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No	 es	 permet	 un	 ús	 comercial	 de	 l'obra	 original	 ni	 de	 les	 possibles	 obres	
derivades	,	la	distribució	de	les	quals	s'ha	de	fer	amb	una	llicència	igual	a	la	que	
regula	l'obra	original.	
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Context	i	motivació	

Què	és	la	ciència	ciutadana?	
La	 Ciència	 Ciutadana	 és	 una	 pràctica	 en	 plena	 efervescència	 que	 implica	 la	participació	 del	
públic	 en	 les	 activitats	 pròpies	 d’una	 investigació	 científica.	 Els	 ciutadans	 contribueixen	
activament	 a	 la	 recerca	 ja	 sigui	 amb	 esforç	 intel·lectual,	 coneixement,	 eines	 o	 recursos.	 Els	
participants	 plantegen	 noves	 preguntes,	 proporcionen	 dades	 i	 dispositius	 experimentals	 als	
investigadors,	i	creen	col·lectivament	una	nova	cultura	científica.	

La	ciència	ciutadana	és	per	 tant	aquella	 recerca	científica	que	només	és	possible	gràcies	a	 la	
col·laboració	i	participació	de	persones	no-expertes.	Es	tracta	d'investigacions	on	la	ciutadania	
juga	un	paper	clau	i	imprescindible	en	els	diferents	estadis	de	la	recerca	científica.	L'objectiu	és	
crear	coneixement	entre	tots	i	per	a	tots	des	del	minut	zero,	quan	comença	una	recerca.	Per	
exemple:	 diagnosticar	 l’estat	 de	 salut	 dels	 nostres	 rius	 tram	a	 tram,	 conèixer	 i	 reconèixer	 la	
mobilitat	humana	en	els	barris	d’una	ciutat,	controlar	els	mosquits	transmissors	de	malalties,	
generar	un	sistema	d’alarma	col·lectiu	per	al·lèrgies	degudes	a	la	flora	urbana	o	monitoritzar	el	
volum	de	plàstics	en	el	litoral	del	mar	mediterrani.	

La	 ciència	 ciutadana	 pot	 semblar	 un	 experiment	 o	 una	moda	 transitòria,	 però	el	 seu	 èxit	 a	
nivell	 internacional	 l'avala.	 Projectes	 de	 recerca	 amb	 estratègies	 participatives	 han	 vist	
publicats	resultats	molt	rellevants	a	revistes	com	Nature	i	Science	on	una	nombrosa	comunitat	
d’amateurs	 exerceixen	 una	 potent	 intel·ligència	 col·lectiva.	 Els	 paràmetres	 de	 com	 es	
construeix	 el	 coneixement	 científic	 estan	 canviant	 de	 la	 mateixa	 manera	 que	 canvien	 els	
sistemes	de	compartició	de	continguts	i	informació	en	el	món	digital,	tant	en	entorns	de	lleure	
o	 de	 relacions	 personals.	 La	 ciència	 ciutadana	 forma	 part	 d’aquest	 canvi	 cultural	 ja	 que	 viu	
plenament	immersa	en	la	cultural	digital.		

La	ciència	ciutadana	té	camí	per	recórrer	partint	dels	següents	aspectes	i	motivacions:	

1. Una	ciència	participativa	i	participada	amb	la	ciutadania.	La	divulgació	deixa	pas	a	una	
construcció	col·lectiva	del	coneixement.	La	ciència,	així,	 ret	comptes	a	 la	societat	de	
forma	continuada	fent	més	transparents	els	processos	de	la	recerca	sovint	aprofitant-
se	d’activitats	i	estratègies	pròpies	de	l’educació	informal.	

2. Un	 aprenentatge,	 en	 l’àmbit	 escolar,	 a	 través	 de	 projectes	 i	 reptes.	 La	 ciència	
ciutadana	 pot	 servir	 per	 afrontar	 formes	 innovadores	 en	 el	món	de	 l’educació	 com	
per	exemple	els	models	d’aula	 invertida	 (flipped-classroom),	d’aprenentatge	a	 través	
de	 l’experiència	 o	 aquell	 treball	 en	 equip	 que	 suma	 capacitats,	 sensibilitats	 i	
experteses.	

3. Una	manera	diferent	d’entendre	 la	democràcia	 i	 la	presa	de	decisions	col·lectives,	a	
partir	 de	 la	 cooperació,	 la	 col·laboració	 i	 la	 corresponsabilitat.	 La	 participació	 és	
fonamental	en	la	ciència	ciutadana	i,	entre	tots,	podem	aportar	dades	i	fets	contrastats	
que	serveixin	per	aplicar	noves	polítiques.	Aquestes	concepcions	sobre	govern	obert	i	
prototipatge	obert	ja	s’estan	començant	a	aplicar	en	administracions	d’arreu	del	món.	
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Ciència	Ciutadana:	Educació	i	Recerca,	un	projecte	de	projectes	
El	 projecte	 Recercaixa	Ciència	 Ciutadana:	 Recerca	 i	 Educació	 ha	 enfortit	 i	 popularitzat	 les	
pràctiques	de	 la	ciència	ciutadana	a	Catalunya	entre	març	de	2014	 i	 febrer	de	2016,	 tant	en	
contextos	diversos	com	en	disciplines	i	àmbits	de	coneixement	diferents.		

Obeint	 les	 bases	 de	 la	 convocatòria	 Recercaixa,	 hem	 partit	 de	 la	 hipòtesi	 que	 la	 ciència	
ciutadana	pot	ser	un	mecanisme	innovador	en	l’aprenentatge	de	la	ciència,	la	tecnologia	i	la	
matemàtica.	

Per	a	validar	aquesta	hipòtesi,	hem	treballat	a	través	d’una	plataforma	formada	per	cinc	grups	
de	 recerca	 de	 Catalunya	 d’àmbits	 diversos	 i	 que	 ja	 practicaven	 la	 ciència	 ciutadana	 abans	
d’iniciar	 el	 projecte.	 Tots	 hem	 tingut	 el	 doble	 interès	 d’augmentar	 l’impacte	 de	 la	 ciència	
ciutadana	 i	 d’avançar	 en	 les	 nostres	 pròpies	 investigacions	 en	 aquest	 camp.	 Per	 a	 fer-ho	
possible,	 hem	 compartit	 experiències	 i	 recursos.	 La	 iniciativa	 ha	 comptat	 també	 amb	 la	
col•laboració	de	l’Ajuntament	de	Barcelona	i	l’Oficina	de	Ciència	Ciutadana.	

El	projecte,	per	tant,	ha	permès	treballar	col·laborativament	a	21	investigadors	pertanyents	a	5	
projectes	de	ciència	ciutadana	ja	existents:	

1. RIU.net	 del	 Grup	 de	 Recerca	 Freshwater	 Ecology	 and	 Management	 (F.E.M)	de	
la	Universitat	de	Barcelona	és	una	aplicació	per	telèfons	mòbils	que	permet	avaluar	de	
manera	intuïtiva	i	senzilla	l’estat	ecològic	d’un	riu.	

2. Bpath	del	Grup	de	Recerca	OpenSystems	de	la	Universitat	de	Barcelona	i	Dribia	–	Data	
Research	és	una	eina	que	permet	estudiar	 la	mobilitat	humana,	registrant-la	a	través	
d’una	aplicació	per	a	dispositius	mòbils	de	forma	conscient,	participada	i	col·laborativa.	

3. Mosquito	 Alert	 és	 un	 projecte	 coordinat	 des	 de	 l’ICREA	 Movement	 Ecology	 Lab	
associat	al	CEAB-CSIC	i	al	CREAF.	Des	del	2015	el	projecte	està	impulsat	per	la	Fundació	
Bancària	 “la	 Caixa”.	 El	 projecte	 està	 cofinançat	 per	 l’Organisme	 Autònom	 de	 Salut	
Pública	 de	 la	 Diputació	 de	 Girona	 (Dipsalut),	 el	 Ministerio	 de	 Economía	 y	
Competitividad,	 la	 Fundación	 Española	 para	 la	 Ciencia	 y	 la	 Tecnología	 (FECYT)	 i	
l’empresa	Lokímica.	Mosquito	Alert	és	una	plataforma	de	participació	ciutadana	per	a	
la	investigació	i	la	gestió	de	mosquits	vectors	de	malalties	globals.	

4. Observadors	 del	Mar	 de	 l’Institut	 de	 Ciències	 del	Mar	 (CSIC)	 és	 un	 punt	 de	 trobada	
entre	ciutadans	i	científics	per	investigar	junts	l’estat	actual	del	mar.	Es	recullen	dades	
sobre	 distribució	 i	 abundància	 d'espècies	 marines	 comunes,	 aparició	 d'espècies	
marines,	 'rares'	 o	 invasores,	 o	 presència	 d'efectes	 sobre	 l'ecosistema	 (mortalitats	
d'organismes,	 contaminació	 superficial	 i	 del	 fons).	 Les	 dades	 són	 utilitzades	 en	 els	
projectes	de	recerca.	

5. Plant*tes	(o	Flora	Urbana	i	Al·lèrgies)	del	Punt	d’Informació	Aerobiològica	(PIA)	i	l’ICTA	
de	 la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona	és	un	projecte	on	els	participants	 informen	
sobre	les	plantes	al·lergògenes	que	hi	ha	al	seu	entorn	i	contribuir	a	millorar	la	qualitat	
de	vida	de	les	persones	que	pateixen	al·lèrgia.	
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Ciència	ciutadana	a	les	escoles	
En	 l’àmbit	de	 l’educació	 formal,	el	projecte	Recercaixa	Ciència	Ciutadana:	Recerca	 i	 Educació	
s’ha	 centrat	 en	 demostrar	 que	 la	 pràctica	 de	la	Ciència	 Ciutadana	pot	 ser	 un	 mecanisme	
innovador	en	l’aprenentatge	de	la	ciència,	la	tecnologia	i	la	matemàtica	i	permet	plantejar	a	
l’alumnat	la	ciència	com	una	activitat	social	i	viva.	

Per	 demostrar	 l’efectivitat	 dels	 projectes	 de	 ciència	 ciutadana	 a	 l’aula,	 es	 va	 fer	 una	 crida	
oberta	a	la	participació	de	les	escoles	oferint	la	possibilitat	de	participar	en	una	sèrie	de	pilots	
directament	 relacionats	amb	els	5	projectes	de	 recerca.La	crida	es	va	 fer	a	 través	de	 la	web	
Ciència	Ciutadana	a	les	Escoles1	amb	el	següent	anunci:+		

Busquem	escoles	i	professors	d’Educació	Secundaria	interessats	a	participar	gratuïtament	en	
un	 dels	 5	 pilots	 especialment	 dissenyats	 per	 introduir	 la	 Ciència	 Ciutadana	 a	 les	 escoles	
adaptant-se	a	l’ordenació	curricular	vigent.	

Els	 professors	 i	 alumnes	 participants	 formaran	 part	d’un	projecte	 de	 recerca	 científica	 real,	
estaran	 directament	 en	 contacte	 amb	 els	 investigadors	 implicats	 durant	 tot	 el	 pilot	 i	
participaran	activament	en	la	investigació	científica.	Els	resultats	i	conclusions	científiques	es	
podran	materialitzar	 com	 a	 propostes	 argumentades	 per	 la	 millora	 de	 la	 qualitat	 de	 vida	 a	
l’entorn	de	l’escola.	

Els	participants	en	el	pilot	empraran	eines	de	participació	ciutadana,	a	través	de	pàgines	web	
o	 aplicacions	mòbils,	 ja	 en	 funcionament	 i	 degudament	 testejades,	 i	 tenen	 accés	 a	material	
didàctic	i	informatiu	en	format	de	vídeos,	guies,	blogs,	etc.	

Els	 professors	 podran	participar	 a	 sessions	 formatives	 sobre	Ciència	 Ciutadana,	 conèixer	 de	
primera	mà	els	resultats	obtinguts	i	aportar	la	seva	experiència	en	una	jornada	final	durant	la	
primavera	de	2016.	

S’ha	desenvolupat	una	metodologia	única	d’avaluació	dels	pilots.	Els	 investigadors	que	han	
dissenyat	i	recollit	les	dades	han	estat:		

1. Josep	Perelló,	investigador	principal	del	projecte	Recercaixa	i	líder	de	OpenSystems	de	
la	Universitat	de	Barcelona	

2. Isabelle	Bonhoure,	investigadora	OpenSystems	de	la	Universitat	de	Barcelona	

3. 	Núria	Ferran,	professora	de	la	Universitat	Oberta	de	Catalunya		

4. Salvador	Ferré	i	Toni	Pou,	experts	en	recursos	educatius,	empresa	Eduscopi.		

A	 més,	 els	 diversos	 projectes	 de	 ciència	 ciutadana	 i	 els	 seus	 investigadors	 han	 participat	
activament	 en	 les	 activitats	 i	 s’han	 implicat	 plenament	 per	 tenir	 una	 relació	 fluida	 amb	 el	
professorat	i	l’alumnat.	Han	participat	activament:	

1. Aitana	Oltra,	Mosquito	Alert	
2. Gemma	Agell,	Mosquito	Alert	

																																																													
1	https://cciutadana.wordpress.com	
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3. Frederic	Bartumeus,	Mosquito	Alert	
4. Jordina	Belmonte,	Flora	Urbana	i	Al·lèrgies		
5. Maria	Concepción	de	Linares,	Flora	Urbana	i	Al·lèrgies		
6. Pau	Cardellach,	Flora	Urbana	i	Al·lèrgies		
7. Pol	Colomer	de	Simón,	Bpath	
8. Oleguer	Sagarra,	Bpath	
9. Mario	Gitiérrez-Roig,	Bpath	
10. Josep	Perelló,	Bpath	
11. Isabelle	Bonhoure,	Bpath	
12. Elisabetta	Broglio,	Observadors	del	Mar	
13. Octavi	Planells,	Observadors	del	Mar	
14. Joaquim	Garrabou,	Observadors	del	Mar	
15. Juan	Baztan,	Observadors	del	Mar-Plàstics	0	
16. Pablo	Baztan,	Observadors	del	Mar-Plàstics	0	
17. Pau	Fortuño,	Riu.NET	
18. Iraima	Verkaik,	Riu.NET	
19. Narcís	Prat,	Riu.NET	

Dinàmica	dels	pilots	
Tot	els	pilots	han	compartit	una	dinàmica	molt	 similar.	Han	estat	breus	 (2	mesos,	amb	una	
durada	entre	10	i	20	hores	lectives)	fomentant	el	treball	autònom	del	grup-classe	només	amb	
el	suport	puntual	dels	científics.		

