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Premis Reptes EduCaixa 2020 
 

La Fundació ”la Caixa” premia 17 projectes 
d’innovació social, fets per alumnes d’ESO i 

batxillerat 

 
Són propostes d’Investigació i innovació en salut i medi 

ambient, detecció de Fake News i Big Data 

 
Per afrontar la nova etapa post-COVID creant noves iniciatives i 

transformadores que millorin la societat, els participants en els 

Reptes EduCaixa han demostrat que és essencial integrar Big Data, 

STEAM, emprenedoria i pensament crític. 

 
 

Barcelona, 3 de juny de 2020. Dels 1.537 equips de tot Espanya, Portugal i 

Colòmbia que van presentar els seus projectes als Reptes d’EduCaixa, se’n 

van seleccionar 81 per participar en el Campus Virtual durant la segona 

setmana de maig. Des del confinament, 308 alumnes i 82 professors han viscut 

tres dies de conferències inspiradores, tallers i activitats per millorar i ultimar els 

projectes transformadors en què van treballar durant tot el curs dins dels 

Reptes Emprèn, Big Data, BeCritical i STEAMxChange. 

 

A partir de les seves aportacions i de les activitats programades per a cada 

repte, els equips han millorat els projectes i han seguit entrenant les 

competències que requereix el món actual. Per exemple: Treball en equip, 

creativitat, pensament crític i comunicació, i jan après l’especial rellevància de 

dur-ho a terme de forma remota. Totes aquestes habilitats han estat clau per 

culminar els seus projectes i aprenentatges optant a guanyar els premis que 

cada any ofereix EduCaixa en el marc dels reptes. 

 

Tots aquests projectes són les primeres propostes fetes per les noves 

generacions davant del context històric i excepcional que estem vivint. Seguint 

aquesta línia, tots els equips participants han demostrat que tenen una gran 

consciència social i mediambiental, i ho han fet alineant les seves iniciatives als 

Objectius de Desenvolupament Sostenible, aconseguint fer evolucionar els 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=kZLRSS6tXoA&feature=emb_logo
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seus projectes amb una gran creativitat i demostrant una ferma voluntat de 

millorar el món. 

 

Abans de la pandèmia, els guanyadors optaven a viatges formatius a Silicon 

Valley, Boston o Nova York, segons el repte. Aquest any, davant la 

impossibilitat de viatjar, els 66 adolescents integrants dels 17 millors equips 

han estat premiats amb un portàtil MacBook, i els seus professors, que també 

han fet front als seus propis reptes, amb un curs de formació en línia del MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) de quatre mesos que comença al 

setembre. 

 

Xavier Bertolín, director de l’Àrea Comercial i Educativa de la Fundació 

”la Caixa”, ha afirmat: «Premiats o no, aquesta experiència ha estat clau per al 

futur de tots els joves participants. El fet que el Campus i tot el treball a l’entorn 

dels reptes hagi estat completament en línia aporta un valor afegit 

inqüestionable a la seva formació en aquests moments, ja que a tots els àmbits 

es valora la importància de saber treballar en remot, sobretot en equip». 

 

 

Guanyadors del Repte Emprèn 
 
En aquest repte s’han hagut de presentar projectes que segueixen la 

metodologia del programa Joves Emprenedors d’EduCaixa, proposta 

pedagògica que promou l’actitud emprenedora i el desenvolupament de les 

competències bàsiques de l’alumnat. Partint de l’Aprenentatge Basat en 

Projectes (ABP), del treball cooperatiu i d’una gran varietat de recursos físics i 

digitals, els estudiants dissenyen un projecte per donar resposta a una 

necessitat del seu entorn. 

 

BEETALITY 

Centre: IES Ramón y Cajal 

Equip: categoria B (batxillerat/CFGM), 2 noies i 2 nois 

Localitat: Osca 

Aplicació d’apicultura que inclou un sistema de monitoratge que permet el control 

remot dels ruscs i facilita el treball de l’apicultor.  

Presentació audiovisual:  

https://www.youtube.com/watch?v=QBQfoK45pO4&feature=youtu.be  

 
IBERDIS 

https://www.educaixa.com/ca/-/programa-jovenes-emprendedores
https://www.youtube.com/watch?v=QBQfoK45pO4&feature=youtu.be
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Centre: IES Joaquín Rodrigo 

Equip: categoria A (3r/4t d’ESO), 4 nois 

Localitat: Madrid 

Aplicació que connecta transportistes, empleats de logística i persones que han de fer 

enviaments de mercaderia.  

