
Investigació Transciències#0, Adolescents en temps de Covid-19

Crida a docents d’ESO i Batxillerat a respondre una enquesta, amb l’objectiu de
co-disenyar materials comunicatius i pedagògics per abordar el fenomen de la Covid-19 a
les aules dels instituts catalans. Projecte Transciències#0 liderat per l’associació
d’investigadors Heurística.

La crisi desencadenada per la pandèmia de la Covid-19 ha marcat les vides de totes les
persones en l'últim any i mig i, en particular, la dels adolescents. Ha estat el darrer col·lectiu
que ha tingut accés a la vacuna. Alhora, en moments de relaxació de les restriccions, el seu
estil de vida ha estat posat en dubte en el debat públic.

El col·lectiu ha centrat gran part de l’atenció mediàtica, en alguns casos acusats de la
propagació del virus fruit d’actituds qualificades com a incíviques i socialment no
responsables. Alguns sectors els han titllat d’element clau en l’expansió de l’epidèmia.

Què es pretenia aconseguir amb aquestes campanyes de comunicació? L’enfocament i el to
emprats van ser els adequats? Podem saber si realment el comportament de joves i
adolescents ha tingut impacte en la propagació de l'epidèmia?

Transciències#0 parteix de l’epidemiologia per analitzar les mesures de control, la seva
necessitat, eficàcia, implementació i comunicació. Es realitzaran materials didàctics i
comunicatius que permetin abordar el fenomen a les aules d’ESO i Batxillerat. Ho farem a
través d’un procés participat entre professorat, estudiants i expertes de diferents disciplines.

Per identificar les temàtiques, formats i continguts dels materials pedagògics, convidem a
docents d'ESO i/o Batxillerat que contesteu una breu enquesta disponible en el següent
enllaç: https://heuristica.participa.cloud/assemblies/Transciencies/f/85/

El procés participatiu es durà a terme a través de la plataforma participativa d’Heurística,
desenvolupada amb el software Decidim. El procés està dividit en tres fases.
- Fase 1. Mapeig de coneixements, dubtes i actituds sobre l'epidèmia i les mesures de

control.
- Fase 2. Debat entorn el material didàctic idoni per a vehicular els continguts escollits.
- Fase 3. Disseny, revisió i producció dels materials.

El projecte Transciències#0 està liderat per l’associació d’investigadors Heurística, i hi
participen membres de la UOC, la UB i la URV.

Contacte de premsa i material adjunt
Luce Prignano, Coordinadora d’Heurística i Transciències.
luce@heuristica.barcelona
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