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Nota de premsa 

 
 

Arrenquen els Campus Científics 
d’Estiu 2013 

 

 

• Carmen Vela, secretària d’Estat d’R+D+I del Ministeri d’Economia i 

Competitivitat, inaugura la quarta edició dels Campus amb una 

visita al Centre de Microanàlisi de Materials de la Universitat 

Autònoma de Madrid, acompanyada de la directora general adjunta 

de la Fundació ”la Caixa”, Elisa Durán; el director general de 

Política Universitària del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, 

Jorge Sainz González, i el director general de la Fundació 

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

Fernández Vera. 

 

•  1.808 estudiants de secundària i batxillerat participaran en els 

Campus Científics d’Estiu repartits entre els 64 projectes de recerca 

que es duen a terme en 16 universitats espanyoles.  

 

• Es tracta d’una iniciativa de la FECYT i del Ministeri d’Educació, 

Cultura i Esport en la qual col·labora per tercer any consecutiu  

l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

 

Madrid, 2 de juliol de 2013. La secretària d’Estat d’R+D+I del Ministeri 
d’Economia i Competitivitat, Carmen Vela, ha inaugurat avui els Campus 
Científics d’Estiu 2013 organitzats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i la 
Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), amb la 
col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa”.  
 
La secretària d’Estat ha fet una visita al Centre de Microanàlisi de Materials de 
la Universitat Autònoma de Madrid, on un grup de joves de batxillerat i 
secundària, participants en els Campus Científics d’Estiu, coneixeran de 
primera mà la tasca investigadora (el mètode científic, l’obtenció i l’anàlisi de 
dades) i tindran l’oportunitat de treballar amb un accelerador electrostàtic de 
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ions dedicat a l’anàlisi i la modificació de materials. En la visita, han 
acompanyat la secretària d’Estat la directora general adjunta de la Fundació 
”la Caixa”, Elisa Durán; el director general de Política Universitària del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport, Jorge Sainz González, i el director general de la 
FECYT, José Ignacio Fernández Vera. 
 
1.808 joves de 4t de secundària i 1r de batxillerat s’han incorporat durant 
aquesta setmana a projectes de recerca —en quatre torns de set dies de 
durada cadascun— al costat de diferents científics en universitats d’excel·lència 
de tot Espanya. Cada estudiant participarà en un projecte d’apropament 
científic d’entre els 64 programats aquest any per les setze universitats 
col·laboradores, que han estat dissenyats per professors universitaris i docents 
d’ensenyança secundària. En aquesta edició s’han rebut 8.539 sol·licituds de 
joves que volien participar en els projectes. Per a l’obtenció de la plaça, els 
estudiants van haver de presentar un expedient acadèmic amb una nota 
mitjana que estigués per sobre del 7,5 i superar una prova de coneixements en 
línia. 
 
Els Campus Científics d’Estiu permeten als estudiants conèixer de primera mà 
la tasca dels científics. D’altra banda, el programa inclou visites a museus, 
cinefòrums i trobades amb investigadors o polítics, a més d’activitats d’oci i 
esportives.  
 

MathematiCSI i altres projectes 

 

Els projectes giren a l’entorn de diferents àrees del coneixement: 
MathematiCSI: Mathematical Scene Investigation, La màgia dels hidrogels, Un 

viatge fantàstic amb els peus en la física, Avatars i mons virtuals, creant la teva 

pròpia realitat, Vida artificial… intel·ligent, Twitter geològic, Criptografia i 

nombres primers, Jugar per guanyar, Ciències forenses en criminologia, Els 

musclos com a sentinelles de la contaminació, Més que Nombr3s, Els robots al 

nostre servei, El vehicle elèctric…, El llenguatge de les cèl·lules, Electrònica: 

dissenya, construeix, tira i… guanya!, Descobrint l’univers o Matemàtiques 

visibles i ocultes en un món tecnològic. 
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Universitats participants 

 
Universitat Autònoma de Madrid  
Universitat Carlos III de Madrid  
Universitat d’Extremadura 
Universitat de Granada  
Universitat de Jaén 
Universitat de Múrcia 
Universitat d’Oviedo 
Universitat del País Basc 
Universitat de Las Palmas de Gran Canaria  
Universitat Politècnica de Catalunya 
Universitat Rovira i Virgili  
Universitat de Salamanca 
Universitat de Santiago de Compostel·la 
Universitat de Sevilla 
Universitat de València 
Universitat de Vigo 
 
Sobre l’Obra Social ”la Caixa” 

 
El compromís de ”la Caixa” amb les necessitats de la societat on duu a terme la 
seva activitat financera i amb el benestar de les persones, un dels seus trets 
més definitoris i diferencials des del 1904, assoleix una dimensió encara més 
important en les circumstàncies actuals. En aquest sentit, l’entitat manté el 
pressupost de la seva obra social per al 2013 en 500 milions d’euros, la 
mateixa xifra pressupostada en els cinc anys precedents. Aquesta quantitat 
situa l’Obra Social ”la Caixa” com la primera fundació privada d’Espanya i una 
de les més importants del món. 
 
Un any més, la prioritat és l’atenció a les preocupacions i els problemes 
principals de la ciutadania. La lluita contra la pobresa i la marginació a 
Espanya, el foment de l’ocupació entre col·lectius amb dificultats —amb una 
atenció especial als joves—, l’envelliment actiu i saludable, l’atenció a persones 
amb malalties avançades i el suport a la recerca i a l’educació són alguns dels 
objectius més importants.  
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Des de l’Àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient, i mitjançant la divulgació 
científica i tecnològica, es contribueix al creixement de les persones i la societat 
fomentant el pensament crític i el coneixement com a motors del progrés en el 
marc dels grans reptes del nostre temps. L’Obra Social ”la Caixa” també aposta 
per l’ensenyament no formal de qualitat donant suport al sistema educatiu i 
estimulant l’interès dels escolars per la ciència. 
 
 
Sobre la FECYT 

 
La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) és una 
fundació pública, dependent del Ministeri d’Economia i Competitivitat, que té 
com a objectiu augmentar la participació social a favor de la ciència, projectar el 
reconeixement de la ciència espanyola a l’exterior i fer estudis i anàlisis 
d’indicadors d’R+D+I. A més, la FECYT ofereix diferents serveis a 
investigadors, especialment en el camp de la subscripció de llicències d’accés 
a les bases de dades internacionals de referències científiques. www.fecyt.es   
 
A TV FECYT (www.tv.fecyt.es) es poden veure dos vídeos amb l’experiència 

de l’any passat sobre: 
• Els vehicles elèctrics als Campus Científics d’Estiu de la UPC a 

Barcelona 
• Els secrets científics de la cuina als Campus Científics d’Estiu de Cadis 

 
Més informació sobre Campus d’Estiu: comunicación@fecyt.es  
 
Més informació: 

Departament de Comunicació de l’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 
 

Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


