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Comença el YOMO, el saló juvenil del Mobile 
World Congress 

 

 
Després de l’èxit obtingut en la seva primera edició a Shanghai, 

YOMO arriba a Barcelona de la mà del Mobile World Congress per 
inspirar la nova generació de científics, tecnòlegs, enginyers i 

dissenyadors en un món cada vegada més mòbil 
 
 

Com a principal patrocinador del YOMO, eduCaixa disposarà de 
dos espais: un dirigit als més de 20.000 alumnes d’entre 10 i 16 

anys previstos i un altre exclusiu per a professors 
 
 

 

Barcelona, 27 de febrer de 2017.-  Emparat pel Mobile World Congress i 
amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el Youth Mobile Festival 
(YOMO) arriba a Barcelona amb l’objectiu principal de motivar i ajudar als joves 
i conèixer el sector de les Ciències, Tecnologies, Enginyeries, Art i 
Matemàtiques (STEAM).  
 
Després d’una estrena exitosa a Shanghai l’any passat, la primera edició del 

YOMO Barcelona s’instal·la des d’avui dilluns 27 de febrer fins el dijous 2 

de març a la Fira de Montjuic, i disposa d’uns 13.000 m2 on els més de 

200.000 estudiants previstos poden accedir-hi de forma gratuïta i experimentar 
la ciència i la tecnologia més innovadora a través d’activitats pràctiques i 
interactives, tallers, conferències i espectacles de teatre, tot plegat facilitat per 
més de 100 col·laboradors dels sectors STEAM (institucions educatives, 
òrgans professionals, laboratoris R+D i empreses i indústries capdavanteres). A 
més, YOMO dedica una zona als recursos educatius, i proporciona una àmplia 
gamma dels recursos més actuals disponibles a Catalunya, Espanya i a escala 
internacional, per donar suport a l'ensenyament a l'aula. Els estudiants poden 



 

experimentar i utilitzar els recursos proporcionats pels proveïdors, exhibidors i 
patrocinadors d'activitats per la docència. L’Obra Social “la Caixa”, a través 
del seu programa educatiu, eduCaixa, n’és el principal patrocinador, i és 
l’únic que disposa de dos espais: al més gran de tota la Fira, de 92m2, s’hi 
presenten els tres recursos tecno-científics més innovadors del seu ventall 
educatiu: Creactivity, Explainers i Big Data: La intel·ligència de les dades. El 
segon espai d’eduCaixa està dirigit exclusivament a professors on se’ls 
presenta el projecte Big Data perquè el puguin aplicar a les seves classes. 
 
 
Creactivity 
 
El Creactivity és un espai dissenyat per fomentar la creativitat en nens i nenes 
de 7 a 12 anys. Basat en el "Design Thinking", es busca que els participants 
realitzin creacions i construccions, ja sigui de forma individual o col·lectiva, que 
responguin als reptes suggerits o els seus propis reptes a través de la 
manipulació, observació i exploració de materials i fenòmens. El Creactivity 
està inspirat en el moviment Tinkering liderat per l'Exploratorium de San 
Francisco. 

És un context innovador d'aprenentatge, en el qual es barregen eines de baixa i 
alta tecnologia, es posa en joc la creativitat, l'experimentació i la innovació. 
Caracteritzat pel seu component lúdic i col·laboratiu, l'espai permet investigar 
amb els materials ( molts d’ells molt quotidians i fàcils d'obtenir),  planificar, 
crear nous dissenys, fer servir materials comuns buscant-los noves funcions..., 
a través de propostes obertes i interdisciplinàries que abasten la ciència, la 
tecnologia, l'enginyeria, l'art i les matemàtiques (STEAM). 

L'objectiu últim del Creactivity és empoderar als nens i nenes per a intervenir en 
el món que els rodeja. En un nou paradigma en què el disseny està guanyant 
cada cop més protagonisme (el moviment Maker n'és un exemple), el 
Creactivity ofereix als participants l'oportunitat d'enfrontar-se a nous reptes de 
forma creativa, desenvolupant habilitats com el treball en equip i l'autonomia. A 
més, la participació en el Creactivity és una molt bona oportunitat per a que 
nens i nenes participin de forma activa en les pràctiques cientificotècniques i 
artístiques, vivint situacions que poden ser molts bons punts de partida o 
d'aplicació d'aspectes claus tractats a l'aula. 

