Fundació
Catalana per a
la Recerca i la
Innovació

Pg. Lluís Companys, 23
08010 Barcelona
T. 93 268 77 00
F. 93 268 37 68
www.fundaciorecerca.cat

Programa Amgen TransferCiència

Què és l’FCRI?
La Fundació Catalana para la Recerca i la Innovació (FCRI), entitat privada
nascuda l’any 1986, dissemina la recerca i la innovació entre la societat
per fomentar la cultura científica, les vocacions cientificotècniques i
l’emprenedoria en aquest àmbit.
L’FCRI facilita la comunicació entre la societat, el sistema català de
recerca i innovació i el teixit productiu per a incrementar l’interès ciutadà
per la ciència i la tecnologia. És una entitat experta a cobrir la bretxa
comunicativa existent entre els agents generadors de coneixement i la
societat, tot centrant-se particularment en els joves.
La Fundació genera i transmet, en col·laboració amb altres agents públics
i privats, idees, missatges, iniciatives i propostes d’alt impacte para
incrementar l’interès per la ciència, la recerca i la innovació com a factors
clau per al desenvolupament, el progrés i el benestar social a Catalunya.
Actualment, té dues seccions d’activitat: Ciència i vocacions científiques i
Disseminació i innovació de la ciència. Cada una d’aquestes seccions
desenvolupa diferents programes, dins dels quals s’engloben un ampli
espectre de activitats, projectes i subprogrames.
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D’on sorgeix TransferCiència?
Amgen és una companyia biofarmacèutica dedicada al desenvolupament
i producció de medicaments biològics per a pacients amb malalties greus
o amb necessitats mèdiques no cobertes. Des de fa quasi 40 anys, ha
utilitzat les innovacions en medicina, el coneixement científic i la
tecnologia més capdavantera amb l’objectiu de desxifrar les complexitats
de la biologia humana i trobar teràpies humanes innovadores.
Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients, Amgen centra
els seus esforços en àrees terapèutiques com la cardiologia, la nefrologia,
la salut òssia i l’oncohematologia. Al llarg d’aquestes quatre dècades ha
esdevingut l’empresa farmacèutica biotecnològica líder a Espanya i la
biofarmacèutica independent més gran del món. Els seus tractaments ja
han arribat a més de 20 milions de pacients arreu del món, i a centenars
de milers al territori espanyol, on va aterrar el 1990.
Amb l’objectiu de millorar els coneixements de l’alumnat sobre genètica i
biotecnologia, mostrar què és el mètode científic i com s’aplica en
activitats d’investigació i despertar vocacions, l’FCRI i Amgen van decidir
impulsar un nou projecte anomenat Amgen TransferCiència.
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Què ofereix Amgen TransferCiència?
El programa Amgen TransferCiència vol millorar l’aprenentatge de les
ciències, especialment la genètica i la biotecnologia, que es duu a terme
als centres de secundària, tot proporcionant una més àmplia i completa
educació científica als joves.
S’aposta per les capacitats i el talent divulgador dels investigadors i
investigadores pre-docs i post-doc, amb la formació d’un equip vinculat
activament amb els centres educatius participants.
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Qui ha format part d’Amgen TransferCiència
el curs 2019-2020?
Organitza: FCRI
Suport: Amgen
Col·laboradors:
Barcelona Institute of Science and Technology (BIST): captació de 15 investigadors i investigadores (dels seus
centres de recerca membres CRG, IBEC, ICIQ, IRB Barcelona).

ROBOTIX Baleares: captació dels centres escolars a les Illes Balears.
Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, UIB-CSIC): captació del personal investigador de les Illes Balears.

Universidad de Valencia: selecció del personal investigador del País Valencià (Institut de Biologia Integrativa de
Sistemes, I²SysBio-UB-CSIC) i dels centres escolars.
Grupo de Investigación Educativa en Ciencias de la Salud (GRECS) de la Universitat Pompeu Fabra: formació
específica als investigadors i investigadores.
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A qui s’adreça?
Centres de secundària de Catalunya, País Valencià, Illes Balears i
Comunitat de Madrid. Concretament, a l’alumnat de 4t d’ESO i batxillerat.
Investigadors i investigadores pre-doc i post-doc.

