
 

 

 
 

 
 
 
CIÈNCIA CIUTADANA – COACT 
Construcció, participació i seguiment d’una conversa digital per a 
la promoció de la salut mental comunitària  
 
El projecte CoAct i l’Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona s’uneixen per fer arribar 
la Ciència Ciutadana als centres educatius de la ciutat, en el marc del Programa Ciència 
Ciutadana a les Escoles. Amb aquest Programa, coordinat per l’Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB), l’alumnat s’endinsarà en l’aspecte més social de la ciència ciutadana; 
centrant-se en l’estudi de les interaccions socials quotidianes de les persones que 
pateixen un problema de salut mental, incloent-hi els seus familiars i cuidadors. 
 
L’alumnat participarà en la construcció d’una conversa digital (chatbot) que socialitza 
l’experiència personal dels seus participants. Posteriorment reflexionarà col·lectivament 
sobre el significat i les interpretacions a les respostes obtingudes. 
 

 

A QUI VA ADREÇAT: Centres 
públics de les zones del lloc 
d’experimentació. 

ETAPA: ESO i Batxillerat / Un grup 
classe 

CALENDARI: 2n i 3r trimestre 

LLOC D’EXPERIMENTACIÓ: Raval 
Sud i Gòtic Sud 

 

CONTEXT 

Com poden participar els col·lectius vulnerables en el disseny d’un projecte de recerca? CoAct 
és un projecte europeu pioner, liderat per OpenSystems, que uneix la ciència ciutadana i les 
ciències socials; proposa una nova manera de fer recerca en la qual els ciutadans es 
converteixen en co-investigadors. 

A Catalunya, CoAct se centra en la recerca en l’atenció a la salut mental i compta amb la 
participació de la FSMC (Federació Salut Mental Catalunya). Amb l’ajuda d’experts, grups de 
ciutadans amb problemes mentals participen en el co-disseny i la coproducció de la recerca. A 
partir de les seves experiències, dubtes, dilemes o qualsevol altra vivència personal es generen 
micro-històries que interpel·laran al participant d’una conversa digital (chatbot) al mòbil. Les 
respostes dels ciutadans es processaran amb ciència de dades. 

  

https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/oficina-de-ciencia-ciutadana
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OpenSystems, grup de recerca que lidera CoAct, ha desenvolupat projectes relacionats amb 
l’aprenentatge en ciències: BeePath (secundària), Jocs pel Canvi Social (secundària), xAire 
(primària). En tots els casos s’hi ha combinat educació, recerca i Aprenentatge i Servei (ApS) 
amb l'ús de la tecnologia i amb intervencions a l’espai públic. 

Promoguda per l’ICUB, l’Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona neix amb l’objectiu de 
promoure una nova manera de fer recerca, induïda per l'esclat de la tecnologia i les xarxes 
socials. La facilitat per comunicar-se, mitjançant dispositius o telemàticament, ha dut la comunitat 
científica i la ciutadania a generar i compartir resultats i inquietuds. 

 

OBJECTIUS 
 

● Comprendre el funcionament d'eines tecnològiques com el chatbot, amb aplicacions 
didàctiques. 

● Identificar els valors i la importància de la salut mental a la societat i reflexionar sobre 
la importància de l’atenció comunitària en salut mental.  

● Identificar, diagnosticar i proposar solucions als problemes en el model d’atenció 
comunitària en salut mental dins el barri. 

● Consolidar els coneixements adquirits mitjançant l’explicació/presentació a altres 
col·lectius, com ara la família i veïnat, convidant-los a participar en la recerca. 

● Entendre la importància del pont entre gestors, ciutadans i investigadors. 

● Treballar cooperativament en projectes, desenvolupar l’esperit crític i el compromís 
social. 

● Viure de primera mà el mètode científic i visualitzar el valor social d’aquesta 
aproximació basada en la Ciència Ciutadana.  

 
 

A QUI VA ADREÇAT 
 
Centres públics d’ESO i Batxillerat de les zones d’experimentació. Un grup classe. 

 

CALENDARI 
 
Un trimestre (durant els dos darrers trimestres del curs, preferiblement el darrer). 

 

DESCRIPCIÓ 
 

Es recomana el treball en equip amb alguna entitat de barri. Mitjançant el chatbot, l’alumnat 
compartirà experiències i debatrà de forma segura i anònima sobre problemàtiques que afecten 
els col·lectius que pateixen problemes de salut mental. Posteriorment, analitzarà i interpretarà 
les dades obtingudes. 
 
