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Comencen els Campus Científics d’Estiu  

 
 

• Durant el mes de juliol, 1.920 estudiants de 4t d’educació secundària obligatòria i 1r 

de batxillerat participaran en 64 projectes d’investigació de 16 universitats 

espanyoles amb distintiu de Campus d’Excel·lència Internacional o Regional (CEI o 

CEIR).  

 

• Els Campus Científics d’Estiu són un projecte organitzat pel Ministeri d’Educació, 

Cultura i Esport, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), amb 

la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

• Al final d’aquesta vuitena edició, més de 10.800 alumnes hauran participat en els 

Campus Científics d’Estiu des que es van crear. 

 

• L’experiència dels joves que hi van participar l’any passat es recull en aquest vídeo.  

 

Burgos, 3 de juliol de 2017. Avui s’ha inaugurat a la Universidad de Burgos la vuitena edició 

dels Campus Científics d’Estiu, en els quals 1.920 joves de tot Espanya s’incorporen a 64 

projectes d’investigació de 16 universitats de nou comunitats autònomes. Els campus, que van 

començar aquest 2 de juliol i s’allargaran fins al 30 de juliol, estan organitzats per la Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, amb 

la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

La Universidad de Burgos participa per primera vegada en els Campus Científics d’Estiu amb el 

campus Triangular E-3, que inclou quatre projectes en què els estudiants aprendran des de què 

ens diuen els ossos antics dels primitius habitants d’Atapuerca, fins als canvis ambientals i la 

seva influència en les nostres societats, passant per un projecte que estudia com és la dieta de 

l’home actual per comparar-la amb la dieta del paleolític, i un altre sobre l’estudi científic de 

materials elaborats pels nostres avantpassats.  

 

A l’acte han intervingut el Director General de Planificació i Gestió Educativa, José María 

Fernández Lacasa; el Rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos; el Director del 

Departament de Ciència i Beques, de l’Àrea de Recerca i Coneixement de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, Ignasi López Verdaguer, i el Director General de la Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología (FECYT), José Ignacio Fernández Vera. També hi han assistit, en 

representació de les altres dues universitats organitzadores d’aquest campus, el Vicerector de 

Professorat de la Universidad de León, Miguel Ángel Tesouro, i el Vicerector de 

Desenvolupament i Innovació Tecnològica de la Universidad de Valladolid, Celedonio Álvarez 

González. 
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El Director General de la FECYT, Fernández Vera, va explicar: «Un dels objectius de la Fundació 

és incentivar les vocacions científiques i tecnològiques, i és per això que organitzem activitats 

com els Campus Científics».  

 

El Director del Departament de Ciència i Beques, de l’Àrea de Recerca i Coneixement de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”, López Verdaguer, va declarar: «L’Obra Social ”la Caixa” promou 

la divulgació científica i la valorització de la recerca en la nostra societat. El compliment 

d’aquests objectius l’aconseguim a través d’activitats en centres propis com CosmoCaixa, però 

també en projectes en col·laboració amb entitats de referència, com la FECYT. Els Campus 

Científics d’Estiu són l’exemple perfecte d’aquesta col·laboració». 

 

Per la seva banda, el Rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, va assenyalar: 

«La participació dels joves en els jaciments d’Atapuerca i en la investigació sobre evolució 

humana és la millor manera de potenciar el seu interès per la ciència, la tecnologia i la 

innovació». 

 

Quan acabi aquesta vuitena edició el 30 de juliol, més de 10.800 estudiants hauran participat 

en els Campus Científics d’Estiu en les vuit edicions celebrades. 

 

Projectes per a tots els gustos 

Els Campus ofereixen als joves interessats per la ciència l’oportunitat de participar en projectes 

científics i tecnològics durant una setmana. 