En	total	han	participat	en	el	projecte	567	alumnes,	23	professors	i	19	investigadors.	

Els	pilots	han	seguit	la	mateixa	seqüència:	

1. El	cièntífic	i/o	la	científica	presenta	el	projecte	a	l’aula	(1	hora)	

2. L’alumnat	i	els	professors	treballen	plegats	de	forma	autònoma:	

a. Defineixen	plegats	experiments	i	espais	(dins	l’aula).	

b. Desenvolupen	 treballs	 de	 camps	 amb	 una	 recollida	 de	 dades	 en	 zones	
properes	als	centres	educatius	(fora	de	l’aula).	

c. Anàlisi	de	les	dades	recollides	i	formalització	del	coneixement	(a	l’aula).	

No	 es	 demanava	 una	 assignatura	 en	 concret	 on	 executar	 el	 pilot.	 Algunes	 escoles	 ho	 han	
treballat	en	assignatures	més	de	ciències	naturals	o	físiques,	en	canvi	d’altres	en	assignatures	
és	pròpies	de	 les	arts	 i	humanitats	 i	d’altres	de	 temes	 socials	o	 simplement	en	 tecnologia.	
Aquest	context	obert	en	el	que	es	deixava	aplicar	el	projecte	era	totalment	intencionat	ja	que	
la	ciència	ciutadana	és	transversal	i	pot	veure’s	des	de	diferents	prismes.		

Proposta	d’activitats	i	recursos	educatius	
La	 crida	 oberta	 a	 la	 participació	 oferia	 a	 les	 escoles	 la	 possibilitat	 de	 triar	 en	 quin	 projecte	
volien	 participar.	 Per	 decidir	 el	 projecte,	 la	 web	 Ciència	 Ciutadana	 a	 les	 Escoles	
(https://cciutadana.wordpress.com)	 ofereix	 una	 proposta	 d’activitats	 orientativa	 per	 cada	
projecte	 així	 com	possibles	 punts	 del	 currículum	escolar	 que	es	 poden	 treballar	 en	 relació	 a	
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cada	projecte.	La	mateixa	proposta	d’activtitats	també	ha	servit	d’esquema	per	aconseguir	que	
totes	 les	 activitats	 obeïssin	 un	 esquema	 similar	 independentment	 del	 projecte	 de	 ciència	
ciutadana	en	concret.	

Flora	Urbana	i	Al·lèrgies	
L’activitat	es	centra	en	la	identificació	i	la	geo-localització	de	les	plantes	de	l’entorn	escolar	que	
poden	causar	al·lèrgies	(es	proporcionarà	una	llista),	gràcies	a	l’App	Plant*tes.	Es	formen	grups	
i	 es	 divideixen	 l’entorn	 en	 zones,	 una	 per	 cada	 grup.	 El	 grup	 ha	 de	 recórrer	 la	 seva	 zona	
identificant	 totes	 les	 plantes	 (de	 la	 llista	 que	 es	 facilita)	 que	 poden	 causar	 al·lèrgies	 i	
determinant	 la	 seva	 fenologia	 (si	 presenten	 o	 no	 flors	 obertes,	 tancades	 o	 fruits).	
Eventualment,	 poden	 fer	 fotografies	 i	 pujar-les	 a	 l’aplicació.	 Amb	 les	 dades	 obtingudes	 es	
poden	determinar	les	zones	amb	major	presència	de	cadascuna	de	les	espècies	analitzades.	Si	
es	té	en	compte,	a	més,	la	seva	fenologia	i	les	dates	habituals	de	floració,	es	pot	determinar	el	
potencial	al·lergogen	de	les	diferents	zones	estudiades	segons	el	moment	de	l’any.	

Desenvolupament	 de	 l’activitat	[Aquesta	 planificació	 és	 orientativa	 i	 pot	 ser	 modificada	
segons	 les	 necessitats	 i	 interessos	 del	 professorat	 i	 dels	 alumnes,	 i	 el	 treball	 comú	 de	
preparació	de	l’activitat.]	Es	recomana	preparar	en	una	sessió	prèvia	les	plantes	al·lergògenes	
que	 es	 tractaran,	mitjançant	 la	 presentació	 de	 cadascuna	 d’elles	 i	 les	 seves	 característiques	
principals.	Per	tal	de	relacionar	encara	més	l’activitat	amb	el	seu	entorn	i,	per	tant,	augmentar	
la	motivació	 inicial,	 es	 pot	 començar	 investigant	 les	 al·lèrgies	 de	 les	 persones	més	 properes	
(veure	l’apartat	«Enquestes»).	La	cerca	de	les	espècies	es	pot	fer	dins	la	programació	de	l’aula	
o	 com	 a	 activitat	 fora	 de	 l’horari	 escolar	 amb	 la	 complicitat,	 per	 exemple,	 de	 les	 famílies.	
L’anàlisi	 de	 les	 dades	 obtingudes	 i	 la	 determinació	 del	 potencial	 al·lergogen	 dels	 espais	 en	
funció	de	l’època	de	l’any	es	pot	fer	en	una	o	dues	sessions.	

#	 Sessió	 1.	 Presentació.	 Preparació	 introductòria	 a	 les	 plantes	 al·lergògenes	 mitjançant	 la	
presentació	de	cadascuna	d’elles	i	les	seves	característiques	principals.	Es	pot	comptar	amb	la	
presència	d’una	científica	del	projecte.	

#	 Sessió	 2.	 Treball	 de	 camp.	 Sortida	 a	 l’entorn	 del	 centre	 per	 geo-localitzar	 les	 espècies	 i	
observar	 la	 seva	 fenologia.	 En	 concret,	 s’identifiquen	 les	espècies	 i	 el	 seu	estat	 fenològic,	 es	
fotografien	geo-	localitzant-les)	i	s’envien	les	dades.	

#	Sessió	3.	Anàlisi	de	les	dades.	L’anàlisi	de	les	dades	i	la	determinació	del	potencial	al·lergogen	
de	les	diferents	zones	segons	el	moment	de	l’any	es	fa	interpretant	les	dades	recollides.	

#	 Sessió	 4.	 Conclusions	 i	 debat.	 Elaboració	 d’un	 nou	 recurs	 amb	 llicència	 lliure	 Creative	
Commons	(informe	per	les	administracions,	recull	de	fotos	de	l’activitat,	projecte	audiovisual,	
entrada	en	un	blog,	etc.)	sobre	l’activitat.	Debat	i	discussió	col·lectiva	sobre	els	punts	positius	i	
les	propostes	de	millora	del	projecte	Flora	Urbana	i	Al·lèrgies.	

Què	proporcionem?	

• Guia	explicativa	de	la	App	

• Guia	d’identificació	de	les	espècies	(a	la	App)	

Punts	del	Currículum	tractats	
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• Punts	dels	blocs	3	i	7	de	Biologia	i	Geologia	de	1r	i	3r	d’ESO.	

• Punts	del	bloc	4	de	Ciències	Aplicades	a	l’activitat	professional.	

Altres	activitats	(opcionals)	

• Enquestes:	 Fer	 una	 enquesta	 i	 un	 estudi	 (que	 pot	 incloure,	 per	 exemple,	 anàlisis	
estadístiques)	 sobre	 les	persones	al·lèrgiques	de	 l’entorn:	 companys,	 famílies,	 amics,	
etc.	 Aquestes	 persones	 poden	 ser	 els	 destinataris	 dels	 productes	 finals	 del	 projecte,	
que	poden	incloure	recomanacions	sobre	quines	zones	evitar	en	quins	moments.	

• Integració	 amb	Bee-Path:	 L’activitat	 principal,	 en	 què	 els	 grups	 recorren	 una	 zona	
determinada	cercant	 les	plantes	al·lergògenes,	es	pot	 integrar	amb	 l’ús	de	 l’aplicació	
del	 Bee-Path	 i	 el	 seu	 estudi	 d’estratègies	 de	 cerca.	 Les	 dades	 resultants	 es	 poden	
analitzar	 per	 observar	 el	 recorregut	 de	 cada	 grup,	 la	 cobertura	 de	 la	 parcel·la	
assignada,	la	velocitat	mitjana	de	cada	grup,	la	velocitat	de	diferents	grups	en	un	tram	
concret,	etc.	

• Àrees	i	longitud:	Els	alumnes	poden	participar	en	la	definició	de	les	zones,	decidint	si,	
per	 exemple,	 fan	 la	 divisió	 tenint	 en	 compte	 l’àrea	 assignada,	 la	 longitud	 total	 dels	
carrers	assignats,	etc.	

• Seguiment:	Cada	grup	pot	fer	un	seguiment	de	la	seva	zona	periòdicament	durant	tot	
el	 curs.	 Alternativament,	 es	 poden	 assignar	 plantes	 concretes	 a	 cada	 alumne	per	 tal	
que	se’n	faci	un	seguiment	periòdic.	

• Time-lapse:	 Si	 es	 fa	 el	 seguiment,	 es	 pot	muntar	 un	 vídeo	 time-lapse	 amb	 l’evolució	
d’un	mateixa	planta:	sense	flors,	flors	tancades,	flors	obertes	i	fruit.	

Requisits	per	part	de	l’escola	

• Estar	situada	en	un	entorn	urbà.	Barcelona	i	entorns.	

• Disposar	 de	 telèfons	mòbils	 i	 dels	 permisos	 dels	 pares	 per	 utilitzar-los.	 Serviran	 per	
descarregar	 l’App	 i	 registrar	 les	 dades	 (es	 recomana	 un	mínim	 d’un	 telèfon	 per	 2/3	
alumnes).	

• Disposar	 del	 material	 necessari	 per	 l’activitat	 a	 l’aula:	 ordenadors	 connectats	 a	
Internet.	

Mosquito	Alert	
L’activitat	 se	 centrarà	 en	 la	 localització	 dels	 llocs	 de	 cria	 del	 mosquit	 tigre,	 ja	 que	 degut	 a	
l’època	de	l’any	en	què	es	durà	a	terme	el	pilotatge,	és	probable	que	el	mosquit	tigre	no	estigui	
ja	actiu.	Es	dividirà	l’entorn	del	centre	(o	del	barri	on	visquin	els	alumnes)	i	es	repartirà	entre	
diferents	 grups	 d’alumnes.	 Cada	 grup	 haurà	 de	 recórrer	 la	 seva	 zona,	 cercar	 i	 fotografiar	
possibles	 llocs	 de	 cria	 i	 afegir-los	 a	 la	 base	 de	 dades	mitjançant	 l’aplicació.	 Evidentment,	 si	
durant	el	pilotatge	es	troben	mosquits,	es	poden	capturar	i	afegir	a	la	base	de	dades.	

Desenvolupament	 de	 l’activitat	[Aquesta	 planificació	 és	 orientativa	 i	 pot	 ser	 modificada	
segons	 les	 necessitats	 i	 interessos	 del	 professorat	 i	 dels	 alumnes,	 i	 el	 treball	 comú	 de	
preparació	de	l’activitat.]	
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#	Sessió	1.	Preparació.	Presentació	del	mosquit	tigre,	del	seu	cicle	de	vida	i	dels	possibles	llocs	
de	 cria	 que	 es	 poden	 trobar,	 fent	 èmfasi	 en	 el	 paper	 d’aquesta	 espècie	 com	 a	 vector	 de	
transmissió	de	malalties.	Amb	la	presència	d’un	científic	del	projecte.	

#	Sessió	2.	Treball	de	camp.	Sortides	a	l’entorn	de	l’escola	i	recollida	de	dades	sobre	els	llocs	de	
cria.	

#	Sessió	3.	Anàlisis	i	interpretació	de	les	dades.	Les	dades	recollides	es	visualitzaran	al	mapa	de	
la	 web	 i	 seran	 validats	 per	 experts.	http://www.mosquitoalert.com/mapa-y-
resultados/mapa/	S’interpretaran	 les	 dades	 recollides,	 s’analitzarà	 l’estat	 i	 es	 proposaran	
possibles	solucions	per	reduir	el	nombre	de	possibles	llocs	de	cria.	

#	 Sessió	 4.	 Conclusions	 i	 debat.	 Elaboració	 d’un	 nou	 recurs	 amb	 llicència	 lliure	 Creative	
Commons	(informe	per	les	administracions,	recull	de	fotos	de	l’activitat,	projecte	audiovisual,	
entrada	en	un	blog,	etc.)	sobre	l’activitat.	Debat	i	discussió	col·lectiva	sobre	els	punts	positius	o	
a	millorar	del	projecte	Mosquito	Alert.	

Què	proporcionem?	

• Sobre	el	projecte:	http://www.mosquitoalert.com	

• Com	participar:	http://www.mosquitoalert.com/participa-ahora/	

• Guia	 explicativa	 de	 l’App:	http://www.mosquitoalert.com/participa-ahora/app-
mosquito-alert/	

• Guia	 d’identificació	 llocs	 de	 cria	
(Mosquitopèdia):	http://www.mosquitoalert.com/mosquitos/lugares-de-cria/	

• Trucs	 per	 a	 les	 fotos	 de	 llocs	 de	 cria:	http://www.mosquitoalert.com/participa-
ahora/trucos/	

Punts	del	Currículum	tractats	

• Punts	dels	blocs	3	i	7	de	Biologia	i	geologia	de	1r	i	3r	d’ESO.	

• Punts	dels	blocs	2	i	4	de	Ciències	aplicades	a	l’activitat	professional.	

Altres	activitats	(opcionals)	

• Àrees	i	longitud:	Els	alumnes	poden	participar	en	la	definició	de	les	zones,	decidint	si,	
per	exemple,	 faran	 la	divisió	 tenint	en	compte	 l’àrea	assignada,	 la	 longitud	total	dels	
carrers	assignats,	etc.	

• Macrofotografia:	 Es	 pot	 treballar	 la	 fotografia	 macro	 bé	 amb	 una	 càmera	 o	 amb	
adaptadors	per	dispositius	mòbils.	

• Apadrina	una	 zona:	Es	pot	 fer	un	 seguiment	de	 la	 zona	durant	un	període	de	 temps	
que	 s’estengui	 fins	 a	 l’època	de	 cria:	 cada	grup,	per	exemple,	pot	 tornar	a	 revisar	 la	
seva	zona	cada	mes	a	la	cerca	de	larves	o	adults.	

