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Equip PAS 

Lluís Monfort, Maria Jesús Melo, Montserrat Casas, Sheila Carnerero, Montserrat Calero 

(Unitat Transversal de Gestió del Campus del Baix Llobregat) 

Equip PDI 

Jordi Gutiérrez, Lourdes Reig, Daniel López Codina, Jordi Berenguer, Joan Oca 

I un extens nombre de col·laboradors/es a les activitats.  
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Resum descriptiu del projecte 

Introducció 

El projecte que us presentem s’inicia el 2007, quan des del govern de Campus es decideix engegar un projecte que 

sigui capaç de donar a conèixer els estudis del campus. Us presentem l’evolució del mateix en els quatrienni 2007 a 

2010.  

L’encàrrec 

En aquest procés de configuració de campus, la relació amb l’entorn i més concretament amb l’entorn educatiu del 

nostre àmbit territorial es veu des de la direcció de les escoles i de campus com un element fonamental. Es va 

considerar imprescindible potenciar les activitats de promoció dels estudis. Aquestes activitats, més enllà de les 

tradicionals jornades de portes obertes, havien d’arribar a un públic més ampli, amb la voluntat de donar a conèixer 

la presència del campus a l’hora que fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre l’alumnat de l’entorn. 

Aquestes accions havien de permetre també anar teixint una xarxa de treball compartit amb els centres de 

secundària i administracions de l’entorn. 

L’equip de treball 

Per iniciar el disseny del projecte s’estableix un equip de treball composat pel delegat del rector al campus, els sots-

directors de promoció de l’ESAB i l’EPSC i la incorporació de 2 PAS de la UTG (Tècnic de Planificació, Promoció i 

Avaluació i la Cap de l’Àrea de Relacions Externes). Aquesta comissió actua com a nucli estratègic de direcció del 

projecte i a nivell més executiu és la UTG a través del seu personal tècnic la que implementa i materialitza les línies 

marcades.  

Els objectius estratègics  

• Situar la universitat en la quotidianitat del món educatiu, facilitant-ne l’accés i trencant les barreres 
socials i psicològiques que sovint fan de la universitat una fita inexplicablement inabastable per moltes 
persones. En aquest sentit col·laborar amb les administracions locals i de país en els projectes que 
desenvolupin sobre èxit escolar 

• Generar vocacions científiques entre l’alumnat de l’entorn que es tradueixi en estudiants/es per les 
nostres escoles 

• Convertir el nostre Campus en un centre de difusió de coneixement científic i tecnològic 

• Aconseguir una “imatge de marca”, que ens presenti com a punters en ciència i tecnologia, però alhora 
oberts, accessibles i participatius 

• Teixir les xarxes i les aliances necessàries per desenvolupar projectes que transcendeixin la dimensió 
educativa i ens permetin també ser motors de progrés econòmic i social en el nostre entorn  

El full de ruta 

 

 



 

 3 

 

 

Avaluació del projecte 

El full de ruta establert el 2007 s’ha anat acomplint de manera satisfactòria. Hem sabut desenvolupar els projectes i 

cercar les complicitats necessàries per a trobar-ne el finançament. 

En el seu quart any de desenvolupament la situació del campus és sensiblement diferent en termes de la seva 

visualització en el conjunt de la comarca, i en part és gràcies al projecte de foment de les vocacions científiques. 

L’avaluació quantitativa l’heu anat trobant durant la memòria, on s’analitza l’impacte de participació a les diferents 

activitats. Manca encara una avaluació qualitativa en termes d’impacte en la matrícula. Hi estem treballant i ens ho 

marquem com a objectiu pel 2011. 

El Campus del Baix Llobregat i les seves escoles, a través del projecte que us presentem,  estan actualment 

connectats amb uns 1250 nois i noies d’ESO i Batxillerat cada any, d’uns 125 centres diferents de més de 30 

municipis i en contacte amb més de 160 professors i professores de secundària.  

