
Govern d’Andorra

Per a més informació:
Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior
Àrea de Convenis i Relacions Internacionals
Tel.: 743 300
A/e: interescolars@govern.ad

Comissió Nacional Andorrana 
per a la UNESCO

Organització 
de les Nacions Unides 

per a l’educació,
la ciència i la cultura 

Amb la col·laboració de: 4a4Trobada
de joves
científics



1 Participants
Hi pot participar un grup d’alumnes o una classe de:
- SISTEMA EDUCATIU ANDORRÀ: De segon curs de primer 

cicle de segona ensenyança a segon de batxillerat.
- SISTEMA EDUCATIU FRANCÈS: De 4ème a terminale.
- SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL: De segon de l’ESO a 

segon de batxillerat.

2 Condicions de participació
- El treball de recerca o l’experiència es pot presentar 

en català, en espanyol, en francès o en anglès.
- S’accepten quatre projectes per sistema educatiu.
- La data límit per trametre la butlleta d’inscripció és el 

26 de febrer del 2021, abans de les 14.30 h, a: 
 Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior

 Departament de Sistemes Educatius, Ensenyament

  Superior i Relacions Internacionals

 Av. Rocafort, 21-23 - Edi�ci El Molí

 AD600 Sant Julià de Lòria

o bé a l’adreça electrònica: interescolars@govern.ad 

3 Presentació
La presentació es fa en el marc de la XX Jornada de les 
ciències, que tindrà lloc el dimecres 10 de març del 
2021. Es comunicarà el format en què es farà la trobada.
Les condicions de la presentació s’acordaran amb 
l’organització.
Les escoles han de preparar un vídeo per al 3 de març, 
que es penjarà a la pàgina www.educacio.ad. La 
gravació es pot fer amb càmera digital, tauleta o 
telèfon mòbil. Es recomana la gravació amb càmeres 

El Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO, en 
col·laboració amb els docents que participen en la XX Jornada de les ciències (de l’Escola Andorrana de 
batxillerat, el Colegio Español María Moliner, el Col·legi Sant Ermengol i el Lycée Comte de Foix), amb la voluntat 
de fomentar el gust per la recerca i la creativitat cientí�ca, convoquen la 4a Trobada de joves cientí�cs.

de vídeo o fotogrà�ques que permetin �lmar en alta 
de�nició i utilitzar estabilitzadors d’imatge (tipus 
trípode) per garantir la qualitat de la imatge. Els 
treballs s’han de presentar en format MP4, AVI o MOV.
Com a requisit de participació, les escoles, en el 
moment de comunicar el seu projecte a les xarxes 
socials, hauran d’etiquetar els comptes o�cials de 
FEDA, com a patrocinador principal de la 4a Trobada 
de joves cientí�cs:

      Feda_and                @FEDA_Andorra         @fedaandorra 

Així mateix, i en paral·lel, FEDA difondrà el patrocini de 
la 4a Trobada de joves cientí�cs a través de les seves 
xarxes socials. El material que es difondrà a les xarxes 
de FEDA serà facilitat per les escoles en format de fotos 
o vídeos per tal de comunicar el contingut dels 
diversos projectes.
L’organització proporciona als centres educatius que 
ho desitgin un cartró ploma (de 58 x 100 cm) per fer la 
presentació del projecte.

4 Premis
S’atorga un premi de participació de 250 € per a la 
compra de material cientí�c i un diploma. 
La presentació a aquest projecte suposa l’acceptació 
d’aquestes bases. Qualsevol aspecte que no estigui 
previst serà resolt pel Ministeri d’Educació i 
Ensenyament Superior.



Nom de l’escola que hi participa:

Nom dels alumnes o la classe que hi participen:

Nom i cognoms del professor coordinador:

Telèfon:     Adreça electrònica:

Resum del projecte o de l’experiència que es desitja presentar:

Material necessari per a la presentació del projecte o de l’experiència:

Utilitzareu el cartró pluma que l’organització posa a la vostra disposició? □ Sí    □ No

Govern d’Andorra

     BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ


