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Entrevista

Excel·lència a l'Institut Lliçà

Jordi Fígols és un alumne de INS Lliçà de segon de 
batxillerat  que  ha  realitzat  un treball  de  recerca 
anomenat  Diagnose of cranial deformations in 
babies  using  an  electronic  tool  ,  en  català 
“Diagnosi  de  les  deformacions  cranials  en  nadons  
utilitzant una eina electrònica” ,  tal  i  com us vam 
anunciar a la portada del número anterior. El treball 
ha estat reconegut i nominat per alguns dels  premis 
prestigiosos  del  món  estudiantil  i  universitari.  La 
seva  recerca  consisteix en  crear  un  enginy per  a 
calcular la capacitat cranial dels nens quan neixen i 
així  poder fer  una diagnosi  de diverses patologies 
dels neonats.

L'alumne  mostra  un  interès  especial  per  a  la 
tecnologia i les matemàtiques, les dues eines que li 
han servit per inventar i crear aquest aparell  amb la 
finalitat  de calcular  la  capacitat  cranial,  una  eina 
indispensable en la neonatologia, fins ara l'evolució 
del crani es mesurava amb una cinta mètrica de les 
de tota la vida. 

El  treball,  dirigit  per  la  professora  de  Llengua 
Anglesa,  Dori  Medrano, té  el  valor  afegit  d'estar 
redactat  en anglès,  una altra  de les  afeccions  del 
nostre alumne.  Fa poc es va presentar al Concurs 
del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) 
on s'ha qualificat el seu treball d'excel·lent, i, a més, 
ha estat guardonat amb el tercer premi de Recerca 
en  Ciències  de  la  Salut  i  la  Vida  de  la  mateixa 
institució.

1-Com  se't  va  acudir  aquest  treball  de 
recerca?

Vaig  constatar  i adonar_me  que  no  hi havia  un 
aparell  per  a  calcular  la  capacitat  cranial.  (Cal 
recordar que la mare de l'alumne és infermera de 
neonatologia).

2-Primer vas fer  el treball en català i després 
el vas passar a l'anglès?

Des de l'inici el vaig fer tot en anglès, m'agradava el 
repte i així podia practicar llengua escrita en anglès. 
llevat d'algunes paraules que desconeixia, aleshores 
vaig consultar un traductor digital, o bé un diccionari 
català-angles. 

3-L'aparell  el  vas  realitzar  a  casa  o  en un 
taller?

Ho vaig fer tot a casa meva, vaig utilitzar materials 
reutilitzats que voltaven per la llar.

4-Quant de temps vas tardar en fer el treball?

Vaig tardar des de  principis  l'estiu  de 2012 fins  la 
darrera setmana de Nadal.

5-Ho vas fer tu sol o amb algun ajut?

La part de redacció la vaig realitzar tot sol, però vaig 
comptar amb l'assessorament  doctors  especialistes, 
també  vaig consultar  la  meva  mare,  que  és 
infermera de neonats. Per la part  tecnològica  vaig 
comptar amb l'ajut del meu pare i de professors de 
l'institut. 

6-Quan vas tardar en dissenyar l'aparell?

Em va costar dos mesos  i per fer instal·lar les eines 
per a calcular la capacitat del crani vaig trigar uns 2 
o 3 mesos més.

7-D'on vas treure tot el material necessari per 
a fer l'aparell ?

Vaig treure el material de casa, vaig reciclar plàstics 
durant un temps, vaig agafar peces de Lego, etc...

8-Com  calcula l'aparell per saber la capacitat 
del crani?

L'aparell  té  dos  braços  que amb la  telemetria  del 
moviment del braç, ho va calculant. També hi ha 2 
servomotors  que  calculen  el  moviment  que  fa  el 
braç, així és com es fa el  càlcul matemàtic. 

10-Quines altres aplicacions té el teu aparell?

Només té una aplicació, calcular la mesura del crani.
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