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Hiscorescience és un joc de preguntes sobre ciència en la qual qualsevol persona pot 
jugar i descobrir coses tan curioses com que el metall més conductor no és el coure sinó 
la plata o que les algunes flors produeixen cafeïna perquè les abelles memoritzen millor la 
seua posició i es pol·linitzen millor. 
 
El projecte està desenvolupat per dos instituts d'investigació i la seua Unitat de Cultura 
Científica UCC+i, l'Institut de Síntesi Química i Catàlisi Homogènia (ISQCH) i l'Institut de 
Nanociència i Materials d'Aragó (INMA) sent tots dos centres mixtos entre el Consell 
Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de Saragossa (UNIZAR).  
 
Cada any hi ha un concurs en el qual estudiants de tota Espanya inscriuen preguntes 
sobre qualsevol disciplina científica en Hiscorescience, que posteriorment seran 
revisades, puntuades i afegides al joc.  
 
Enguany, els alumnes de 3r de l'ESO de l'assignatura de Biologia i de l'assignatura de 
Laboratori de Biologia del nostre institut, coordinats pel seu professor van formar tres 
equips i van participar en el concurs.  
 
El 9 d'abril es va celebrar la cerimònia en línia del lliurament de premis de la IV edició del 
concurs nacional Hiscorescience, on en la modalitat “grupal”, un dels nostres equips, 
l'anomenat “Joanot 1” va anar guardonat amb el primer premi d'Espanya. A més en la 
modalitat “individual”, vam tindre set alumnes premiats en les primeres deu posicions. En 
la posició 10ª Malak Mentagui, 9ª Blanca Descalç, 8ª Ainhoa Soriano, 7ª Carolina Gualde, 
5ª Claudia Vidal, 4ª Alexia Sánchez i 1ª Pablo Álvarez.  
 
Els premis per a tots els alumnes són calculadores científiques Casio d'edició especial, 
menys per al primer, que ha sigut premiat amb un patinet elèctric. El premi per a l'institut 
és una màquina recreativa amb l'estètica dels anys 90 que inclou el joc Hiscorescience 
perquè tots els alumnes puguen gaudir-la. Tots els alumnes de l'equip “Joanot 1” rebran 
un diploma acreditatiu pel seu premi i la resta d'alumnes altre diploma per la seua 
participació. 
Al final, tots els alumnes han tingut el seu recompensa a l'esforç realitzat i a més han 
aprés més coses sobre ciència. 
 
Web de Hiscorescience: 
http://www.hiscorescience.org/quimmat/  
 
Lloc per a descarregar l'aplicació de Hiscorescience i jugar 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KrakenEmpire.HiScoreScience&hl=es_
419&gl=US 
 
Cerimònia de l'IV concurs nacional de Hiscorescience (del minut 26 al 36 es pot veure els 
premis que rebem): 
https://www.youtube.com/watch?v=2x-10q2wmxc 
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