
 

Nota de premsa 

 

Arrenca la 5a. edició d’Investiga amb RecerCaixa!, impulsada per l’Obra Social ”la Caixa” 

en col·laboració amb l’Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) 

  

Prop de 1000 alumnes de primària es 

convertiran en investigadors amb el programa  

RecerCaixa  

 
 Investiga amb RecerCaixa! una activitat adreçada a estudiants de 10 a 12 anys, 

comença la seva 5a edició a Catalunya. La iniciativa facilita el contacte directe 

entre investigadors de primera línia del programa RecerCaixa i escoles de 

primària per desenvolupar conjuntament projectes interdisciplinaris de recerca 

a l’escola. Dels 947 alumnes que participen en aquesta 5a. edició, 715 provenen 

d’escoles de Barcelona i província, 102 de l’àrea de Tarragona, 70 de Girona i 

60 de Lleida. 

 

 El principal valor diferencial d’aquest programa rau en el treball directe dels 

investigadors amb els alumnes. També destaquen la innovació pedagògica que 

aporta als centres, el suport que reben els mestres per a l’execució del projecte 

durant tot el curs, el treball de recerca d’alta qualitat que realitzen els alumnes i 

la relació personal i la col·laboració que s’estableix entre les escoles i els 

investigadors. 

 

 En aquesta 5a. edició, hi participen investigadors de set universitats de 

Catalunya (UB, UPF, UdG, URV, UdL, UOC i URL). 

 

 Els estudiants de les 21 escoles participants, duran a terme projectes sobre 

temes de ciències socials, humanitats, cientificotècnics o de ciències de la 

salut que actualment són objecte de recerca a Catalunya, com ara: la 

investigació del cervell humà, la comunicació entre l’entorn sanitari i les 

famílies, tècniques de mineria de dades, o models col·laboratius de gestió de 

l’espai públic entorn l’esport, entre d’altres. 
 

 L’activitat s’emmarca dins el programa de recerca d’excel·lència RecerCaixa de 

l’Obra Social ”la Caixa” en col·laboració amb l’Associació Catalana 



d’Universitats Públiques (ACUP), i vol introduir noves metodologies de treball a 

les escoles, així com donar a conèixer a l’alumnat els beneficis que la recerca 

aporta a la societat. 
 

 

Barcelona, 28 de novembre de 2017. Un total de 947 alumnes de 5è. i 6è. de primària de 

centres escolars de tot Catalunya participaran en la 5a. edició de l’activitat Investiga amb 

RecerCaixa!, que ahir es va presentar a les escoles. La iniciativa proposa que els estudiants 

desenvolupin un treball d’investigació al llarg del curs 2017-2018 vinculat a diferents 

projectes de recerca actualment en curs a Catalunya, amb el suport dels investigadors 

que els lideren, que participen voluntàriament en la iniciativa i formen part del programa de 

recerca d’excel·lència RecerCaixa, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” en col·laboració 

amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). 

  

A l’acte de presentació, els científics han explicat directament als nens i als mestres de 

les escoles que participen en aquesta activitat per quin motiu van decidir ser 

investigadors, com és el dia a dia d’aquesta feina, quines millores socials pot aportar la 

recerca i quin és l’objectiu del seu projecte. També els han ofert consells per orientar el seu 

treball i han respost a les preguntes que els alumnes els han formulat espontàniament. 

  

L’activitat forma part d’un conjunt d’accions que l’Obra Social ”la Caixa” i l’ACUP van posar 

en marxa fa cinc anys per apropar la recerca a l’escola i mostrar als joves com aquesta 

tasca pot contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones i a fer avançar la societat. Al 

final del curs, els alumnes participen en un congrés científic per mostrar la seva recerca a la 

resta d’escoles. 