• Trampes:	 Es	 poden	 construir	 trampes	 per	 a	 mosquits	 a	 partir	 de	 material	 reciclat.	
Aquestes	 trampes	 es	 poden	 col·locar,	 per	 exemple,	 a	 les	 zones	 assignades	 i	 fer	 un	
seguiment	dels	individus	capturats.	
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• Cicle	vital:	Un	cop	 identificats	els	 llocs	de	cria	es	poden	agafar	 larves	 i	 fer-les	créixer	
per	observar	el	cicle	vital	del	mosquit.	

• Taxonomia:	Es	pot	participar	en	 la	validació	col·lectiva	de	 les	fotos	de	mosquit	tigre	 i	
de	llocs	de	cria	enviats	per	altres	participants.	

• Monitoratge	 i	gestió	ambiental	 i	de	salut	pública:	A	partir	dels	resultats	 i	conclusions	
extretes	 es	 pot	 elaborar	 un	 document	 públic	 on	 s’exposin	 el	 resultats	 i	 s’apuntin	
mesures	correctores	o	de	seguiment.	

Requisits	per	part	de	l'escola	

• Estar	 situat	 en	 entorn	 urbà	 (poble,	 ciutat)	 on	 es	 puguin	 cartografiar	 llocs	 de	 cria	 de	
mosquit	tigre.	

• Disposar	 de	 telèfon	 mòbils	 i	 dels	 permisos	 dels	 pares	 per	 utilitzar-los.	 Serviran	 per	
descarregar	l’App	i	registrar	les	dades	(es	recomana	un	telèfon	per	grup	per	entrar	les	
dades).	

• Disposar	 del	 material	 necessari	 per	 a	 l’anàlisi	 de	 dades:	 ordinadors	 connectats	 a	
internet.	

Bpath	
Es	proposa	recopilar	dades	sobre	els	camins	que	segueixen	els	alumnes	per	arribar	a	 l’escola	
gràcies	 a	 l’App.	 Aquestes	 dades	 es	 visualitzen	 sobre	 un	 mapa	 i	 s’analitzaran	 quins	 son	 els	
camins	més	utilitzats,	 els	poc	utilitzats	 i	 reflexionar	 col·lectivament	 sobre	aquestes	eleccions	
tenint	en	compte	diversos	aspectes.	Aquesta	informació	ajudarà	a	determinar	rutes	comunes	
(camins	 escolars)	 i	 segures,	 optimitzar	 els	 desplaçaments	 i,	 fins	 i	 tot,	 identificar	 millores	
concretes	 en	 la	 mobilitat	 o	 sobre	 l’espai	 públic	 que	 es	 poden	 proposar	 a	 ajuntaments	 o	
districtes	 (aturar	 el	 trànsit	 en	 determinats	 carrers	 durant	 un	 període	 concret	 de	 temps,	 per	
exemple).	

Desenvolupament	 de	 l’activitat	[Aquesta	 planificació	 es	 orientativa	 i	 pot	 ser	 modificada	
segons	 les	 necessitats	 i	 interessos	 del	 professorat	 i	 dels	 alumnes,	 i	 el	 treball	 comú	 de	
preparació	de	l’activitat.]	

#	Sessió	1.	Preparació.	Preparació	de	la	recollida	de	dades,	amb	la	presència	d’un	científic	del	
projecte.	 Es	 farà	 una	 sessió	 participativa	 sobre	 les	 problemàtiques	 associades	 a	 la	mobilitat	
humana,	sobre	la	propietat	de	les	dades	recollides,	sobre	els	mètodes	de	recollida	 i	 les	eines	
obertes	que	es	faran	servir	per	recollir	 i	analitzar	 les	dades.	Les	dades	es	recullen	pels	propis	
alumnes	durant	un	període	mínim	d’una	setmana	durant	els	seus	trajectes	diaris.	

#	 Sessió	 2.	 Descàrrega	 i	 visualització	 de	 dades.	 Les	 dades	 de	mobilitat	 es	 descarregaran	 en	
ordinadors	de	la	escola	i	es	treballarà	en	visualitzar-les	en	eines	de	mapeig	obertes	(CartoDB	i	
OpenStreetMap).	

#	Sessió	3.	Anàlisi	i	interpretació	de	les	dades.	Les	dades	individuals	es	fan	servir	per	fer	càlculs	
sobre	 el	 moviment	 d’aquelles	 persones:	 velocitats	 mitjanes	 del	 conjunt	 del	 recorregut,	 en	
diferents	 trams,	 la	 tortuositat	 del	 moviment,	 etc.	 Amb	 les	 dades	 conjuntes	 de	 diferents	
individus,	es	buscarà	identificar	patrons	de	mobilitat	per	conèixer	els	“camins	escolars”.	
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#Sessió	 4.	 Conclusions	 i	 debat.	 Elaboració	 d’un	 nou	 recurs	 amb	 llicència	 lliure	 Creative	
Commons	(informe	per	les	administracions,	recull	de	fotos	de	l’activitat,	projecte	audiovisual,	
entrada	en	un	blog,	etc.)	sobre	l’activitat.	Debat	i	discussió	col·lectiva	sobre	els	punts	positius	o	
a	millorar	del	projecte	Bee-Path.	

Què	proporcionem?	

• Vídeo	explicatiu	del	projecte	a	Vimeo	

• Visualitzacions:	http://bee-path.net/?page_id=13	

• App,	codi	font	i	dades:	http://bee-path.net/?page_id=32	

Punts	del	Currículum	tractats	

• Punts	dels	blocs	1	i	2	de	Física	i	Química	de	2n	i	3r	d’ESO	

• Punts	transversals	

• Punts	dels	blocs	1,	3,	4	 i	 5	de	Matemàtiques	orientades	a	 l’ensenyament	acadèmic	 i	
aplicat	de	3r	i	4t	d’ESO.	

Altres	activitats	(opcionals)	

• Gimcana:	Es	pot	muntar	una	gimcana	i	enregistrar	els	moviments	dels	participants	per	
la	ciutat	 i	analitzar	els	 seus	moviments	 identificant	els	camins	majoritaris,	els	 camins	
que	tothom	evita,	etc.	

• També	 es	 poden	 analitzar	 les	 estratègies	 de	 cerca	 d’objectes	 de	 forma	 col·lectiva	 o	
individual.	

• Integració	amb	els	altres	projectes:	Durant	les	activitats	realitzades	en	altres	projectes,	
com	per	exemple	Atrapa	El	Tigre	 i	 Flora	urbana	 i	Al·lèrgies,	es	pot	activar	 l’App	Bee-
path	per	tal	d’analitzar	les	rutes	seguides,	zones	no	estudiades,	etc.	

Requisits	per	part	de	l’escola	

• Estar	situada	en	un	entorn	urbà	(Barcelona	o	Àrea	Metropolitana)	

• Disposar	 de	 telèfon	 mòbils	 i	 dels	 permisos	 dels	 pares	 per	 utilitzar-los.	 Serviran	 per	
descarregar	 l’App	 i	 registrar	 les	 dades	 (es	 recomana	 un	mínim	 de	 15-20	mòbils	 per	
grup	participant)	

• Disposar	 del	 material	 necessari	 per	 la	 anàlisis	 de	 dades:	 ordinadors	 connectats	 a	 i	
internet	

Observadors	del	Mar	–	Plàstic	0	
L’activitat	 es	 centra	 en	 l’avaluació	 de	 la	 contaminació	 pels	 plàstics	 del	 litoral,	 mitjançant	 el	
projecte	Plàstic	 0,	que	 forma	 part	 de	 les	 xarxes	 internacionals	Marine	 Sciences	 for	 Society	 i	
CEARC	(Cultures	Environnments	Arctique	Représentations	Climat).	A	la	platja,	els	alumnes	geo-
localitzaran	 la	 presència	 de	 residus	 plàstics.	 Les	 dades	 es	 compartiran	 amb	 els	 científics	
d’Observadors	 del	Mar	i	 es	 compararan	 amb	 les	 dades	 ja	 existents	 del	 lloc	 (si	 existeixen),	 o	
amb	dades	d’altres	platges	d’arreu	del	món.	
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Desenvolupament	 de	 l’activitat	[Aquesta	 planificació	 és	 orientativa	 i	 pot	 ser	 modificada	
segons	 les	 necessitats	 i	 interessos	 del	 professorat	 i	 dels	 alumnes,	 i	 el	 treball	 comú	 de	
preparació	de	l’activitat.]	

#	 Sessió	 1.	 Preparació.	 Presentació	 del	 projecte	Plàstic	 0	i	 de	 la	 importància	 de	 la	 presa	 de	
consciencia	 de	 l’estat	 de	 la	 platja.	 S’explica	 el	 rol	 dels	 plàstics	 com	 a	 contaminants	 i	 també	
transportadors	 d’organismes	 marins,	 entre	 els	 qual	 hi	 ha	 espècies	 invasores.	 Tot	 amb	 la	
presència	d’un	científic	del	projecte.	

#	Sessió	2.	Treball	de	camp.	El	registre	de	les	dades	es	farà	a	la	platja,	segons	dues	modalitats:	

• Individualment	(amb	una	càmera	fotogràfica	–pot	ser	d’un	mòbil	o	una	càmera	senzilla	
i	un	dispositiu	per	a	agafar	coordenades	GPS	per	classe).	

• Per	grups,	en	zones	delimitades.	Aquestes	zones	es	poden	delimitar	amb	ajuda	de	pals	
i	cordes,	per	exemple,	i	es	pot	aprofitar	per	treballar	també	les	mesures	i	la	geometria.	

#	Sessió	3.	Recopilació	i	anàlisis	de	les	dades.	Un	cop	a	la	classe,	es	centralitzarà	la	pujada	de	
les	dades	a	la	base	de	dades	del	projecte	des	d’un	sol	usuari	o	grup.	S’analitzen	les	dades	i	es	
categoritzen	per	tipus	material	i	dimensions.	

#	 Sessió	 4.	 Conclusions	 i	 debat.	 Elaboració	 d’un	 nou	 recurs	 amb	 llicència	 lliure	 Creative	
Commons	(informe	per	les	administracions,	recull	de	fotos	de	l’activitat,	projecte	audiovisual,	
entrada	en	un	blog,	etc.)	sobre	l’activitat.	Debat	i	discussió	col·lectiva	sobre	els	punts	positius	o	
a	millorar	del	projecte	Plàstic	0.	

Què	proporcionem?	

• Presentació	del	projecte:	http://www.observadorsdelmar.cat/projecte-8.php	

• Protocols	 i	 eines	 per	 col·laborar:	http://www.observadorsdelmar.cat/projecte-8-que-
pots-fer-tu.php	

• Vídeo	 explicatiu	 del	 projecte	 Observadors	 del	
Mar:	https://www.youtube.com/watch?t=1&v=W-FmDYzcUOM	

• Especial	Escarabajo	Verde,	sobre	els	inicis	del	projecte	Plàstic	0,	integrat	a	Observadors	
del	Mar	https://www.youtube.com/watch?v=fQbgK_0hCxU	

Punts	del	Currículum	tractats	

• Punts	dels	blocs	2,	3	i	7	de	Biologia	i	Geologia	de	1r	i	3r	d’ESO.	

• Punts	del	bloc	3	de	Biologia	i	Geologia	de	4t	d’ESO.	Punts	dels	blocs	2	i	4	de	Ciències	
Aplicades	a	l’activitat	professional.	

Altres	activitats	(opcionals)	

• Seguiment:	 Amb	 l’activitat	 principal	 s’obté	 una	 imatge	 de	 l’estat	 de	 la	 platja	 en	 un	
moment	 determinat.	 Es	 pot	 repetir	 periòdicament	 (mensualment,	 per	 exemple),	 per	
aprofundir	en	 l’anàlisi	de	 l’estat	de	 la	platja	 i,	 si	escau,	en	trobar	 les	causes	d’aquest	
estat.	
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• Crustacis	 i	 meduses:	 El	 projecte	Observadors	 del	 Mar	engloba	 diferents	 projectes,	 a	
banda	 de	 Plàstic	 0.	 Si	 es	 tenen	 en	 compte	 les	 edats	 dels	 participants	 i	 les	
característiques	dels	projectes,	els	més	adients	serien:	

• Crustacis	Decàpodes:	identificació	

• Alerta	Meduses	

Requisits	per	part	de	l’escola	

• Poder	accedir	al	mar	a	peu	des	de	l’escola.	

• Disposar	 de	dispositius	 amb	GPS	 i	 dels	 permisos	dels	 pares	per	 utilitzar-los.	 Serviran	
per	registrar	les	dades	geo-localitzades	(es	recomana	un	mínim	de	un	telèfon	per	3	o	4	
alumnes)	

• Disposar	 del	 material	 necessari	 per	 l’activitat	 a	 l’aula:	 ordinadors	 connectats	 a	
internet.	

Riu.NET	
Els	 alumnes	 avaluen	 la	 qualitat	 de	 un	 riu,	 mitjançant	 un	 treball	 cooperatiu.	 Els	 alumnes	
adquireixen	coneixements	relatius	a	la	hidromorfologia	dels	rius	i	als	organismes	invertebrats	
que	els	habiten.	Al	mateix	temps,	estan	implicats	de	manera	directa	en	un	projecte	de	recerca	
real	i	molt	rellevant	per	a	la	conservació	del	medi	ambient.	

Desenvolupament	 de	 l’activitat	[Aquesta	 planificació	 és	 orientativa	 i	 pot	 ser	 modificada	
segons	 les	 necessitats	 i	 interessos	 del	 professorat	 i	 dels	 alumnes,	 i	 el	 treball	 comú	 de	
preparació	de	l’activitat.]	

#	Sessió	1.	Preparació.	Preparació	de	la(es)	sortida(es)	al	riu	durant	1	sessió,	amb	la	presència	
d’un	 científic	 del	RIU.net.	 Es	 realitza	 una	 sessió	 participativa	 sobre	 la	 importància	 de	 vigilar	
entre	 tots	 la	qualitat	dels	nostres	 rius.	 S’expliquen	 les	mesures	de	 seguretat	 i	de	 respecte	al	
medi	(que	inclou	capturar	els	organismes	sense	matar-los).	