Presentació audiovisual:  

https://www.youtube.com/watch?v=_S-CFw4gtNg&feature=youtu.be  

 

TURTLE 

Centre: Colegio La Merced y San Francisco Javier 

Equip: categoria A (3r/4t d’ESO), 4 noies 

Localitat: Burgos 

Robot que recull i aprofita els plàstics del mar.  

Presentació audiovisual: 

https://www.youtube.com/watch?v=al9MtRvcFhk&feature=youtu.be  

 

HYDRABRID 

Centre: Institut Badalona VII 

Equip: categoria B (batxillerat/CFGM), 2 noies i 1 noi 

Localitat: Badalona 

Projecte dirigit a les comunitats amb escassetat d’aigua. Es tracta d’un kit solar de 

nova tecnologia per a l’aprofitament solar que funciona de manera autònoma. 

Presentació audiovisual:  

https://www.youtube.com/watch?v=c8cFm9wVMhU&feature=youtu.be 

 

ECO BAGS 

Centre: Colegio Marista de Carcavelos  

Equip: categoria B (batxillerat/CFGM), 4 noies 

Localitat: Cascais, Portugal 

Bosses per a excrements de gos biodegradables. 

Presentació audiovisual:  

https://www.youtube.com/watch?v=QBQfoK45pO4&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_S-CFw4gtNg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=al9MtRvcFhk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=c8cFm9wVMhU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QBQfoK45pO4&feature=youtu.be
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Guanyadors del Repte SteamxChange 
 
Repte que busca analitzar i enfortir la relació entre ciència i societat a través de 

la immersió en processos d’investigació. Els participants han presentat 

projectes que proposen millores en la salut de les seves comunitats basats en 

l’evidència després d’un procés d’investigació científica dut a terme amb la 

comunitat.  

 

ESTUDI COMPARATIU DEL COMPOSTATGE PER FERTILITZAR UN HORT 

URBÀ ESCOLAR 

Centre: IES Ramiro de Maeztu 

Equip: categoria B (batxillerat/CFGM), 3 noies i 1 noi 

Localitat: Madrid 

Impuls d’horts urbans després de comparar diferents compostatges i determinar quin 

és el producte òptim tant per al benestar dels éssers humans com per al de les plantes 

i el planeta. 

Presentació audiovisual: https://youtu.be/fXC9AShLyV0  

 

ALIMENTA’T BÉ, VIU MILLOR 

Centre: Col·legi Sagrada Família 

Equip: categoria A (3r/4t d’ESO), 4 noies 

Localitat: Gavà, Barcelona 

Exposició de les greus conseqüències que comporta per a la salut consumir altes 

quantitats de sal i sucre, i la importància de vincular la ciència amb la societat i trobar 

alternatives més sanes a aquests aliments perjudicials.  

Presentació audiovisual: https://youtu.be/pR2bqFiQ-EE 

 
 
Guanyadors del Repte Big Data 
 

Repte enfocat a desenvolupar les habilitats d’anàlisi de dades per plantejar 

argumentacions sòlides, en aquest cas relacionades amb la producció i el 

consum responsable de recursos. 

 

LA TERRA EN NÚMEROS VERMELLS 

Centre: IES Albaida 

Equip: categoria A (3r/4t d’ESO), 2 noies i 2 nois 

Localitat: Almeria 

https://youtu.be/fXC9AShLyV0
https://youtu.be/pR2bqFiQ-EE
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Anàlisi de les causes del creixement exponencial de l’explotació dels recursos naturals 

i proposta de canvis d’hàbits de vida. 

Presentació audiovisual: https://youtu.be/HEFSu-2xmlM  

 

UN BITLLET PER A UN CANVI  

Centre: CPI As Mirandas 

Equip: categoria A (3r/4t d’ESO), 4 noies 

Localitat: Ares, A Coruña 

Anàlisi de les dades sobre el consum del petroli a Espanya, la Xina i el Canadà. Com a 

alternatives, proposen apostar per l’hidrogen, l’etanol i el biodièsel. 

Presentació audiovisual: https://youtu.be/mG36dIAzO9o  

 

GESTIÓ DE RECURSOS NATURALS 

Centre: Colexio Santo Angel 

Equip: categoria A (3r/4t d’ESO), 4 nois 

Localitat: Ourense 

Anàlisi de la gestió de tres recursos naturals: combustibles fòssils, fusta i minerals no 

metàl·lics al món. Reflexió sobre com el seu consum afecta el planeta. 