L’alumnat participarà en diversos aspectes de la recerca: enriquirà els continguts del chatbot, 

compartirà les experiències dins el seu nucli familiar i del barri, promourà la participació i discutirà 

obertament el significat i les interpretacions a les respostes obtingudes, i plantejarà accions 

d'acord amb les evidències recollides. 
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Treballarà en l’atenció comunitària a aquests col·lectius en quatre nivells: 
 

1. Identificarà al barri els espais que reforcen i donen suport,  

2. Reflexionarà col·lectivament sobre els models d’atenció en salut comunitària i sobre la 

seva importància, valor i dificultats, amb especial atenció a famílies,  

3. Promourà de l’ús del chatbot en l’entorn proper  

4. Analitzarà i interpretarà les dades. 

Per tal d’avaluar l’assoliment dels objectius del Programa de Ciència Ciutadana a les Escoles, es 
realitzarà una avaluació prèvia i posterior a la seva realització. Aquesta avaluació es realitzarà 
conjuntament, de forma coordinada, entre l’Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona i l’equip 
investigador del projecte i avaluarà qüestions com ara, els coneixements adquirits per l’alumnat 
o la implicació del centre en el Programa.  
 

 

FORMACIÓ ASSOCIADA 
 

En horari no lectiu es realitzarà una introducció sobre Ciència Ciutadana orientada als docents 
(2 h).  

En horari lectiu, es realitzen 5-6 hores de sessions presencials en diferents dies. S’ofereix la 
possibilitat de fer una sessió a la Universitat de Barcelona. 

• Formació teòrica: Introducció al projecte i discussió sobre salut comunitària (2 h). 

• Formació pràctica: treball de camp pel barri (2 h), anàlisi i interpretació de les dades 
obtingudes (2 h) i conclusions (1 h). 

• També s’ofereixen hores d’assessorament a distància per al seguiment del procés de 
recollida de dades (2-4 h) i resolució de dubtes.  

Les escoles hauran de treballar autònomament en el projecte un mínim de 6 h. 

Aquesta formació certificarà 15 hores al professorat que hi participi. 

 

QUÈ SE N’ESPERA 
 

S’espera que el Programa aporti al centre: 

 

● Una acreditació de participació en el Programa lliurada per l’Oficina de Ciència Ciutadana. 
Es lliurarà una acreditació per centre. 

● Formació a docents i alumnat per transmetre'ls com realitzar el mostreig i posterior anàlisi 
de les mostres.  

● El material necessari (plantilles, protocols, i informació general) per poder realitzar el 
projecte. 

● Un retorn als participants sobre els resultats científics obtinguts gràcies a la seva 
col·laboració. 

 

S’espera que el centre aporti al Programa: 

 

● Col·laboració en la coordinació de les diferents fases del projecte, junt amb els 
responsables científics, garantint el seu assoliment en els terminis acordats.  
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● La realització d’una sortida amb l’alumnat a un equipament de proximitat/associació de barri 
que treballi en salut comunitària. 

● Un seguiment rigorós del protocol científic, registrant les dades obtingudes a la plataforma 
corresponent, segons els criteris de qualitat detallats per l’equip científic. 

● La voluntat de conèixer noves metodologies de recerca, essent capaç d’integrar-les tenint 
en compte la realitat del centre i la tipologia de l’alumnat. 

● Difusió del treball realitzat i els resultats aconseguits. Aquesta difusió pot ser interna, 
mitjançant activitats realitzades al centre o materials físics, com ara un pòster; o externa, 
mitjançant publicacions al web o xarxes socials (tenint cura de mencionar, o etiquetar, 
sempre l’Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona i el projecte de Ciència Ciutadana). 

● La creació d’una cadena divulgativa, fent arribar l’app a persones de l’entorn de l’alumnat. 

● El compromís de continuar el projecte de recerca durant els cursos vinents, més enllà de 
la participació en el Programa, sempre que el projecte de Ciència Ciutadana estigui 
dissenyat per poder treballar de forma autònoma. Mitjançant la transferència dels 
coneixements adquirits per part del professorat (i alumnat), el centre escolar continuarà 
participant en el projecte de recerca, donant continuïtat a les mesures iniciades sota la 
supervisió de l’equip investigador. En cas que fos necessari, el centre podria comptar amb 
un assessorament puntual per part de l’equip del projecte de Ciència Ciutadana, però 
sempre fora del Programa. 

 

CONTACTE 
 

Susana Navarro (Consorci d’Educació): snavarro.ceb@gencat.cat 

Josep Perelló (OpensSystems - UB): josep.perello@ub.edu  
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