#	Sessió	2	&	3.	Treball	de	camp.	Sortida	al	camp	per	avaluar	la	qualitat	d’un	o	diversos	trams	
de	riu	o	de	rius.	La	App	RIU.net	ofereix	recursos	i	guies	d’acompanyament	per	dur	a	terme	amb	
èxit	les	següents	tasques:	

1. Geoposicionar-se	

2. Escollir	la	tipologia	de	riu	

3. Realitzar	el	test	de	Qualitat	Hidromorfològica	(vegetació,	llera	del	riu,	etc.)	

4. Realitzar	el	test	de	Qualitat	Biològica	(organismes	invertebrats	indicadors)	

5. Obtenir	i	analitzar	els	resultats	dels	tests	

6. Fotografiar	i	indicar	l’usuari	o	identificador	que	ha	realitzat	l’estudi	

7. Enviar	 els	 resultats	 Depenent	 del	 número	 d’alumnes	 implicats	 i	 de	 la	 tipologia	 del	
terreny	es	poden,	per	exemple,	 formar	grups	d’experts	en	els	punts	2,	3	 i	4	 i	avaluar	
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conjuntament	diferents	trams	de	riu	o	bé	dividir	el	riu	en	diferents	trams	i	assignar	un	
tram	a	cada	grup	(el	qual	realitzarà	tots	els	passos	de	l’aplicació).	

#	 Sessió	 4.	 Anàlisi	 i	 debat.	 Anàlisi	 dels	 resultats	 recollits	 en	 el	 mapa	 online	 de	
RIU.net:http://www.ub.edu/fem/index.php/ca/mapa-de-dades	Elaboració	 d’un	 nou	 recurs	
amb	 llicència	 lliure	 Creative	 Commons	 (informe	 per	 les	 administracions,	 recull	 de	 fotos	 de	
l’activitat,	 projecte	 audiovisual,	 entrada	 en	 un	 blog,	 etc.)	 sobre	 l’activitat.	 Debat	 i	 discussió	
col·lectiva	 sobre	 els	 punts	 positius	 i	 els	 aspectes	 a	 millorar	 del	 projecte	 Riu.net	 segons	
l’experiència.	

Què	proporcionem?	

1. Vídeo	explicatiu	del	projecte:	www.riunet.net	

2. Guia	explicativa	de	l’App:	http://www.ub.edu/fem/index.php/ca/2014-05-27-14-02-30	

3. Guia	d’identificació	dels	invertebrats	(a	l’App)	

4. Un	 regle	 amb	 lupa	 per	 mesurar	 i	 identificar	 millor	 els	 invertebrats	 (un	 per	 cada	
alumne)	

5. Tots	 els	 continguts	 de	 la	 App	 en	 format	 PDF:	 RiuNet	 “the	 book”.	 (a	 punt	 d’estar	
disponible	a	la	web	http://www.riunet.net)	

Punts	del	Currículum	tractats	

• Punts	dels	blocs	2,	3	i	7	de	Biologia	i	Geologia	de	1r	i	3r	d’ESO.	

• Punts	del	bloc	3	de	Biologia	i	Geologia	de	4t	d’ESO.	

• Punts	dels	blocs	2	i	4	de	Ciències	Aplicades	a	l’activitat	professional.	

Altres	activitats	(opcionals)	

• Dibuix	 naturalista	 i/o	 macrofotografia:	 Es	 pot	 demanar	 que,	 un	 cop	 atrapats	 els	
animals,	se’ls	dibuixi	de	la	manera	més	acurada	possible	(potenciant-se	així	la	capacitat	
d’observació)	i/o	se’n	facin	fotografies	per	analitzar	aquestes	representacions	a	l’aula.	

• Ecosistemes:	A	partir	 de	 les	 espècies	 identificades	 (i	 de	 la	 informació	disponible	 a	 la	
pròpia	App)	es	pot	construir	una	xarxa	tròfica	d’aquell	tram	del	riu.	Es	pot,	a	més,	fer	
un	anàlisi	quantitativa	de	l’abundància	de	cada	espècie	observada	i	relacionar-la	amb	
la	seva	posició	dins	la	xarxa	tròfica.	Aquesta	anàlisi	es	pot	fer	servir	per	corroborar	les	
previsions	 que	 s’hagin	 fet	 a	 partir	 de	 les	 fitxes	 en	 una	 sessió	 prèvia	 (veure	 la	 secció	
«Alternatives	off-line»).	

Requisits	per	part	de	l’escola	

• Estar	 situada	 a	 prop	 d’un	 riu	 (al	 qual	 es	 pugui	 accedir	 caminant	 des	 de	 l’escola)	 o	
aprofitar	una	sortida	que	estigui	planejada.	

• Si	són	escoles	de	la	ciutat	de	Barcelona	o	de	l’àrea	metropolitana,	hi	ha	rius	als	que	es	
pot	arribar	amb	transport	públic.	
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• Disposar	 de	 telèfon	 mòbils	 o	 tauletes	 i	 dels	 permisos	 dels	 pares	 per	 utilitzar-los.	
Serviran	 per	 descarregar	 l’App	 i	 registrar	 les	 dades	 (es	 recomana	 un	 mínim	 d’un	
telèfon	per	2	alumnes)	

• Disposar	del	material	necessari	per	 l’activitat:	Una	safata	de	 fons	blanc	per	cada	dos	
alumnes,	un	salabret	 (dels	d’aquari)	per	cada	dos	alumnes.	És	 imprescindible	que	els	
alumnes	portin	botes	d’aigua	o	calçat	adequat	per	anar	al	riu.	Si	fa	fred	cal	que	vagin	
prou	abrigats	i	que	portin	mitjons	de	recanvi	per	si	es	mullen	els	peus.	

Centres	educatius	i	professorat	participant	
El	centres	participants	han	estat	seleccionats	a	través	d’una	convocatòria	oberta.	S’ha	procurat	
seleccionar	centres	amb	perfils	molts	diversos.	Els	centres	seleccionats	són	tan	concertats	com	
públics	i	queden	circumscrits	en	realitats	i	contextos	molt	diversos.	S’ha	requerit	que	el	treball	
de	 camp	estiguessis	 directament	 relacionat	 amb	 realitats	molt	 properes	 al	 centre	 educatiu	 i	
que	 tingués	 un	 interès	 o	 un	 potencial	 per	 afrontar	 reptes	 pròxims	 a	 la	 quotidianitat	 de	
l’alumnat.	Els	centres	que	finalment	han	participat	en	els	pilots	han	estat:	

1. FEDAC	Sant	Andreu	(Barcelona)		

2. SI	Bosc	de	Montjuïc	(Barcelona)		

3. Institut	XXV	Olimpíada	(Barcelona)		

4. Regina	Carmeli	Horta	(Barcelona)		

5. Institut	Enric	Borràs	(Badalona)		

6. Col·legi	Sant	Gabriel	(Viladecans)	

7. Institut	de	Tordera	(Tordera)		

8. Escola	Garbi	Pere	Vergés	(Esplugues	de	Llobregat)		

9. Maristes	Champagnat	(Badalona)		

10. Escola	Sant	Gervasi	(Mollet	del	Vallès)		

11. FEDAC	Cerdanyola	(Cerdanyola	del	Vallés)	

	

En	 concret,	 a	 la	 taula	 1	 es	 presenta	 de	 formaresumida	 els	 centres,	 professors	 i	 cursos	
participants:		

	

Taula1.	Participació	de	les	escoles,	cursos,	professorat,	projectes	de	recerca	i	assignatures	

Núm	 Projecte	 Centre	Educatiu	 Matèries	 Curs	 Professor/a	

1	 Flora	Urbana	i	
Al·lèrgies	

FEDAC	Sant	
Andreu	
(Barcelona)	

Biologia,	Geologia	 1r	
ESO	

Magda	Jimenez	
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2	 Flora	Urbana	i	
Al·lèrgies	

Bosc	de	Montjuïc	
(Barcelona)	

Biologia	 1r	
ESO	

Alicia	García	

3	 Flora	Urbana	i	
Al·lèrgies	

Institut	XXV	
Olimpíada	
(Barcelona)	

Biologia,	Matemàtiques	 1r	
ESO	

Virginia	Camps	

4	 Bpath	 Regina	Carmeli	
Horta	(Barcelona)	

Matemàtiques,	
Tecnologia	

4rt	
ESO	

Josep	López,	
Miquel	Molinas	

5	 Bpath	 Institut	Enric	
Borràs	
(Badalona)		

Educació	Visual	i	
Plàstica	

4rt	
ESO	

Eva	Mateo,	
Carmen	Olivares,	
Olga	Montañá	

6	 Bpath	 Col·legi	Sant	
Gabriel	
(Viladecans)	

Biologia,	Físicia	i	
Química,	Matemàtiques	

4rt	
ESO	

Carlos	Gimenez,	
Ángel	Lucas	

7	 Mosquito	
Alert	

Institut	de	
Tordera	(Tordera)	

Biologia,	Geologia,	
Ciències	Aplicades,	
Matemàtiques,	Punts	
transversals	

1r	
ESO	

Meritxell	
Formiga	

8	 Mosquito	
Alert	

Escola	Garbí	Pere	
Vergés	(Esplugues	
de	Llobregat)	

Biologia,	Geologia,	
Física	i	Química,	
Matemàtiques,	CTMA	

1r	
ESO	

Àlex	López-
Duran,	Genis	
Cedrés	

9	 Observadors	
del	Mar	

Maristes	
Champagnat	
(Badalona)		

Biologia,	Geologia,	
Ciència	Aplicades,	Física	
i	Química	

3r	
ESO	

Quique	Vergara	

10	 Observadors	
del	Mar	

Institut	Enric	
Borràs	(Badalona)	

Biologia,	Educació	
Visual	i	Plàstica	

3r	
ESO	

Eva	Mateo,	
Carmen	Olivares,	
Olga	Montañá	

11	 Riu.NET	 Escola	Sant	
Gervasi	(Mollet	del	
Vallès)	

Biologia,	Geologia,	
Matemàtiques	

4t	
ESO	

Mercè	Tarrago	

12	 Riu.NET		 FEDAC	Cerdanyola	
(Cerdanyola	del	
Vallès)	

Biologia,	Geologia	 1r	
ESO	

José	Carreto	

Perfil	de	l’alumnat	
S’ha	decidit	 centrar-se	en	 l’alumnat	de	primer	a	quart	d’ESO	per	 ser	una	etapa	en	 la	que	es	
perfilen	 les	 vocacions	 científiques,	 just	 quan	 l’alumnat	 ha	 de	 decidir	 quin	 batxillerat	 vol	 fer.	
L’alumnat	 (de	 mitjana	 d’edat	 de	 13	 anys	 i	 amb	 proporció	 equitativa	 de	 gènere)	 ha	 pogut	
participar	activament,	construint	el	seu	propi	coneixement,	contribuint	a	generar	coneixement	
nou	 i	 desenvolupant	 les	 seves	 habilitats	 i	 actituds	mitjançant	 la	 participació	 en	 projectes	 de	
recerca	científica	real.	
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Resultats	de	l’impacte	de	la	ciència	ciutadana	a	les	escoles	
Es	 presenten,	 a	 continuació,	 els	 principals	 resultats	 de	 l’estudi	 sobre	 l’impacte	 de	 la	 ciència	
ciutadana	a	les	escoles.		

Les	dades	analitzades	han	estat	obtingudes	en	tres	moments	diferents	del	desenvolupament	
dels	pilots	i	a	través	de	diferents	estratègies:	

1. Qüestionari	previ	als	pilots.	Alumnes,	professors	i	investigadors	han	respost	preguntes	
especialment	vinculades	a	la	percepció	de	la	ciència,	de	la	ciència	ciutadana	i	sobre	les	
expectatives	dels	pilots.		

2. Quadern	de	 laboratori	 i	Quadern	de	 Suport	 a	 l’aprenentatge.	Alumnes	 i	 professorat	
han	 respost	un	breu	qüestionari	 relacionat	 a	una	de	 les	 activitats	 associades	 a	 cada	
pilot.	Es	buscava	així	obtenir	mesures	diverses	de	seguiment,	en	moments	diferents,	
dins	la	pròpia	dinàmica	dels	pilots.		

3. Qüestionari	 posterior	 als	 pilots.	 Alumnes,	 professors	 i	 investigadors	 han	 respost	
preguntes	 especialment	 vinculades	 a	 la	 percepció	 de	 la	 ciència,	 de	 la	 ciència	
ciutadana,	a	l’avaluació	de	l’experiència.		

S’han	dividit	 els	 resultats	en	un	conjunt	de	 seccions	que	busquen	posar	 l’accent	en	diversos	
aspectes	de	l’estudi.		
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Percepció	de	la	ciència	i	de	la	ciència	ciutadana	
Els	estudiants	declaren,	majoritàriament	(un	80%),	que	els	agrada	la	ciència	sense	diferències	
notables	de	gènere	(gràfica	1).	

Pels	 alumnes	 participants,	 la	 ciència	 és,	 majoritàriament,	 interessant	 i	 curiosa.	 Es	 detecten,	
però,	 algunes	 diferències	 entre	 nois	 i	 noies:	 els	 nois	 la	 troben	més	 interessant	 que	 curiosa	
(50%	i	36%)	mentre	que	les	noies	la	troben	interessant	i	curiosa	per	igual	(43	i	42%).	Amb	tot,	
menys	d’un	10%	considera	que	és	avorrida	o	difícil	 i	molt	pocs	alumnes	consideren	que	sigui	
divertida	 o	 fàcil)(gràfica	 2)..	 En	 canvi,	 els	 investigadors	 dels	 projectes	 de	 ciència	 ciutadana	
consideraven,	 abans	 de	 l’experiència,	 que	 la	majoria	 d’estudiants	 la	 trobaria	 difícil	 (50%),	
però	no	curiosa	(10%).	En	cap	cas	esperaven	que	la	definirien	com	a	avorrida,	divertida,	fàcil	o	
indiferent	(1%	respectivament)(gràfica	3).	

En	preguntar	al	professorat	per	la	rigurositat	de	la	ciència	ciutadana,	ens	trobem	que	un	43%	
que	 considera	 que	 els	 projectes	 de	 ciència	 ciutadana	 més	 científics	 que	 els	 desenvolupats	
només	 amb	 experts	 científics	 (“projectes	 convencionals”).	 Un	 30%	 els	 considera	 igual	 de	
científics.	 Un	 de	 cada	 quatre	 enquestats,	 però,	 els	 percep	 com	 menys	 científics	 que	 els	
convencionals.	Així,	tot	i	que	majoritàriament,	es	perceben	com	projectes	científics,	al	mateix	
nivell	o	per	sobre	dels	convencionals,	encara	hi	ha	una	part	considerable	del	professorat	que	
els	percep	com	un	graó	per	sota	de	la	resta	(gràfica	4).	

