
 
 
 

 

 
 

 
 
 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA 

CIÈNCIA CIUTADANA - RIUNET  
 
 

OFERTA 

Dos centres públics (1 grup-classe per centre). No és necessari que es trobin a les 

zones del lloc d’experimentació. 

 

 
REQUISITS 
 
Els centres que vulguin participar en el projecte hauran de complir una sèrie de requisits: 

 Han de conèixer el mètode de treball cooperatiu i estar mínimament familiaritzats a 

treballar per projectes. 

 Han de tenir disponibilitat de dispositius mòbils i poder treballar amb ordinador a l’aula 

de manera puntual. 

 Han d'estar capacitats per dur a terme una sortida amb l’alumnat pel barri i autoritzar-los 

a utilitzar el telèfon mòbil en aquesta sortida. 

 Han de difondre els resultats de la recerca realitzada dins del programa en l’acte final de 

cloenda en forma de producte final (vídeo i/o pòster), i/o fora del centre educatiu, tal 

com es detalla a l’apartat “Què se n’espera” a la fitxa descriptiva del programa. 

 En la mesura del possible, sempre que el projecte permeti treballar de forma autònoma, 

és desitjable que el centre continuï la recerca en cursos/anys posteriors, per tal de 

contribuir a la construcció col·lectiva del coneixement. 
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
Un cop feta la sol·licitud, l’organització enviarà un formulari al centre per recollir dades addicionals 
i concretes. 
 
 

CRITERIS DE SELECCIÓ 
 

 Prioritat de centres d’alta complexitat. 

 Equilibri entre centres de nova incorporació i centres que puguin donar continuïtat al 
projecte començat en cursos anteriors. 

 Prioritat de centres situats en les zones d’experimentació. 

 Equilibri amb les assignacions d’altres programes de ciència ciutadana i/o de l’àmbit de 
ciència, recerca i tecnologia. 

 Trimestre en què es desenvoluparà el programa. 

 Nombre d’alumnes i curs. 
 
 
 

COMISSIÓ DE SELECCIÓ 
 
La comissió de selecció que valorarà les sol·licituds i determinarà les adjudicacions estarà 
formada per: 
 

a) Una persona referent del Consorci d’Educació de Barcelona. 
 
b) Una persona experta de l’Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona. 

 


