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GallecsExpress! 
 

Benvinguts i benvingudes a una nova edició de la revista            
GallecsExpress. Aquesta revista ens porta les notícies del nostre 
centre InsGallecs i ens explica totes les novetats.  
Bon inici d’any i endavant! 
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Els matins de la Recerca 

 

El dia 26 de setembre, com a preludi de Les Nits de la 
Recerca, l’alumnat de 1r de batxillerat ha assistit a la sala 
d’actes a la conferència “L’univers: des de les estrelles a 
l’energia fosca” a càrrec de la investigadora Laura Cabayol 
García, de l’IFAE (Institut de Física d’Altes Energies) de 
Bellaterra. El Matí de la Recerca és una iniciativa a partir de 
la qual els centres educatius poden gaudir de conferències 
divulgatives sobre la investigació més recent, directament 
des de les pròpies investigadores i investigadors.  
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L’esperit de Mendeléyev 

 

L’alumnat de química de 1r de batxillerat celebra l’esperit de   
Mendeléyev. Ho podeu consultar a la web! 
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INS Gallecs a les venes! 
 

El dimecres 13 de novembre, el Banc de Sang i Teixits va visitar 
l’Institut Gallecs i va fer acapta de sang a la Sala d’Actes de 9h a 
13h i de 16h i 20h.  
El Banc de Sang i Teixits necessita 1000 donacions de sang al dia 
per tal de garantir que tots tinguem sang quan ho necessitem: 
intervencions quirúrgiques, accidents, tractaments mèdics i altres 
usos.  
La jornada la promocionen un any més des del Servei Comunitari 
amb els alumnes de quart d’ESO, els quals han fet cartells, murals 
i polseres perquè tothom s’animi a col·laborar.  



 

GALLECSEXPRESS 

Pàgina  6 

Núm.  39 Gener 2020 

I Jornada d’Impuls a la FP Dual 
 

L’Institut Gallecs ha realitzat la I Jornada d’impuls a l’FP Dual. 
Aquesta jornada té per objectiu donar a conèixer les empreses i 
altres entitats què és l’FP Dual i com s’articula a Catalunya.  
Participen en la Jornada representants d’empreses col·laboradores 
que fa temps que ofereixen places d’FP Dual i joves estudiants que 
expliquen la seva experiència en aquesta modalitat.  
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Dades de l’Acapta de Sang 

 

Aquesta jornada ha estat un èxit gràcies a la col·laboració de 
tota la comunitat educativa i s’ha aconseguit que 112 
persones vinguin a donar sang.  
Des de l’Institut Gallecs, amb el Projecte Servei Comunitari, 
l’AMPA i el Banc de Sang i Teixits volem donar les 
GRÀCIES A TOTS! 
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Setmana de la Ciència 

 

La Setmana de la Ciència és una efemèride a nivell 
internacional, la qual se celebra cada any al voltant de Sant 
Albert (15 de novembre).  
Al nostre institut ho hem celebrat des de tres vessants: sortides, 
conferències i activitats d’aula.  
Pel que fa a les activitats d’aula, la diversitat ha estat enorme: 
anàlisi i identificatiu de minerals i roques, estudi de moviments 
rectilinis, comparativa del grau d’absorció de diferents esponges, 
etc.  
Les conferències s’han centrat en la campanya de divulgació 
sobre les malalties minoritàries i han estat dirigides a tot 
l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, i de 1r i 2n de Batxillerat. 
En el capítol de sortides, s’han realitzat tallers de geologia a 
Gallecs, hem anat al Museu de la Ciència i Tècnica de Terrassa i 
també hem anat al Tibidabo per a realitzar el taller Fisdabo, que 
aprofita les atraccions i instal·lacions per a l’estudi de la física, 
la tecnologia i el medi ambient.  
Des del Departament de Ciències Experimentals agraïm el suport 
de totes les persones que ho heu fet possible. Salut i Ciència! 
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L’Institut Gallecs amb La Marató 

 

L’Institut Gallecs ha participat en La Marató de TV3. Moltes gràcies 
per la vostra participació! Hem pogut realizar La Flashmob!  



 

Bojos per la Ciència 2020: Alumnes del Gallecs entre els 
seleccionats 

 

Bojos per la ciència és un programa que organitza la Fundació 
Catalunya La Pedrera adreçats a estudiants de 1r de batxillerat amb 
l’objectiu de fomentar les vocacions científiques entre els joves i 
potenciar l’excel·lència educativa dins dels diferents camps de recerca 
proposats: Supercomputació, Bioquímica, Ciències de la Terra, 
Bioenginyeria, Biomedicina, Química, Noves tecnologies, Medicina, 
Economia, Física, Matemàtiques i Nutrició.  
Arnau Mendoza i Eric Jiménez, alumnes de 1r de Batxillerat científic, 
han participat en el procés de selecció i han estat seleccionats per al 
programa en les disciplines de química i física, respectivament, a les 
quals aspiraven en primera opció. Enhorabona! 
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Canvi climàtic: Allò del que tothom parla i pocs expliquen  
 

L’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) és l’organisme 
científic internacional creat per les Nacions Unides per a l’estudi i 
assessorament en relació al canvi climàtic. Està integrat per 195 països, i 
organitzat en diverses comissions que estudien i documenten diferents 
vessants relacionades amb el canvi climàtic i les seves conseqüències. 
Periòdicament reporten les evolucions i conclusions en estudis actualitzats 
i documentats que es publiquen a la pròpia pàgina de l’IPCC.  
Què hi podem fer? 

Hi ha moltes maneres d’intervenir cada dia: reciclar, reutilitzar, i sobretot 
reduir el decreixement: la base del que anomenem consum responsable. 
Per exemple, aliments i productes de proximitat, comprar allò que 
veritablement necessitem, allargar la vida de la roba i els objectes, reduir 
en la mesura del possible els plàstics, un consum d’energia responsable a 
la llar, etc. Entre tots ho aturarem!  
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www.e-faro.info 
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 Si voleu participar en la  
redacció de la revista de l’Institut escriviu al correu electrònic:  

gallecsexpres@hotmail.com 
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Us desitgem una bona entrada d’any! 