	

	

	

81%	

19%	

Grà`ica	1		
T'agrada	la	ciència?		(%	d'alumnes)	

Sí	

No	
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La	participació	en	projectes	de	ciència	ciutadana	
Participar	en	un	projecte	de	ciència	ciutadana	canvia	la	percepció	de	la	proximitat	de	la	ciència	
i	ajuda	a	trencar	estereotips.		

Abans	 dels	 pilots,	 tot	 i	 que	 menys	 del	 10%	 d’alumnes	 havien	 participat	 en	 un	 projecte	 de	
ciència	 ciutadana,	 gairebé	un	40%	declarava	 el	 seu	 interès	 en	participar	 en	un	projecte	de	
ciència	 ciutadana.	Un	60%	afirmava	que	qualsevol	persona	podia	participar-hi.	Després	dels	
pilots,	 un	 80%	 defensa	 que	 qualsevol	 persona	 pot	 participar	 en	 un	 projecte	 de	 ciència	
ciutadana	(gràfica	5).	

Entre	 el	 professorat,	 el	 100%	 ja	 defensava,	 fins	 i	 tot	 abans	 de	 començar	 el	 pilot,	 que	
qualsevol	persona	podia	participar	en	un	projecte	de	ciència	ciutadana.	

	
Abans	 de	 l’experiència	 dels	 pilots,	 els	 alumnes	 defensen	 idees	 preconcebudes,	 com,	 per	
exemple,	 que	 els	 infants,	 les	 persones	 grans	 o	 persones	 que	 es	 poden	 percebre	 com	
“modernes”	o	“radicals”	(gràfica7,	icones	8	i	14)	no	poden	participar-hi.	La	ciència	ciutadana	
sembla	pròpia,	segons	aquesta	visió,	de	persones	adultes	(sense	diferència	de	gènere),	 i	amb	
un	estereotip	científic	concret:	ulleres,	corbata,	pentinat	de	savi	despistat.	

Després	de	l’experiència,	tanmateix,	aquestes	grans	diferències	i	prejudicis	desapareixen:	la	
ciència	ciutadana	es	percep	com	una	activitat	que	tothom	pot	realitzar.	

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%	

Qualsevol	persona	pot	participar	en	un	

Participaries	en	un	projecte	de	ciència	

Coneixia	algun	projecte	de	ciència	ciutadana	

Havia	participat	en	algun	projecte	de	ciència	

Grà`ica	5	
Alumnes:	Idees	i	percepcions	prèvies	

Sí	 No	

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%	

Després	del	pilot	

Abans	del	pilot	

Grà`ica	6	
Alumnes:	Creus	que	qualsevol	persona	pot	participar	en	un	

projecte	de	ciència	ciutadana?		

Sí	 No	
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Encara	més,	 els	 alumnes	mostren	 una	 clara	 tendència	 a	 identificar	 a	 les	 persones	 que	 es	
dediquen	 a	 la	 ciència	 amb	 uns	 estereotips	 concrets.	 En	 preguntar	 quines	 persones,	 d’un	
conjunt	de	representacions	 icòniques,	pot	ser	científic,	apunten	majoritàriament	a	 figures	de	
científics	 que	 poden	 recordar	 a	 Einstein	 (gràfica	 7,	 icona	 15)	 o	 a	 una	 persona	 responsable,	
vestida	amb	bata	o	corbata	i	ulleres	(gràfica	7,	icones	5,	6	i	7).	De	les	quatre	figures	que	poden	
ser	 científiques,	 dues	 són	 femenines	 (reben	 el	 54	 i	 57%	de	 respostes	 davant	 el	 68	 i	 77%	de	
respostes	 de	 les	 figures	masculines)	 (gràfica	 8).	 En	 relació	 a	 qui	 podia	 participar	 a	 la	 ciència	
ciutadana,	no	es	va	detectar	diferències	de	gènere,	en	canvi	en	preguntar	per	qui	és	científic	sí	
que	 es	 detecta	 un	 esbiaix	 positiu	 cap	 als	 homes.	 Les	 figures	 que	 no	 es	 perceben	 com	 a	
científiques	són	els	infants	(gràfica	7,	icones	3,	4),	les	persones	grans	(gràfica	7,	icones	9	i	10)	i	
figures	 que	 es	 poden	 entendre	 com	 a	 “modernes”	 o	 “radicals”	 (gràfica	 7,	 icones	 8	 i	 14).	
Després	 de	 l’experiència,	 es	 mantenen	 les	 quatre	 figures	 majoritàries,	 però	 s’observa	 un	
augment	de	la	possibilitat	que	s’atorga	a	les	altres	figures	de	ser	científics.	Aquest	és	un	tret	
clarament	definitori	de	la	ciència	ciutadana	(gràfica	9).	

	

		Gràfica	7.	Icones	de	persones	
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	En	 relació	 a	 les	 raons	 per	 no	 haver	 participat	 anteriorment	 en	 un	 projecte	 de	 ciència	
ciutadana,	destaca	la	manca	d’informació	i	el	fet	que	no	s’ho	haguessin	plantejat	mai	(29%	i	
26%).	 Només	 un	 6%	 de	 l’alumnat	 declara	 que	 ho	 considera	 massa	 difícil	 per	 a	 les	 seves	
capacitats.	 És	 significativa	 la	 concordància	 entre	 les	 respostes	 de	 l’alumnat	 i	 les	 dels	
investigadors	en	ser	preguntats	per	 les	respostes	que	donaria	 l’alumnat.	En	tots	dos	casos	 la	
manca	 d’informació	 es	 percep	 com	 la	 principal	 causa	 de	 la	 no	 participació	 en	 projectes	 de	
ciència	ciutadana	(gràfica	10).	
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Grà`ica	9	
Alumnes:	Indica	quina	o	quines	de	les	persones	de	les	imatges	
consideres	que	podria	participar	en	un	projecte	cientí`ic		
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Valoració	de	l’experiència	
Abans	 de	 començar	 l’experiència,	 els	 alumnes	 mostraven	 interès	 en	 l’experiència,	 amb	
lleugeres	 diferències	 entre	 gènere:	 les	 noies	 valoraven	 en	 un	 7,3;	 els	 nois,	 en	 un	 6,9.	 Les	
expectatives	de	les	noies	eren	lleugerament	majors	que	les	dels	nois.	Tot	i	aquesta	expectativa,	
en	acabar	el	pilot,	la	majoria	d’alumnes	afirmava	que	havia	estat	millor	o	molt	millor	que	el	
que	esperaven	(69%).	Tan	sols	un	7%	afirmava	que	no	havia	complert	les	seves	expectatives.	
L’experiència	va	ser	valorada	positivament	per	la	majoria	d’alumnes.	Tot	i	que	la	mitjana	de	la	
valoració	és	la	mateixa	en	tots	dos	gèneres,	7,2	(gràfica	13),	s’observen	diferències	en	quant	a	
la	distribució	de	la	puntació:	hi	ha	més	nois	que	puntuen	l’experiència	amb	un	9	i	un	10	(30%	
de	nois,	18%	de	noies	que	són	més	exigents)	(gràfica	12).		

Els	 professors	 valoren	 l’experiència	 com	 a	 molt	 positiva,	 amb	 la	 majoria	 de	 valoracions	
situades	en	el	9	i	el	10	(gràfica14),	i	un	8,7,	de	mitjana.	El	62%	del	professorat	creu	que	superat	
les	expectatives	inicials	que	ja	eren	molt	elevades	i	només	un	12%	ha	valorat	l’experiència	com	
a	 pitjor	 de	 l’esperada.	 El	 82%	 subscriu	 el	 fet	 que	 l’experiència	 ha	 servit	 perquè	 els	 alumnes	
tinguin	una	major	actitud	cientifíca.	

Després	 de	 l’experiència,	 3/4	 parts	 de	 l’alumnat	 voldria	 seguir	 participant	 en	 projectes	 de	
ciència	 ciutadana	 (gràfica	 16).	 La	majoria,	 a	més,	 voldria	 que	 la	 participació	 fos	 a	 través	 de	
l’escola	i	els	seus	companys	(74%)	per	davant	de	per	exemple	fer-lo	en	un	entorn	familiar	o	de	
forma	 autònoma.	 Es	 confirma	 així	 la	 idoneïtat	 de	 treballar	 amb	 les	 escoles	 en	 projectes	 de	
ciènci	ciutadana	(gràfica	17).	
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Grà`ica	12	
Alumnes:	Posa	nota	a	l'experiència	viscuda	amb	el	projecte	de	

ciència	ciutadana	que	t'hem	proposat		
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Grà`ica	13	
Alumnes:	Posa	nota	a	l'experiència	viscuda	amb	el	projecte	de	

ciència	ciutadana	que	t'hem	proposat		
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Grà`ica	14	
Professors:	com	valora	l'experiència,		

un	cop	duta	a	terme?		

0	
10	
20	
30	
40	
50	
60	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

en
	%
	

Grà`ica	15	
Investigadors:	com	valora	el	projecte	en	general,	un	cop	dut	a	terme?		
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Grà`ica	16	
Alumnes:	Voldries	seguir	participant		
en	el	projecte	de	ciència	ciutadana?	
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Grà`ica	17	
Alumnes:	Amb	qui	voldries	seguir	participant		

en	el	projecte	de	ciència	ciutadana?		
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Virtuds	de	la	ciència	ciutadana	
Abans	de	l’experiència,	els	investigadors	creuen	que	un	projecte	de	ciència	ciutadana	sobretot	
motivarà	els	alumnes	(20%)	i	els	aproparà	la	recerca	(18%).	També	preveuen	que	augmentarà	
els	 seus	 coneixements,	 servirà	 per	 descobrir	 vocacions	 (16%	en	 tots	 dos	 casos)	 i	 satisfarà	 la	
seva	curiositat	(14%).	Finalment,	una	minoria	de	respostes	apunten	a	la	millora	de	la	pressa	de	
decisions	i	del	rendiment	a	l’assignatura	(8%,	respectivament)	(gràfica	18).		

En	acabar	l’experiència,	la	resposta	majoritària	fa	referència	a	la	motivació	(44%	davant	el	20%	
previ),	seguida	de	la	capacitat	d’aproximar	la	recerca	a	la	ciència	(22%)	i,	diferenciant-se	molt	
de	les	respostes	prèvies,	la	capacitat	de	millorar	la	presa	de	decisions	(22%	davant	el	8%	previ).	
La	 darrera	 resposta	 fa	 referència	 a	 l’augment	 dels	 coneixements	 (11%).	 La	 descoberta	 de	
vocacions,	 la	 curiositat	 i	 la	 millora	 del	 rendiment,	 no	 reben,	 després	 de	 l’experiència,	 cap	
valoració	(gràfica	19).	
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Grà`ica	18	
Investigadors:	Què	creu	que	aportarà	aquest	projecte		

als	estudiants?		
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Grà`ica	19	
Investigadors:	Què	creu	que	ha	aportat	aquest	projecte		

als	estudiants?		
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Els	professors,	per	la	seva	banda,	valoren	en	la	mateixa	mesura	la	motivació,	la	descoberta	de	
vocacions	 i	 l’apropament	 de	 la	 ciència	 als	 joves	 (21,	 22	 i	 19%,	 respectivament).	 També	
destaquen	 l’augment	 del	 coneixement	 (un	 15%)	 i	 la	 capacitat	 de	 satisfer	 la	 seva	 curiositat	
(13%).	En	darrer	 lloc	trobem	la	millora	de	la	presa	de	decisions	(7%)	i	 la	millora	específica	en	
assignatures	relacionades	(gràfica	20).		

En	 preguntar	 als	 alumnes	 després	 de	 l’experiència,	 destaquen,	 sobretot,	 l’increment	 dels	
coneixements	 (45%).	 A	 força	 distància	 (sobre	 el	 14%	 en	 cada	 cas)	 trobem	una	millora	 en	 la	
percepció	de	la	ciència,	en	la	motivació,	o	en	la	millora	dels	resultats	en	l’avaluació	final.	Un	7%	
fa	referència	a	la	millora	en	la	presa	de	decisions	Només	un	8%	considera	que	l’experiència	no	
ha	servit	per	millorar	res.	(gràfica	21).	

També	 resulta	 reveladora	 la	 comparativa	 entre	 les	 percepcions	 dels	 professors	 i	 les	 dels	
alumnes.	Així,	l’augment	de	coneixements,	destacat	en	el	cas	dels	alumnes,	es	troba	en	quart	
lloc,	en	les	respostes	dels	professors.	L’apropament	de	la	ciència	i	la	motivació,	claus	segons	els	
professors,	queden	en	un	segon	terme	a	les	respostes	dels	alumnes.		
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Grà`ica	20	
Professors:	Què	creu	que	aportarà	aquest	projecte	als	estudiants?		
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Un	61%	dels	professors	considera	que	els	alumnes	s’han	implicat	molt	en	l’experiència.	La	resta	
afirma	 que	 la	 implicació	 ha	 estat	 moderada.	 Cap	 professor	 considera	 que	 els	 alumnes	 han	
mostrat	poca	o	gens	implicació	(gràfica	22).		

A	més,	 la	majoria	de	professors	 (62%)	considera	que	 la	 resposta	dels	alumnes	ha	superat	 les	
seves	expectatives	(un	31%,	a	més,	afirma	que	les	ha	superat	en	escreix).	Tan	sols	un	13%	no	ha	
vist	complertes	 les	expectatives	 (bastant	pitjor	de	 l’esperada).	En	cap	cas	es	considera	que	 la	
resposta	hagi	estat	molt	pitjor	que	l’esperada	(gràfica	23).	
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Grà`ica	21	
Alumnes:	Què	creus	que	has	millorat	al	participar	en	aquesta	

experiència	de	ciència	ciutadana?		
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Grà`ica	22	
Professors:	Considera	que	hi	haurà	implicació	per	parts	dels	

estudiants?		
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Grà`ica	23	
Professors:	Quina	ha	estat	la	resposta	dels	alumnes?		
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La	ciència	ciutadana	a	les	aules	
Abans	de	 l’experiència,	cap	professor	declarava	que	 incorporar	 l’experiència	en	el	currículum	
seria	 difícil.	 Vora	 la	 meitat	 (52%)	 considerava,	 pel	 contrari,	 que	 seria	 molt	 o	 bastant	 fácil	
(gràfica	 24).	 Després	 de	 l’experiència,	 la	 majoria	 del	 professorat	 afirma	 que	 seria	 molt	 o	
bastant	 fàcil	 incloure-la	 (61%).	Un	28%	considera	que	ni	 seria	 fàcil	ni	difícil.	Tan	sols	un	11%	
expressa	 els	 seus	 dubtes	 (bastant	 difícil).	 Tanmateix,	 un	 100%	 considera	 que	 és	 possible	
generar	 a	 l’escola	 preguntes	 de	 recerca	 i	 un	 projecte	 similar	 i	 tres	 de	 cada	 quatre	 es	 veuen	
capaços	de	dur	a	terme	un	projecte	similar	de	manera	autònoma	(gràfica	25).	

