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Arrenquen els Campus Científics  

d’Estiu 2014 
 

• La secretària d’Estat de R+D+i, Carmen Vela, inaugura la cinquena edició dels Campus 

de la Universitat Carlos III de Madrid, juntament amb el director general de Política 

Universitària del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, Jorge Sáinz; el director de 

l’Àrea de Ciència i Medi Ambient de la Fundació ”la Caixa”, Enric Banda; el director 

general de la FECYT, José Ignacio Fernández Vera, i el rector de la Universitat 

Carlos III de Madrid, Daniel Peña. 

 

• Aquest any 1.920 estudiants de 4t de secundària i 1r de batxillerat participen en un 

dels 64 projectes d’investigació que es desenvolupen en 16 universitats espanyoles.  

 

• Es van rebre 8.685 sol·licituds de joves per optar a una de les 1.920 places. La majoria 

de participants provenen d’Andalusia (482), Comunitat de Madrid (263) i Comunitat 

Valenciana (252). 

 

• Els Campus Científics d’Estiu estan organitzats pel Ministeri d’Educació, Cultura i 

Esport i la FECYT, amb la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 
 

Madrid, 30 de juny de 2014. Comencen els Campus Científics d’Estiu, i 1.920 joves de tot 

Espanya s’han incorporat a 64 projectes d’investigació en 16 universitats d’11 comunitats 

autònomes. La Universitat Carlos III ha estat l’escenari de la inauguració, que ha presidit la 

secretària d’Estat de R+D+i del Ministeri d’Economia i Competitivitat, Carmen Vela, 

acompanyada del director de l’Àrea de Ciència i Medi Ambient de la Fundació ”la Caixa”, Enric 

Banda; el director general de Política Universitària del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, 

Jorge Sáinz; el director general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT), José Ignacio Fernández Vera, i el rector de la Universitat Carlos III de Madrid, Daniel 

Peña. 

 

També ha participat en l’acte d’inauguració José Santiago García, matemàtic de la Universitat 

de Múrcia i tercer classificat a Espanya en el concurs de monòlegs científics FameLab, el qual 

va oferir un monòleg sobre el teorema de Fermat, que va aconseguir apropar d’una manera 

amena la ciència als joves. A més, han intervingut en l’acte David García, participant en l’edició 

dels Campus Científics 2012 i que ara estudia a la Universitat Carlos III, i Gemma Lafuente, que 

estudia Medicina a la Universitat Complutense de Madrid, els quals han explicat la seva 

experiència en el campus i com han continuat treballant la seva vocació científica des 

d’aleshores. 
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Cinquena edició dels Campus 

 

Es tracta de la cinquena edició dels Campus Científics d’Estiu, organitzats pel Ministeri 

d’Educació, Cultura i Esport i la FECYT, amb l’impuls de l’Obra Social ”la Caixa”. Els Campus 

ofereixen a joves interessats en la ciència l’oportunitat de participar en projectes científics i 

tecnològics durant set dies. Aquest projectes giren entorn de diferents àrees del coneixement i 

disciplines, des de la física, la química i la biologia fins a iniciatives relacionades amb 

l’astronomia, la robòtica, l’enginyeria, l’electricitat, l’oceanografia i altres.  

 

En la rutina diària dels estudiants als Campus, faran sortides i treballs de camp, com ara visites 

a vaixells de pescadors, visites a bodegues o almàsseres, pràctiques amb esquelets d’animals, 

tallers, cultius de cèl·lules en laboratoris, experiments amb instruments científics, anàlisis 

d’aliments i visites a instal·lacions científiques.  

 

Un total de 1.920 joves participaran en els Campus, distribuïts en quatre torns de set dies de 

durada cadascun, del 29 de juny al 26 de juliol de 2014.  

 

En l’edició d’aquest any es van rebre 8.695 sol·licituds de joves interessats a participar en els 

Campus, 1.920 dels quals van obtenir una plaça. La majoria de participants són d’Andalusia 

(482), seguits pels de la Comunitat de Madrid (263), la Comunitat Valenciana (252), Castella i 

Lleó (136), Múrcia (118), Castella-la Manxa (114) i Extremadura (109). La meitat de les places, 

és a dir, 960, són per a estudiants de 4t d’ESO, i l’altra meitat, per a nois i noies de 1r de 

batxillerat. 