Quins són els seus objectius?
• Millorar els coneixements de l’alumnat sobre genètica, biotecnologia i altres àrees
científiques vinculades.
• Mostrar què és el mètode científic i com s’aplica en les activitats de recerca.
• Afavorir que l’alumnat millori sensiblement els seus coneixements d’una àrea
científica tan important com és la genètica i la biotecnologia, alhora que
comprengui millor la naturalesa del mètode científic.
• Despertar vocacions científiques, estimular que els joves s’interessin per seguir
estudis vinculats amb la ciència.
• Capacitar a investigadors i investigadores pre-doc i post-doc d’estratègies per
despertar l’interès de l’alumnat, dissenyar i planificar activitats hands-on i el treball
per projectes STEM.
• Generar materials didàctics per enriquir el repositori d’activitats del programa i
oferir recursos entorn la genètica i la biotecnologia al professorat.
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Quin tipus d’activitats hi inclou?
En el marc del projecte s’inclouen 3 tipologies d’activitats:
• Classe magistral sobre genètica i biotecnologia (2 hores). Cada

investigador durà a terme una classe sobre aspectes clau de la
genètica i la biotecnologia, posant de relleu la utilitat de les seves
aplicacions. S’intentarà fomentar el debat actiu amb els alumnes, la
discussió, l’intercanvi d’idees i la seva aplicació a la vida quotidiana,
sempre en relació directa amb l’experiència de l’alumne.

• Taller pràctic o investigació aplicant el mètode científic (2 hores) on

els investigadors conduiran una sessió experimental tipo hands-on
sobre un tema de genètica vinculat a la biotecnologia, en el qual es
posarà de relleu en què consisteix i com actua el mètode científic.

• Els/les investigadors/investigadores facilitaran als centres educatius

tots els contactes necessaris perquè les escoles puguin visitar un
centre de recerca vinculat a la recerca genètica i a la biotecnologia.

7

Alguns exemples d’activitats del curs 2019-2020
BACTERIS, VIRUS I MALALTIES RARES - PAOLA BARTOCCIONI

CLASSE MAGISTRAL SOBRE
BACTERIS, VIRUS I MALALTIES RARES
Continguts teòrics: bacteris, virus, vacunes i immunitat de grup.
Part 1: visualització d’un vídeo sobre dues nenes que discuteixen què creuen
que són els virus i els bacteris.
Part 2: explicació de les diferències entre virus i bacteris, què és una vacuna,
com funcionen i com es sintetitzen.
Part 3: debat sobre l’ús de les vacunes
• Recursos (https://playdecide.eu/)
• Vacunes, eines clau per a la prevenció
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Alguns exemples d’activitats del curs 2019-2020
CIÈNCIA VS. PSEUDOCIÈNCIA: VACUNES - MIREIA COSCOLLA

CLASSE/TALLER SOBRE EL MÈTODE CIENTÍFIC
Continguts teòrics: mètode científic en biologia, ciència i pseudociència.
Part 1: dividir els alumnes en grups, cada grup llegeix dos textos.
Part 2: identificar quin és un text científic i quin és pseudociència.
Part 3: debat sobre l’ús de les vacunes.
Recursos
• Playdecide: Vacunes, eines clau per a la prevenció
• http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mramrodp/2019/1
2/19/ciencia-vs-pseudociencia/
• http://miniops.ioc.cat/9/data/2.html
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Alguns exemples d’activitats del curs 2019-2020
QUI HA COMÈS EL CRIM? - CRISTINA FUSTER I JÚLIA
RODRÍGUEZ-COMAS

CLASSE/TALLER SOBRE EL MÈTODE CIENTÍFIC
Objectius d’aprenentatge: reforçar els coneixements sobre l’ADN i el mètode
científic per a resoldre un crim.
Part 1: Què ha passat?
Introducció i debat sobre el mètode científic.
Part 2: Explicació magistral sobre l’ADN i la utilització de l’ADN en la
biologia forense.
Què és l’ADN, procés de transcripció i traducció a proteïnes i anàlisi d’un
perfil genètic.
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Alguns exemples d’activitats del curs 2019-2020
QUI HA COMÈS EL CRIM? - CRISTINA FUSTER I JÚLIA
RODRÍGUEZ-COMAS

CLASSE/TALLER SOBRE EL MÈTODE CIENTÍFIC
Part 3: El joc: qui ha comès el crim?
• Pràctica: aïllament d’ADN per a conèixer el perfil genètic de la “sang”
trobada a l’escena del crim.
• Capacitat de resoldre el misteri a través dels diferents indicis que troben a
l’escena del crim.

Part 4: Conclusió. Qui és l’assassí?
Si no s’arriba al sospitós correcte, replantejar hipòtesis i tornar a començar
(símil amb el mètode científic).
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Quina dimensió té el programa??
En aquesta segona edició del Programa Amgen Transferciència,
comptarem amb la col·laboració de:
• 15 investigadors i investigadores a Catalunyaa
• 5 investigadors i investigadores a les Illes Balearsars
• 5 investigadors i investigadores al País Valenciàncià
• 5 investigadors i investigadores a la Comunitat de Madridadrid
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Curs 2020-2021
ESCENARI 1

Escoles: obertes, potser amb
algunes limitacions.

Actes: limitats en nombre d’assistents.

Resum: combinació d’elements
presencials (controlats i limitats)
amb accions en línia.