El	Quadern	de	Suport	a	l’Aprenentatge	de	cada	professor	que	es	demanava	emplenar	un	cop	
durant	 el	 pilot	 recull	 també	 impressions	 més	 qualitatives.	 En	 concret,	 per	 exemple,	 es	
preguntava	 al	 professor	 Què	 consideres	 que	 heu	 aconseguit	 en	 la	 classe	 d’avui?.	 Posem	
algunes	 de	 les	 respostes:	 “Com	 observar	 les	 espècies	 a	 estudiar	 i	 com	 recollir	 dades”,	
“Organització,	autonomia,	escriptura	i	correcció	de	noticies,	pluja	d'idees”,	“Fer	una	síntesis	de	
la	tasca	feta	i	reflexionar	cóm	podem	fer	ciència”,	“El	seguiment	de	la	fenologia	de	les	plantes	
triades”,	 Observar	 de	 manera	 científica”,	 “Anàlisi	 i	 reflexió	 sobre	 les	 dades	 obtingudes.	
Planificació	dels	productes	finals.	Ofimàtica.”,	“Interpretació	de	gràfics”,	“Tenir	cura	de	seguir	
el	protocol,	treballar	en	grup,	usar	una	app	de	ciència	ciutadana”,	“Com	trobar	coordenades	i	
interpretar	 plànols”,	 “Disseny	 d'estratègia	 de	 comunicació,	 conceptes	 de	 química	 bàsica	 i	
concentració”,	“El	concepte	de	velocitat	mitjana	a	partir	de	la	variació	de	la	posició	d'un	mòbil	
en	un	determinat	interval	de	temps	“,	“El	mètode	científic”,	“Que	alguns	conceptes	teòrics	són	
útils	per	a	treballar	a	partir	de	situacions	reals”	
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Grà`ica	24	
Quin	és	el	nivell	de	di`icultat	d’incloure	aquesta	iniciativa	en	el	

currículum	escolar	i	la	vostra	classe?	(previ	al	pilot)		
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La	immensa	majoria	de	professors	consideren	que	els	recursos	han	estat	suficients	o	més	que	
suficients	(94%)	malgrat	saber	del	cert	que	oferíem	una	quantitat	limitada	de	recursos	i	que	la	
seva	 qualitat	 era	 millorable	 (gràfica	 27).	 A	 més,	 cap	 participant	 ha	 considerat	 que	 la	
planificació	hagi	estat	insuficient	tot	i	ser	francament	limitada	al	ser	un	projecte	pilot.	De	fet,	la	
majoria	(87%)	considera	que	la	planificació	ha	estat	notable	o	excel·lent	(gràfica	28).		
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Grà`ica	25	
Professors:	Quin	és	el	nivell	de	di`icultat	d’incloure	aquesta	

iniciativa	en	el	currículum	escolar	i	la	vostra	classe?		
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Grà`ica	26	
Profesors:	Es	veuria	capaç	de	dur	a	terme	aquest	projecte	

autònomament?		
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Grà`ica	27	
Professors:	Considera	que	els	recursos	aportats	han	sigut	

su`icients?		
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En	 demanar	 quins	 eren	 els	 factors	 clau	 per	 a	 l’èxit	 del	 pilot,	 es	 destaca,	 per	 part	 del	
professorat,	l’acompanyament	dels	investigadors	(39%)	i	l’actitud	dels	alumnes	(33%).	El	temps	
agendat	 (molt	 limitat	 donat	 el	 disseny	 dels	 pilots),	 el	 paper	 del	 professorat	 o	 la	 qualitat	 del	
projecte	de	ciència	ciutadana,	es	consideren	factors	minoritaris	(gràfica	29).		

En	 preguntar	 als	 investigadors	 pels	 seus	motius	 a	 l’hora	 d’implicar-se	 en	 el	 pilot,	 destaca	 la	
valoració	positiva	de	la	difusió	de	la	ciència	a	la	societat	(4,6	sobre	5,	de	mitjana)	i,	en	aquest	
mateix	sentit,	plantejar	preguntes	properes	(4,09)	i	despertar	vocacions	científiques	(4,00).	La	
satisfacció	personal	també	juga	un	paper	important	(3,82).	També	es	troben	interessants,	tot	i	
que	en	menor	mesura	i	amb	un	major	grau	de	dispersió,	realitzar	recerques	que	no	es	poden	
dur	 a	 terme	 d’altra	 manera	 (3,55),	 o	 enfrontar-se	 amb	 resultats	 científics	 interessants	 no	
previstos	(3,45)	(gràfica	30).	En	tots	els	indicadors	de	l’impacte	de	l’experiència	en	els	alumnes	
per	part	dels	 investigadors	 la	resposta	ha	estat	molt	positiva.	La	majoria	percep	 la	 implicació	
dels	alumnes	com	alta	o	molt	alta	(77%).	La	majoria	considera	que	la	resposta	dels	alumnes	ha	
estat	millor	o	molt	millor	que	l’esperada	(66%)	(gràfica	31).	Cap	investigador	considera	que	no	
s’hagin	complert	les	seves	expectatives.	Tots	els	investigadors	consideren	que	la	influència	del	
pilot	sobre	els	alumnes	ha	estat	positiva	o	molt	positiva	(gràfica	32).		
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Grà`ica	28	
Professors:	Com	valora	la	plani`icació?		
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Grà`ica	29	
Professors:	Quina	és	la	part	més	important	per	a	obtenir	uns	bons	

resultats	en	el	projecte?		
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Grà`ica	30	
Investigadors:	Valori	de	0	(gens)	a	5	(molt)	la	importància	dels	

següents	motius	a	l’hora	d’implicar-se	al	projecte:		
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Grà`ica	30	
Investigadors:	Quin	grau	d'implicació	ha	percebut	en	els	

estudiants?		
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Grà`ica	31	
Investigadors:	Quina	ha	estat	la	resposta	dels	alumnes?		
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Grà`ica	32	
Investigadors:	Com	creu	que	ha	estat	la	in`luència	d’aquesta	

activitat	en	els	alumnes?		
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Anàlisi	de	les	competències	assolides	
Per	avaluar	el	grau	d’assoliment	de	competències	per	part	de	l’alumnat,	es	va	proporcionar	a	
cada	 professor	 un	 model	 de	 rúbriques2	 que	 ens	 ha	 servit	 per	 recollir	 evidències	 de	
l’aprenentatge.	Les	rúbriques:	

1. Indiquen	els	nivells	d'aprenentatge	 (Inici).	Abans	de	realitzar	 les	activitats,	s'estableix	
què	s'espera	de	cada	alumne	i	quins	nivells	d'aprenentatge	es	plantegen.	

2. Donen	suport	a	l'avaluació	(Al	final)	

3. Permeten	obtenir	dades	de	 les	avaluacions	de	 forma	estandarditzada	entre	escoles	 i	
projectes.	

4. Permeten	l'explotació	de	les	dades	de	forma	quantitativa.	

L’eina	 proporcionada	 s’ha	 basat	 en	 les	 competències	 establertes	 per	 la	 LOMCE3	 i	 pel	
Departament	 d’Ensenyament4,5,6	 en	 relació	 als	 coneixements,	 habilitats	 i	 actituds	 que	 els	
estudiants	 de	 la	 ESO	han	d’assolir.	 S’ha	proporcionat	 una	 rúbrica	 per	 cada	un	dels	 següents	
apartats:	

1. Competències	 científiques:	 necessàries	 per	 a	 l’anàlisi	 crítica	 de	 la	 realitat	 que	 ens	
envolta.	

2. Competències	 comunicatives:	 necessàries	 per	 a	 comunicar-se	 en	 diferents	 canals	 i	
contextos	i	a	diferents	nivells.	

3. Competències	 TIC:	 necessàries	 per	 utilitzar	 de	 manera	 segura	 i	 crítica	 les	 TIC	 amb	
diferents	finalitats.	

4. Actitud	 participativa	 i	 motivació:	 actituds	 relacionades	 amb	 la	 vinculació	 en	 el	
projecte.	

																																																													
2	Allen,	D.,	&	Tanner,	K.	(2006).	Rubrics:	tools	for	making	learning	goals	and	evaluation	criteria	explicit	
for	both	teachers	and	learners.	CBE-Life	Sciences	Education,	5(3),	197-203.	Available	at:	
http://www.lifescied.org/content/5/3/197.full.pdf	

3	https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf	

4	Competències	científiques:	
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-
basiques/eso/ambit-cientificotecnologic/	

5	Digital:	http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-
basiques/eso/ambit-digital/	

6	Social:	http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-
basiques/eso/ambit-social/		
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Cada	 rúbrica	 presentava	 3	 nivells	 d’assoliment.	 El	 nivell	 1	 avalua	 l’assoliment	 de	 les	
competències	més	bàsiques.	El	nivell	2	qualifica	un	assoliment	notable	 i	el	nivell	3	atorga	un	
nivell	excel·lent	(taula	2).		

Taula	2.	Rúbriques	facilitades	al	professorat	

Competències científiques 
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

Explica l’objectiu del 
projecte científic en què es 
participa 

Explica i justifica l’objectiu 
del projecte científic en què 
es participa 

Explica i justifica l’objectiu i 
les repercussions socials 
del projecte científic en què 
es participa 

Enumera els passos a 
seguir per a la recollida de 
dades 

Enumera els passos de la 
recollida de dades i justifica 
la seva rellevància. 

Enumera els passos de la 
recollida de dades, justifica 
la seva rellevància i formula 
preguntes que permeten 
afinar aquesta recollida. 

Mostra els resultats 
obtinguts 

Analitza i ofereix una 
explicació als resultats 
obtinguts de manera 
individual (o en el seu grup). 

Analitza i ofereix una 
explicació als resultats 
obtinguts de manera 
individual (o en el seu grup) 
i participa en l’anàlisi dels 
resultats obtinguts per la 
resta de grups. 

Identifica els seus resultats 
com a part d’un projecte de 
majors dimensions 

Identifica i localitza els seus 
resultats dins de cada 
projecte de ciència 
ciutadana. 

Identifica i localitza els seus 
resultats dins de cada 
projecte de ciència 
ciutadana i els analitza en 
comparació amb la resta. 

Comprèn la importància 
social dels resultats 
obtinguts 

Defensa la importància 
social dels resultats 
obtinguts amb arguments. 

Defensa la importància 
social dels resultats 
obtinguts amb arguments i 
amb idees sobre com 
podria millorar-se l’entorn a 
partir de l’anàlisi dels 
resultats. 

(Si correspon): Presenta 
gràfiques a partir de les 
dades 

(Si correspon) Elabora i 
explica gràfiques a partir de 
les dades obtingudes. 

(Si correspon) Elabora 
gràfiques a partir de les 
dades obtingudes i les fa 
servir de base per a les 
seves argumentacions. 

Competències comunicatives 
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

El producte final explica 
l’objectiu, els passos 
seguits i la recollida de 
dades. 

El producte final, a més, 
ofereix un anàlisi de les 
dades obtingudes. 

El producte final, a més, 
ofereix possibles actuacions 
a realitzar en base a 
l’anàlisi de dades 
obtingudes. 
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La redacció dels textos no 
conté faltes d’ortografia. 

La redacció dels textos no 
conté faltes d’ortografia i 
utilitza frases subordinades 
de manera correcta. 

La redacció dels textos és 
impecable. 

(En cas que hi hagi): Les 
explicacions orals són 
comprensibles. 

(En cas que hi hagi): Les 
explicacions orals són 
convincents. 

(En cas que hi hagi): Les 
explicacions orals són 
convincents i es defensen 
amb autoritat. 

(En cas que hi hagi): El 
material gràfic és suficient i 
respecta la propietat 
intel·lectual. 

(En cas que hi hagi): El 
material gràfic és 
destacable i respecta la 
propietat intel·lectual. 

(En cas que hi hagi): El 
material gràfic respecta la 
propietat intel·lectual i ha 
estat editat prèviament i de 
manera adequada. 

Competències tecnològiques 
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

Empra les eines digitals de 
recollida de dades de 
manera suficient 

Empra les eines digitals de 
recollida de dades de 
manera autònoma i amb 
seguretat 

Empra les eines digitals de 
recollida de dades de 
manera autònoma i amb 
seguretat i ofereix 
explicacions sobre el seu 
funcionament als companys 
que li ho demanen. 

Empra les eines digitals per 
realitzar el producte final de 
manera suficient 

Empra les eines digitals per 
realitzar el producte final de 
manera autònoma i amb 
seguretat 

Empra les eines digitals per 
realitzar el producte final de 
manera autònoma i amb 
seguretat i ofereix 
explicacions sobre el seu 
funcionament als companys 
que li ho demanen. 

Actitud de Participació/Motivació 
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

Escolta amb atenció les 
explicacions. 

Escolta amb atenció les 
explicacions i hi intervé amb 
preguntes pertinents. 

Escolta amb atenció les 
explicacions, intervé amb 
preguntes pertinents i/o 
explica a la resta de 
companys alguns dels seus 
dubtes. 

Recull dades seguint les 
instruccions i sense 
interferir en la tasca de la 
resta. 

Participa activament en la 
recollida de dades. 

Participa activament tant en 
la recollida de dades com 
en la seva planificació. 

Participa passivament en 
l’anàlisi de dades. 

Participa activament en 
l’anàlisi de dades. 

Participa activament en 
l’anàlisi de dades del seu 
grup i de les de la resta. 

Es mostra respectuós, però 
poc participatiu 

Es mostra participatiu, 
respectant els torns de 
paraula i les opinions de la 
resta de companys. 