 

Durant la seva estada, els participants coneixen les instal·lacions i els laboratoris de diverses 

àrees científiques repartits pel territori nacional. Fan diverses activitats, com ara l’obtenció de 

mostres d’organismes marins a bord d’un vaixell, jocs estratègics amb base matemàtica, un 

taller sobre cuina molecular, l’anàlisi del relleu marcià amb Google Mars, l’estudi de l’entorn 

natural mitjançant l’ús de drons, la visita al telescopi més gran d’Europa continental o la 

realització del diagnòstic prenatal de malalties mitjançant tècniques de biologia molecular, 

entre moltes altres coses. 

 

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 d’un científic. L’objectiu és que el 

coneixement de la realitat dels investigadors afavoreixi, en el futur, l’augment del nombre 

d’estudiants en carreres de ciències i enginyeries. 

 

En l’edició d’aquest any es van rebre 8.434 sol·licituds de joves de totes les comunitats 

autònomes interessats a participar-hi. En total, 1.920 han aconseguit una plaça. La majoria de 

participants són d’Andalusia (28,49 %), seguits pels de la Comunitat Valenciana (14,64 %), 

Comunitat de Madrid (12,08 %), Múrcia (7,14 %), Castella i Lleó (6,98 %), Castella-la Manxa 
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(5,36 %) i Extremadura (4,58 %). La meitat de les places, 960, són per a estudiants de 4t de 

l’ESO i, l’altra meitat, per a estudiants de 1r de batxillerat. 

 

Alguns dels projectes d’aquest any són: «CSI-Atapuerca, què ens diuen els ossos antics?», 

«Mamífers marins: sanitat i conservació», «Genètica: del laboratori a la societat» o «Buscant 

planetes terrestres en altres estrelles». Hi ha més informació detallada dels projectes al web 

dels Campus. 

 

El programa també inclou activitats que van més enllà de la investigació, com ara visites a 

museus i centres tecnològics; cinefòrums; conferències; trobades amb científics, divulgadors o 

polítics; a més d’altres activitats d’oci i esportives. Així es completa una oferta atractiva per als 

joves participants, els quals, al final de la seva estada, faran una presentació pública, davant la 

resta de companys i professors, dels resultats obtinguts durant la seva participació en els 

projectes. 

 

Universitats participants: 

 

Universidad de Almería 

Universidad Autónoma de Madrid 

Universidad de Burgos 

Universidad de Cádiz 

Universidad Carlos III, Madrid 

Universidad de Extremadura 

Universidad de Granada 

Universitat Jaume I 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Universidad Politécnica de Cartagena 

Universidad de Oviedo 

Universidad de Salamanca 

Universidad de Santiago de Compostela 

Universidad de Sevilla 

Universitat de València i Politècnica de València 

Universidad de Vigo 

 

Se’n pot trobar més informació al web dels Campus Científics i en un blog escrit pels joves 

participants en els Campus i els monitors, en què expliquen les seves experiències i les 

activitats dutes a terme durant aquesta setmana, incloent-hi detalls dels seus projectes, les 

sortides d’oci i culturals que han fet i un balanç del que han après aquests dies. 
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Sobre la FECYT 
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) és una fundació pública que 

depèn del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. La FECYT posa en marxa activitats 

de divulgació amb l’objectiu de fomentar l’interès i la participació dels ciutadans en la ciència, 

especialment dels més joves. A més, proporciona serveis a investigadors i dona suport a la 

Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació en l’anàlisi i el seguiment 

d’indicadors de R+D+i. 

Segueix-nos a:      

Sobre l’Obra Social ”la Caixa” 

 

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

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

ciències socials i humanitats, i potenciar la divulgació científica i tecnològica. Així, des de l’Àrea 

de Recerca i Coneixement es vol afavorir el 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, mitjançant 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 la 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 pel coneixement científic 

i la recerca. 

 

Més informació: 

 

Departament de Comunicació de la FECYT: comunicacion@fecyt.es 

Javier Fernaud: 914 251 811 / javier.fernaud@fecyt.es 

 

Sala de Premsa de la FECYT 

https://www.fecyt.es/es/noticias  

 

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

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  


