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FES-HO TU MATEIX - STEAM és un manual simple de 5 passos per
a docents que mai abans han realitzat activitats STEAM
Es presenta en 5 senzills passos amb imatges, exemples fàcils de seguir i guies útils.

FES-HO TU MATEIX -

STEAM EN CINC
PASSOS SENZILLS

1: COMPRENDRE
2: PLANIFICAR
3: REUNIR
4: COMPROMETRE'S
5: AVALUAR I CELEBRAR

Introducció a
STEAM-H

Aquest manual és un resultat de STEAM-H, un projecte de desenvolupament d'innovació Erasmus + KA2, cofinançat per la Comissió Europea. Huit socis de quatre països diferents, Itàlia,
Alemanya, Espanya i Irlanda, han combinat la seua experiència per a desenvolupar aquest manual com una guia
introductòria per a professors amb poca o cap experiència en enfocaments STEAM per a provar-ho per si mateixos.
El propòsit és encoratjar-los com a docents a comprendre els enfocaments STEAM de l'educació, provar una varieta
t d'activitats STEAM i veure com de fàcil pot ser, i compartir i encoratjar a altres mestres i educadors de primària a
participar.
També li demanem que participe en el nostre procés d'avaluació i comentaris, perquè puguem compartir els beneficis
de la seua experiència. (Veure PAS 5/pàgina 19 per a més detalls)
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1 . Comprendre

1 . Comprendre

PAS 1:
QUÈ
ÉS
COMPRENDRE

STEAM?
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QUÈ ÉS STEAM?

1 . Comprendre

La majoria de nosaltres hem sentit parlar de l'acrònim STEM que està relacionat amb les sigles en anglés d'aquestes quatre
àrees clau: Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques.
L'encunyació del terme STEM generalment s'atribueix a la Fundació Nacional de Ciències dels EUA en la dècada de 1990. Des
d’aleshores han sorgit per tot el món projectes educatius, així com iniciatives industrials i governamentals que utilitzen i
promouen STEM, per a tractar d'abordar els desafiaments en l'educació, en la indústria i en la vida quotidiana, amb un
enfocament multidisciplinari.
Alguns anys més tard, el concepte de STEAM va començar a conceptualitzar-se (novament es creu que és dels EUA), en vincular
les matèries tradicionals de STEM amb l'art, les arts aplicades i el pensament creatiu. Com a tal, l'A en STEAM prové de l'anglés
Art o Arts, i pot incloure qualsevol àrea de les arts, les humanitats i el disseny.
STEAM ha evolucionat a tothom com un mètode per a millorar l'educació en ciències, tecnologia i matemàtiques, i com un
enfocament per a dissenyar models d'aprenentatge més holístics per a ensenyar pensament creatiu i crític, donar suport a
l'aprenentatge basat en projectes i desenvolupar un sistema educatiu més participatiu i col·laboratiu.
En aquest projecte STEAM-H, el nostre enfocament principal és augmentar la inclusió en l'educació, amb un enfocament
multidisciplinari per a brindar experiències d'aprenentatge més significatives a i amb els estudiants, i facilitar la integració
d'aquells que poden sentir-se exclosos o extremadament desafiats per les matèries STEM per diverses raons.
Aquest manual és el nostre esforç col·lectiu per a
proporcionar una guia senzilla que explique com i per què
integrar STEAM en les seues classes, en 5 senzills passos.
Esperem que ho prove i ho gaudisca.
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ELS BENEFICIS D'UN
ENFOCAMENT STEAM

1 .Comprendre

Hi ha tants beneficis per als enfocaments STEAM, com a enfocaments STEAM existeixen a tot el món.
L'aspiració general és facilitar una millor comprensió i empoderament de l'alumne. Però el propòsit específic dels
enfocaments STEAM depén en gran mesura del context. Com a tal, cada organització, educador i alumne aplicarà
l'enfocament i experimentarà els beneficis de diferents maneres.

Els enfocaments STEAM pretenen ser:
Creatius
Interdisciplinaris /
Transdisciplinaris
Flexibles
Rellevants per
als estudiants
Inclusius
Pràctics
Participatius
Divertits

Els enfocaments STEAM tenen com a objectiu involucrar:
La creativitat
Les habilitats de
pensament crític
La curiositat
El canvi d'Actitud c
ap a l'Aprenentatge
Les habilitats de
col·laboració
La confiança
La comunicació
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1 . Comprendre
Creiem que usar un enfocament STEAM i ensenyar els
xiquets a pensar tant crítica com creativament és clau
per al desenvolupament d'una societat que comprén i
està totalment compromesa amb el món que l'envolta, els
recursos dels quals depenen en la planificació i creació
d'un futur millor

