
 
 

1er Cicle de Conferències EcoClimaUB 

QUI SOM? Som un grup d’estudiants i professors del Departament 

d’Ecologia que, davant de l’expectativa de la COP21, volem saber més 

sobre la utilitat d’aquesta i fer-ne difusió. Per això, us volem presentar 

el 1er Cicle de Conferències EcoClimaUB, el qual es realitzà en 2 

sessions: els dimarts 5 i dimecres 6 d'abril.  

 Dimarts 5 d’Abril Dimecres 6 d’Abril 

12-13h La COP 21 

Ponent:  

CANVI CLIMÀTIC 

Ponent:  

 

13-14.30h 

Feedback EcoClimaUB 

sessió 1  

Feedback EcoClimaUB 

sessió 2 

Entrega de premis 

14.30-

15.30h  

Taper + pica-pica 

EcoClimaUB 

Taper + pica-pica 

EcoClimaUB 

PONÈNCIES: Un expert en diferents àmbits relacionats sempre amb 

el canvi climàtic i la COP21 realitzarà una breu ponència, i després 

disposarem de 20-30 minuts per a preguntar tot allò que ens inquieti.   

FEEDBACK EcoClimaUB: 

 OBJECTIU: crear xarxa entre l'alumnat de la Facultat de 

Biologia, així com amb la Universitat de Barcelona en general. 

L'eix en comú serà el CANVI CLIMÀTIC. És una oportunitat molt 

bona per a practicar per a la presentació dels vostres treballs!  

 QUI POT PARTICIPAR? Alumnes de la Universitat de 

Barcelona, que vulguin exposar els seus treballs de TFG, TFM o 

Doctorat.  

 EN QUÈ CONSISTEIX? En xerrades de 5 minuts màxim, on 

l'alumnat ens ha de fer 5 cèntims del seu treball (sempre 

relacionat amb el canvi climàtic). I després hi haurà 5 minuts de 

preguntes. Poden ser en català, castellà o anglès. Només 

acceptarem de 5 a 7 diapositives màxim. 

 TOTHOM: els participants de les sessions rebran un justificant 

de participació, i es penjaran els seus abstracts-resums al blog. I 

tothom rebrà un justificant d’assistència com a oient. 

 PREMIS: s’escollirà als 3 millors "Feedback EcoClimaUB" de 

cada sessió, ja siguin TFG, TFM, PhD o treballs d’assignatures. Els 

criteris de selecció són: capacitat de difondre el contingut del 

seu estudi en 5 minuts, contingut i originalitat. 

TAPER EcoClimaUB: Apunteu-vos a dinar de taper per a continuar amb 

el debat! Hi haurà pica-pica!  

ON ENS PODEU SEGUIR? Al twitter (@EcoClimaUB), facebook 

(EcoClimaub) i blog (ecoclimaub.wordpress.com), on aenm afegint 

contingut i enllaços que creiem que us poden resultar interessants.  

Al blog, també volem penjar els abstract-resums de qualsevol TFG, 

TFM o doc-postdoc relacionat amb el canvi climàtic i realitzat a la 

Universitat de Barcelona. Només cal que ens ho enviis 

a: ecoclima@googlegroups.com. 

mailto:ecoclima@googlegroups.com

