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Acte Localització Data Nre. assistents Perfil assistents 

Portal Recerca en Acció En línia Gener – desembre 2021 90.000 usuaris portal Públic general, alumnes d’ESO i batxillerat 
(seguidors portal,  Twitter i YouTube) 

Tallers d’innovació docent Open 
STEAM 2021 

CosmoCaixa Barcelona i 
CaixaForum de Girona, Lleida i 

Tarragona / format virtual 

Octubre - desembre de 
2021 

76 docents 
 

 
Docents de primària, ESO i batxillerat 

 
Cursos d’Estiu per a docents  Format virtual i presencial (URV) Juliol  de 2021 248 docents Docents d’ESO i primària 

Concurs X(p)erimenta de vídeos 
científics escolars 2021 Format virtual Febrer –  novembre 2021 342 alumnes 

114 docents 
Estudiants i professors de primària, secundària 

i batxillerat 

Programa Amgen 
TransferCiència 

Centres de secundària i 
batxillerat de Catalunya, 

Comunitat de Madrid, Comunitat 
Valenciana i Balears 

Curs 2020 – 2021 
27 científics i científiques 

postdoctorals 
700 alumnes 

Alumnes d’ESO 
Investigadors postdoctorals 

Programa Petits Talents 
Científics 

Format virtual, edicions de 
Barcelona, Hospitalet de 
Llobregat i La Garrotxa 

Gener – juny 2021 i 
Setembre - desembre 

2021 (cursos) 

87 docents (Barcelona) 
50 docents (L’Hospitalet) 
22 docents (La Garrotxa) 

Alumnes i professors d’educació infantil i 
primària 

Sisena edició Programa Joves, 
Ciència i Ètica 

FCRI 
CosmoCaixa Barcelona 

Setembre – novembre 
2021 

319 alumnes 
27 professors 

4 científics 
Alumnes i professors de batxillerat 

Tercera edició de “#100tífiques” 
Parc Científic de Barcelona / 

virtual / 470 xerrades, 450 
escoles catalanes  

21 de gener, 11 de febrer 
i 8 de juny   

489 investigadores 
34.275 alumnes 

Investigadores del sector públic i d’empreses, 
alumnes de 6è de primària i 1r d’ESO 

 

Quarta edició concurs “Presenta 
la teva tesi en 4 minuts” 

Eliminatòries virtuals a 11 
universitats catalanes / final a  

Movistar Centre Barcelona  

Abril- maig 2021 
(eliminatòries) 

23 de juny (final) 

12 finalistes 
158 partiicpants 

1.552 visualitzacions 
Doctorands/des mínim de segon curs 

Acte de lliurament dels Premis 
Nacionals de Recerca 2020 

 
Teatre Nacional de Catalunya 

(acte presencial amb aforrament 
reduït al 50% per pandèmia 

COVID-19) 

26 d’octubre de 2021 
450 assistents  

1.300 visualitzacions 
(retransmissió streaming) 

 
Autoritats polítiques, directius centres de 

recerca i empreses, investigadors 
 

26a Setmana de la Ciència a 
Catalunya (SC’21)  

Catalunya (300 activitats en 
format presencial i virtual) de 124 

entitats a 36 comarques 

Del 12 al 21 de 
novembre de 2021 43.200 Públic general 

Acte inaugural 26a Setmana de la 
Ciència / conversa  ”Impacte a 

Catalunya de la crisi climàtica i el 
canvi global” 

Parlament de Catalunya  12 de novembre de 2021 
 

80 assistents 
 

Autoritats polítiques, directors centres de 
recerca, investigadors/investigadores, 

sector financer i públic general 

 

Dia de la Ciència a les Escoles 
2021 

4 xerrades simultànies en format 
virtual / 15 tallers presencials 17 de novembre de 2021 

6.000 alumnes (format 
virtual) 

3.990 visualitzacions 
xerrades 

480 alumnes (tallers) 
 
 

Alumnes de 3r i 4t d’ESO 
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Acte Localització Data Nre. assistents Perfil assistents 
Tercera edició concurs “Els 

Monòlegs del Club de la Ciència” 
Casal de Barri Transformadors de 

Barcelona 
19 de novembre de 

2021 

8 monologuistes / 40 
assistents / 1.912 

visualitzacions 
Comunicadors científics, investigadors 

Convocatòria d’Ajuts per al 
foment de la cultura científica a 

Catalunya 

En línia / finançament de 19 
projectes comunicatius científics 

inèdits en català 

Setembre – 
desembre 2021  19 projectes 

Comunicadors i divulgadors científics menors 
de 40 anys, o bé consolidats, majors de 40, 

d’entitats o empreses 

Surtderecercapercatalunya.cat En línia Gener – desembre 
2021 

20.000 usuaris portal 
16.203 seguidors Facebook 

2.513 seguidors Twitter 
Públic familiar i estudiants preuniversitaris 

 
Entrevistes FCRI / Flaixos FCRI 

En línia 
 

Gener - desembre 
2021 

1.582 visualitzacions 
11 investigadors/ores 
(entrevistes + flaixos) 

 

Públic general 

Campanyes en línia “Efemèrides 
científiques”, “Frases 

inspiradores sobre ciència”,  
vídeos #100tífiques,  Sant Jordi 

2021 i Nadal 2021 

En línia – xarxes socials FCRI Gener-desembre de 
2021 131.754 usuaris Públic general 

Xarxes socials / web FCRI  En línia Gener – desembre 
2021 

Twitter (8.923) / 29.110 (web 
FCRI) / Instagram (2.442) / 

LinKedin ( 1.322) / Facebook 
(3.747) / YouTube (317) 

Públic general, investigadors, centres de 
recerca, universitats, empreses, centres 

educatius 

Cafès amb la Recerca Format en línia / webinar 14 d’abril,  17 de 
juny, 28 d’octubre de 

2021 

 
291 participants 

Empreses, centres de recerca, investigadors 

 
Nanoday 2021 

 
 
 

 
Format en línia / sessió plenària 
comuna i 4 webinars simultanis 

 
14 d’octubre de 2021 

 
30 ponents 

280 assistents connectats 
 

Empresaris, directius i investigadors en 
nanociència i nanotecnologia del sector públic 

i privat 

Repositori COVID-19 En línia  Gener-octubre 2021 479 usuaris Públic general, investigadors 
Plataforma Compàs / Butlletí de 
Recerca i Innovació (Compàs 

Update)  

En línia Gener – desembre 
2021 

4.268 usuaris (plataforma) 
498 subscriptors (Butlletí)  

Investigadors, professionals d’empreses, 
gestors de recerca i gestors educatius 

 
Portal Som Recerca 

En línia / plataforma web de dades Gener – desembre 
2021 

446 usuaris Investigadors‐res, gestors de 
projectes d’R+D 

Repositori Compàs Emprèn En línia  Gener – desembre 
2021 

250 entitats usuàries Investigadors/ores, entitats de recerca, 
emprenedors cientificotecnològics 

Repositori Compàs Funds  En línia 
 

Gener – desembre 
2021 

770 entitats usuàries  Investigadors/ores, entitats de recerca, 
emprenedors cientificotecnològics 

Amics i Amigues de la Ciència En línia / 
espai virtual de promoció 

Maig – desembre 
2021 

44 amics/amigues  
5 donants puntuals 

Públic general interessat a contribuir a la 
divulgació de la ciència a Catalunya 

  Beneficiaris directes 

  Beneficiaris indirectes 


