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1. Origen

Explainers CosmoCaixa es basa en el gran èxit del programa del San 
Francisco Exploratorium. 

Va néixer dins del marc del Districte del Coneixement de Sarrià-Sant 
Gervasi per a impulsar el talent i l’economia del districte.



2. Objectius

• Apropar la ciència als 
visitants del CosmoCaixa.

• Potenciar les vocacions 
científiques en els joves.
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3. L’univers Explainer

CosmoCaixa

Escoles
Xarxa d’escoles que participen 
amb implicació per part 
del professorat

Famílies
S’impliquen en l’autorització dels
seus fills a venir en cap de setmana

Visitants
S’apropen a la ciència a través 
de les explicacions dels Explainers

Entitats 
Col·laboradores/
Universitats
Parts essencials en la formació 
dels Explainers

EXPLAINERS



Estudiants de 4t. d’ESO i Batxillerat que tinguin:
• Compromís amb el projecte
• Motivació
• Ganes de compartir el coneixement i aprendre
• Entusiasme per la ciència
• Creativitat
• Capacitat d’adaptació al canvi

4. Qui pot ser Explainer?
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5. Abans de ser Explainer

Han de rebre formació per part de CosmoCaixa dels mòduls a explicar 
i de les universitats col·laboradores:
ESIC: 
Comunicació i tècniques 
per parlar en públic amb confiança 
i professionalitat. 

IQS: 
Conferència-taller sobre les
energies renovables i les 
fonts energètiques.

La Salle:
Els robots mascota 
i la intel·ligència artificial amb 
el Robot Dinosaure PLEOrb.

EUSS: 
Teoria i pràctica al laboratori 
de Resistència de Materials amb 
alumnes d’Enginyeria Mecànica.



6. Som Explainers 

Durant 6 caps de setmana explicaran 
la ciència als visitants de CosmoCaixa.

Dissabtes o diumenges

o de
11 
a 

14 h
15 
a 

18 h



Explainers

7. Som Explainers 

Finalitzada l’experiència, formaran part de la Comunitat Explainer i 
gaudiran de:
• Diploma acreditant la seva participació
• Carnet d’Explainer amb avantatges i descomptes
• Activitats bimensuals exclusives
• Convertir-se en prescriptor de CosmoCaixa 



8. Xifres

És el 3r. curs escolar 
del programa. Fins el 2n 
trimestre del curs actual 
han participat: 212 estudiants participants

    128 noies: 60%
        84 nois: 40%

31 escoles participants
    17 Escoles concertades: 55%
        10 Escoles públiques: 32%
           4 Escoltes privades: 13%



9. Explainers

www.eduCaixa.com
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