Les beques Campus Científicos de verano són una meravellosa oportunitat per
als alumnes que acaben de fer 4t d'ESO i 1r de Batxillerat, per poder anar una
setmana durant el juliol a una de les universitats de l'Estat Espanyol, gairebé
sense cap cost econòmic, per desenvolupar la curiositat científica que portam a
dins i experimentar amb ella. Convé sol·licitar-les amb temps i amb ganes,
perquè et proposen més de 60 tallers distints repartits per tot arreu. Física,
electricitat, matemàtiques pures i aplicades, electrònica, geologia, enginyeria,
la cèl·lula, robòtica, antropologia, criminologia, informàtica, biologia marina,...
i així passant per totes les especialitats de la ciència.

Jo, personalment, vaig elegir disseny d'estructures lleugeres, a la universitat
Carlos III de Madrid. Començant pel final, sols puc dir que a l'hora
d'acomiadar-nos tothom plorava de tristesa, havent d'acceptar que el nostre
gran campus havia acabat. Sí, realment és una ocasió increïble per introduir-te
més seriosament dins el món de la ciència, en-revoltat de 30 joves de la teva
edat que comparteixen les mateixes passions que tu cap a aquest món tan
immens.
Els matins teníem classes teòriques però molt dinàmiques, acompanyades de
pràctiques als laboratoris. Un dia havíem de fer una biga i amb una màquina
de pressió aixafar-la per calcular-ne la seva resistència. El matí següent, el
grup de les nines ens va guanyar perquè el seu Sandwich de paper de 15
grams havia aguantat quasi 20 quilograms. Un altre, un enginyer industrial ens
entretengué dues hores mostrant-nos vídeos d'accidents d'avions i explicantnos perquè succeïen. Mentrestant el del taller de robòtica intentaven destruir el
robot del grup contrari a un duet a mort i els d'informàtica ens robaven les

contrasenyes del Facebook perquè això era el que havien après aquell dia. Ras
i curt, tot allò que un no s'espera d'una “beca d'estudi”.
Tot i això, siguem sincers, el més significatiu fou la gent. Els horabaixes ens
dedicàvem a fer jocs, conferències, esports... I per la nit cinema, festivals,
teatres, partides de pòquer clandestines...
Uns dies d'estiu inoblidables, i unes amistats que duraran tota la vida.
PS: Aquí us deix els enllaços del blog i el web, per si us interessen.
http://campuscientificos.blogspot.com.es/ http://www.campuscientificos.es/
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