
 
 

Batxillerat · Estimulem el talent  

I tu?, jo bioquímica  

I tu? Jo Bioquímica és un programa adreçat als alumnes de 2n BAT 

L’Objectiu del curs és  

• Introduir l’alumnat en els diferents camps de treball i aplicació de la bioquímica.   
• Donar informació de les possibilitats que té l’alumnat, en acabar el batxillerat, de 

prosseguir estudis que conflueixin en el camp de la Bioquímica i Biologia Molecular.   
• Donar a conèixer el món de la recerca en ciències de la vida als estudiants amb millor 

predisposició per a aquesta aventura. 

El curs es realitza al llarg d’una setmana del mes de juny ( de 9 h a 15 h) al  Departament de 
Bioquímica i Biomedicina Molecular Facultat de Biologia de la UB 

La matrícula és  gratuïta i els esmorzars  seran a càrrec de l'organització.  

Els alumnes interessats hauran d’enviar  al coordinador del curs (per correu ordinari, per fax o 
per e-mail) la sol·licitud segons model i la carta d’aval del professorat de l’àrea de ciències:  
 
Josep M. Fernández-Novell (coordinador)   
Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular Facultat de Biologia.   
Universitat de Barcelona   
Av. Diagonal 643, edifici Prevosti, planta -2   
08028 Barcelona   
Fax: 93 - 402 15 59   
e-mail: jmfernandeznovell@ub.edu 

Data límit de recepció de les sol·licitud serà al mes d’abril.  

Donat que el nombre de places és limitat, en el cas d'un major nombre de sol·licituds respecte 
al de places es seleccionarà prop d’un centenar d’alumnes d’entre els quals, mitjançant una 
entrevista personal, se seleccionaran els 12 que finalment realitzin el curs.  

Les entrevistes tindran lloc la primera quinzena de maig i es duran a terme per alumnes de 
Grau, Màster i Doctorat en Bioquímica de la Universitat de Barcelona.  

Podeu trobar el programa i informació actualitzada del curs, així com els models de sol·licitud i 
aval al web https://www.ub.edu/futurs/activitats/i-tu-jo-bioquimica 
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