Viladecans, 10 de maig de 2017
C8F/16-17

Els alumnes de 4t d’ESO del nostre centre estan participant aquest curs en un projecte europeu de ciència ciutadana
anomenat STEMforYOUTH (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques per a la gent Jove
http://www.stem4youth.eu/
en
col·laboració amb la Universitat de
Barcelona i amb el suport financer de la
Comissió Europea.
El nostre centre ha estat un dels únics tres
centres de Catalunya seleccionat per
formar part d’aquest projecte, en el qual
participen altres centres d’ Àustria,
Croàcia, Espanya, Grècia , Itàlia i Polònia.
Cal destacar que, amb la supervisió del
grup Opensystems de la Universitat de
Barcelona
http://www.ub.edu/opensystems/ca/, els nostres alumnes han participat de forma autònoma en el plantejament de
l’experiment a realitzar – relacionat amb les persones i el seu entorn – així com en el disseny de l’activitat al carrer a
partir dels seus propis interessos i preocupacions, en diverses sessions de treball al llarg del curs.
L’acte central d’aquest projecte consistirà en una acció pública que tindrà lloc el proper divendres 12 de maig de
12:00 a 19:00 hores a la Rambla de Viladecans a l’altura del carrer Mossèn Cinto Verdaguer, amb el suport de la
Xarxa per a la Innovació Educativa de Viladecans https://goo.gl/maps/TfsQsAGZPrD2 , en la qual es proposarà als
vianants participar en un joc de tipus dilema, amb el suport d’una aplicació per iPad, amb la què interactuaran els
voluntaris i recollirà la seva activitat per tal de copsar l’ús que fan dels espais públics de Viladecans i del seu grau de
satisfacció al respecte.
Els resultats d’aquesta experiència es publicaran en revistes científiques internacionals i es presentaran en
congressos mundials relacionats amb la ciència ciutadana.
Per tal que tot aquest esforç sigui recompensat amb la validació dels seus resultats per part de la comunitat
científica, cal que hi participi un nombre elevat d’habitants de Viladecans en l’activitat proposada; és per això que
us demanem la vostra participació com a voluntaris en l’experiment.
Us esperem doncs a tots i totes aquest divendres de 12:00 a 19:00 a la Rambla!
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