Hem desenvolupat el projecte en col·laboració amb institucions tan diverses com la Generalitat de Catalunya 

(Departament d’Educació, Departament de Treball, Departament d’Innovació, Universitats i Empresa), la Diputació 

de Barcelona (Àrea d’Educació), el Consell Comarcal del Baix Llobregat, i ajuntaments diversos del nostre àmbit 

territorial i més enllà (Badalona, Gavà, Viladecans, Castelldefels, Sant Boi i Sant Vicenç dels Horts). 
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Memòria del projecte 

 

Introducció 

El projecte que us presentem s’inicia el 2007, quan des del govern de Campus es decideix engegar un projecte que 

sigui capaç de donar a conèixer els estudis del campus. Us presentem l’evolució del mateix en els quatrienni 2007 a 

2010.  

Situació prèvia 

El Campus del Baix Llobregat (CBL) és un campus jove. Si bé l’edifici de EPSC s’inaugura el maig del 2001, no serà fins 

el 2005 quan s’inaugura l’edifici que allotja l’ESAB i fins el 2006 no entra en funcionament l’edifici de serveis de 

Campus. Des del 2007 fins ara han estat anys en els que s’ha treballat intensament per configurar un projecte de 

Campus. Durant aquest període s’han dut a terme importants accions en matèria d’organització interna i govern, de 

millora de les instal·lacions, de presència del CBL en el seu entorn social i econòmic, de promoció dels estudis, de 

millora dels accessos i les senyalitzacions i de millora dels entorns virtuals de treball. 

L’encàrrec 

En aquest procés de configuració de campus, la relació amb l’entorn i més concretament amb l’entorn educatiu del 

nostre àmbit territorial es veu des de la direcció de les escoles i de campus com un element fonamental. Es va 

considerar imprescindible potenciar les activitats de promoció dels estudis. Aquestes activitats, més enllà de les 

tradicionals jornades de portes obertes, havien d’arribar a un públic més ampli, amb la voluntat de donar a conèixer 

la presència del campus a l’hora que fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre l’alumnat de l’entorn. 

Aquestes accions havien de permetre també anar teixint una xarxa de treball compartit amb els centres de 

secundària i administracions de l’entorn. 

Per tant calia treballar a diversos nivells:  

1. Situant el campus en el seu entorn 

2. Donant a conèixer la seva docència i recerca, així com els seus àmbits d’expertesa 

3. Fomentant les vocacions científiques entre els i les joves 

4. Cercant la complicitat de les administracions 

L’equip de treball 

Per iniciar el disseny del projecte s’estableix un equip de treball composat pel delegat del rector al campus, els sots-

directors de promoció de l’ESAB i l’EPSC i la incorporació de 2 PAS de la UTG (Tècnic de Planificació, Promoció i 

Avaluació i la Cap de l’Àrea de Relacions Externes). Aquesta comissió actua com a nucli estratègic de direcció del 

projecte i a nivell més executiu és la UTG a través del seu personal tècnic la que implementa i materialitza les línies 

marcades.  

Aquesta estructura és la que s’ha anat consolidant i la que actualment funciona. 

Visió 

“ La presència d’un Campus territorial com el nostre ha de suposar una oportunitat d’aprenentatge pel conjunt 

d’habitants del territori, en especial per aquells que estan cursant estudis pre-universitaris. Fomentant les vocacions 

científiques i tecnològiques farem que més estudiants s’interessin per la ciència i la tecnologia i potser alguns 

d’ells/elles triïn el nostre Campus per cursar els seus estudis ” 

 

Missió 

“El Campus del Baix Llobregat ha de crear, desenvolupar i estendre un projecte que apropi l’alumnat a la universitat, 

que fomenti les vocacions científiques i tecnològiques i que es vinculi amb les necessitats de la societat que 
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l’envolta. Tot plegat amb el mandat estratègic d’ajudar al compliment del que anomenem tercera missió de la 

universitat” 

