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Àmbits 

• didàctica de les matemàtiques 

• el medi ambient i la sostenibilitat  

• geografia  

• física, química, nanotecnologia 

• recerca biomèdica 

El projecte neix a partir de: 

 

  Preocupació per la distància entre ciència/científics i societat 

  Poc interès pels estudis científics 

  Imatge estereotipada de les persones que fan ciència 
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  Consisteix en la realització de  xerrades - taller, en diferents àmbits educatius i culturals de 

la ciutat de Barcelona, i altres poblacions.  
 

  El diàleg iniciat entre els científics i els assistents es continua : 

 a través de la xarxa en el blog de l’ODC  http://www.odc.cat/ca/inici/blog.aspx 

 i en el twitter   https://twitter.com/#!/_odc .  
 

 L’edició del 2012 dóna continuïtat a dues edicions anteriors del projecte “Les persones que 

fan ciència a Barcelona”, millorant la dinàmica a partir dels resultats de l’avaluació,  tot 

incorporant-hi les NTIC .  

http://www.odc.cat/ca/inici/blog.aspx
https://twitter.com/


 Homes:  Els nens dibuixen més científics (64%)  

i algunes noies dibuixen científiques (21%)  

 

 Bata de laboratori (gairebé sempre blanca) 

 

 Símbols de coneixement (llibres) 

 

 Tecnologia (produccions científiques com ara 

coets) 

 

 Problemes de comunicació de la ciència i les 

persones que s’hi dediquen 

Estereotipada? 



 

•  Primera edició l’any 2009. 

 

•  2010:   Les persones que fan ciència: 

• 11 tallers 510 persones 

 

•  2011: Parla i experimenta amb algú que 

fa ciència 

•32 tallers; 800 persones  

 

• 2012:  Parla, experimenta i xateja amb 

algú que fa ciència; 

• 20 tallers;  500 persones 

Àmbits: 

• didàctica de les matemàtiques 

• el medi ambient i la sostenibilitat  

• geografia  

• física, química, nanotecnologia 

• recerca biomèdica 
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Format de les sessions:  

 

• primera part de presentació del científic i 

d’exposició del tema sobre el que treballa 

 

• segona part amb una activitat experimental 

senzilla i curta. 



OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 

  Afavorir la construcció d’una societat del coneixement a Barcelona basant-

se en el model “ciència en societat”. 

 

  Promoure una visió integradora de la ciència com a part de la societat. 

 

  Apropar a la societat en general i als joves en particular la figura de la 

persona que es dedica a la recerca científica per tal de humanitzar-la i eliminar 

la percepció estereotipada . 

 

  Promoure que els ciutadans, i de manera específica les noves generacions, 

s’interessin per la recerca, el mètode científic i la construcció dels 

coneixements, tant en l’àmbit de les ciències experimentals com les socials. 

 

  Posar a l’abast dels assistents la tasca de l’Observatori de Difusió de la 

Ciència, els objectius que ens mouen i els serveis que oferim a la ciutadania.  

 

  Realitzar tallers amb la participació de científics i científiques, d’àmbits 

diversos, que pertanyen a grups de recerca de la ciutat de Barcelona. 

 

 



TALLERS 
 

 

  El funcionament de totes les xerrades – taller és similar,  tot i que s’adequa al 

tipus de centre i nombre de persones: 
 

Presentació de l’Observatori de Difusió de la Ciència i de la tasca que realitza.  

 

Explicació de la recerca de la imatge dels científics que expressen els nens i nenes 

catalans en els seus dibuixos, recollida en el llibre “El Científic dibuixat”. 

 

Avaluació inicial de la xerrada, a fi i efecte de copsar les idees prèvies dels assistents 

MAP. 

 

Exposició per part del científic/a, del tema sobre el que treballa i sobre com és el dia 

a dia en la vida d’una persona que fa recerca en relació amb la seva investigació i 

diàleg amb el públic participant. 

 

Realització d’una activitat experimental. 

 

Avaluació final de l’activitat utilitzant el mètode MAP . 

 

Entrega d’ exemplars del llibre “El Científic dibuixat”  al centre i al científic/a 

participant. 



TEMES 

 
• Els temes que abasta el projecte inclouen a més de les ciències experimentals 

altres àmbits de recerca com les matemàtiques i les ciències socials, per tal 

d’acostar la recerca científica als ciutadans.  

 

 

 

• Aquest temes es poden estructurar en torn a: 

 La recerca en didàctica de les matemàtiques,  

 El medi ambient i la sostenibilitat  

 La geografia  

 La física, la química i la nanotecnologia.  

 La recerca biomèdica 

 

 



 

 JOCS MATEMÀTICS D’ESTRATÈGIA 

 

Dr.  JORDI DEULOFEU 

PARLA, EXPERIMENTA I XATEJA AMB ALGÚ QUE FA CIÈNCIA                                             MERCÈ FERRANDO BONET 
 
  



MATEMÀTIQUES QUE ENTREN PELS ULLS.     

LA IMPORTÀNCIA DEL PUNT DE VISTA 

  

ANDREA RICHTER-BOIX 
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QUÈ  SABEM DEL CANVI CLIMÀTIC? 

