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Activitats Ciència i Aula
Per a docents
Tallers d’actualització científica

Per portar a l’aula coneixements i experiments científics.  
Hi col·labora: Obra Social “la Caixa”. 

Escoles d’estiu

Tallers experimentals en ciències per al professorat d’ESO 
per dur a terme la recerca científica a l’escola.  
Hi col·labora: Obra Social “la Caixa”.

Programa Petits Talents Científics

Projecte formatiu d’actualització científica per a docents de 
Primària de la ciutat de Barcelona.  
Hi col·laboren: l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona i Obra 
Social “la Caixa”.

Programa Amgen Teach

Tallers per a docents de Secundària 
organitzats per l’FCRi i la companyia 
biotecnològica Amgen. Actualitzen 
els coneixements en ciències de 
la vida i genera una xarxa europea 
de docents per a la compartició de 
bones pràctiques.  
Amb el suport del Departament 
d’Ensenyament.

Programa Amgen Exper(i)ència

Científics jubilats i emèrits col·laboren amb els centres de 
primària, secundària i batxillerat per millorar l’aprenentatge 
de les ciències, facilitant al professorat la seva tasca docent. 
Iniciativa de l’FCRi i Amgen recolzada pel Departament d’Ensenyament. 



Volem fomentar
• el mètode científic
• l’experimentació
• la curiositat intel·lectual i 

la capacitat de resoldre 
problemes

Què és el programa 
Ciència i Aula?

Apostem pel coneixement i el talent científic com a 
base socioeconòmica del país. Un model de futur que 
comença a l’escola. L’aprenentatge de la ciència i la 
introducció del mètode científic a l’aula fomenten les 
vocacions cientificotecniques i formen ciutadans amb 
pensament crític i capacitat de resoldre problemes, 
qualitats imprescindibles en un món en constant canvi.

En col·laboració amb Obra Social “la Caixa”, Amgen 
Foundation, el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament 
de Barcelona i diverses universitats i centres de recerca, el 
programa Ciència i Aula vol sistematitzar la presència de 
la ciència a l’escola i fomentar l’actualització de continguts 
científics dels docents.

Per què treballem a les aules?

Per a nens i joves
EspaiCiència

Acosta la ciència i la tecnologia al jovent, en el marc del Saló 
de l’Ensenyament. Dóna a conèixer la recerca i la innovació 
de les nostres universitats i centres de recerca.

Per a tothom
Recerca en Acció: banc de recursos per a 
docents i alumnes 

Portal científic concebut com un repositori de recursos 
pedagògics dedicats als docents i als alumnes 
(experiments, guies, temàtiques per a treballs de 
recerca, etc.).

Dia de la Ciència a les Escoles

En el marc de la Setmana de la Ciència, escoles de 
tot Catalunya acullen xerrades a càrrec de científics 
per despertar l’interès dels més joves per la ciència i la 
tecnologia.

Parlament Científic Jove

Joves i investigadors debaten i decideixen sobre temes 
científics, tot reproduint la dinàmica parlamentària. 
Projecte liderat per la Fundació Wissenschaft im Dialog. Finançat 
per la Robert Bosch Foundation i la Bayer Science & Education 
Foundation.

Científics joves a les escoles

Debats sobre recerca i ètica a l’escola.  
Amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” (iniciativa de la 
Fundació Bancària “la Caixa”).


