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• Activitats pedagògiques

•Oferta cultural i de lleure

Obrint la ciència, març 2013

Divulgació científica
Oferta àmplia
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• Museus
• Centres de recerca
• Entitats i associacions 
• Espais culturals: biblioteques, centres 
cívics, casals...

Interacció entre la societat i el coneixement científic i tecnològic



Un cap de setmana dedicat a la ciència i la tecnologia
 Una cita anual  al  parc més emblemàtic i visitat de la ciutat
 6 edicions des de el 2007
 Una mitjana de 13.000 assistents

Obrint la ciència, març 2013

FESTA DE LA CIÈNCIA
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Una combinació de temes i formats 
 Activitats gratuïtes
 Tallers i demostracions, jocs,     

itineraris, instal·lacions  artístiques, audiovisuals, 
espectacles i xerrades d'especialistes

La participació de nombrosos agents
 més de 100 participants (centres de recerca, 
institucions, entitats, empreses i divulgadors)



Indicadors 2007-2012
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Tipus d’activitats
Altres

Espectacles

Instal·lacions/ Espais 
permanents

Itineraris

Xerrades

Qui fa les activitats
 Investigadors: 36,8%
 Escolars:  31,57 %
 Divulgadors:  24,56%
 Artistes: 7%

Obrint la ciència, març 2013
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Enquesta assistents 2011
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Obrint la ciència, març 2013

Aspectes a avaluar
 Perfil socio-demogràfic (edat, sexe, 
procedència)
 Característiques de la visita (amb qui 
assisteix, com se n’assabenta...)
 Valoració de les propostes (temàtica, 
formats, horaris...

Mostra
 133 enquestes  (11.500 assistents )
 realitzades 18 i 19 de juny de 2011
 col·laboració 20 alumnes en pràctiques



Enquesta assistents 2011
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Obrint la ciència, març 2013

Els resultats

El perfil dels assistents
Sexe:

48% dones 
52% homes

Edat: 
16,5% són joves entre 15 i 25
74,5%  tenen entre 26 i 64 anys
9% més de 65 anys

Amb qui assisteix a la Festa: 
45% amb la família
21% sol, 
17% va en parella
13% amb amics.

Aspectes de la visita

 el 55%  dels assistents repeteix
 Més del 67% valora molt positivament que la 

temàtica sigui entorn la ciència
 Més d’un 95% fa una valoració bona i molt 

bona del conjunt de la Festa

Valoració de propostes 
(Què és el més t’ha agradat?)
 13,5% : tot
 6,8% : els tallers
 4,5% : les activitats  de participació
 3% : els espectacles
 2,3% les microxerrades, els jocs, les 

demostracions, l’entusiasme i l’ambient
 ...



Impulsat per 
Institut de Cultura
Institut d’Educació
de l’Ajuntament de Barcelona



En què consisteix?

 Programa d’activitats amb visites, tallers i demostracions

 Realitzades directament als centres de recerca 

 Activitats gratuïtes 

 Adreçades a secundària, cicles formatius i batxillerat

 Amb reserves gestionades a través d’Internet

Una plataforma de contacte entre 
centres de recerca i escoles



Edició 2012-2013

 40 Centres
 90 Activitats
 4.500 places
 98% ocupació  



Experiència directa amb el treball 
del científics i tecnòlegs

Oferta adaptada a la gran 
demanda de batxillerat

Una plataforma que connecta els centres 
amb futurs investigadors potencials

Les claus del programa



L’avaluació com a 
instrument de millora

 AVALUACIÓ BÀSICA 
• Enquestes d’avaluació del professorat: conèixer la percepció que els docents tenen 
sobre les activitats 
• Enquestes als organitzadors de les activitats de cada centre de recerca: avaluar la 
gestió general del programa i recollir suggeriments de millora.

 AVALUACIÓ EN PROFUNDITAT
Conèixer el paper de cadascun dels actors que intervenen en el programa: 
• els investigadors, que donen contingut, preparen la dinàmica, i protagonitzen les 
activitats en directe.
• els docents, que trien l’activitat en funció de les matèries que imparteixen, 
organitzen el grup d’alumnes que visiten el centre de recerca, i intervenen 
especialment abans i després de l’activitat
• els joves, principals protagonistes, a qui va dirigit el projecte
• els gestors, que des de l’ICUB i l’IMEB, defineixen, coordinen i fan el seguiment.



Avaluació en profunditat

PRIMERA FASE: els investigadors (2011-2012)
Perfil i competències dels investigadors i investigadores protagonistes de 
les activitats de divulgació científica del programa EscoLab

SEGONA FASE: els docents (en curs)
Enquesta virtual (procés de recollida de dades més àgil i eficient quant a 
temps i de recursos) i entrevistes en profunditat (dades qualitatives)

Es completarà amb l’avaluació de l’alumnat i, per últim una avaluació més 
detallada la gestió general del programa.



Un estudi en profunditat:
Perfil i competències dels investigadors i investigadores 
protagonistes de les activitats de divulgació científica d’EscoLab

Impulsat pels gestors del programa:
Institut de Cultura 
Institut d’Educació

Objectius
1. Descriure el perfil professional i vocacional dels investigadors
2. Analitzar les relacions i dinàmiques que s’estableixen entre els investigadors i la 
resta d’actors que intervenen (gestors, alumnes i docents)
3. Identificar les estratègies metodològiques i les accions utilitzades pels 
investigadors per a la realització de les activitats
4. Establir els avantatges i els inconvenients que EscoLab aporta als investigadors
5. Analitzar la seva percepció sobre l’organització del programa

Conjuntament amb 
Observatori de la Difusió de la Ciència ODC-UAB



Resultats

El perfil
• Edat mitjana: 38 anys
• 58% són homes i el 42% dones 
• Nivell de formació:

35% Doctorat 
24% Pre Doctorat
16% Post Doctorat
14% Màster 
11% Llicenciat

• Forta vocació científica (els temes que més 
els interessen en la seva vida quotidiana estan 
relacionats amb les seves àrees d’estudi)

Percepcions de l’activitat realitzada
• Els investigadors perceben que fan pensar i 
dubtar als alumnes de les seves idees prèvies. 

• Volen utilitzar el recursos i models propis de 
la recerca.

• Quasi la meitat dels investigadors voldrien 
afegir accions més participatives en la seva 
activitat

Rol dels investigadors
• Mostren experiments i presenten els seus 
escenaris i instruments 

• Assumeixen el rol de professors quan 
transmeten continguts 

• Només el 50% fan fer experiments als alumnes 

(Escalas, Escobar, Espar, Molins, Ruiz-Mallén &  
Costa, in preparation)



El futur d’EscoLab?

Què aporta el programa 
Per als investigadors EscoLab aporta:

• beneficis morals i ètics: satisfacció personal, 
complir un deure...

• experiència 

• els facilita estructurar els seus coneixements

RRI
Participació de la societat en la recerca

• els investigadors han d’aconseguir una participació 
més intensa per part dels joves

• escoltar-los, saber què pensen i què desitgen, què 
els interessa 

• fomentar el diàleg i considerar les possibles 
aportacions a la recerca que facin

• l’intercanvi de bones pràctiques i l’assessorament 
poden ampliar i millorar el ventall d’estratègies

(Escalas, Escobar, Espar, Molins, Ruiz-Mallén &  
Costa, in preparation)



Diana Escobar
Programa Barcelona Ciència
Institut de Cultura de Barcelona
descobarv@bnc.cat
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