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CERTAMEN ARQUÍMEDES

El certamen universitari Arquímedes, convocat per la Di-

recció General de Política Universitària del Ministeri 

d’Educació, pretén fomentar l’esperit científic entre els es-

tudiants de les universitats espanyoles.

L’objectiu d’aquest certamen és premiar els estudiants 

universitaris que hagin desenvolupat idees originals que 

contribueixin al desenvolupament de la investigació cien-

tífica a la comunitat universitària espanyola.

Termini d’entrega de la documentació: abril de 2011

Per a més informació: http://www.educacion.es/educacion/

universidades/convocatorias/estudiantes/certamen-arquimedes.html

PREMIS CIRIT

Des de l’any 1982, el Consell Interdepartamental de Recer-

ca i Innovació Tecnològica (CIRIT) obre anualment convo-

catòria pública dels Premis CIRIT per fomentar l’esperit  

científic del jovent. Els premis tenen l’objectiu de fomentar 

la creativitat científica i l’esperit de recerca de l’alumnat 

d’ensenyament secundari de Catalunya.

Es premien setanta treballs de recerca d’alumnes de 

secundària i de cicles formatius, i els premis consisteixen 

en 750 euros per a cada treball. A més, també es premien 

deu centres de secundària amb 2.500 euros.

Termini d’entrega de la documentació: juny de 2011

Per a més informació: http://www.gencat.cat/diue/serveis/premis/

ur/premis_cirit/index.html

PREMI ARGÓ 

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) convoca des 

de l’any 2003 el Premi ARGÓ per a treballs de recerca de bat-

xillerat i projectes de cicles formatius de grau superior, amb 

la finalitat de reconèixer l’esforç dels estudiants i d’incre-

mentar els vincles amb els centres d’ensenyament secundari.

Es premiarà el millor treball de recerca de cadascun 

dels cinc àmbits establerts. Un d’aquests àmbits és el tec-

nològic. Es concedeixen tres premis i cinc mencions en 

cada àmbit. El primer premi consisteix en un ordinador 

portàtil per treball premiat i la matrícula gratuïta per cursar 

el primer curs a la UAB per a tots els autors del treball. A 

més, hi ha una menció especial per a un treball de l’àmbit 

tecnològic fet per una o més noies.

Termini d’entrega de la documentació: 21 de juny de 2011

Per a més informació: http://www.uab.cat/ice/argo

Recursos web

Associació del Professorat de Tecnologia de Catalunya

http://www.aptc.net

L’Associació del Professorat de Tecnologia de Catalunya 

ha posat en marxa un portal desenvolupat amb el progra-

mari Moodle per tal de mostrar la seva activitat i oferir el 

seu treball a tothom. En aquest lloc web podreu posar-vos 

en contacte amb persones d’aquest col·lectiu, compartir in-

quietuds i iniciatives, disposar d’un espai de debat i també 

dels recursos que es vagin generant. 

El somni de Monturiol

http://www.monturiol.net

Us oferim aquest enllaç a un joc en línia inspirat en la vida 

de l’enginyer Narcís Monturiol i en els seus submarins Ictí-

neo. Es tracta d’un joc que combina aprenentatges sobre 

la vida de Monturiol amb l’aventura de l’exploració sub-

marina. 
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Recerca en Acció

http://www.recercaenaccio.cat

L’objectiu d’aquest web és donar a conèixer la investigació 

que es fa a Catalunya en totes les disciplines, tant pel que 

fa als resultats com als mètodes i eines emprats, de mane-

ra amena, gràfica i participativa. L’internauta hi podrà tro-

bar les últimes notícies relacionades amb la recerca, enlla-

ços a diversos blocs sobre ciència i una agenda d’activitats 

científiques, així com visites recomanades a centres i  

museus. El web té un apartat en què es presenten projectes 

de recerca de diferents disciplines. Es presenta una des-

cripció del projecte, l’equip científic i material multimèdia 

divers perquè el lector pugui aprofundir-hi. Un altre apartat 

interessant és el de material multimèdia, en què l’internau-

ta podrà trobar galeries de fotografies, jocs interactius per 

aprendre ciència, etc. El web permet la participació de l’in-

ternauta, que pot enviar preguntes a equips científics espe-

cialitzats, dur a terme alguns experiments que es presenten 

i resoldre enigmes científics. El web també ofereix tot tipus 

de documents divulgatius i especialitzats sobre diferents 

àmbits científics; també es recomanen llibres i enllaços 

web que permeten que el lector hi aprofundeixi. El web és 

totalment interactiu i té enllaços amb les principals xarxes 

socials, com ara Facebook, Twitter o Delicious.

Butlletí de recerca de Catalunya

http://www.gencat.cat/recerca/recercat/

Recercat és el butlletí electrònic del Comissionat per a Uni-

versitats i Recerca. Conté informació sobre recerca, ciència 

i tecnologia. Es tracta d’una eina de comunicació al servei 

de la difusió de la recerca d’excel·lència i de la tasca que 

estan duent a terme universitats, empreses, centres, grups 

i personal investigador a Catalunya.

Aquesta publicació té una periodicitat quasi mensual  

i es pot rebre a qualsevol bústia de correu electrònic  

donant-se d’alta a una llista de distribució en el mateix lloc 

web. 

El butlletí adopta la forma d’un recull de notícies breus 

que inclouen un enllaç per poder ampliar-ne la informació. 

Dins del butlletí, les notícies s’agrupen en diferents apar-

tats, com ara: «Notícies de Catalunya», «Notícies de la 

Unió Europea», «Catalunya innova», «Ciència i tecnolo-

gia», «Universitats i centres de recerca», «Personal educa-

dor», «Recomanacions» i «Novetats del web».

Aquest butlletí també es difon a través de les xarxes 

Facebook i Delicious.

actualitat
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