Els objectius estratègics  

• Situar la universitat en la quotidianitat del món educatiu, facilitant-ne l’accés i trencant les barreres 
socials i psicològiques que sovint fan de la universitat una fita inexplicablement inabastable per moltes 
persones. En aquest sentit col·laborar amb les administracions locals i de país en els projectes que 
desenvolupin sobre èxit escolar 

• Generar vocacions científiques entre l’alumnat de l’entorn que es tradueixi en estudiants/es per les 
nostres escoles 

• Convertir el nostre Campus en un centre de difusió de coneixement científic i tecnològic 

• Aconseguir una “imatge de marca”, que ens presenti com a punters en ciència i tecnologia, però alhora 
oberts, accessibles i participatius 

• Teixir les xarxes i les aliances necessàries per desenvolupar projectes que transcendeixin la dimensió 
educativa i ens permetin també ser motors de progrés econòmic i social en el nostre entorn  

Anàlisi de la situació de partida 

Aquest era un projecte complex en el que hi interactuaven molts factors de diferent tipus. Mitjançant l’anàlisi 

DAFO, vam aconseguir apuntar-ne molts  i ens va ajudar a definir el nostre pla d’acció per tal de potenciar aquells 

aspectes que afavorien el desenvolupament del projecte i aconseguir minimitzar aquells que podien dificultar-ne la 

seva execució. Això ens va ajudar a definir els objectius operatius del projecte. 

A qui ens dirigim i de quina manera? 

A primer cop d’ull destaca un desajust entre les característiques de les activitats de promoció d’estudis, sovint 

limitades a portes obertes, visites guiades i tutorització de treballs de recerca de batxillerat, sense perdre de vista 

les grans fires com el Saló Estudia, i la gran heterogeneïtat que presenta el món de l’educació no-universitària, 

sobretot pel que fa als interessos i grau maduratiu dels nois i noies. 

Tradicionalment les activitats de promoció dels estudis a la UPC, i a la majoria de les altres universitats, han tingut 

com a destinataris els i les alumnes de segon de Batxillerat. Aquesta tendència té la seva explicació en diversos 

factors: 

� El nombre d’alumnes que decideixen els estudis a cursar en el moment de triar l’opció universitària és 
molt elevat, entorn el 40% 

� L’alumnat de segon de batxillerat és, per edat i per interessos, el més semblant a l’estudiantat 
universitari, i s’ha visualitzat sempre per part del PDI com un col·lectiu assequible per a interactuar-hi 

� La proximitat del moment de la tria d’estudis permet la realització d’activitats més concretes i amb una 
sensació de relació cost-benefici més elevada 

 

Calia donar respostes heterogènies a la diversitat de l’alumnat. Però quines?  

 

 

El full de ruta 
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Per a dur a terme aquest full de ruta ens marquem una periodització de 4 anys, al final dels quals han d’estar en 

funcionament totes les accions 

2007: Definició del projecte i inici acció Treballs de Recerca de Batxillerat (TRB) 

2008: TRB i inici acció “Un dia a la Uni” i Mart XXI 

2009: TR, “Un dia a la Uni”, ampliació acció Mart XXI i inici dels Cursos per Professorat de Secundària 

2010: TR, “Un dia a la Uni”, Mart XXI, Cursos SEC, Estades  

Les accions del projecte 

 

Treballs de recerca de batxillerat 

Els treballs de recerca de batxillerat són una oportunitat molt interessant per a establir contacte amb el món 

universitari. També creiem que la seva tutorització pot ser una de les formes més eficaces d’articular una 

col·laboració entre universitat i els centres de secundària. 

Entenent la realització dels treballs de recerca com un treball en equip, PDI, estudiant del campus, estudiant de 

batxillerat i professorat tutor del centre de secundària, estableixen una programació que ha d’assegurar que el 

treball es desenvolupi de la millor manera possible, assolint els objectius marcats. Els treballs es poden 

desenvolupar a través de la plataforma ATENEA, que permetrà documentar tot el procés i fer-ne un bon seguiment. 