Es mostra participatiu, 
respectuós i eloqüent (les 
seves argumentacions són 
respectades i molt cops 
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acceptades) 

Participa de manera 
passiva en l’elaboració del 
producte final 

Participa activament en 
l’elaboració del producte 
final (aporta idees i proposa 
canvis) 

Participa activament en 
l’elaboració del producte 
(aporta idees, proposa 
canvis, assumeix diferents 
tasques, etc.) 

Emplena els formularis 
requerits per al pilot 

Emplena els formularis 
requerits per al pilot. La 
redacció del seu quadern 
de laboratori és adequada. 

Emplena els formularis 
requerits per al pilot de 
manera autònoma. La 
redacció del seu quadern 
de camp és exhaustiva. 
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Competències	científiques	
Competències	 necessàries	 per	 a	 l’anàlisi	 crítica	 de	 la	 realitat	 que	 ens	 envolta.	 S’avaluen	 7	
categories	relacionades	amb:	

1. Els	 objectius	 del	 projecte:	 entendre	 els	 objectius	 i	 les	 repercussions	 socials	 del	
projecte	en	què	es	participa	

2. La	recollida	de	dades:	prendre	consciència	de	la	rellevància	d’aquest	procés	i	proposar	
canvis	per	millorar-la.		

3. L’explicació	 dels	 resultats:	 mostrar	 de	 manera	 entenedora	 els	 resultats	 obtinguts	 i	
participar	en	l’anàlisi	dels	resultats	dels	altres	companys	

4. El	context	dels	resultats:	saber	 identificar	els	seus	resultats	com	a	part	d’un	projecte	
de	majors	dimensions.	

5. L’impacte	 dels	 resultats:	 entendre	 la	 importància	 social	 dels	 resultats	 obtinguts	 i	
aportar	idees	sobre	com	millorar	l’entorn	a	partir	de	l’anàlisi	dels	resultats.	

6. La	 visualització	 de	 les	 dades:	 presentar	 gràfiques	 amb	 les	 dades	 obtingudes	 com	 a	
base	de	les	seves	argumentacions	

7. Fases	del	projecte	científic:	 identificar	 i	participar	en	el	disseny	de	les	diferents	fases	
del	projecte	científic.		

	

Principals	resultats:	

• Un	 57%	 de	 l’alumnat	 sap	 analitzar	 els	 resultats	 obtinguts	 com	 a	 mínim	 de	 forma	
notable	i	hi	saben	donar	una	explicació	dels	resultats	obtinguts	de	manera	individual	o	
en	grup.	

• Un	 52%	 són	 capaços	 d’explicar	 i	 justificar	l’objectiu	 i	 les	 repercussions	 socials	 del	
projecte	científic	en	què	participaven	com	a	mínim	de	forma	notable.	
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Grà`ica	33	
Competències	cientí`iques	
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Principals	resultats:	

• La	majoria	dels	alumnes	se	situa	en	l’assoliment	del	nivell	2	(44%)	seguits	pel	nivell	3	
(39%).		

• El	nivell	de	competències	científiques	ha	estat	assolit	en	escreix:	un	83%	dels	alumnes	
és	capaç	de	fer	una	l’anàlisi	crítica	de	la	realitat	que	ens	envolta	utilitzant	mètodes	i	
coneixements	científics,	en	un	nivell	com	a	mínim	notable.	

Nivell	1	

Nivell	2	

Nivell	3	

0%	 5%	 10%	 15%	 20%	 25%	 30%	 35%	 40%	 45%	 50%	

Grà`ica	34	
Competències	cientí`iques	-	Dades	agregades	
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Competències	comunicatives	
Necessàries	per	a	comunicar-se	en	diferents	canals	i	contextos	i	a	diferents	nivells.	S’avaluen	4	
categories	relacionades	amb:	

1. La	 generació	 de	 l’informe	 de	 resultats:	 elaborar	 documents	 o	 recursos	 en	 què	
s’explica	l’objectiu,	els	passos	i	els	resultats;	o	documents	i	recursos	més	complexos	on	
s’ofereixen	possibles	actuacions	a	realitzar	en	base	a	les	anàlisis	realitzades.	

2. La	redacció	dels	textos:	redactar	textos	correctes.	

3. L’exposició	oral:	exposar	de	manera	comprensible	i	convincent.		

4. La	 presentació	 visual	 de	 l’informe:	 triar	 el	 material	 de	 suport	 tenint	 en	 compte	 la	
propietat	intel·lectual	i	editar	el	material	gràfic	i	audiovisual	de	manera	adequada.	

	

Principals	resultats:	

• El	39%	dels	alumnes	no	només	es	queden	amb	l’anàlisi	de	les	dades	obtingudes	sinó	
que	arriben	a	proposar	actuacions	futures	a	realitzar.		

• El	37%	dels	estudiants,	a	banda	de	respectar	 la	propietat	 intel·lectual	de	 les	 imatges	
utilitzades,	a	més	a	més	les	editen	de	forma	adequada.	

• Un	 67%	 dels	 estudiants	 té	 un	 nivell	 notable	 en	 la	 redacció	 de	 textos,	 fet	 que	
representa	que	el	33%	resta	en	el	nivell	més	baix	de	redacció.	
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Grà`ica	35	
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Principals	resultats:	

• La	majoria	d’estudiants	se	situa	en	l’assoliment	del	nivell	2	(46%)	i	nivell	3	(30%).	

• El	 nivell	 de	 competències	 comunicatives	 s’ha	 assolit	 en	 escreix:	 un	 76%	 dels	
estudiants	és	capaç	comunicar-se	en	diferents	canals	i	contextos,	a	nivell	notable	o	
superior.	
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Grà`ica	36	
Competències	Comunicatives	-	Dades	agregades	
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Competències	TIC	
Necessàries	per	utilitzar	de	manera	segura	i	crítica	les	TIC	amb	diferents	finalitats.	S’avaluen	2	
categories	relacionades	amb:	

• L’ús	d’eines	TIC	per	recollir	dades:	emprar	eines	digitals	per	recollir	les	dades,	des	d’un	
nivell	bàsic	a	saber	recollir	dades	de	manera	autònoma	ofereint	explicacions	sobre	el	
seu	funcionament	als	companys	que	li	ho	demanen.	

• L’ús	 d’eines	 TIC	 per	 generar	 producte	 final:	 emprar	 eines	 digitals	 per	 generar	 el	
producte	 final,	 que	 va	 des	 d’un	 nivell	 suficient	 a	 saber	 realitzar-lo	 de	 manera	
autònoma	 oferint	 explicacions	 sobre	 el	 seu	 funcionament	 als	 companys	 que	 li	 ho	
demanen.	

	

Principals	resultats:		

• La	majoria	d’estudiants	se	situa	en	l’assoliment	del	nivell	3	(49%)	i	del	nivell	2	(36%).	

• El	nivell	de	competències	TIC	s’ha	assolit	en	escreix:	un	85%	dels	estudiants	ha	assolit	
les	 competències	 necessàries	 per	 utilitzar	 de	 manera	 segura	 i	 crítica	 les	 TIC	 amb	
diferents	finalitats.	
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Actituds	de	participació/motivació	
Actituds	 relacionades	 amb	 la	 vinculació	 i	 participació	 en	 el	 projecte.	 S’avaluen	 7	 categories	
relacionades	amb:	

1. Explicacions:	mostrar	una	actitiud	atenta,	intervenir	amb	preguntes	pertinents	i	aclarir	
alguns	dels	dubtes	de	la	resta	de	companys.		

2. Recollida:	 recollir	 les	dades	 seguint	 les	 instruccions	 sense	 interferir	 en	 la	 tasca	de	 la	
resta	i	participar	activament	tant	en	la	recollida	de	dades	com	en	la	seva	planificació.	

3. Anàlisi:	participar	en	l’anàlisi	de	dades	de	manera	activa.	

4. Argumentació:	mostrar-se	participatiu,	respectuòs	i	actiu.	

5. Resultats:	participar	de	manera	activa	en	l’elaboració	del	producte	final.	

6. Mètode	científic:	implicar-se	en	totes	les	fases	de	seguiment	del	projecte.		

7. Discussió	final:	participar	de	manera	respectuosa	i	activa	en	la	discussió	final.		

Gràfica	 38	 .	 Actituds	 participación/motivació	 amb	 les	 categories	 i	 els	 nivells	 assolits	
pels	estudiants	

	

Principals	resultats:	

• Els	estudiants	s’han	implicat	en	el	nivell	més	alt	de	participació/motivació	a	la	recollida	
de	dades	(48%)	i	a	l’anàlisi	(51%).		

• En	totes	les	categories	s’arriba	a	nivell	notable	d’assoliment	en	com	a	mínim	el	70%	
dels	estudiants.		
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Principals	resultats:	

• De	 totes	 les	 dades	 recollides	 en	 el	 seguiment	 del	 projecte,	 destaca	 la	
participació/motivació	 com	 de	 les	mes	 exitoses.	 Un	 43%	 dels	 estudiants	 es	 troba	 al	
nivell	3	i	un	38%	al	nivell	2	de	vinculació	amb	els	projectes.	

• Així,	un	81%	dels	estudiants	es	mostra	molt	motivat	i	participatiu.	
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Grà`ica	39	
Participació/Motivació	-	Dades	agregades	
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Conclusions	
El	 projecte	 Recercaixa	 Ciència	 Ciutadana:	 Educació	 i	 Recerca	 ha	 enfortit	 i	 popularitzat	 les	
pràctiques	 de	 la	 ciència	 ciutadana	 a	 Catalunya.	 La	 ciència	 ciutadana	 és	 una	 pràctica	 que	
implica	 la	 participació	 del	 públic	 en	 les	 activitats	 pròpies	 d’una	 investigació	 científica.	 Els	
ciutadans	 contribueixen	 activament	 a	 la	 recerca	 ja	 sigui	 amb	 esforç	 intel·lectual,	
coneixement,	 eines	 o	 recursos.	 Els	 participants	 proporcionen	 dades,	 plantegen	 noves	
preguntes	 i	creen	col·lectivament	una	nova	cultura	científica.	El	projecte	ha	permès	treballar	
col·laborativament	 a	 21	 investigadors	 pertanyents	 a	 5	 projectes	 de	 ciència	 ciutadana	 ja	
existents.	

En	 l’àmbit	de	 l’educació	formal,	el	projecte	RecerCaixa	Ciència	Ciutadana:	Educació	 i	Recerca	
s’ha	centrat	en	demostrar	que	la	pràctica	de	la	Ciència	Ciutadana	és	un	mecanisme	innovador	
en	l’aprenentatge	de	la	ciència,	la	tecnologia	i	la	matemàtica	i	permet	plantejar	a	l’alumnat	
la	ciència	com	una	activitat	social	i	viva.		

El	 projecte	 ha	 ofert	 una	 sèrie	 de	 proves	 pilot	 directament	 relacionades	 amb	 5	 projectes	 de	
ciència	ciutadana.	567	alumnes	i	23	professors	de	primer	a	quart	d’ESO	han	participat	en	un	
dels	5	projectes	pilots	ofertats	per	avaluar	l’impacte	de	la	ciència	ciutadana	a	les	escoles.	Un	
projecte	emmarcat	dins	del	programa	RecerCaixa.	Tant	alumnes,	professors	i	científics	avalen	
la	 ciència	 ciutadana	 com	 a	 mecanisme	 innovador	 en	 l’aprenentatge	 de	 les	 ciències	 i	 les	
matemàtiques	donat	que	planteja	la	ciència	com	una	activitat	social	i	viva	i	augmenta	molt	
per	 sobre	 de	 les	 expectatives	 inicials	 la	 motivació	 dels	 alumnes.	 La	 proposta	 segueix	
l’estratègia	Responsible	Research	and	Innovation	(RRI),	peça	clau	del	programa	Horizon	2020	
de	 la	 Unió	 Europea	 (UE),	 que	 pretén	 fomentar	 la	 corresponsabilitat	 de	 la	 ciutadania	 en	 la	
gestió,	la	prevenció	de	problemes	socials,	socioambientals,	ambientals	i	d’interès	per	a	la	salut	
pública	a	través	de	la	recerca	científica.	

Les	 proves	 pilot	 s’han	 desenvolupat	 amb	 una	 metodologia	 comuna	 i	 acompanyades	 d’un	
estudi	del	seu	impacte	a	les	aules.	L’estudi	s’ha	realitzat	a	través	de	qüestionaris	abans,	durant	
i	 al	 final	 dels	 pilots	 i	 ha	 proposat	 un	 model	 de	 rúbriques	 per	 avaluar	 les	 competències	
adquirides.	El	 treball	 és	 del	 tot	 inèdit	 a	 nivell	mundial	 tant	 pel	 fet	 d’haver	 analitzat	 en	un	
mateix	marc	 un	 ampli	 ventall	 de	 projectes	 de	 ciència	 ciutadana	 que	 s’ocupen	 de	 diverses	
problemàtiques	 i	 que	utilitzen	diverses	 estratègies	 temàtiques	 com	pel	 fet	 d’haver	 recollit	
dades	 molt	 completes	 de	 mig	 miler	 d’alumnes.	 S’ha	 analitzat	 com	 incloure	 els	 diversos	
projectes	en	els	diversos	currículums	i	s’ha	considerat	òptim	treballar	amb	alumnes	d’Educació	
Secundària	al	 trobar-se	en	una	etapa	crítica	a	 l’hora	de	despertar	vocacions	científiques.	Les	
proves	pilot	s'han	centrat	en	alumnat	de	primer	a	quart	d’ESO,	en	diferents	matèries	(ciència,	
plàstica,	tecnologia,	etc.)	 i	han	estat	breus	(2-3	mesos,	amb	una	durada	entre	10	i	20	hores	
lectives).	Han	fomentat	el	treball	autònom	del	grup-classe	només	amb	el	suport	puntual	dels	
cientifics.	

Alumnat	
Participació:	567	estudiants	de	1r	a	4t	d’ESO	de	12	centres	educatius	de	Catalunya.	

L’experiència	és	valorada	de	notable	per	la	majoria	d’alumnes	(7,2	sobre	10).	

