
Sessions tebriaues 

El curs constara de 27 sessions tebriques. Algunes dasses inclouran exercicis 
i discussió d'articles. El programa de les sessions és el següent: 

I'hexaciorbenz& a Flix. Estudis transversals. 



Practiques 

Es faran dos tipus de practiques, exercicis i elaboració d'un petit protocol 
d'investigació. 

Les 3 primeres setmanes de novembre les practiques consistiran en resoldre i 
discutir problemes concrets en petits grups. Els temes que es tradaran seran 
els següents: 

1. Prictica sobre taxes. 
2. Identificació i avaluació d' un cluster/l. El cas de la central nuclear de 

Sellafield, Regne Unit. 
3. Identificació i avaluació d' un cluster/2. Un cluster de dncer de pulmó en 

una zona industrial. 

Protocol d'investiaació 
Despres d'aquestes practiques els estudiants es separaran en 20 grups d' 
aproximadament 5 persones. Cada grup elaborara un petit protocol de 
recerca sobre un tema de salut ambiental. Es distribuiri material pels 
següents temes i cada grup n'escolliri un. 
Temes proposats: 
- contaminació de I'aigua i malformacions congerrites 
- contaminació de I'aigua i Gncer 
- contaminació atmosferica i a 1' interior dels edificis i asma en els nens 
- exposició al fum passiu i malalties respiratbries en els nens 
- exposició a emissions d' una incineradora i efectes sobre la salut 
- camps electromagnetics de molt baixa freqüencia (dels cables de 

transmissió elktrica) i Gncer en els nens 
- camps electromagnetics de radiofreqüencies (dels telefons m6bilsf 

antenes etc.) i Gncer en els adults 

Cada grup haus de fer un protocol. El seguiment dels grups per part del 
profescorat es fa6 basicament per correu electrbnic: 
Sala, Maria: msala@ajsabadell.es 
Kogevinas, Manolis: lss_vi_nas@.i_imimz~ 

Durant las dues Últimes sessions del curs alguns dels grups presentaran el 
seu projecte a la resta de la classe. 

- La avaluació dels estudiants es fa6 en un 75% amb examen tipus test 
(50 preguntes, aproximadament 1-3 per tema) i un 25% per 1' avaluació 
del protocol d'investigació. 
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