L’alumnat de batxillerat té l’oportunitat d’utilitzar les instal·lacions i la infraestructura d’investigació necessària per 

a dur a terme el seu projecte, amb la qual cosa podrà familiaritzar-se amb el món de la recerca i la docència 

universitària.  
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Els catàlegs de treballs de recerca dels cursos anteriors es poden consultar al lloc  http://www.upc.edu/cienciatec-

pmt. Per a aquest curs vinent l’oferta estarà disponible en poques setmanes. 

A continuació detallem l’evolució des del curs 2007/08 

 

ESAB EPSC Total 

2007/08 6 26 32 

2008/09 11 16 27 

2009/10 14 24 38 

 

Un dia a la Uni 

“El projecte Un Dia a la Uni s’adreça a nois i noies de segon cicle d’ESO i Batxillerat,  tot i que per la seva estructura 

és fàcilment adaptable a una gran diversitat de públic. Es tracta de passar un matí o una tarda al campus, realitzant 

una sèrie de tallers que tenen la voluntat d’apropar les persones participants a la universitat i trencar pors i idees 

preconcebudes sobre la mateixa)”.  

Aquest projecte permetrà a un sector ampli de població no només “veure” què s’hi fa a la universitat, sinó també 

“viure” què s’hi fa, en aquest cas a la seva universitat més propera, el Campus del Baix Llobregat de la UPC.  

Els tallers “un dia a la uni” tenen una capacitat màxima de 15 persones per taller. Creiem que aquesta mida és 

adequada per una correcta transmissió dels coneixements i per garantir el component pràctic de l’activitat. De la 

mateixa manera, les característiques i els protocols d’alguns dels espais utilitzats, per exemple els laboratoris, 

aconsellen grups reduïts. 

L’estructura del desenvolupament de les sessions s’adapta a les necessitats concretes de cada centre, i l’estructura 

dels tallers ho permet. Generalment, s’ofereixen 2 estructures bàsiques. 

La primera consisteix en la realització de 2 tallers de 90 minuts en un matí, separats per una pausa de 30 minuts. En 

el taller s’alternen els continguts teòrics i els pràctics. És la distribució que solem recomanar pels cursos de 3er i 4rt 

d’ESO. Creiem que és dinàmica, diversa i que permet un component més informal. 

La segona implica la realització d’un sol taller al matí. S’inicia amb una introducció teòrica d’uns 60 minuts dels 

conceptes a desenvolupar en el taller i els seus fonaments científics. Seguidament es fa una pausa d’uns 30 minuts i  

posteriorment es desenvolupa un taller d’uns 90-120 minuts. Aquesta estructura permet un major aprofundiment 

en la temàtica a tractar, i és l’estructura que solem proposar per l’alumnat de batxillerat. 

Com en el cas de Mart XXI intentem que el professorat del taller sigui gent motivada, jove i amb un profund 

coneixement teòric de la temàtica a tractar. Generalment és PDI recent doctorat o estudiants de màsters oficials.  

Els tallers han de servir per conèixer la universitat, per tant les instal.lacions i els entorns de treball que utilitzen els 

nostres “universitaris/es per un dia” han de ser les mateixes. 

Durant la tardor del 2009 hem desenvolupat al campus una versió d’aquesta acció destinada a la sensibilització per 

afavorir la presència de dones a les carreres tècniques. Això ens ha permès tenir al nostre campus més de 400 nois i 

noies durant els mesos de novembre i desembre. 

CURS PARTICIPANTS 

2008 670 

2009 1006 
 

Mart XXI:  És possible una colònia humana a Mart? 
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“El projecte Mart XXI s’adreça a nois i noies de 3er i 4rt d’ESO que, malgrat tenir capacitats i potencial pels estudis, 

presenten un elevat risc d’abandonament prematur de la seva formació acadèmica”.  

