
 

 

 

Nota de premsa 

 

Explainers, un programa internacional per fomentar vocacions científiques  

 

CosmoCaixa explicat per 
 joves de secundària 

 

• CosmoCaixa Barcelona posa en marxa el programa Explainers, 

una iniciativa pionera que van implementar els principals museus 

de la ciència dels Estats Units i que des del 1969 és el programa 

estrella de l’Exploratorium de San Francisco.  

 

• El seu objectiu principal és apropar el coneixement als visitants 

del museu a partir d’explicacions guiades fetes per estudiants 

voluntaris de secundària. 

 

• Vuit estudiants de secundària van participar en la prova pilot duta 

a terme el curs 2013-2014, i aquest curs, en el marc del Districte de 

Coneixement de Sarrià – Sant Gervasi, 30 estudiants han posat a 

prova els seus coneixements i els seus dots divulgatius en 

matèria científica. Els bons resultats obtinguts en la prova s’han 

traduït en la possibilitat d’oferir la participació en aquest programa 

a les escoles de Barcelona.  

 

• Des de principis de curs i fins al 27 d’abril, els caps de setmana el 

públic que visiti la Sala de la Matèria de CosmoCaixa Barcelona 

trobarà que són joves estudiants els qui dinamitzen l’exposició 

permanent del Museu de la Ciència, amb la finalitat d’atreure 

visitants de totes les edats als diferents mòduls perquè 

experimentin i explorin les propostes que s’hi presenten. 
 

• La tectònica de plaques, el moviment brownià, la pressió 

hidrostàtica, etc. són conceptes que esdevenen entenedors 

gràcies a l’explicació dels joves Explainers. Una experiència 

enriquidora i diferent tant per al públic com per a aquests joves. 

 

 



Barcelona, 4 de març de 2015. Lluís Noguera, director de CosmoCaixa 

Barcelona, acompanyat per els estudiants Maria Victoria Vinzo, Anna 

Basseda i Artur Alcazar; i el seu professor Josep Maria Riera de l’escola 

Menendez i Pelayo, han presentat avui a CosmoCaixa aquest programa 

pioner que s’implementa al Museu de la Ciència de l’Obra Social ”la Caixa”. El 

seu objectiu principal és que joves estudiants voluntaris de secundària facin 

de dinamitzadors i apropin el coneixement als visitants del museu a partir 

d’explicacions guiades. 

 

Amb aquest programa, CosmoCaixa Barcelona vol fer un pas més en la 

posada en marxa i el desenvolupament de projectes innovadors que 

aproximin el públic a la ciència i contribueixin, juntament amb la comunitat 

educativa, a la formació de joves estudiants. 

 
L’Obra Social ”la Caixa” creu en la capacitat transformadora de la ciència. 

Per això vol contribuir al progrés de les persones i de la societat 

desenvolupant programes educatius i científics. Explainers n’és un exemple 

més. La seva finalitat és apropar el coneixement de CosmoCaixa als 

visitants a partir de les explicacions i els exemples d’estudiants voluntaris de 

4t d’ESO i batxillerat, a la vegada que desperta vocacions científiques en els 

joves i proporciona l’oportunitat de viure una experiència professional en un 

entorn científic. 

 

La tasca d’un Explainer  

 

L’Explainer és l’enllaç entre els visitants i els mòduls de ciència, per tal de 

fer-los més entenedors i atractius. Es tracta de convidar els visitants a 

descobrir el fascinant món que s’oculta darrere de cada mòdul. La tectònica 

de plaques, el moviment brownià, la pressió hidrostàtica, etc. són conceptes 

entenedors i fàcils per als visitants gràcies als Explainers. El coneixement 

que s’adquireix a partir d’una experiència col·laborativa com aquesta 

augmenta, s’expandeix i dóna com a resultat una societat millor. Els museus 

deixen de ser llocs sacralitzats i passen a ser espais sorprenents, plens 

d’experiències que emocionen. 

 

Formació i experiència en un entorn laboral 

Els Explainers reben una formació sòlida de diversos centres que participen 

en aquest programa per afrontar el repte de contestar les preguntes dels 

visitants amb rigor i professionalitat. A CosmoCaixa, reben instrucció sobre els 

mòduls del museu i la seva aplicació a la vida real. A ESIC, una classe sobre 

comunicació personal per ajudar-los a transmetre òptimament el seu 

missatge. D’altra banda, La Salle i IQS els ofereixen una aproximació pràctica 

a l’enginyeria i a la investigació. A La Salle, els Explainers tenen l’oportunitat 

única d’aprendre a programar apps amb la innovadora experiència 



pedagògica de l’App Inventor. A IQS, descobreixen l’aplicació de la química a 

la vida quotidiana i el món dels laboratoris d’investigació. 

Explainers, el principi d’una aventura vital i científica 

 

Una vegada acabada l’experiència del programa, aquests joves passen a 

formar part de la xarxa internacional d’Explainers. Aquesta xarxa organitza 

activitats i formacions continuades per a totes les persones que han participat 

en el programa Explainers als diferents museus de ciència i tecnologia d’arreu 

del món. 

 

Més informació:  

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

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

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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