 

Projectes per a tots els gustos 

 

Cada estudiant s’incorporarà a un projecte d’apropament científic, dels 64 oferts aquest any 

per les 16 universitats col·laboradores, i que han estat dissenyats per professors universitaris i 

docents de secundària. Els joves podran conèixer de primera mà la tasca d’un investigador, des 

del mètode científic, passant per les tècniques de treball, fins a l’obtenció i l’anàlisi de dades i 

la difusió dels resultats, aspectes que formen part del treball diari dels professionals de la 

ciència. Es busca que el coneixement de la realitat dels investigadors afavoreixi, en el futur, un 

augment del nombre d’estudiants en carreres de ciències i enginyeries. 

 

Alguns dels projectes que integren els Campus són: Twitter geològic, El llenguatge de les 

cèl·lules, Bases científiques de les investigacions criminalístiques (CSI), Cloïsses medicinals, 

Cultiu de microalgues, Vida artificial… intel·ligent?, L’electricitat: de Coulomb al nostre endoll, 

Criptografia i nombres primers, Aula oceanogràfica, Descobrint l’univers, Física: de l’àtom a 

l’univers, Química amb productes quotidians, Tic-tac robot, Prehistòria i evolució humana, 

Disseny de ponts, La costa i les plantes, El vehicle elèctric, Jugar per guanyar, Avatars i mons 

virtuals, Tractament digital de la veu i MathematiCSI: Mathematical Scene Investigation. 
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En acabar la seva estada, els nois i noies faran una presentació dels resultats obtinguts en la 

seva participació en els projectes. Els Campus Científics ofereixen també un complet programa 

d’activitats complementàries que van més enllà de la pura investigació i que inclou visites a 

museus, cinefòrums i trobades amb investigadors o polítics, a més d’altres activitats d’oci i 

esportives.  

 

Universitats participants 

 

Universitat d’Oviedo 

Universitat de Huelva 

Universitat de Sevilla 

Universitat de Las Palmas de Gran Canaria 

Universitat de Granada 

Universitat Carlos III de Madrid 

Universitat Rovira i Virgili 

Universitat de Castella-la Manxa 

Universitat de Vigo 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Universitat d’Extremadura 

Universitat de Múrcia 

Universitat de Salamanca 

Universitat Autònoma de Madrid 

Universitat de Santiago de Compostel·la 

Universitat Politècnica de València 

 

Sobre l’Obra Social ”la Caixa” 
 

L’Obra Social ”la Caixa” té entre les seves línies d’actuació principals contribuir al coneixement 

i a la millora mediambiental; donar suport a la recerca en ciències de la vida i de la salut i en 

ciències socials i humanitats, i també potenciar la divulgació científica i tecnològica. Des de 

l’Àrea de Ciència i Medi Ambient, el programa Ciència en Societat vol contribuir 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. I per això utilitza la divulgació científica i 

tecnològica, situant-nos com a intermediaris entre la creació científica i la societat i apostant 

per un model de transacció de coneixement que comporta interacció entre el públic i el 

científic; l’ensenyament no formal de qualitat, donant suport al sistema educatiu i estimulant 

l’interès dels escolars per la ciència, i la col·laboració amb organismes i entitats que treballen 

per al coneixement científic i la recerca. 

 

Sobre la FECYT 
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La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) és una fundació pública 

dependent del Ministeri d’Economia i Competitivitat a través de la Secretaria d’Estat de 

Recerca, Desenvolupament i Innovació la missió de la qual és impulsar la ciència l la innovació, 

promovent la seva integració i el seu apropament a la societat, i donant suport en l’àmbit de 

les seves funcions a les necessitats dels agents del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i 

Innovació. 

Segueix-nos a    

 

Per ampliar informació i per a la gestió d’entrevistes: 

 

Departament de Comunicació de FECYT: comunicacion@fecyt.es 
Javier Fernaud: 914 251 811 / 645 909 201/ javier.fernaud@fecyt.es 

 
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@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 