Presentació audiovisual: https://youtu.be/eElRUK9Cqmc  

 

MADE IN CHINA 

Centre: Escuela de Arte y Diseño de Corella 

Equip: categoria B (batxillerat/CFGM), 2 noies i 2 nois 

Localitat: Corella, Navarra 

Retrospecció sobre els avenços al món al llarg de la història i el fenomen de la 

globalització. La seva hipòtesi parteix de la base que per aconseguir aquests avenços 

es necessita energia, i això té un cost mediambiental. 

Presentació audiovisual: https://youtu.be/1EFq3prl4Uc  

 

POBLACIÓ, RECURSOS NATURALS I ENERGIES CONTAMINANTS 

Centre: IES Gerardo Diego 

Equip: categoria B (batxillerat/CFGM), 2 noies i 1 noi 

Localitat: Pozuelo de Alarcón, Comunitat de Madrid 

Creus que una població més gran indica un ús més gran dels recursos naturals? 

Partint d’aquesta hipòtesi, els alumnes comparen el Canadà amb Espanya i analitzen 

el consum de recursos naturals per càpita entre els dos països. 

Presentació audiovisual: https://youtu.be/nxCyu5-7U6U  

 
 

https://youtu.be/HEFSu-2xmlM
https://youtu.be/mG36dIAzO9o
https://youtu.be/eElRUK9Cqmc
https://youtu.be/1EFq3prl4Uc
https://youtu.be/nxCyu5-7U6U
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Guanyadors del Repte Be Critical 
 

Aquest repte ha estat la novetat d’aquest any. Els participants han hagut de 

destapar notícies falses i elaborar un vídeo per conscienciar sobre el perill i la 

importància d’estar alerta. 

 

ESCOLTA, OBRE ELS ULLS 

Centre: IES Sierra de Guara  

Equip: categoria B (batxillerat/CFGM), 4 noies 

Localitat: Osca 

Presentació audiovisual:  

https://www.youtube.com/watch?v=-1Mq-Lj_r4E&feature=youtu.be 

 

L’AMAZONES I LES XARXES 

Centre: Colegio Senara  

Equip: categoria B (batxillerat/CFGM), 4 noies 

Localitat: Madrid 

Presentació audiovisual: 

https://www.youtube.com/watch?v=zRk_Yvw0TZk&feature=youtu.be 

 

LA TEVA SALUT PEL TEU FÍSIC? 

Centro: Colegio Alminar  

Equipo: categoria B (batxillerat/CFGM), 4 noies 

Localitat: Dos Hermanas, Sevilla 

Presentació audiovisual:  

https://www.youtube.com/watch?v=Z-hKYSo4Zdo&feature=youtu.be  

 

ESTIGUES ALERTA, I NO TE L’EMPASSIS 

Centre: Colegio La Milagrosa Ikastetxea 

Equip: categoria A (3r/4t d’ESO), 4 noies 

Localitat: Laudio, Àlaba 

Presentació audiovisual:  

https://www.youtube.com/watch?v=99-C0MqPJrI&feature=youtu.be  

 

PER LA TEVA SALUT I LA NOSTRA, SIGUES CONSCIENT 

Centre: Institut Torrent de les Bruixes 

Equip: categoria A (3r/4t d’ESO), 4 nois 

Localitat: Santa Coloma de Gramenet, Barcelona 

Presentació audiovisual:  

https://www.youtube.com/watch?v=-1Mq-Lj_r4E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zRk_Yvw0TZk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z-hKYSo4Zdo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=99-C0MqPJrI&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=OywhBoHPoJM&feature=youtu.be  

 

 
 
EduCaixa, cap a l’educació del segle XXI 
 

EduCaixa engloba tota l’oferta educativa de la Fundació ”la Caixa” i promou i 

impulsa la transformació educativa amb la finalitat de respondre a les 

necessitats de la societat del segle XXI. 

 

El programa es dirigeix a l’alumnat i el professorat d’educació infantil, primària, 

secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. Els seus objectius 

principals són: promoure el desenvolupament competencial de l’alumnat a 

través de programes educatius, recursos i activitats; la formació professional 

docent a partir de recursos i programes formatius com el de lideratge per a 

l’aprenentatge, i la promoció de la transformació de l’educació basada en l’ús 

de les evidències. 

  

 

 

Més informació: 

 

Departament de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 679 266 341 / apuig@fundaciolacaixa.org  
@FundlaCaixaCAT / @ariadna_puign 

 

Sala de Premsa Multimèdia: https://premsa.lacaixa.org/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OywhBoHPoJM&feature=youtu.be
mailto:apuig@fundaciolacaixa.org

