
MIREIA MAURICIO (alumna de 1r Batxillerat) 

2n any en el PROGRAMA JOVES I CIÈNCIA 

COL·LEGI SANT JOSEP 2013-2014 

 

L’alumna del Sant Josep, Mireia Mauricio va ser una de les 50 seleccionades dels 856 

alumnes catalans presentats 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. 

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 varen ser: 

 

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. 

 

 
 

Aquesta és l’experiència de la Mireia durant l’estiu passat a Planes de Son:  

 

“Cada grup fa activitats diferents dins del laboratori però tots tenim les mateixes hores lliures 

on ens podem ajuntar per xerrar o jugar a escacs. Allà dalt no hi ha wifi ni cobertura i estan 

prohibits els mòbils, per tant, és molt més fàcil conèixer a les 48 persones amb qui et trobes en 

aquell moment. Al principi semblava horrible no poder tenir mòbil durant dues setmanes però, 

un cop allà, s’agraeix moltíssim. 

Cal dir, que hi ha un grup especial als que anomenàvem “astrosecta” format pels d’astronomia, 

els quals no coincidien amb horaris amb nosaltres ja que dormien durant el dia i feien vida 

durant la nit per tal de poder observar i estudiar les estrelles. Una nit molt especial va ser la 



que ens van deixar anar a dormir més tard de les 11 i els d’astronomia ens van fer una classe 

magistral sobre tot el que havien après durant les estades. Va ser preciós. 

Altres activitats diferents d’estar-se sempre al laboratori com és el cas dels de De l’ADN a la 

malaltia, van ser les llarguíssimes excursions que feien els de clima. Van estudiar la fauna i flora 

dels voltants.  

El diumenge, dia de descans de classes, vam anar a fer una excursió tots junts amb els 

diferents investigadors. Va ser impressionant poder anar escoltant les diferents explicacions 

dels diferents àmbits de coneixement que es van ajuntar a dalt de les muntanyes. Un cop es 

van acabar les dues setmanes, cada grup va haver de fer una presentació davant dels pares 

explicant tot el que havíem après, treballat i descobert.  

Un cop vam haver marxat a casa vam haver de seguir treballant. Al gener havíem de presentar 

un article científic propi. Ens van ajudar els investigadors i ens van assignar un tutor però la 

feina l’havíem de fer nosaltres. Van ser uns mesos força durs perquè començàvem batxillerat i 

necessitàvem un bon article per poder entrar a la segona fase del projecte. Al mes d’abril ens 

han dit la nostra destinació per aquest estiu a algun dels centres d’investigació on teníem plaça 

reservada.“ 

 
 

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.  

 

En aquest segon any, la Mireia Mauricio ha estat assignada al Centre de 

Regulació Genòmica (CRG) on passarà tres setmanes aquest estiu. Aquest 

centre d’investigació es troba a Barcelona i és el millor centre de genòmica 

d’Espanya, el 4t d’Europa i el 9è del món. El projecte que durà a terme es diu 



“Biologia de sistemes” en el laboratori de Manuel Irimia i Jon Permanyer, en un 

horari de 5 hores i mitja diàries de laboratori als matins treballant sobre la 

transcripòmica del desenvolupament i evolució de vertebrats, amb conferències 

personalitzades per les tardes. 

 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

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.  

 

 


