
Tancament d’Obrint la Ciència i informe del curs 

L'avaluació del curs "Obrint la Ciència" ens ha portat força temps (sí, fa un any que 
començàvem aquesta aventura!), però l'esforç fet pels companys de les tres seus on va 
tenir lloc: Girona, Palma i Barcelona, ens ha donat eines per enfortir els aspectes 
exitosos d'aquesta primera edició i millorar-ne d'altres per a les properes. Aquest anàlisi 
d’avaluació s'inclou en l'informe adjunt, que a més presenta, de manera extensa i 
detallada per a les tres seus, els continguts del programa, els perfils professionals dels 
participants (inclosos els organitzadors i professors), la descripció dels 15 projectes fets 
per grups d'alumnes com a resultat de la seva participació: tres a Girona, quatre a Palma 
i vuit a Barcelona, entre altres aspectes.  

En general les opinions dels participants van ser positives a les tres seus. Un 80% dels 
alumnes tornaria a participar en una altra edició del curs. Aprengueren i interioritzaren 
conceptes que podran posar en pràctica a la seva professió, com ara RRI, Open science, 
Ciència ciutadana, Participació pública de la ciència i conèixer diverses estratègies; 
activitats i recursos de comunicació científica que s'estan implementant actualment. 
També van reconèixer que el curs els va servir per informar-se sobre el nou programa 
marc de la Unió Europea, Horizon 2020, i les noves tendències en comunicació 
científica a Europa. El valoraren com a "interessant", "útil", "variat" i "complet". 
Tanmateix, els alumnes van destacar, com aspecte potencialment millorable per a 
futures edicions, la necessitat de disposar de més orientació per part dels tutors i més 
informació sobre el projecte final. També destaca com millorable el format de ponència 
de les classes, poc interactiu, que va dificultar la participació, la discussió i el debat. 
Aquests aspectes es procuraran millorar en futures edicions. 

Moltes gràcies a tots els participants per la vostra implicació i per fer d'aquest curs una 
experiència d'aprenentatge i col·laboració. Sense vosaltres no hagués estat possible! 

Molt atentament, 

L’equip d’Obrint la Ciència 
 