El	81%	diu	que	els	agrada	la	ciència	i	la	troben	interessant	(43%)	i	curiosa	(42%).	
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L’expectativa	abans	de	començar	l’experiència	era	molt	alta,	la	majoria	d’estudiants	la	situaven	
entre	 7	 i	 8.	 Amb	 tot,	 en	 acabar	 el	 pilot,	 la	majoria	 d’alumnes	 afirma	 que	 el	 pilot	 ha	 estat	
millor	 o	 molt	 millor	 que	 el	 que	 esperaven	 (69%).	 Tan	 sols	 un	 7%	 afirmava	 que	 no	 havia	
complert	les	seves	expectatives.		

En	acabar	el	pilot,	la	majoria	de	l’alumnat	creu	que	el	pilot	li	ha	augmentat	en	coneixements	
(45%)	a	força	distància	de	la	millora	de	la	percepció	de	la	ciència	o	la	motivació	(sobre	el	14%	
en	cada	cas).	Només	un	8%	considera	que	l’experiència	no	ha	servit	per	millorar	res.		

Abans	 de	 l’experiència	 la	 meitat	 dels	 estudiants	 considerava	 que	 qualsevol	 persona	 podia	
participar	 en	 un	 projecte	 de	 recerca	 ciutadana.	 Després	 del	 projecte,	 el	 80%	 pensa	 que	
tothom	hi	pot	participar.		

La	 principal	 causa	 de	 no	 participació	 en	 projectes	 de	 ciència	 ciutadana	 recau	 en	 la	manca	
d’informació.	Després	de	l’experiència,	¾	parts	de	l’alumnat	voldria	continuar	participant	en	
projectes	 de	 ciència	 ciutadana.	 I	 la	 majoria	 vol	 fer-ho	 a	 través	 de	 l’escola	 amb	 els	 seus	
companys	 de	 classe	 (74%).	 Es	 confirma	 així	 la	 idoneïtat	 de	 treballar	 amb	 les	 escoles	 en	
projectes	de	ciència	ciutadana.	

Existeixen	 prejudicis	 sobre	 qui	 pot	 fer	 ciència.	 Els	 científics	 en	 l’imaginari	 col·lectiu	 són	
semblants	a	Einstein	o	persones	adultes	vestides	de	forma	convencional.	Hi	ha	un	lleuger	biaix	
positiu	 cap	 als	 homes	 també.	Després	 de	 l’experiència	 aquests	 prejudicis	 desapareixen	 i	 la	
ciència	ciutadana	es	percep	com	una	activitat	que	tothom	pot	realitzar,	s’estén	la	opinió	que	
fent	gran	i	infants	poden	fer	ciència	ciutadana.	

Entre	 els	 científics	 reconeguts	 per	 l’alumnat,	 destaca	 Albert	 Einstein	 en	 un	 52%	 de	 les	
respostes	seguit	per	Marie	Curie	(12%).	La	resta	és	força	repartida	proporcionant	16	científics	
diferents.	Només	el	15%	no	ha	estat	capaç	de	respondre	cap	nom.	

Què	consideres	que	has	après	a	la	classe	d’avui?		

[Respostes	extretes	del	Quadern	de	Laboratori	de	cada	estudiant]		

	“La	importancia	de	cuidar	al	riu”,	“Que	els	bitxos	són	bioindicadors”,	“He	après	el	curs	de	les	
plantes”,	 “Com	 penjar	 fotos	 a	 un	 servidor	 web”,	 “M'he	 adonat	 de	 les	 conseqüències	 que	 té	
llençar	basura	al	mar”,	 “No	he	aprés	 res	nou,	 ja	 sabia	 tema	plàstics,	platja,	 etc...”,	 “Com	 fer	
una	presentació	en	power	point”,	“Que	la	planta	parietària	es	podia	enganxar	a	la	roba”,	“He	
après	 les	 capes	que	 té	el	 sól	a	partir	de	 la	 roca	mare”,	 “He	après	a	 recollir	dades,	 fer	 fotos	 i	
buscar	plantes”,	“Considero	que	he	après	ciutadania	 i	diferents	maneres	d’evitar	els	mosquits	
tigre”,	 “A	organitzar-me	millor”,	 “He	après	ha	 identificar	 els	diferents	macroinvertebrats	que	
viuen	al	 riu”,	 “Unes	 paraules	 noves	 en	anglès”,	 “Aprendre	a	 fer	 servir	 una	aplicació”,	 “Coses	
sobre	les	al·lèrgies	i	les	plantes	al·lergògenes	del	nostre	barri”,	“He	après	a	geolocalitzar”,	“La	
manera	de	pasar	una	hipótesis	d'un	projecte	a	fer-la	realitat”,	“Com	es	mou	la	gent	segons	el	
sexe	i	la	recompensa”		

Professorat	
16	professors	de	1r	a	4	d’ESO	d’assignatures	diverses	com:	biologia,	matemàtiques,	geologia,	
tecnologia,	educació	visual	i	plàstica,	ciències	aplicades	i	física	i	química.	

El	professorat	valora	l’experiència	entre	el	9	i	el	10.	
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El	100%	creu	que	qualsevol	persona	pot	participar	en	la	ciència	ciutadana,	fins	i	tot	abans	de	
començar	els	pilots.	

Gairebé	la	meitat	del	professorat	considera	que	els	projectes	de	ciència	ciutadana	són	més	
científics	que	els	desenvolupats	només	amb	experts	científics	(“projectes	convencionals”),	el	
30%	 els	 considera	 igual	 que	 els	 científics.	 Però	 encara	 hi	 ha	 una	 part	 considerable	 del	
professorat	que	els	percep	com	un	graó	per	sota	de	la	resta.		

Tant	professors	com	investigadors	destaquen,	per	davant	d’altres	percepcions,	la	capacitat	de	
motivar	 i	 l’apropament	 de	 la	 ciència	 inherents	 al	 projecte.	 L’alumnat,	 per	 la	 seva	 banda,	
destaca	l’adquisició	de	coneixements,	deixant	en	un	segon	terme,	la	motivació	i	l’apropament	
de	la	ciència.	Així,	ens	trobem	davant	d’una	experiència	que,	segons	els	alumnes,	els	aporta	
coneixements	i	informació	alhora	que,	segons	els	investigadors	i	els	professors,	els	motiva.		

Un	61%	dels	professors	considera	que	els	alumnes	s’han	implicat	molt	en	l’experiència.	I	cap	
professor	considera	que	els	alumnes	han	mostrat	poca	o	gens	implicació.		

A	més,	la	majoria	de	professors	considera	que	la	resposta	dels	alumnes	ha	superat	les	seves	
expectatives	 (un	31%,	a	més,	afirma	que	 les	ha	 superat	en	escreix).	En	cap	cas	es	 considera	
que	la	resposta	hagi	estat	molt	pitjor	que	l’esperada.		

Abans	de	participar	en	el	projecte,	cap	professor	declarava	que	incorporar	l’experiència	en	el	
currículum	seria	difícil.	Vora	la	meitat	(52%)	considerava,	pel	contrari,	que	seria	molt	o	bastant	
fàcil.	Després	 de	 l’experiència,	 la	majoria	 del	 professorat	 afirma	 que	 seria	molt	 o	 bastant	
fàcil	 incloure	 la	 ciència	 ciutadana	 al	 currículum	 escolar.	 Tan	 sols	 un	 11%	 expressa	 els	 seus	
dubtes	 (bastant	 difícil).	 El	 100%	 del	 professorat	 creu	 que	 és	 possible	 generar	 a	 l’escola	
preguntes	de	recerca	 i	un	projecte	similar	 i	 tres	de	cada	quatre	es	veuen	capaços	de	dur	a	
terme	un	projecte	similar	de	manera	autònoma.		

Sobre	l’acompanyament	rebut,	la	immensa	majoria	considera	que	els	recursos	aportats	han	
estat	 suficients	 o	 més	 que	 suficients	 (94%)	 i	 que	 la	 planificació	 ha	 estat	 de	 notable	 o	
excel·lent.	 Els	 factors	 claus	 d’aquest	 acompanyament	 han	 estat	 els	 investigadors	 (39%)	 i	
l’actitud	dels	alumnes	(33%).		

Investigadors/científics	
14	investigadors	directament	implicats	en	5	projectes	de	recerca	diferents.	

L’equip	d’investigadors	valora	l’experiència	entre	el	8	i	el	9.	

Els	motius	que	empenyen	a	la	majoria	d’investigadors	a	fer	ciència	ciutadana	a	les	escoles	ho	
fan	per:	la	difusió	de	la	ciència	(4,6	sobre	5),	plantejar	preguntes	de	recerca	properes	(4,09)	i	
despertar	vocacions	científiques	(4,00).	La	satisfacció	personal	també	juga	un	paper	important	
(3,82).		

Consideren	la	implicació	de	l’alumnat	com	a	alta	o	molt	alta,	en	un	77%	dels	casos.	I	també	
per	 damunt	 de	 la	 majoria	 perceben	 la	 resposta	 dels	 alumnes	 millor	 o	 molt	 millor	 que	
l’esperada	(66%).	Cap	investigador	considera	que	no	s’hagin	complert	les	seves	expectatives.	

Tots	 els	 investigadors	 consideren	 que	 la	 influència	 del	 pilot	 sobre	 els	 alumnes	 ha	 estat	
positiva	o	molt	positiva.	
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Conclusions	sobre	les	competències	adquirides	
S’ha	 creat	 un	model	 de	 rúbriques	 per	 quantificar	 l’assoliment	 de	 competències	 per	 part	 de	
l’alumnat	 participant	 en	 els	 pilots.	 El	 model	 ha	 pres	 com	 a	 referència	 les	 directives	 ja	
establertes	per	la	LOMCE	i	el	Departament	d’Ensenyament.	Els	principals	resultats	són:		

1. Competències	científiques.	Un	83%	dels	estudiants	es	capaç	de	fer	una	l’anàlisi	crítica	
de	la	realitat	que	ens	envolta	utilitzant	mètodes	i	coneixements	científics,	en	un	grau	
d’aprofundiment	notable.	

2. Competències	 comunicatives.	 Un	 76%	 dels	 estudiants	 és	 capaç	 comunicar-se	 en	
diferents	canals	i	contextos	i	a	diferents	nivells.	

3. Competències	TIC:	Un	85%	dels	estudiants	ha	assolit	les	competències	necessàries	per	
utilitzar	de	manera	segura	i	crítica	les	TIC	amb	diferents	finalitats.		

4. Actitud	 participació/motivació:	 Un	 81%	 dels	 estudiants	 es	 troba	 molt	 vinculat	 al	
projecte	de	recerca	en	què	participaven.	

Aquests	resultats	ens	permeten	concloure	que	el	grau	d’aprenentatge	de	l’alumnat	participant	
als	pilots	de	ciència	ciutadana	és	alt	o	molt	alt.		
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Crèdits	
Aquest	estudi	s’ha	realitzat	dins	el	projecte	Recercaixa	Ciència	Ciutadana:	Educació	i	Recerca.	
Els	pilots	s’han	desenvolupat	entre	desembre	de	2015	i	febrer	de	2016.	

	

Avaluació	dels	pilots	(disseny	de	la	metodologia	i	anàlisi	de	les	dades):	

1. Josep	Perelló,	investigador	principal	del	projecte	Recercaixa	i	líder	de	OpenSystems	de	
la	Universitat	de	Barcelona		

2. Isabelle	Bonhoure,	investigadora	OpenSystems	de	la	Universitat	de	Barcelona	

3. 	Núria	Ferran,	professora	de	la	Universitat	Oberta	de	Catalunya		

4. Salvador	Ferré	i	Toni	Pou,	experts	en	recursos	educatius,	empresa	Eduscopi		

	

Cientifics	i	membres	dels	projectes	de	ciència	ciutadana	que	han	participat	en	els	pilots.	

1. Aitana	Oltra,	Mosquito	Alert	

2. Gemma	Agell,	Mosquito	Alert	

3. Frederic	Bartumeus,	Mosquito	Alert	

4. Jordina	Belmonte,	Flora	Urbana	i	Al·lèrgies		

5. Maria	Concepción	de	Linares,	Flora	Urbana	i	Al·lèrgies		

6. Pau	Cardellach,	Flora	Urbana	i	Al·lèrgies		

7. Pol	Colomer	de	Simón,	Bpath	

8. Oleguer	Sagarra,	Bpath	

9. Mario	Gitiérrez-Roig,	Bpath	

10. Josep	Perelló,	Bpath	

11. Isabelle	Bonhoure,	Bpath	

12. Elisabetta	Broglio,	Observadors	del	Mar	

13. Octavi	Planells,	Observadors	del	Mar	

14. Joaquim	Garrabou,	Observadors	del	Mar	

15. Juan	Baztan,	Observadors	del	Mar-Plàstics	0	

16. Pablo	Baztan,	Observadors	del	Mar-Plàstics	0	

17. Pau	Fortuño,	Riu.NET	

18. Iraima	Verkaik,	Riu.NET	
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19. Narcís	Prat,	Riu.NET	

	

Professors	directament	implicats	i	centres	educatius	participants:	

1. Magda	Jimenez,	FEDAC	Sant	Andreu	(Barcelona)	

2. Alicia	García,	Bosc	de	Montjuïc	(Barcelona)	

3. Virginia	Camps,	Institut	XXV	Olimpíada	(Barcelona)	

4. Josep	López,	Regina	Carmeli	Horta	(Barcelona)	

5. Miquel	Molinas,	Regina	Carmeli	Horta	(Barcelona)	

6. Eva	Mateo,	Institut	Enric	Borràs	(Badalona)	

7. Carmen	Olivares,	Institut	Enric	Borràs	(Badalona)	

8. Olga	Montañá,	Institut	Enric	Borràs	(Badalona)		

9. Carlos	Gimenez,	Col·legi	Sant	Gabriel	(Viladecans)	

10. Ángel	Lucas,	Col·legi	Sant	Gabriel	(Viladecans)	

11. Meritxell	Formiga,	Institut	de	Tordera	(Tordera)	

12. Àlex	López-Duran,	Escola	Garbí	Pere	Vergés	(Esplugues	de	Llobregat)	

13. Genis	Cedrés,	Escola	Garbí	Pere	Vergés	(Esplugues	de	Llobregat)	

14. Quique	Vergara,	Maristes	Champagnat	(Badalona)		

15. Mercè	Tarrago,	Escola	Sant	Gervasi	(Mollet	del	Vallès)	

16. José	Carreto,	FEDAC	Cerdanyola	(Cerdanyola	del	Vallès)	
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Institucions	participants	al	projecte	Ciència	Ciutadana:	Educació	i	Recerca	

	

	

			 	

	

	

	

	

	

	

	