  

SÒNIA CANO  I JOAN TORRAS 
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 L'ESPAI @ A LA  BARCELONA DEL SEGLE XXI 

  

ESTEVE DOT 

 

PARLA, EXPERIMENTA I XATEJA AMB ALGÚ QUE FA CIÈNCIA                                             MERCÈ FERRANDO BONET 
 
  



 

LA GENÈTICA   AL SEGLE XXI: 

ESTÀ TOT ESCRIT ALS GENS? 

  

Dr.  ROGER COLOBRAN 

 

PARLA, EXPERIMENTA I XATEJA AMB ALGÚ QUE FA CIÈNCIA                                             MERCÈ FERRANDO BONET 
 
  



VALORACIÓ DEL PROJECTE 
        Per valorar l’efectivitat del projecte en promoure un canvi de percepció en els 

participants s’han tingut en compte tres fonts d’informació i s’utilitzen diferents 
tècniques de valoració: 

 Opinions dels assistents: 

– Dels alumnes: 

• Mural d’Avaluació Participativa  

• Notes amb breus comentaris (post-it), a l’aula,  després de les xerrades. 

• Comentaris dels alumnes al blog de l’ODC 

– Dels professors i/o persones encarregades en els centres: 

• Enquesta  

• Comentaris via correu electrònic abans i després de la sessió 

• Comentaris dels professors al blog de l’ODC 

 Opinions dels científics.  A través de l’intercanvi d’impressions prèvies o després 
de la sessió personalment o per mail. 

 Percepció de la dinàmica de les sessions per part dels coordinadors del projecte 
que sempre han estat presents a les xerrades. A través de l’observació directa, 
relacions per correu electrònic, telèfon i en persona amb tots els actors de les 
xerrades. 

 



Per conèixer l’impacte del projecte: 

• Mural d’Avaluació Participativa (MAP) 

• Comentaris dels alumnes (post-it, blog de 

l’ODC) 

• Converses informals  amb docents i científics 

abans i després de l’activitat 

MAP mural amb afirmacions.  Valorar segons 

nivell d’acord amb colors. 

● verd = molt d’acord; 

● blau = d’acord;  

● groc = no d’acord;  

● vermell = molt en desacord. 

Les afirmacions del MAP 

fan referència a: 

•Taller 

•Participants (alumnes) 

•Científics 

•Ciència 

El mètode  MAP ha estat validat per grans fòrums i s’ha 

aplicat a projectes diversos 
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ABANS DE LA SESSIÓ DESPRÉS DEL TALLER 

1. Aquesta sessió serà molt interessant,  dinàmica i 

participativa 

10. La sessió m’ha interessat 

11. La sessió ha estat dinàmica i participativa 

2. Les científiques i els científics expliquen i 

comparteixen els seus coneixements i opinions amb 

els altres 

12. Les científiques i els científics són propers i es 

comuniquen bé 

3. La ciència ens interessa per millorar la nostra 

vida 

13. La ciència serveix per millorar la vida de les 

persones 

4. He entrat al blog i/o he visitat la pàgina de l’ODC 
14. Entraré al blog de l’ODC a expressar opinions, 

fer preguntes, presentar propostes... 

5. Conec algun investigador o investigadora 
15. Conec millor com són i/o què fan les persones 

que es dediquen a la ciència 6. M’interessa saber com són i/o què fan els 

científics i les científiques 

7. Estic disposat a participar en la xerrada exposant 

les meves opinions i dubtes 

16. He escoltat amb atenció la xerrada 

17. He participat fent preguntes o exposant les 

meves opinions 

8. Conec i/o he sentit parlar del tema que tractarem 

avui 

18. Cal que aquest científic/a segueixi investigant 

en el tema que hem tractat avui 

19. Cal que els científics dediquin part del seu 

temps a explicar la seva recerca i a dialogar amb el 

públic 

20. Cal que els joves diguin el que pensen als 

científics sobre la seva recerca. 

9. Cal recomanar als joves els estudis científics. 
21. Fomentar els estudis i la recerca científica és 

positiu i necessari 

•Taller: en termes de l’ interès i /o motivació que provoca així com al desenvolupament i la dinàmica de la sessió •Taller: en termes de l’ interès i /o motivació que provoca així com al desenvolupament i la dinàmica de la sessió 

•Taller: en termes de l’ interès i 
/o motivació que provoca així 

com al desenvolupament i la 
dinàmica de la sessió 

•Participants:       autovaloració 

dels assistents, si tenen algun 
coneixement sobre el tema  i les 
oportunitats i voluntat 
d’intervenció i aprenentatge. 

•Ciència: en general per les 
nostres vides i en particular l’ 
interès del tema que presenta 

•Científics: pel que fa a les 

seves capacitats de 
comunicació; saber com són i 
que fan. 



Què passa amb les xerrades-tallers?   
             Què hem de tenir en compte? 

 

  Capacitat comunicativa del científic 

  Interès de la temàtica que tracta 

  Tipologia i dinamització de l’activitat (taller) 

  Característiques dels assistents /alumnat 

  Motivació per part dels organitzadors 

(professors) 

 

 

 



Les afirmacions del MAP 

fan referència a: 

•Taller 

•Participants (alumnes) 

•Científics 

•Ciència 
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