
3r CONCURS DE TREBALLS CIENTÍFICS DE LA SETMANA DE LA
CIÈNCIA 2011

ACTA DEL JURAT

El Departament d’Ensenyament, a través dels CESIREs, i en col·laboració amb la
Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca, han convocat en el marc de la
Setmana de la Ciència el 3r Concurs de Treballs Científics. Amb motiu de les
efemèrides d’enguany els materials produïts han d’estar relacionats amb l’any
internacional de la química i dels boscos, entenent aquests temes de la manera més
oberta i transversal possible.

A Barcelona, el dia 17 de novembre de 2011 a les 12h, es reuneix el jurat a SSCC del
Departament d’Ensenyament per tal d’emetre el veredicte de concurs.

Els integrants del jurat són:
− Jordi Regalés, representant del CESIRE-AULATEC

− Joan Jareño, representant del CESIRE-CREAMAT

− Montse Cabello, responsable del CESIRE-CDEC

− Jesús Chivite, representat del CESIRE-CDEC

− Francina Martí, representant del CESIRE-CIREL

− Pilar Reverté, representat del CESIRE-CERES

− Juanjo Cárdenas, representant d’Educat 2.0

− Sonia Herrero, representant del FICSR
Actua com a secretari Xavier Ripoll, membre del Servei d’Innovació i Formació de
l’Educació Secundària.

El concurs està obert a tots els nivells educatius, des de l’educació infantil al Batxillerat
i a la Formació Professional, i els premis s’atorguen en quatre categories:

A. Educació infantil i cicle inicial
B. Cicle mitjà i cicle superior
C. ESO
D. Batxillerat i FP

Un cop valorats els treballs, i d’acord a les bases del concurs, el jurat creu convenient
deixar desertes les categories B i C i atorgar un primer premi a la categoria A i un
primer i segon premi i accèssit a la categoria D.



En la valoració dels treballs s’ha tingut en compte la qualitat dels continguts, el grau de
creativitat, l’adequació, la correcció i la coherència en la modalitat d’expressió
escollida, així com les explicacions del propi alumnat pel que fa la idea més important
que ha volgut transmetre en el seu treball, el motiu de la tria, així com el que pensa
que ha après durant la seva realització.

El jurat vol felicitar a tots els participants —alumnes, mestres i professorat i centres
educatius— i especialment als treballs premiats. D’altra banda, els anima a seguir
treballant amb el mateix esperit investigador en la construcció del coneixement
científic.

Els treballs guardonats en el 3r Concurs de Treball Científics són:

Categoria A. Educació infantil i cicle inicial

1r premi Nom del treball: "L'aigua mineral: és un mineral?"
Format: Presentació amb diapositives
Centre: Escola Mare de Déu del Remei. Alcover:
Elaborat per: nens i nenes de 2n de cicle inicial
Professorat responsable: Pepita Guerra

Categoria D. Batxillerat i FP

1r premi Nom del treball: “Sensors químics i biosensors III”
Format: Web
Centre: Escola Immaculada Concepció Horta, Barcelona
Elaborat per: 2n Batxillerat
Professorat responsable: Judit Artigas Pursals

2n premi Nom del treball: “Oxidant elements”
Format: Vídeo
Centre: Escola Pia de Sitges
Elaborat per: Batxillerat i FP
Professorat responsable: Josep Corominas Viñas

Accèssit: Nom del treball: "Xina i Catalunya, més a prop des de la Química"
Format: Web
Centre: L’Anunciata, Lleida
Elaborat per: 1r Batxillerat
Professorat responsable: Mª Cristina Rourera Jovellar