És una experiència en col·laboració entre el Campus del Baix Llobregat de la UPC, el Consell Comarcal del Baix 

Llobregat, la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Badalona, Gavà, Viladecans, Castelldefels, Sant Vicenç dels 

Horts i el Departament d’Educació (Inspecció i centres de secundària d’aquests municipis)”.  

A finals del 2010 i des del 2008 hauran participat a l’experiència 346 noies i nois de 25 centres de 5 municipis 

diferents. 

Aquesta activitat és possible gràcies a la complicitat de diverses administracions. La Diputació de Barcelona, el 

Consell Comarcal del Baix Llobregat ( a través del FSE per projectes innovadors, gestionat pel SOC i el Departament 

de Treball), i la UPC en garanteixen la viabilitat econòmica. 

Durant 5 setmanes 64 nois i noies de segon cicle de la ESO investiguen si és possible una colònia humana a Mart 

amb la tecnologia actual. Per a fer-ho, es divideixen en 8 grups de treball que abordaran cadascun d’ells un àmbit 

fonamental per l’èxit de la missió: 

1) Llançament, navegació, aterratge 
2) Robots: Els Rovers marcians 
3) Telecomunicacions 
4) Producció i consum d’energia 
5) Monitorització de la colònia (aplicacions de la domòtica) 
6) Producció alimentària 
7) Suport vital i reciclatge dels residus 
8) Obtenció, distribució i consum d’aigua 

 

Cada grup de treball està tutoritzat especialistes en cadascun dels temes que conduiran les reflexions i les 

experimentacions que han d’ajudar a resoldre la pregunta. Treballant en equip i de manera conjunta des de 

diferents disciplines científiques plantegem aquesta problemàtica i fem entrar en joc els àmbits de coneixement de 

les escoles del Campus (L’Escola Politècnica Superior de Castelldefels –EPSC- i l’Escola Superior d’Agricultura de 

Barcelona –ESAB-) 

Els objectius del projecte Mart XXI són: 

1. Motivar els i les participants del projecte a no abandonar els estudis de manera prematura, valorant el 
paper del coneixement, la importància de l’estudi i l’esforç realitzat pels nois i noies 

2. Ajudar en la seva orientació acadèmica i professional 

3. Col·laborar en l’assoliment per part dels participants de les competències bàsiques marcades a l’ESO 

4. Ser capaços de treballar en equip i per projectes, assumint una responsabilitat dins l’equip i combinant 
treball en grup amb la realització de tasques de manera individual i autònoma 

5. Conèixer de prop la universitat i vèncer prejudicis sobre la mateixa, els estudis i el món acadèmic en 
general 

6. Posar de relleu del paper que desenvolupa la ciència i la tecnologia a la nostra societat i les seves 
potencialitats en el futur 

7. Iniciar una línia de treball compartit entre universitat, món local i centres d’ensenyament secundari 

El projecte s’estructura en 5 sessions de treball. La primera sessió al campus té un caràcter introductori i l’objectiu 

principal és que es familiaritzin amb els espais, amb les persones que estaran coordinant els grups, i amb la 

temàtica del projecte. 

Les sessions 2, 3 i 4 conformen el gruix de les experiències de recerca a les instal·lacions del Campus. Durant 

aquestes sessions es realitzen experiències encaminades a familiaritzar-se amb la recerca científica i la universitat. 

Mitjançant el treball en laboratori i de camp, podran aplicar els seus coneixements per trobar les solucions als 

problemes plantejats.  
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A la darrera sessió s’ultima un document de síntesi de l’experiència i s’ordena en una presentació les hipòtesis de 

partida, el treball realitzat, i les conclusions obtingudes. Amb l’ajuda de les persones que els han acompanyat en 

aquest procés realitzen una ponència amb suport PowerPoint que és exposada en el plenari. 

Amb quins resultats? 