Formació als científics: es contemplen tres possibles opcions: combinar dues sessions de formació en línia (webinars) amb una
sessió presencial (una per cada comunitat autònoma o una de conjunta en funció de l’evolució de l’emergència sanitària).
Sessions a les escoles: es contempla la possibilitat que tant la classe magistral com el taller siguin presencials, per a tot el grup
classe, o bé fer la classe magistral a través de vídeos i el taller dues vegades, dividint el grup classe, amb la meitat d’alumnes cada
cop.
Visites als centres de recerca: tot el grup classe o bé dues visites dividint el grup.
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Curs 2020-2021
ESCENARI 2

Escoles: Tancades o sense
acceptar activitats externes.

Actes: Sense celebració d’actes.

Resum: Tot en línia.

Formació als científics: formació en línia (webinars) per a tots els investigadors/ores.
Sessions a les escoles: la classe magistral a través de vídeos i intercanvi de preguntes/respostes en línia. El taller
del mètode científic i la petita recerca els realitzarà el professor (presencialment o en línia) a través dels materials
preparats per l’investigador.
Visites als centres de recerca: no es realitzaran visites als centres de recerca.
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Calendari curs 2020-20211
• Inscripció: a partir del 14 de setembre de 2020 es podran formalitzar les
inscripcions del personal investigador a través de la web (https://
transferciencia.fundaciorecerca.cat/).
• Selecció i comunicació: a partir del 5 d’octubre de 2020 es començarà a
comunicar al personal investigador l’acceptació de la seva sol·licitud a
través d’un correu electrònic de contacte.
• Formació del personal investigador: la sessió inicial tindrà lloc l’última
setmana de novembre de 2020; la segona sessió, la segona setmana de
desembre de 2020 i el taller de co-creació, la primera de gener de 2021.
2021.
• Matching investigador/ora – centre escolar: la sessió inicial (en línia) de
coordinació dels participants tindrà lloc a principis de desembre de 2020. A
partir d’aquesta, i amb el suport de la Secretaria tècnica, es procedirà a la
calendarització de les diferents activitats.
• Realització de les activitats didàctiques: de febrer a maig de 2021.21.
• Cloenda: juny de 2021.1.
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Preguntes freqüents
Quantes activitats s’hauran de realitzar al llarg del curs?
La participació en el programa implica la realització de les activitats
següents, dinamitzades per part dels investigadors/ores:
• Classe magistral sobre genètica i biotecnologia (2 hores)
• Taller pràctic o investigació aplicant el mètode científic (2 hores)

Es podran escollir totes les activitats que el centre desitja?
Les activitats que es realitzin s’adequaran a la planificació global del
programa i també al curs acadèmic de l’alumnat però seran
consensuades entre el/la científic/a i el centre educatiu. Prèviament, es
realitzarà un procés de comunicació i coordinació per tal d’ajustar les
activitats, les metodologies i els objectius de treball conjuntament.
Quin és el nombre màxim d’alumnat que podrà participar en les
activitats i/o tallers?
Per tal de maximitzar l’impacte del programa així com garantir la qualitat
del conjunt d’activitats previstes, les activitats plantejades seran
realitzades per un mateix grup classe.
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Preguntes freqüents
És possible repetir les activitats per a d’altres cursos del mateix centre?
El/la investigador/ora serà el/la responsable, d’acord amb el centre
educatiu, de determinar el nivell educatiu a què van adreçades les
activitats. Tenint en compte les característiques de les activitats,
aquestes estan pensades per a l’alumnat de secundària (ESO i
batxillerat). Tanmateix, es recomana realitzar aquestes activitats a
l’alumnat de 4t d’ESO, 1r de batxillerat i 2n de batxillerat, ja que els
continguts científics i investigadors s’adapten més al nivell acadèmic.
Com es posaran en contacte el centre educatiu amb el /la científic/a per
tal de planificar les activitats?
Per tal d’iniciar la participació entre el centre educatiu i el/la científic/a, es
realitzarà una sessió prèvia de coordinació amb tots els participants. En
la primera part d’aquesta sessió, s’introduirà el programa, s’explicarà el
funcionament i el seu calendari; a la segona sessió, es reuniran per
parelles el centre educatiu i el/la científic/a. La Secretaria Tècnica del
Programa Amgen TransferCiència donarà suport al grup
d’investigadors/ores i als centres educatius en la comunicació i
coordinació en el marc de la participació del programa.
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Adreça
Paseo Lluís Companys, 23. 08010 Barcelona.

Contacte
T. 932.687.700 / F. 932.687.701
https://transferciencia.fundaciorecerca.cat/

Horari
De dilluns a dijous, de 9.00 a 18.00 h.
Divendres, de 8.30 a 14.00 h.

Per a qualsevol dubte, incidència o suggeriment, poseu-vos en
contacte amb cienciaiaula@fundaciorecerca.cat - 93 268 77 18.
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