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OBJECTIUS DE LA SESSIÓ

FER UN REPÀS DE LA 
PERSPECTIVA TREBALLADA 
SOBRE EL PLANTEJAMENT 
STEAM

RELACIONAR L’EDUCACIÓ 
PER LA SOSTENIBILITAT 
AMB L’STEAM

COMPARTIR CONSELLS 
PRÀCTICS PER A IMPLEMENTAR 
PROJECTES STEAM

MOSTRAR EXEMPLES I 
RECURSOS

COMENÇAR A PLANIFICAR 
ACCIONS PER AL DIA DE LA 
DONA I LA CIÈNCIA (11 DE 
FEBRER)



PERSPECTIVA



Les vostres idees de la sessió 1



La ciència cada vegada és més 
present a les nostres vides

COMPRENDRE EL MÓN 
(des d’una perspectiva científica)

COMPRENDRE LA CIÈNCIA
(perspectiva crítica)

DECIDIR, PREDIR 
Y ACTUAR.
SER CRÍTIC

La cultura científica permet comprendre, posicionar-se i actuar davant de molts 
aspectes, sovint contradictoris, del complex món actual



"És la capacitat i disposició per comprendre i actuar sobre assumptes de 

rellevància local, regional, global i intercultural; 
respectant a les persones que tinguin perspectives i cultures diverses i 
contribuint a el bé comú i a un desenvolupament sostenible ".

COMPETÈNCIA GLOBAL

FER 
PREGUNTES 
RELLEVANTS
(analitzar el 
món  local-

global)

PRENDRE 
PERSPECTIVA

(cultural)

COMUNICAR
(diferents 

llenguatges)

ACTUAR
(localment 

amb 
pensament 

global)



DECONSTRUÏM LA DEFINICIÓ D’ALFABETITZACIÓ STEAM

Couso, D. (2017)

“Ser capaç d’identificar i aplicar, tant els coneixements clau com 
les formes de fer, pensar, parlar i sentir de

la ciència, l’enginyeria i la matemàtica, de forma més o menys 
integrada, 

per tal de comprendre, decidir i/o actuar davant de problemes 
complexos 

i per a construir solucions creatives e innovadores, tot aprofitant 
les sinergies personals i les tecnologies disponibles,

i de forma crítica, reflexiva i amb valors”



Els problemes ambientals

Són problemes complexos i rellevants

Necessiten d’una mirada 
interdisciplinària, científica i social

Es poden analitzar en diversos nivells 
de complexitat i a diferents escales 
(local-global)

Necessiten de solucions tecnològiques 
o de transformació social

Les seves solucions han d’incorporar una 
mirada de gènere i equitat

ALFABETITZACIÓ STEAM

COMPETÈNCIA GLOBAL



Pseudohistòria de la ciència a l’escola?

•Invisibilització de les dones:
- de les seves contribucions a la ciència, que 

són nombroses tot i el bloqueig

-i de les dificultats de les dones en la història per 
a accedir al coneixement i per a exercir una 
professió científica

Més concreció sobre això a: 
https://www.youtube.com/watch?v=9okrkfIUkxI

• La ciència com a producte final elaborat per genis (homes)

• Els models científics fora de context

• Representacions idealitzades del passat, que no expliquen les dificultats.

• La ciència no es tracta com a activitat humana que pertany al teixit social, 
polític i econòmic, i amb biaixos de diversos tipus, entre ells el de gènere



PRÀCTICA



Com fer-ho: un cop de mà

PARTIR D’UN 
PROBLEMA 

CONTEXTOS 
PROPERS O 

INTERESSANTSPOSAR ÈMFASI EN EL 
PROCÉS DE 

INVESTIGACIÓ O 
CREACIÓ

COMUNICAR I 
DISCUTIR ELS 
RESULTATS O 
PRODUCTES

ACTUAR
(EN CONSECUÈNCIA AL 

PROBLEMA INICIAL)



PROBLEMA 
AMBIENTAL

SOLUCIÓ 
TECNOLÒGICA O 

PERSONAL/
SOCIAL

FOCUS
(S, T-E, A o M) manera d’integrar

PRÀCTICA
(científica,  

d’enginyeria...)

definim

definim

cada pràctica segueix 
el seu mètode

METODOLOGIA 
DOCENT

definim

COMPRENDRE

ACTUAR

ABP, ABD, projectes, 
moviment maker, 

tinkering...

AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE COMUNICAR



FOCUS
(S, T-E, A o M)

OBJECTIU
Investigar i construir 

explicacions

Disseny de solucions 
funcionals

Desenvolupar el 
pensament matemàtic

PRÁCTICA
Científica

D’enginyeria o 
tecnològica

Matemàtica

S
T
E
M



COM S’INTEGREN LES ÀRRES STEM
manera d’integrar

Elisabet Civil Serra



PRÀCTICA CIENTÍFICA

Pregunta

Hipòtesis

Experimentem 
- cerquem

Relacionem 
evidències amb 

idees

Construïm una 
explicació

Discutim 
(argumentem)

Reconeixem 
que ens cal 
un “model” 

(idea)

Expressem 
el model 

inicial

Avaluem el 
model

Revisem el 
model

Consensuem 
un model nou

COMUNICAR

COMUNICAR

COMUNICAR



PRÀCTICA 
D’ENGINYERIA/TEC

NOLÒGICA
Problema 
tecnològic

Planifiquem

Creem

TestemDiscutim

Modifiquem

Solució 
tecnològica

COMUNICAR

COMUNICAR

procés 
iteratiu

COMUNICAR



METODOLOGIA DOCENT

ABP 
(aprenentatge 

basats en 
problemes)

ABD
(Aprenentatge 

basat en el 
disseny, Design

Thinking)

Treball per 
projectes 

(Aprenentatge basat 
en projectes)

Moviment 
“maker”

Tinkering



AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Pregunta Problema 
tecnològic

• Orientats al bé comú
• Alguna vegada treballant 

explícitament el gènere

Les fonts Els productes
• Que incloguin referents femenins 

(imatges, idees, aportacions, etc.)
• Que siguin per nois i per noies

Els equips
• Mixtes i amb igualtat d’oportunitats
• El mateix tipus de feedback, espai i temps per 

ambdós gèneres

COMUNICAR • Discurs sensible al gènere (el nostre i el 
de les produccions de l’alumnat)

Recordeu que teniu idees i recursos sobre tot això a la sessió 2 del curs



EXEMPLES



Problema 
rellevant

• Conceptes científics
• Pensament 

computacional
• Pensament 

matemàtic

INS Andreu Nin 
(El Vendrell)

Centre d’alta complexitat

Llegeix l’article complert



L’alumnat de l’Escola Els 
Arcs ha preparat una 
exposició virtual amb 

invents d’allò més 
enginyosos i útils per a 
reduir la contaminació i 

els efectes de 
l’emergència 

climàtica. Alguns dels 
invents són contenidors 

d’escombraries 
“intel·ligents” o unes 
vambes que generen 

energia amb el moviment 
dels peus.

Llegiu l’article complert i 
veieu els invents



CONSTRUCCIÓ D'UN HORT ESCOLAR

• Matemàtiques, Ciències naturals i Tecnologia

• Objectiu: Dissenyar, construir i conrear un hort tenint en 
compte els factors mediambientals que afecten el creixement 
de les plantes. Un cop construït es dissenyen experiments 
científics sobre el creixement de les plantes. Els alumnes han 
de formular hipòtesis, fer el disseny experimental, analitzar 
els resultats i extreure conclusions.

• Reflexions: reconèixer la viabilitat d'un hort urbà i saber 
escollir el tipus de plantes que s'adaptin millor.



PODEM REPOBLAR AMB AUS NOSTRA LOCALITAT?

• Matemàtiques, Ciències naturals i Tecnologia

• Objectius: Dissenyar, construir i instal·lar caixes niu en una zona erma 
dels voltants de centre educatiu i estudiar el comportament dels nous 
inquilins. La construcció de les caixes niu implica dissenyar, calcular la 
quantitat de material a comprar i construir. També s'instal·la una càmera 
de vídeo a l'interior d'alguna de les caixes niu i s'estudia durant un 
temps els hàbits dels ocells i les cries que les habitaven.

• Reflexions: prendre consciència que amb accions individuals es pot 
aconseguir recuperar la fauna i l'ecosistema d'una zona.

.



CONSTRUCCIÓ D'UNA CASA DOMÒTICA
• Matemàtiques i Tecnologia.

• Objectius: Disseny i construcció d'una maqueta d'una casa 
domòtica programada amb Arduino. Aquí els estudiants 
dissenyen i construeixen una maqueta d'una casa (amb 
impressora 3D, o altres materials), debaten i decideixen que 
sensors volen programar, li instal·len una placa Arduino (UN, 
YUN o similar) i els sensors i finalment els programen amb 
Arduino o bé amb Scratch for Arduino.