A curt termini la motivació dels nois i noies i la consciència envers la importància del seu procés formatiu ha 

augmentat sensiblement. També ho ha fet la seva autoestima, la seva seguretat i la seva autoconsciència en relació 

a la seva formació i a les seves possibilitats. 

A mig termini els ajuda, juntament amb l’acció tutorial dels professionals del seu centre, a superar el seu curs 

acadèmic i encarar-se cap a alguna de les diverses possibilitats d’educació post-obligatòria, preferiblement de 

l’àmbit científic i tecnològic. 

A llarg termini els ha de suposar valorar la importància de la formació al llarg de la vida. 

Evolució del projecte 

ANY PARTICIPANTS 

2008 28 

2009 126 

2010 192 
 

Cursos per al professorat de secundària 

Un dels objectius prioritaris del 2009 ha estat la realització d’una primera experiència de cursos per al professorat 

de secundària. Aquests han estat finançats íntegrament a través dels ajuts de l’eix C UPC, i han comptat amb el 

suport en la gestió i la coordinació de l’ICE de la UPC. 

Els cursos són un element molt important per treballar en el foment de la ciència i la tecnologia. El col·lectiu docent 

de secundària és clau no només per la tasca orientadora que realitza entre l’alumnat, sinó que també és a través 

seu que els nois i noies poden interessar-se per les disciplines científiques i tecnològiques.  

En aquest sentit, i amb la voluntat de contribuir a donar eines i recursos per la docència, vam dissenyar una 3 cursos 

amb un contingut teòric combina amb un pes important de la pràctica per la seva aplicabilitat a l’aula. Aquests han 

estat: 

• “Robots, autòmats i altres enginys per ensenyar Ciència i Tecnologia” (EPSC, prof. Oscar Casas i Marcos 

Quílez) 

• “Física i sistemes vius” (ESAB, prof. Daniel López, Clara Prats, Jordi Ferrer) 

• “L’Entorn del delta del Llobregat i el Parc del Garraf: una visió des de la botànica” (ESAB, prof. Antonia 

Maria Claret Verdú) 

En total hem comptat amb 59 persones que han pogut realitzar els cursos amb nosaltres distribuïdes de la següent 

manera: 

• “Robots, autòmats i altres enginys per ensenyar Ciència i Tecnologia” : 18 participants
i
 

• “Física i sistemes vius”: 25 participants 

• “L’Entorn del delta del Llobregat i el Parc del Garraf: una visió des de la botànica”: 17 participants 

L’experiència ha estat molt positiva, i ens ha permès poder explicar en un context d’aprenentatge mutu algunes de 

les principals línies de docència i recerca del campus. El contacte amb professorat de secundària ens ha ajudat 

també a entendre millor la docència de la ciència i la tecnologia a secundària i a l’establiment de lligams de 

col·laboració futurs. 
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Les valoracions per part del col.lectiu de professores i professors participants han estat també molt positives, per la 

qual cosa ens proposem pel proper curs la realització de més cursos en aquest sentit. 

Caldria dir en aquest punt que la despesa ha estat assumida pel Campus en les seves accions estratègiques pròpies, 

i que no ha pogut estar inclosa en l’oferta de cursos finançats a través de l’ICE per la Generalitat de Catalunya. 

Creiem que aquest és un punt a millorar i que tant des de l’ICE com des de la UPC s’hauria de donar un pas 

endavant cap a una configuració més territorial de la seva oferta formativa inclosa en el finançament del 

Departament d’Educació. 

Estius de ciència 

Aquesta és la darrera activitat del full de ruta. L’objectiu és dur a terme l’activitat el proper juliol, amb la 

col·laboració de l’ajuntament de Gavà. Serà una estada on un grup de 20 nois i noies amb els millors expedients 

acadèmics de l’àmbit de ciències de la ciutat, faran una estada al Campus de 2 setmanes on es familiaritzaran amb 

el món de la recerca.  

