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Expociència porta la ciència i la tecnologia als
instituts mitjançant ponències en línia
La setmana de la ciència del Parc Cientí�c de la UV se celebrarà del 18 al 22 d'octubre
en format virtual per segon any consecutiu
per NLV

Societat
Dissabte, 16 d'octubre de 2021 - 06:00h
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Expociència porta la ciència i la tecnologia a les aules dels instituts mitjançant ponències en línia

Si creus en el periodisme independent i en valencià, agermana't a La Veu. A més
ara podràs desgravar-te �ns el 100% de la teua aportació. I n f o r m a ' t a c í
Especialistes vinculades a la Universitat de València abordaran temes d'actualitat
relacionades amb la ciència, la tècnica i la innovació en diferents sessions dirigides a
estudiants d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius en E-XPOCIÈNCIA 2021, la setmana
de la ciència del Parc Cientí�c de la UV, que se celebrarà del 18 al 22 d'octubre en
format virtual per segon any consecutiu.
El paper de la biotecnologia en la ciència, la importància del microbioma en la salut,
medicina regenerativa per a reparar el cervell o materials moleculars revolucionaris
són alguns dels temes que tractaran al llarg de cinc dies.
En clau de gènere, el programa comptarà amb Emilia Matallana, directora de l'Institut
de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio) de la Universitat de València; Marta
Tortajada, enginyera química i R&D Director, Bioactives and Botanicals, Health &
Wellness en la multinacional ADM–Biopolis; Isabel Cordero, doctora en Astrofísica per
la UV; Anabel Forte, doctora en Estadística per la UV; Isabel Fariñas, catedràtica en el
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de la UV, i Gloria Sánchez, investigadora en l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia
d'Aliments (IATA-CSIC).
• Subscriu-te gratuïtament al nostre butlletí setmanal de notícies destacades
A més de les expertes, que oferiran xarrades divulgatives obertes al debat en línia en
diverses disciplines, també se celebrarà una taula redona sobre iniciatives cientí�ques
orientades a l'educació secundària —organitzada per la Fira-Concurs Experimenta— i la
presentació dels projectes Natura. El punt �nal a les jornades d'aquesta edició el
posarà l'actuació del Teatre Químic, un projecte de llarga trajectòria en el qual
estudiantat de la Facultat de Química representa una obra teatral que s'actualitza cada
temporada amb els nous avanços de la ciència.
Totes les activitats programades s'emetran en directe pel canal de YouTube del Parc
Cientí�c de la Universitat de València i estaran obertes via xat a les preguntes i
comentaris dels participants. A vint dies del seu inici, més de 80 centres s'han apuntat
a la present edició d'E-XPOCIÈNCIA, que ja compta amb prop d'11.000 inscripcions
en les diferents sessions.
e-XPOCIÈNCIA 2021 | Del 18 al 22 de octubre
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