• Reflexions: veure les oportunitats que ens proporciona la 
domòtica en el nostre dia a dia i com pot augmentar 
l'autonomia de persones amb mobilitat reduïda.



CARRETERES SOLARS
• Tecnologia, Ciències naturals i Matemàtiques

• Objectius: A partir de la notícia "Un lloc web de crowdfunding
(micromecenatge) ha recaptat recentment més de 1,5 milions d'Euros 
per finançar carreteres solars", els alumnes s'informen i debaten si val 
la pena finançar carreteres solars. Aquestes carreteres, que ja estan 
funcionat com a prova pilot en alguns països, es mantindran sense neu, 
podran carregar cotxes elèctrics i, accionant un interruptor, es poden 
transformar en aparcaments per a cotxes o en camps d'esport. En 
aquesta activitat, els alumnes debaten, raonen i apliquen el que saben 
sobre de generar electricitat amb plaques fotovoltaiques i els seus 
costos per a estimar i decidir si val la pena finançar carreteres solars.

• Reflexions: estudiar la viabilitat i rendibilitat d'una nova proposta 
tecnològica tenint en compte tots els factors, des dels costos 
econòmics, energètics i de matèries primeres necessàries, fins a les 
oportunitats que aporta a la societat



Com a Escola Verda...

Traslladem a l’alumnat el disseny de solucions 
per a una gestió més sostenible del centre.



RECURSOS



recursos
RECULL DE MATERIAL AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE 
A LA PÀGINA WEB DEL DIA DE LA DONA

RECULL DE 
MATERIALS STEAM 

CREACTIVITY, PER 
NIVELLS I ÀREES



http://www.expecteverything.eu/hypatia/

RECULL DE MATERIALS STEAM AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE



Manual de 
didàctica de 
les ciències 
centrat en 
FER ciències 
a l’aula



Podeu participar en el procés 
col·laboratiu de creació d’aquest portal 
que oferirà recursos STEAM per escoles



ACCIONS PER AL DIA DE LA DONA I LA 
CIÈNCIA (11 DE FEBRER)



PROPOSTA DIA DE LA DONA I 
LA CIÈNCIA

Presentar el resultat 
d’un projecte STEAM 

ambiental amb un focus 
científic o tecnològic i 
que s’hagi tractat amb 
perspectiva de gènere

Que cada centre faci un acció (pot ser en xarxa), 
que sigui:

o bé

Presentar el resultat o 
fer una acció que 

treballi explícitament la 
qüestió del gènere en 

la ciència



CATÀLEG D’ACCIONS DIA DE LA 
DONA I LA CIÈNCIA 

• Presentar el resultat d’un projecte STEAM ambiental amb perspectiva de gènere
• Escola Amadeu Vives: eix cronològic de dones científiques, cada curs una època
• Concurs d’eslògans
• Nomenament espais comuns amb cada científica destacada
• Muntar un kahoot per les famílies del centre 
• Storytelling compartit entre centres
• Gestió de patis amb mirada STEAM
• Creació de logotips
• Taller de samarretes 
• Thursdays for STEAM. Dedicar un espai “setmanal” breu en format de píndola
• Concurs de dibuix / fotografia...
• Emojis STEAM
• Anàlisi de notícies rellevants 
• Vídeo de divulgació estil youtuber fet per l’alumnat i sobre una dona científica (CS)
• Campanya a les xarxes, per exemple, perfil d’Instagram de dones científiques
• ....



Ens preguntem...

• Quins recursos i aliats tinc? (temps, 
espai a l’horari, professorat que 
participaria...)

• Vull fer/veig possible fer treball 
amb xarxa amb altres escoles de 
l’A21?

• Quina mena d’acció volem fer? (una acció puntual, 
presentar resultats d’un projecte...)



Enredòmetre

https://padlet.com/lvaldes10/enredometre

• Podeu valorar i comentar les accions 
que pengin els altres centres

• Després les agruparem i pensarem si 
podem fer xarxa



Treball previ 
a la propera 
reunió
Definim a grans 
trets una 
proposta 
d’activitat 
STEAM. En la 
propera sessió 
treballarem sobre 
aquestes 
propostes

Busqueu la fitxa de la vostra escola en aquesta 
carpeta compartida



Moltes gràcies per la vostra 
atenció i les vostres aportacions!

Torn obert de paraula per a 
dubtes, opinions, 
recomanacions, peticions...

lvaldes@Fundesplai.org