Millora en la difusió de les activitats 

S’opta per potenciar el web. Actualment allotjat a www.upc.edu/cienciatec-pmt  

També es milloren els materials impresos de les dues escoles. 

Els recursos del projecte.  

Recursos humans 

General del projecte 

Equip PAS 

• 1 Tècnic de Gestió a mitja jornada 

• 1 administrativa a mitja jornada 

• Col.laboracions de la cap de l’Àrea de Relacions Externes 

• Suports puntuals de tot l’equip UTG 

Personal no PAS 

Cada acció té el seu propi perfil.  

Treballs de recerca de Batxillerat 

• PDI sèniors o júniors experimentats. Col.laboren amb nosaltres enre 15 i 20 PDI per cada edició. 

• Estudiants UPC:  entre 15 i 20 a cada edició 

Tallers “Un dia a la Uni” 

• PDI júniors però amb solvència científica (doctorands o post-doc joves): unes 25 persones 

Mart XXI 

• PDI sènior dirigint els continguts científics: 1 

• PDI júniors però amb solvència científica (doctorands o post-doc joves): unes 12 persones 

Cursos per professorat de secundària: 
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• PDI sènior amb suports puntuals de personal investigador jove: uns 6-10 

Estius de ciència 

• PDI sènior dirigint els continguts científics: 8 

• PDI júniors però amb solvència científica (doctorands o post-doc joves): unes 12 persones 

Tot el personal que participa al projecte rep una compensació econòmica de 33 euros l’hora. 

 

 

 

Valoració econòmica del projecte:  

Despeses 

Despesa      2007 2008 2009 2010 

Treballs de recerca de Batx 

6400 5400 6000 6000 

Un dia a la Uni 

0 9000 14000 11000 

Mart XXI 

0 5200 15200 19780 

Cursos secundària 

0 0 8000 5250 

Estius de Ciencia 

0 0 0 3500 

Materials 

1600 6200 9000 7000 

TOTAL GASTOS 

8000 25800 52200 54540 

 

Ingressos 

INGRESOS     

 2007 2008 2009 2010 

Ajuts Generalitat ACDC 8000 5000 6000 6000 

Diputació de Barcelona 0 5000 12000 12000 

Conveni Consell Comarcal 0 0 26740 7000 

Eix C UPC 0 18000 20000 20000 

Romanents 0  0 6000 

Altres    5000 
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TOTAL ING 8000 28000 64740 56000 

 

 

 

 

Avaluació del projecte 

 

El full de ruta establert el 2007 s’ha anat acomplint de manera satisfactòria. Hem sabut desenvolupar els projectes i 

cercar les complicitats necessàries per a trobar-ne el finançament. 

En el seu quart any de desenvolupament la situació del campus és sensiblement diferent en termes de la seva 

visualització en el conjunt de la comarca, i en part és gràcies al projecte de foment de les vocacions científiques. 

L’avaluació quantitativa l’heu anat trobant durant la memòria, on s’analitza l’impacte de participació a les diferents 

activitats. Manca encara una avaluació qualitativa en termes d’impacte en la matrícula. Hi estem treballant i ens ho 

marquem com a objectiu pel 2011. 

El Campus del Baix Llobregat i les seves escoles, a través del projecte que us presentem,  estan actualment 

connectats amb uns 1250 nois i noies d’ESO i Batxillerat cada any, d’uns 125 centres diferents de més de 30 

municipis i en contacte amb més de 160 professors i professores de secundària.  

Hem desenvolupat el projecte en col·laboració amb institucions tan diverses com la Generalitat de Catalunya 

(Departament d’Educació, Departament de Treball, Departament d’Innovació, Universitats i Empresa), la Diputació 

de Barcelona (Àrea d’Educació), el Consell Comarcal del Baix Llobregat, i ajuntaments diversos del nostre àmbit 

territorial i més enllà (Badalona, Gavà, Viladecans, Castelldefels, Sant Boi i Sant Vicenç dels Horts). 

 

 

 

 

 

                                                           
 


