
 
 

 
 

Nota de premsa 

 
 

1.200 alumnes de 4t d’ESO i 1r de batxillerat participen en el projecte que 

es desenvolupa durant el mes de juliol a vint universitats espanyoles 

 

 

”la Caixa” i els ministeris d’Educació  
i Ciència i Innovació promouen vocacions 

investigadores als Campus  
Científics d’Estiu 

 
• L’Obra Social ”la Caixa”, el Ministeri d’Educació i el Ministeri de 

Ciència i Innovació, a través de la FECYT, impulsen els Campus 

Científics d’Estiu amb l’objectiu de despertar la vocació per la 

investigació entre els joves. 

 

• 1.200 alumnes de 4t d’ESO i 1r de batxillerat gaudiran entre el 3 i el 

30 de juliol d’una experiència única de coneixement i contacte 

directe amb la tasca investigadora que es duu a terme a vint 

universitats espanyoles, distingides amb el segell de Campus 

d’Excel·lència Internacional. 
 

• A cada campus es desenvoluparan quatre projectes d’acostament 

al coneixement científic en especialitats que inclouen des de la 

biologia fins a la física, passant per la química, les matemàtiques, 

el medi ambient, la robòtica i l’enginyeria. 

 

• A Catalunya, concretament, s’han seleccionat tres universitats: la 

Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC) i la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. 

En total es duran a terme dotze projectes dins les diverses 

especialitats. 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” dedicarà 300.000 euros a la iniciativa, que 

referma el compromís de l’entitat amb l’educació, la investigació i 

l’excel·lència científica a Espanya. 

 
 



 
Madrid, 2 de juliol de 2011. El president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la 
Caixa”, Isidre Fainé, ha mantingut una trobada amb el ministre d’Educació, 
Ángel Gabilondo, i la ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, 
durant el transcurs de la qual han valorat la incorporació de l’Obra Social ”la 
Caixa” com a entitat privada de referència en l’organització dels Campus 
Científics d’Estiu. 
 
L’Obra Social ”la Caixa” destinarà una aportació de 300.000 euros a aquest 
programa educatiu, que té com a objectiu principal despertar les vocacions 
científiques entre els estudiants de secundària i batxillerat de tot Espanya, 
renovant així el seu compromís amb l’educació, la investigació i l’excel·lència 
científica. 
 
La iniciativa, organitzada pel Ministeri d’Educació i la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), del Ministeri de Ciència i Innovació, 
amb la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa”, ha culminat amb l’elecció de 
1.200 candidats entre més de 7.000 sol·licitants. 
 
Els Campus Científics d’Estiu, que es desenvoluparan del 3 al 30 de juliol, 
s’adrecen a joves de 4t d’ESO i 1r de batxillerat interessats en la ciència i 
tenen com a objectiu motivar els joves i incentivar les vocacions científiques. 
 
Els alumnes seleccionats gaudiran d’una experiència única de contacte directe 
amb la tasca investigadora que duu a terme a vint universitats espanyoles 
d’excel·lència. Els programes, que inclouen estades als campus d’una durada 
de 14 dies, s’han dissenyat especialment per al projecte i els han dirigit 
professors universitaris i d’ensenyament secundari. 
 
A Catalunya, concretament, s’han seleccionat tres universitats: la Universitat 
de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la 
Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. En total, 50 alumnes catalans 
participaran en diversos projectes dins les diferents especialitats.  
 
 
El portal www.campuscientificos.es ha rebut en un mes escàs més de 106.000 
visites, amb més de 60.000 usuaris i unes 379.000 pàgines vistes, la qual 
cosa demostra l’interès de la iniciativa i de la seva projecció de futur. 
 
Més informació:  
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”   

Juan A. García: 608 21 30 95 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 
Irene Roch: 93 404 60 27 / 669 45 70 94 / iroch@fundaciolacaixa.es 

Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  



 
 
Sala de premsa multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


