
CONCLUSIONS 

CURS D’ASTRONOMIA NASE 2022 

 

Els dies 7 i 9 de febrer de 2022 es van dur a terme els tallers del curs  

d’astronomia de NASE, a la facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, 

adreçats a estudiants del Màster de Secundària de les especialitats de Biologia 

i Geologia i Física i Química. Els tallers, que van ser programats a proposta de 

la coordinació del màster de Biologia i Geologia, es van desenvolupar al llarg de 

dues tardes en horaris de 15,30 a 19,30.  Van participar un total de 17 estudiants 

de les dues especialitat esmentades.  

Els tallers van constituir un complet èxit d’assistència i participació. Els alumnes 

van manifestar que, no tan sols els havien encantat i resultat molt útils per la seva 

futura docència com a professors de Secundària, sinó que els sorprenia que es 

poguessin treballar aspectes en principi complicats amb materials tant senzills i 

casolans.  

L’èxit dels tallers entre els alumnes participants i els comentaris tan favorables 

que van aportar als coordinadors de les dues especialitats, ens han portat a 

decidir programar-los de nou el proper curs, de forma que ja hem deixat dos dies 

lliures coincidents en els dos màster per programar els tallers, de forma que tots 

els alumnes puguin tenir accés. 

Respecte a la meva opinió com a professora i coordinadora del màster, voldria 

indicar que els tallers m’han semblat molt útils i adients a les propostes 

didàctiques del màster, molt ben dissenyats i programats i fàcils de reproduir pels 

nostres estudiants. Igualment m’han semblat perfectes tant la durada com els 

materials emprats. Si hagués de posar una qualificació numèrica seria un 10, i 

no se m’acut cap aspecte millorable. 
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