
 
 

Nota de premsa 

 
1.800 joves se submergeixen aquest estiu en el món de la investigació científica 

 
 

”la Caixa”, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i la 
FECYT, del Ministeri d’Economia i Competitivitat, 

inauguren els Campus Científics d’Estiu 
 

• Els Campus Científics d’Estiu tenen com a principal objectiu 

despertar vocacions científiques entre els joves espanyols 

proporcionant-los una experiència única de contacte directe amb la 

tasca investigadora. 

 

• El programa, que es desenvoluparà del 2 al 28 de juliol a 16 

Campus d’Excel·lència Internacional del país, ha rebut 7.427 

sol·licituds per a 1.800 places disponibles, el 50 % més que l’any 

passat. 

 

• La secretària d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, 

Carmen Vela, ha inaugurat les jornades destacant la necessitat de 

fomentar les vocacions científiques entre els joves.  

 

• Els campus han comptat, per segon any consecutiu, amb la 

col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa”, reforçant així el 

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

l’excel·lència científica. 

 

 

Madrid, 2 de juliol de 2012. La secretària d’Estat d’R+D+I, Carmen Vela, ha 

presidit avui a la Universitat Carles III de Madrid l’inici dels Campus Científics 

d’Estiu 2012. En l’acte ha estat acompanyada pel rector de la Universitat Carles 

III de Madrid, Daniel Peña; la directora general adjunta de la Fundació ”la 

Caixa”, Elisa Durán; el director general de Política Universitària del Ministeri 

d’Educació, Cultura i Esport, Federico Morán, i pel director general de la 

Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), José Ignacio 

Vera. 

 
Els campus, que es desenvoluparan del 2 al 28 de juliol a 16 Campus 
d’Excel·lència Internacional del país, tenen com a objectiu despertar vocacions 
científiques entre els joves espanyols proporcionant-los una experiència única 
de contacte directe amb la tasca investigadora. 



 
El pressupost per a aquest programa és d’1.062.000 euros, dels quals el 
Ministeri d’Educació aporta 450.000, la Secretaria d’Estat d’R+D+I —a través 
de la FECYT—, 150.000, i l’Obra Social ”la Caixa”, 300.000. 

 
Durant l’acte, Carmen Vela ha destacat la importància d’aquest projecte, que 
s’organitza per tercer any consecutiu, com a mitjà per fomentar les vocacions 
científiques dels estudiants. «Sabem que cal despertar l’interès dels més joves 
per la ciència. El nostre país s’enfronta al repte de crear una generació de 
científics i tecnòlegs capdavantera al món», ha assegurat. 
 
La directora general adjunta de la Fundació ”la Caixa”, Elisa Durán, ha afegit 
que «és un plaer impulsar una iniciativa que aposta a favor de la ciència i la 
tecnologia, amb la qual pretenem col·laborar en la construcció d’una economia 
més competitiva, basada en el coneixement». En aquest sentit també s’ha 
referit el rector de la Universitat Carles III, que ha donat la benvinguda als 30 
joves que comencen els campus assegurant que la investigació i la 
transferència de coneixement són els puntals en els quals s’ha de basar 
qualsevol desenvolupament i progrés social.  
 
Per la seva banda, José Ignacio Vera, director general de FECYT ―l’entitat 
que coordina i gestiona el projecte―, ha destacat la importància de buscar 
sinergies que permetin impulsar els projectes i augmentar-ne l’abast. «Aquest 
projecte és un exemple de col·laboració publicoprivada en el qual participen 
dos ministeris i, a més, té el suport d’una entitat privada, compromesa amb la 
ciència, com l’Obra Social ”la Caixa”», ha conclòs.  
 

Els Campus Científics d’Estiu 
 

Als campus, els estudiants participen en projectes científics dissenyats per 
professors universitaris en col·laboració amb docents d’ensenyament 
secundari. Durant els projectes, els participants coneixeran els principis de la 
tasca investigadora: el mètode científic, les tècniques de treball, l’obtenció i 
l’anàlisi de dades. Participen en l’edició d’aquest any 1.800 joves de 4t d’ESO i 
1r de batxillerat, el 50 % més que l’any passat.  

Els projectes en els quals podran treballar els joves van des d’observar el 
desenvolupament d’un vehicle elèctric fins a descobrir com les molses poden 
detectar partícules contaminants en l’aire o com aplicar principis científics a la 
gastronomia. Altres projectes tracten sobre electrònica, mamífers marins, 
genètica, criptografia, robots, seguretat a Internet, fàrmacs, biomedicina, etc., 
tots amb l’objectiu d’acostar la ciència i les tecnologies als estudiants. 

El programa també inclou visites a museus i centres tecnològics, cinefòrums, 
conferències, trobades amb científics i divulgadors, a més d’altres activitats 
d’oci i esportives per completar una oferta atractiva per als joves participants. 
En acabar l’estada, els estudiants presentaran els resultats obtinguts durant la 
seva participació en els projectes.  



 

Més dones que homes 

 

Dels participants en l’edició dels Campus Científics d’Estiu 2012, el 59 % són 
dones i el 41 % homes. Per comunitats autònomes, la majoria d’estudiants 
procedeixen d’Andalusia (28,3 %), i també destaca una alta presència de 
valencians (14,1 %) i madrilenys (9,3 %). Aquest any s’han rebut 7.427 
sol·licituds de joves, el 2,3 % més que el 2011, en què el nombre de sol·licituds 
va ser de 7.235.  

Els alumnes s’incorporaran del 2 al 28 de juliol —en quatre torns de set dies de 
durada cada un— a un dels 16 Campus d’Excel·lència Internacional de les 
universitats participants: de Cadis, Sevilla, Granada, Oviedo, Las Palmas de 
Gran Canaria, Salamanca, Rovira i Virgili, Politècnica de Catalunya, Vigo, 
Santiago de Compostel·la, Complutense, Carles III, Autònoma de Madrid, 
Múrcia, País Basc i València. Més informació a: www.campuscientificos.es 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”  

Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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