
Del Penedès al CERN: sis dies a l'Spanish Teacher Programme 2018 

 

 El curs passat vaig tenir la 

sort que em concedissin una de 

les 19 beques que la Fundación 

Aquae destina a formar 

professors de ciència i tecnologia 

de tota Espanya en física de 

partícules. Aquesta beca em va 

suposar poder formar part de 

l'Spanish Teacher Programme 

2018 i fer una estada, entre el 24 

i el 29 de juny del 2018, al Centre 

Europeu de Recerca Nuclear (CERN). Participar en aquest programa de 

formació ha estat una experiència impagable que agraeixo als responsables de 

la Fundación Aquae. També són molt d'agrair l'acompanyament i les atencions 

d'en Mikel de Pablo, responsable de Proyectos y Eventos Fundación Aquae, i 

la professionalitat, la dedicació i la paciència que el Dr. Francisco Barradas, 

organitzador nacional del Programa Espanyol del CERN per a professors, i el 

Dr. Jeff Wiener, Teacher Programmes Manager del CERN, van tenir amb tots 

nosaltres. 

 L'experiència que vaig poder viure em va sorprendre des del primer 

moment i no només per la magnitud de les instal·lacions, sinó també per poder 

conviure amb companys amb interessos comuns i amb científics del CERN. Va 

ser emocionant veure amb quina passió i intensitat treballen; per tot hi ha 

despatxos i laboratoris on es fan projectes de recerca destinats a desenvolupar 

la millora tant del gran col·lisionador d'hadrons (LHC) com dels quatre 

acceleradors associats a aquest, cadascun amb una finalitat diferent. 

 També em va sorprendre de manera molt agradable, observar que es 

treballa sense que de cap manera es tingui en compte la nacionalitat, el sexe o 

l'ètnia de ningú, és a dir, tothom treballa sense prejudicis amb la finalitat 

comuna de crear coneixement científic. Per aconseguir-ho, els científics del 

CERN es fan preguntes constantment i les intenten respondre amb els 



experiments que ells mateixos dissenyen 

i amb la tecnologia punta de la qual 

disposen.  Veure, a més, com estudiants, 

doctorands, professors i doctors, ja siguin 

físics o enginyers, cooperen al mateix 

nivell en un mateix projecte és, al meu 

entendre, una actitud molt lloable de la 

qual n'hauríem d'aprendre per a ser capaços de no menystenir l'esforç ni els 

coneixements de ningú a l'hora de desenvolupar un projecte.  

 La manera com els científics del CERN afronten els reptes es 

caracteritza perquè defugen les zones de confort. Això ho exemplifica 

perfectament el fet que actualment treballen amb un nou objectiu i tot i que 

encara hi hagi molts dubtes oberts, ja s'ha marcat un termini, l'any 2024, per 

aconseguir, amb el nou accelerador The High-Luminosity LHC, respostes a les 

preguntes que s'han formulat. Encara no saben com fer-ho, però sí que saben 

quin tipus de dades volen obtenir i que hi volen fer col·lisionar, i sobretot saben 

amb quina actitud han de treballar i això els dona la confiança i la seguretat que 

aconseguiran el que 

s'han proposat. Els 

científics del CERN 

treballen i cooperen de 

manera incansable en 

nous dissenys, en nous 

materials i en nous 

sistemes de tractament 

i emmagatzematge de 

dades. Al cap i a la fi, els empeny el convenciment que l’estudi de la física de 

partícules pot aportar molts descobriments i avenços tan valuosos com en el 

seu dia ho va ser la web o, més recentment, el bossó de Higgs.  

 L'activitat dels participants a l'Spanish Teacher Programme 2018 va ser 

molt productiva. Entre els becats per la Fundació Aquae, els de la Real 

Sociedad Española de Física i els de la Comunidad de Madrid, érem 48 

professores i professors de tota Espanya que només arribar vam descobrir que 

ens esperava una intensa agenda de xerrades, tallers, visites i classes 



magistrals. L’objectiu era aconseguir que adquiríssim la millor formació possible 

durant la nostra estada i, també,  transmetre'ns la motivació i l'entusiasme que 

ens fes traslladar a les aules tot el que havíem d'aprendre. Tant és així que ens 

hem convertit en ambaixadors i divulgadors del coneixement adquirit i de 

l’experiència viscuda.  

 Per a mi, personalment, l'experiència viscuda al CERN ha estat tan 

enriquidora que ara la vull transmetre i la vull compartir amb els meus 

companys de seminari i, sobretot, 

amb els meus alumnes de l'IES 

Escola Intermunicipal del Penedès. 

Per això, un dels objectius que m'he 

proposat assolir aquest curs és el 

d'entusiasmar les noies i els nois per 

tal que no només vulguin aprendre, 

sinó perquè descobreixin la bellesa 

de la ciència.  

 Aquest curs he inclòs dins del 

seu currículum l'estudi de la física de 

partícules amb dades reals extretes 

dels arxius que el CERN comparteix 

a la seva web i a les xarxes. Però el 

gran repte és captar el seu interès, transmetre als alumnes la confiança que 

són del tot capaços d'estudiar el món des de l'àmbit de la ciència i fer que 

s'adonin que tant la recerca que es fa al CERN com la que es pugui fer a altres 

llocs, té la finalitat de resoldre problemes de la nostra quotidianitat, és a dir, que 

fem ciència per viure millor. 

 A més, explicar als meus alumnes l'experiència que he viscut al CERN  

ha de servir, també, per a què assumeixin que per a poder innovar cal formar-

se contínuament i que ens cal, per poder avançar, aprendre a prescindir dels 

prejudicis que tinguem sobre la ciència o el coneixement en general.  

 La formació que he rebut al CERN ha estat excel·lent i l’experiència que 

he viscut ha estat molt enriquidora a tots els nivells. Més  enllà de les visites, 

les xerrades o els  tallers, he tingut l'oportunitat de poder compartir moltes 



estones amb els altres professors. Això m'ha permès conèixer altres maneres 

de fer, així com compartir moltes inquietuds, idees, experiències i anècdotes. A 

tots ens unia un objectiu comú: apropar els alumnes a la ciència fent, alhora, 

que li perdin la por. 

 He tingut la sort de conèixer companys de tota Espanya, tots ells amb 

molta formació i moltes ganes de compartir-la, amb els quals encara estic en 

contacte a través de xarxes socials on seguim compartint idees i experiències.  

 

 Tant des del punt de vista acadèmic com des del punt de vista personal, 

l'Spanish Teacher Programme 2018 ha estat una experiència excepcional que 

ja està influint en la meva pràctica docent a l'IES Escola Intermunicipal del 

Penedès, el centre on treballo i al qual també dono les gràcies per animar-me i 

facilitar-me la participació en aquest programa. Per tot això, m'agradaria optar 

el proper any a una de les beques internacionals que atorga el CERN i així 

seguir ampliant coneixements i experiències en el món de la física que 

reverteixin en benefici dels nostres alumnes. 

Montse Enajas Tobella                                                                                                                               

Professora de tecnologia i física 

IES Escola Intermunicipal del Penedès 


