
MIREIA MAURICIO (alumna de 4t d’ESO) 

SELECCIONADA PER AL PROGRAMA JOVES I CIÈNCIA 

COL·LEGI SANT JOSEP 2012-2013 

 

L’alumna del Sant Josep, Mireia Mauricio ha estat una de les 50 seleccionades per a 

participar en el prestigiós programa Joves i Ciència de la Fundació Catalunya-La 

Pedrera. 

Aquest programa va adreçat als alumnes de 4t ESO dels instituts i col·legis de 

secundària de Catalunya i pretén promoure les vocacions científiques entre els joves, 

donant l’  oportunitat de participar en estades de ciència, fer recerca a laboratoris 

científics de reconegut nivell i formar part de programes internacionals de ciència. 

En la primera fase s’hi van presentar 856 alumnes catalans, 5 dels quals eren del 

nostre col·legi. En la segona, van ser preseleccionades les alumnes del Sant Josep, 

Anna Rosell de 4t ESO A i Mireia Mauricio de 4t ESO C qui, finalment ha estat 

escollida per a formar part del projecte.  

El programa es divideix en tres parts i té una durada de tres anys. La primera comença 

el juliol de 2013 i els joves seleccionats viuen una experiència de recerca científica al 

MónNatura Pirineus, treballant en un dels 5 projectes liderats per investigadors de 

primera línia i convivint 13 dies en un paratge idíl·lic als Pirineus. 

Els àmbits d’investigació són: 

 



1. L'univers observable: asteroides, exoplanetes i lents gravitacionals, projecte 

liderat per investigadors de l'Institut de Ciències de l'Espai (CSIC-IEEC) i de 

l'Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). 

 

2. T'agradaria fer investigació sobre l'univers?  Permet introduir l’estudiant en les 

tècniques actuals d'astronomia observacional, fent ús de l'instrumental i dels 

mètodes professionals de l'observatori de MónNatura Pirineus. Es connecta 

també amb telescopis robòtics de l'Observatorio del Teide. 

 

3. De l'ADN a la malaltia: un viatge per la biologia tridimensional de les proteïnes. 

Desenvolupat per investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de 

Barcelona (IRBBarcelona).  

 

4. La química a la vida quotidiana. Una introducció al món de la química 

mitjançant l'experimentació, amb eines quotidianes i utilitzant mètodes científics 

de recerca bàsica, que  permeten entendre la teoria i aprendre a raonar com un 

autèntic investigador químic.  

 

5. Canvi climàtic i canvi global a l'alta muntanya és un projecte desenvolupat per 

investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i treballen en el camp del canvi 

climàtic i de l'impacte dels humans en el medi ambient. 

 

Tots aquests projectes fan servir el català i/o el castellà com a llengua vehicular. No 

obstant, un bon nivell de llengua anglesa és important, ja que molts dels textos escrits i 

algunes classes són en aquest idioma.  

 

El segon any, els estudiants, havent finalitzat el primer curs de batxillerat científic i/o 

tecnològic, poden continuar tenint experiències en ciència, en un centre de recerca o 

en un programa internacional.  

 

Finalment, en l’última fase del programa, els joves proposen un projecte a 

desenvolupar, ja sigui en un centre d’investigació local o en un programa internacional 

de ciència on siguin acceptats.  
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