
 

 

 
 
 
 
A l’atenció de l’equip directiu,  
 
 
Benvolgudes i benvolguts, 
 
 
El Consorci d’Educació i l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament 
amb els centres de recursos pedagògics (CRP) de la ciutat, hem iniciat el projecte Impuls 
a la recerca  amb l’objectiu de potenciar, coordinar i difondre les iniciatives que s’estan 
duent a terme a la ciutat pel que fa a la recerca en l’educació primària, la secundària 
obligatòria i el batxillerat i, alhora, garantir l’accés als recursos que ofereix la ciutat per a 
l’elaboració dels treballs de recerca.  
 
Una de les accions previstes per aquest curs és la Mostra de Recerca Jove a BCN  que 
es farà en el marc de la Festa de la Ciència organitzada per l’Institut de Cultura de 
Barcelona i que tindrà lloc el 13 i 14 de juny al Parc de la Ciutadella . Ens agradaria que 
aquesta trobada servís per a donar a conèixer els treballs de recerca més reeixits i 
reconèixer l’esforç realitzat per l’alumnat i el professorat que el tutoritza. També volem que 
sigui una jornada d’intercanvi en què professionals i gent experta en diferents àmbits del 
coneixement dialoguin amb els i les joves estudiants. S’editarà una publicació amb la 
síntesi dels treballs seleccionats i amb un reportatge més exhaustiu del procés de recerca 
realitzat per alguns alumnes amb el guiatge del professorat. 
 
Us trametem també les bases per a participar en la Mostra, que, com  en el cas dels Jocs 
Florals escolars, s’ha concebut com un procés en què, en primer terme hi ha una selecció 
dels treballs de batxillerat per part del centre, en una segona fase els finalistes es 
presenten a les mostres o fòrums organitzats pels CRP de cada  districte i, finalment, tres 
treballs es presentaran a la Mostra de ciutat. Si bé aquest és el patró de futur, actualment 
l’iniciem com a experiència pilot atès que no tots els districtes de Barcelona compten amb 
una mostra. En les bases s’especifica la manera com hi podeu accedir tots els centres de 
la ciutat. 
 
Pensem que és una bona manera d’incentivar la recerca a l’educació secundària i de 
premiar el rigor i els bons resultats de la tasca educativa i, per això, us animem a 
participar-hi. 
 
 
Salutacions cordials, 
 

 
 
Carme Massa Solé 
Directora de Centres  
Consorci d’Educació de Barcelona                                           

 

 
Barcelona, 15 de febrer de 2009 

 


