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Resum

El projecte de recerca Tertúlies de Literatura Científica (TLC) és una proposta d’innovació

docent. Es basa en el fet que diverses personalitats científiques de gran relleu en

diferents àmbits de la ciència i de la tecnologia facin una xerrada-debat a la UVic,

destinada a un públic que prèviament ha d’haver llegit el llibre o article escrit per

l’autor/a, a fi de poder reflexionar i aconseguir un debat enriquidor de forma col·lectiva.

Objectius

1. Lectura d’un llibre i/o article actual de ciència o tecnologia.

2. Projecte d’innovació docent: proposta de lectura d’un llibre de ciència a

l’aula per als estudiants universitaris i preuniversitaris.

3. Afavorir i fer conèixer la literatura científica

4. Conèixer el paper de la dona científica actual com a divulgadora

Metodologia

Les Tertúlies de Literatura Científica tenen el següent desenvolupament: (1) els estudiants

llegeixen un llibre o article de divulgació científica, el treballen a l’aula sota la direcció d’un

professor, que obre un debat a l’aula i anima els estudiants a preparar diferents preguntes

per quan vingui l’autor a la UVic; (2) es convida l’autor/a del llibre o article a l’Aula Magna

1. Els estudiants llegeixen un llibre o article de divulgació de la ciència i la

tecnologia. Aquest simple fet pot fer renéixer l'hàbit de lectura entre els

estudiants i crea, a més, un centre de discussió crítica i raonada de les

idees exposades.

Què s’aconsegueix?

de la UVic per impartir una xerrada-debat sobre el tema central del llibre o article. Les

activitats proposades pel curs 2011/12 es mostren a les taules 1 i 2.

2. Es promou la literatura científica actual.

3. Es fomenta la vocació científica i tecnològica dels estudiants.

4. S’afavoreix a les persones investigadores que es preocupen per divulgar la

ciència.
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