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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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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%).	



	

	 6	

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	

	

	

			 	

	

	

	

	

	

	

	