  

Projectes seleccionats 

Els temes sobre els quals els nens faran els seus treballs estan vinculats a projectes en què 

actualment estan treballant els investigadors que els donaran suport, i aborden qüestions 

tant de l’àmbit de la salut pública com de les ciències socials o les humanitats: des de 

la investigació del cervell humà i els beneficis de la musicoteràpia o com millorar la 

comunicació entre els metges i les famílies, fins a nous models col·laboratius per a una 

millor administració dels espais públics per fer esport, la protecció de nuclis històrics de les 

ciutats, o la construcció de bancs de dades d’ús públic sobre el patrimoni.  
 

Trobareu més informació en l'adjunt  

A l'annex consten tots els investigadors, els projectes que lideren, i les escoles que 

participen aquest curs escolar en l'activitat. 
 

Per a més informació: 

Comunicació RecerCaixa 

http://www.recercaixa.cat/ca/EspaiCienciaISocietat/RC_i_nens/


Rosario Martínez: 933 160 912 / 933 160 919 / comunicacio@recercaixa.cat  

www.recercaixa.cat 
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

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

http://www.lacaixa.es/obrasocial   

mailto:comunicacio@recercaixa.cat
http://www.recercaixa.cat/
mailto:iroch@fundaciolacaixa.es
http://www.lacaixa.es/obrasocial


ANNEX I 
 
 

Escoles per demarcació 

 
 
Escoles de Barcelona i demarcació 

 Escola Virolai (Barcelona) 

Treballarà el Projecte de recerca: “Modernisme: Accés Obert”  

Investigadora: Mireia Freixa i Serra (Universitat de Barcelona) 

 

 Escola Garbí Pere Vergés (Esplugues) 

Treballarà el Projecte de recerca: “Impacte de la teràpia musical en la millora 

motora, emocional i en la qualitat de vida de pacients aguts amb ictus”  

Investigador: Dr. Antoni Rodríguez-Fornells (Universitat de Barcelona)  

 

 Escola Samuntada (Sabadell)  

Treballarà el Projecte de recerca: “Modernisme: Accés Obert”  

Investigadora: Mireia Freixa i Serra (Universitat de Barcelona) 

 

 Escola Collserola (Sant Cugat del Vallès)  

Treballarà el Projecte de recerca: “Models col·laboratius de gestió de l'espai Públic 

per a la promoció de l'activitat fisicoesportiva”  

Investigadora: Sacra Morejon Torné (Universitat Ramon Llull) 

 

 Escola Roc Blanc (Viladecavalls) 

Treballarà el Projecte de recerca: “JUNTS: Superant barreres socioeducatives i 

afavorint l'alfabetització sobre les interferències i dificultats de comprensió de la 

informació i documentació dirigida a famílies d'infants afectats per malalties rares”  

Investigadors: Rosa Estopà Bagot (Universitat Pompeu Fabra; Manuel Armayones 

(Universitat Oberta de Catalunya).  

 

 Escola Les Roques Blaves (Esparreguera) 

Treballarà el Projecte de recerca: “SCRIBA. Anar a cal notari a la Catalunya 

medieval”  

Investigador: Daniel Piñol Alabart (Universitat de Barcelona) 

 

 Escola Sant Domènec (Santa Margarida i els Monjos) 

Treballarà el Projecte de recerca: “Modernisme: Accés Obert”  

Investigadora: Mireia Freixa i Serra (Universitat de Barcelona) 

 

 Escola Vedruna El Carme (Sant Sadurní d'Anoia) 

Treballarà el Projecte de recerca: “Impacte de la teràpia musical en la millora 

motora, emocional i en la qualitat de vida de pacients aguts amb ictus”  

Investigador: Antoni Rodríguez-Fornells. Universitat de Barcelona 

 



 

 

 

 Escola Rellinars (Rellinars) 

Treballarà el Projecte de recerca: “Modernisme: Accés Obert”  

Investigadora: Mireia Freixa i Serra (Universitat de Barcelona) 

 

 Escla Fluvià (Barcelona) 

Treballarà el Projecte de recerca: “Impacte de la teràpia musical en la millora 

motora, emocional i en la qualitat de vida de pacients aguts amb ictus”  

Investigador: Antoni Rodríguez-Fornells. Universitat de Barcelona 

 

 Escola El Sol i la Lluna (Castellar del Vallès) 

Treballarà el Projecte de recerca: “JUNTS: Superant barreres socioeducatives i 

afavorint l'alfabetització sobre les interferències i dificultats de comprensió de la 

informació i documentació dirigida a famílies d'infants afectats per malalties rares”  

Investigadors: Rosa Estopà Bagot (Universitat Pompeu Fabra; Manuel Armayones 

(Universitat Oberta de Catalunya).  