 



 

Explainers 
 
Explainers és un programa que neix per iniciativa dels principals museus de 
ciència dels EUA, i des del 1969 és el programa estrella del San Francisco 
Exploratorium. El seu objectiu principal és potenciar vocacions científiques i 
acostar el coneixement als visitants del museu a partir de les explicacions 
guiades fetes per estudiants de 4rt d’ESO i Batxillerat. Avalat per l'èxit de San 
Francisco i adoptat per diversos museus d'Europa, CosmoCaixa decideix 
implementar aquest programa per fer de pont entre els continguts museogràfics 
i el públic.  
 
Amb aquest programa, CosmoCaixa fa un pas més en la posada en marxa i el 
desenvolupament de programes innovadors que aproximin el públic a la ciència 
i contribuir, així, conjuntament amb la comunitat educativa, a la formació dels 
joves estudiants. El programa fa servir el centre educatiu com a intermediari 
entre els joves i CosmoCaixa, i hi interactuen tres agents: els centres 
educatius, els joves i els visitants. 
 
Els Explainers, després de rebre una sòlida formació per afrontar el repte de 
respondre les preguntes dels visitants,  hauran d'explicar la ciència amb les 
seves paraules durant 6 setmanes 3 hores els caps de setmana, dissabtes o 
diumenges, d'11 a 14h o de 15 a 18h. 
 
 
Big Data: La intel·ligència de les dades 
 
El Big Data és un fenomen en el que tots estem immersos i que ens genera moltes 
incògnites: Per què s’usen les dades que ens demanen les apps a l’hora de 
descarregar-les? Som conscients del nostre perfil digital, de la influència que tenim a 
les xarxes socials de la nostra participació en la construcció de les Smarts cities? 
Com podem usar nosaltres el Big Data? 
 
Per donar resposta a com la revolució de dades massives està canviant la nostra 
realitat, neix Big Data: La intel·ligència de les dades. Un programa educatiu que a 
través de la plataforma www.bigdata.educaixa.com i d’una app amb activitats, 
permet, a l’alumnat i professorat, recórrer des de la tecnologia que fa possible el Big 
Data fins les àrees en les que s’aplica.  
 



 

Es tracta d’un programa pensat per contribuir al desenvolupament de la competència 
digital de l’alumnat en el seu sentit més ampli. D’aquesta manera, al finalitzar el 
programa, els alumnes hauran de ser competents en: 

• Analitzar el valor que l’alumne té de les dades en la societat digital, a més 
d’entendre com es generen, transporten i poden ser usats. 

• Gestionar la seva pròpia identitat digital i actuar de forma crítica i responsable 
amb les seves pròpies dades i la dels altres. 

• Interpretar, explotar i utilitzar les dades de manera correcta, així com 
presentar-les de forma comprensiva i atractiva. 

 
Big Data: la intel·ligència de les dades, es dirigeix a alumnes de 3r i 4rt d’ESO, 
Batxillerat i Cicles formatius que estarà disponible per a les escoles durant el curs 
2017-2018. 
 
 
eduCaixa, educant dins i fora de l’aula 
 
eduCaixa és la proposta educativa de l’Obra Social ”la Caixa” que complementa 
l’educació formal de les escoles amb recursos i activitats que ajuden a ampliar els 
coneixements dels alumnes i propicien el seu desenvolupament personal durant 
l’etapa escolar. 
 
El projecte eduCaixa va arribar a 2.335.654 alumnes durant el curs passat, i en el 
curs que ara comença hi participaran encara més escolars, amb l’objectiu que les 
noves generacions tinguin l’oportunitat d’accedir a una educació de qualitat enfocada 
en el desenvolupament de les competències bàsiques. 
 
A través del portal www.eduCaixa.com, la comunitat educativa disposa d’una gran 
varietat de recursos multimèdia i materials descarregables, com també d’un espai 
d’interacció i de sol·licitud de materials físics per fer servir a l’aula. Com a resultat, 
l’any passat més de 850.000 usuaris van accedir a la plataforma en línia. 
 

 
Per a més informació 



 

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

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org  
@FundlaCaixaCAT / @ariadna_puign 

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

 

 


