràfic Sant Albert Magne
Obert a l’alumnat, PDI i PAS de la Facultat de Ciències.
Organitzat pel deganat de la Facultat de Ciències
Dues modalidats:
 - Naturalesa i medi ambient
 - Fotografia científica.
Termini: fins el 7 de novembre a les 14:00 h. 
Lloc de lliurament de fotografies: deganat.
Resolució del jurat: 10 de novembre.
Veure bases en l’enllaç assenyalat al principi.

Concurs de cartells “La Química en nuestra vida”
Obert a tota la comunitat universitària
Termini de presentació fins el 15 d’octubre.
Resolució del jurat abans del 20 d’octubre.
Bases de la convocatòria en http://www.ua.es/va/centros/
facu.ciencies/actividades_culturales/sanalber to/2011/
index2011.html, i en el Web de la Conferencia Española 
de Decanos de Química: http://www.decanosquimica.es/es/

Activitats organitzades per la Comissió de Festes de Sant Albert Magne:
Per a l’alumnat de la Facultat de Ciències:
•	 «Gymkhana» de Ciències
•	 «Bingo»
•	 Exhibició d’esgrima
•	 Partits professorat-alumnat
Per a tota la comunitat universitària:
•	 Torneig de pòquer
•	 Torneig de videojocs
•	 Torneig de cartes «Magic»
Inscripcions: a la Delegació d’Alumnes, Fase II (peixera)
Dates: per determinar.

Programa d’actes dia 11 de novembre
13:00 h: Lliurament de premis en la Plaça de Ciències
14:30 h: Dinar al Restaurante Arrayán
17:00 h: Gran festa. Lloc: per determinar.

Solemne Acte de Graduació dels Titulats de la Facultat de Ciències.
Data de celebració: 17 de novembre, a les 19:00 h.
Lloc: Paranimf de la Universitat d’Alacant.