 

 Escola Sant Esteve (Castellar del Vallès) 

Treballarà el Projecte de recerca: “Impacte de la teràpia musical en la millora 

motora, emocional i en la qualitat de vida de pacients aguts amb ictus”  

Investigador: Antoni Rodríguez-Fornells. Universitat de Barcelona 

 

 Escola Doctor Trueta (Viladecans)  

Treballarà el Projecte de recerca: “El llegat mediàtic del Patrimoni Industrial: 

Aplicació de tècniques de mineria de dades sobre fons documentals històrics per 

reconstruir la història del patrimoni industrial català”  

Investigador: Jordi Martí Henneberg (Universitat de Lleida) 

 

 Escola La Serreta (Santpedor) 

Treballarà el Projecte de recerca: “SCRIBA. Anar a cal notari a la Catalunya 

medieval”  

Investigador: Daniel Piñol Alabart (Universitat de Barcelona) 

 

 Escola Les Fontetes (Cerdanyola del Vallès) 

Treballarà el Projecte de recerca: “Models col·laboratius de gestió de l'espai Públic 

per a la promoció de l'activitat fisicoesportiva”  

Investigadora: Sacra Morejon Torné (Universitat Ramon Llull) 

 

 Escola Sant Gabriel (Viladecans) 

Treballarà el Projecte de recerca: “JUNTS: Superant barreres socioeducatives i 

afavorint l'alfabetització sobre les interferències i dificultats de comprensió de la 

informació i documentació dirigida a famílies d'infants afectats per malalties rares”  

Investigadors: Rosa Estopà Bagot (Universitat Pompeu Fabra; Manuel Armayones 

(Universitat Oberta de Catalunya).  

 



 

Lleida i demarcació 

 Escola Pau Claris (La Seu d’Urgell) 

Treballarà el Projecte de recerca: “El llegat mediàtic del Patrimoni Industrial: 

Aplicació de tècniques de mineria de dades sobre fons documentals històrics per 

reconstruir la història del patrimoni industrial català”  

Investigador: Jordi Martí Henneberg (Universitat de Lleida) 

  

 

Girona i demarcació 

 Quatre Vents (Blanes) 

Treballarà el Projecte de recerca: “El llegat trobadoresc en la construcció de la 

identitat europea: l'aportació de les Corts catalano‐aragoneses medievals”  

Investigadora: Miriam Cabré Ollé (Universitat de Girona) 

 

 Escola de Bordils (Bordils) 

Treballarà el Projecte de recerca: “El llegat trobadoresc en la construcció de la 

identitat europea: l'aportació de les Corts catalano‐aragoneses medievals”  

Investigadora: Miriam Cabré Ollé (Universitat de Girona) 

 

 

Tarragona i demarcació 

 Escola La Vitxeta (Reus) 

Treballarà el Projecte de recerca: “Paisatge i patrimoni identitari d’Europa: ciutats 

catedralícies com a records vius”  

Investigadors: Gerardo Boto (Universitat de Girona), i Mario Arias (Universitat 

Rovira i Virgili).  

 

 Escola Aura (La Canonja) 

Treballarà el Projecte de recerca: “Paisatge i patrimoni identitari d’Europa: ciutats 

catedralícies com a records vius”  

Investigadors: Gerardo Boto (Universitat de Girona), i Mario Arias (Universitat 

Rovira i Virgili). 


