
Recerca en Societat
PROGRAMA

BATX2LAB
1er de Batxillerat
Tutories de treballs de recerca.
Sobre biomedicina i nanotecnologia, entre d’altres.
Gratuït

El Programa BATX2LAB ofereix als estudiants de primer de 
batxillerat la possibilitat de dur a terme la part pràctica del 
seu treball de recerca als laboratoris del PCB. A més de ser 
tutelats per un investigador, aquest els assessorarà durant 
l’elaboració del treball.

El projecte conclou amb el lliurament de 3 premis (a compar-
tir entre els estudiants i els IES) als millors treballs de recerca 
que es presentaran a la Fira Recerca en Directe.

Fira Recerca en Directe
Secundària i públic general
Fira de projectes de recerca actuals sobre temàtiques científi-
ques molt variades.

Descobreix la recerca!
5è i 6è de primària
Visita taller sobre biomedicina o física i química
Al Parc Científic de Barcelona
De 9:45h a 12:15h
6€/alumne

Biomedicina
Al taller es fa un experiment sobre l'ADN, les cèl·lules i les 
seves funcions seguint les pautes del mètode científic.

Física i Química
Al taller de física i química es treballaran els canvis d'estat, la 
pressió atmosfèrica, les mescles i les reaccions químiques. 

La visita serà guiada pels mateixos investigadors a alguns 
laboratoris del PCB perquè els nens i nenes coneguin de 
primera mà el procés que es duu a terme per desenvolupar un 
medicament, així com alguns dels instruments i les tècniques 
que es fan servir per investigar. 

Els alumnes poden parlar amb els investigadors i fer pregun-
tes sobre tot allò que desperti la seva curiositat.

Inscripcions a la web del PAE.

 www.pcb.ub.edu/recercaensocietat
difusiociencia@pcb.ub.cat · +34 934 031 134 / +34 934 037 055 

http://w10.bcn.es/APPS/wprpae/general/homeInit.do?method=cargar
http://eepurl.com/bh6J5D
http://www.pcb.ub.edu/recercaensocietat


Entitats col·laboradores:

Fes Recerca!
Secundària (ESO i Batxillerat)
Tallers d’experiments sobre projectes de recerca vius
Al Parc Científic de Barcelona
De 10h a 12h
6€/alumne

El PCB també organitza tallers d’experiments gratuïts 
sobre projectes de recerca vius en edificis emblemàtics de 
la ciutat per al públic general.

Investiga amb cèl·lules i gens! 
Vine a investigar amb cèl·lules i participa en la recerca de 
fàrmacs potencials que activen gens implicats en la 
malaltia de la Diabetis de tipus II!. Tindràs l’oportunitat de 
sembrar cèl·lules i investigar quin dels diferents compostos 
és el més efectiu mitjançant el luminòmetre, un aparell que 
mesura la quantitat de llum.

Buscant una diana pel tractament de l’aterosclerosi
Vine a fer de biotecnòleg i a dur a terme una transformació 
bacteriana, amb la qual transferiràs l’ADN d’un organisme 
a un bacteri perquè aquest produeixi grans quantitats d’un 
gen d’interès que pot ser una bona diana per al tractament 
de l’aterosclerosi i donar lloc a l’aparició d’un nou fàrmac 
per combatre aquesta malaltia cardiovascular!. 

Analitza l'ADN i investiga l'autor d'un crim!
Vine a extreure't el teu propi ADN i a analitzar mostres 
d'ADN de cinc sospitosos d'un crim i conclou qui n'ha estat 
l'autor! Tindràs l'oportunitat de dur a terme una electrofo-
resi, una tècnica de separació que es fa servir en els 
laboratoris d'arreu del món per a l'estudi de l'ADN. 

Com es fan els medicaments?
Els investigadors ens explicaran les etapes del desenvolu-
pament de medicaments, i també la recerca que estan 
duent a terme per al tractament de malalties neurodegene-
ratives. Vine a participar en la síntesi d'un fàrmac que 
s'està estudiant com a possible medicament per a la 
malaltia de Parkinson i a analitzar el producte que n'obtin-
dràs.

Construint proteïnes
Vine a participar en la síntesi d'un pèptid que s'està 
estudiant com a possible medicament per combatre la 
malaltia d'Alzheimer i a analitzar el producte que n'obtin-
dràs. Els investigadors ens explicaran el procés de síntesi 
dels pèptids i la recerca que estan duent a terme amb 
pèptids que són medicaments potencials per al tractament 
de malalties com les neurodegeneratives, el càncer o la 
sida. 

Descobreix els patrons de la natura
Sabies que les taques dels guepards, les espirals de les petxines 
o els cultius bacterians es poden explicar amb el mateix model
matemàtic? En aquest taller entendrem quin paper juga la llei de 
la difusió en la formació de tots aquests patrons intricats. Vine i 
ajuda'ns a entendre els patrons del nostre entorn fent des de 
mescles de substàncies fins a cultius bacterians!

Investiga la diabetis
Les persones que pateixen diabetis tenen alterada una proteïna 
que segrega el pàncrees anomenada insulina, o bé no la tenen. 
Vine a investigar amb la insulina! Podràs dur a terme una reacció 
química de precipitació per tal d'aïllar alguns dels seus compo-
nents i desenvolupar tècniques de separació típiques de laborato-
ri, com ara una cromatografia per comparar diferents mostres.
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