ASOC – FORMULARI INFORME LLIÇÓ 1

NOM DE L’INSTITUT*
Institut Campclar - Tarragona

CLASE (CURS)*
4r ESO Economia

ADREÇA DE L’INSTITUT*
Rambla de Ponent, 66
43006 Tarragona

DOCENT DE REFERÈNCIA (NOM)*
Núria Barberà Solé – Ester Maijó Meseguer
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Nom de l’equip*
Betelgeuse

Logotip de l’equip* (format JPG)

Adreça electrònica de l’equip*
betelgeuse4eso@gmail.com

Compte Twitter*
@ICampclar
betelgeuseproject

Altres comptes socials (per exemple, pàgina de Facebook, compte d’Instagram, compte de Flickr, etc.).
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INSTAGRAM:
betelgeuse.project
Lloc web
http://web.inscampclar.cat/

Títol de la recerca*
UN BANC DE CIÈNCIA

La recerca en 140 caràcters*
La ciència s’acosta als tarragonins, al cor de la ciutat, la Rambla de Tarragona. Comencem a investigar que passarà al
banc d’Espanya. UN BANC DE CIÈNCIA.

Nom del projecte triat*
RAMBLA SCIENCE

Enllaç al projecte triat*
http://act.gencat.cat/rambla-science-nou-espai-de-divulgaci%c3%b3-cient%c3%adfica-a-tarragona/
El projecte no disposa d’una pàgina web, hem afegit un enllaç en la web de l’Agència Catalana de Turisme que parla
del projecte

Codi triat pel projecte
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Tema del projecte escollit*
Indiqueu el tema al qual fa referència el projecte escollit:

o
o
o
o
o
o
o

Recerca i innovació
Competitivitat d’empreses
Energia
Medi ambient
Cultura i turisme
Educació
Ciutats i zones rurals

Naturalesa de la inversió del projecte escollit
Indiqueu la naturalesa de la inversió a la qual fa referència el projecte:

o
o

Infraestructura
Incentius per a empreses

Blog post: explicació de la recerca escollida*
Expliqueu les decisions preses amb un màxim de 8.000 caràcters espais inclosos. Feu servir el Canvas elaborat a classe.
La publicació s’ha de fer de la següent manera:
-

Blogger: Som alumnes de 4r d’ESO de l’Institut Campclar cursant la matèria d’Economia. Ens hem dividit en
dos grups per poder elaborar el Canvas de dos projectes finançats pels FSE: TurisTic i Rambla Science que es
portaran a terme a Tarragona. Abans de treballar el Canvas, vam decidir el nom de grup ja que Betelgeuse és
una estrella de color vermell i molt brillant. Es relaciona amb les estrelles que té la bandera de la UE.

-

Storyteller: Hem treballat dos Canvas de dos projectes diferents que ens cridaven l’atenció. Finalment, hem
exposat la informació trobada a la classe per decidir quin serà el projecte objecte d’anàlisi. Gairebé tots hem
triat el projecte Rambla Science ja que es troba en la ciutat de Tarragona i la informació que hem trobat està
més acotada.

-

Analista i codificador: El projecte Rambla Science l’hem triat ja que hem trobat molts articles de diari que
parlen del projecte. També hem vist que moltes entitats públiques estan implicades en el seu
desenvolupament: Ajuntament de Tarragona, URV, l’IPHES, per exemple. També hem trobat noms de
referència com l’antic regidor de l’Ajuntament que va participar en la presentació del projecte.
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Imatge blog post – 1* (format JPG)

Imatge blog post – 2* (format JPG)
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Imatge blog post – 3* (format JPG)

Model Canvas*
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Imatge principal* (format JPG)
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Blog post – Explicació de la recerca de dades i informació*
A partir d’allò que decidiu a classe, el bloguer escriu una publicació amb un màxim de 6.500 caràcters espais inclosos.
La publicació es dividirà en 3 paràgrafs:
1.

El punt de partida de la recerca: motivacions i objectius (màxim 1.500).

La nostra professora d’Economia , Núria Barberà, ens va proposar començar un projecte pilot, anomenat At the School
of Open Cohesion (ASOC), un projecte per trobar informació sobre projectes finançats per fons públics. La professora
ens va explicar detalladament el propòsit i el procés de tot el treball que havíem de dur a terme. L’objectiu principal és
cercar informació i conèixer més profundament on s’inverteixen els nostres diners. Hem analitzat un parell de
projectes diferents dividits en dos grups: TurisTIC i Rambla Science. Finalment, vam escollir el projecte Rambla Science
perquè ens ha sigut més fàcil trobar informació inicial per prendre la decisió de triar el projecte.
2.

Dades i informació trobada: descriure les dades i la informació trobades a classe especificant: com la
utilitzareu o l’analitzareu, quin altre tipus d’informació o de dades necessitareu, com obtindreu aquesta
informació (màxim 3.000 caràcters espais inclosos).

Ha sigut difícil trobar informació de dades econòmiques sobre el projecte, tot i haver utilitzar la web de Dades
Obertes. Hem trobat moltes dades a través de notícies sobre la presentació del projecte i en alguna web de la
Generalitat de Catalunya. No es parlava d’inversió d’una manera molt àmplia, tan sols el pressupost calculat i l’ajuda a
través del Fons Social Europeu aprovada.
No hem fet cap visita ocular a l’obra però si que tenim alguna persona de contacte que ha estat implicada en el
projecte, per exemple un antic regidor de l’Ajuntament de Tarragona.
Sabem quins són els objectius finals del projecte però haurem de fer molta recerca per trobar dades per poder
analitzar i treure conclusions sobre l’evolució de l’obra i la inversió destinada.
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3.

Següents passos: Quin és el punt d’arribada de la vostra recerca? Què voleu descobrir o analitzar? (Màxim
2.000 caràcters espais inclosos).

Aquest projecte consisteix a investigar el moviment dels diners públics que rebem de la Unió Europea, per veure si
realment, aquests són invertits en millores per a la comarca del Tarragonès per incentivar la competitivitat i la cohesió
del territori.
En el nostre projecte estudiarem la rehabilitació que s’està portant a terme al Banc d’Espanya per a convertir-ho en un
referent de ciència per a la gent que estigui interessada (de totes les edats, sobretot per famílies).
Volem veure com els diners que es recapten en forma d’impostos s’inverteixen en el nostre entorn més proper d’una
manera eficient.

Imatge blog post – 1* (format JPG)
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Imatge blog post – 2* (format JPG)
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Imatge blog post – 3* (format JPG)

La recerca dissenyada
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