STEAM Education Ltd

Els beneficis d'un enfocament STEAM estan connectats amb la necessitat d'actualitzar el procés d'aprenentatge a la nova
realitat de la societat i els estudiants.
Una evidència: la societat es caracteritza per la velocitat dels canvis.
Una necessitat: és necessari que les escoles participen en aquest canvi.
Una conseqüència: canvis en la comunitat educativa per a adaptar-se a aquesta transformació permanent.
Un canvi: el paper dels professors és ajudar els estudiants a 'aprendre a aprendre', ajudar-los a construir el seu propi
coneixement.
En una direcció: és necessari organitzar i implementar noves formes d'aprenentatge, ensenyament i gestió. L'enfocament
STEAM és una manera de gestionar aquest canvi.
Enric Ortega, La Comarcal

En el món real, STEM, les arts i les humanitats estan totes connectades.
“La ciència i l'art tenen una cosa molt important en comú: tots dos busquen reduir una cosa
infinitament complexa a una cosa més simple. La història està repleta d'històries on l'art i la
ciència convergeixen i es creuen, s'envolten i ocupen el mateix espai al mateix temps.
Representen la relació recíproca d'aquestes dues rutes cap a l'acte-coneixement per les
quals naveguem: l'art que sustenta la ciència i la ciència que enriqueix l'art. Poden
considerar-se senyals de connexió entre aquestes carreteres paral·leles. Camins que alguna
vegada van ser un, i que tornen a convergir
From ‘Why Science Needs Art - From Historical to Modern Day Perspectives’ By Richard Roche Sean Commins,
Francesca Farina, ISBN 9781138959224. Richard is a Neuroscientist working in National University of Ireland,
Maynooth and collaborating with STEAM Education
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PAS 2: PLANIFICACIÓ DE
PROJECTES STEAM
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2. Planificar
Proporcionem una sèrie d'activitats de mostra perquè les prove en el PAS 4, però, en última instància, volem que
tinga confiança per a planificar les seues pròpies.
Les següents pàgines són pautes simples per a ajudar-lo a planificar, executar i avaluar el seu propi projecte
STEAM, trie i combine activitats STEAM que siguen desitjables, factibles i viables per a vosté en la seua situació.
Abans de començar un projecte STEAM, és útil fer-se almenys algunes de les preguntes proporcionades en la
nostra llista de verificació de planificació STEAM en les següents pàgines.
I hem proporcionat una eina STEAM Canvas simple per a organitzar els seus pensaments i plans.
Primer, repassarem informació útil sobre els espais i recursos STEAM.

PLANIFICACIÓN
DE PROYECTOS
STEAM
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PLÀNOL TRIAR I CREAR EL
SEU ESPAI STEAM

2. Planificar

ESPAI FÍSIC
Si no té un espai físic "STEAM" dedicat en el seu col·legi, no es preocupe, no
el necessita. Hi ha activitats i oportunitats que s'adapten a tota mena d'espais, incloses les aules d'ús general.
Considere les preguntes sobre l'espai incloses en la nostra llista de verificació en les següents pàgines.
Si li ajuda, pot esbossar (digitalment o en paper) un plànol aproximat de les
seues aules i el seu voltant per a ressaltar l'espai i els recursos disponibles i
desenvolupar una “taula de visió” per a la planificació d'activitats STEAM.
O entre directament a les seues aules amb una de les activitats proveïdes en
el PAS 4.

ESPAI MENTAL
Crear i permetre l'espai mental per a un compromís relaxat i obert
és tan important, si no més, com l'espai físic!
El temps és un element important, els requisits realment depenen
de l'activitat específica, però tracte de tindre suficient temps
perquè vosté i els estudiants no s'afanyen en les activitats, i encara
tinguen temps per a la discussió, la reflexió i la depuració/
exhibició.
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Una ment oberta és un altre element realment important: tant
vosté com per als estudiants que ho passaran millor si està obert
a fer les coses de manera diferent a la "normal"; de vegades és
necessari fer una mica d'embolic, i/o anar per la tangent per a
veure on acaba un.

Llista de verificació de planificació STEAM i full de reflexió simple.

PLANIFICA
PREGUNTA'T..
On apuntes?
Quin repte vols?
Quines pràctiques promou?
Quin és el nivell d'aprenentatge actiu
que permet? Quina relació té amb el
context?

Quin és el context?
Quin paper juga en el projecte?
Quin grau d'autenticitat permet? Com
emmarca el repte?
Quina és la motivació de l'alumne per
participar?

Quins objectius d'aprenentatge volem
assolir?
Quins altres es podrien incloure?

Quins continguts incloureu en aquest
projecte?
Com es presentaran els continguts?
Falta alguna àrea de contingut que
afavoreixi un millor aprenentatge i
implicació?
A quin nivell de profunditat aniràs?
Turn on screen reader support
A quin tipus de recursos teniu fàcil
accés? Podeu utilitzar materials
reciclats/reutilitzats, etc.?
Tens2.pressupost
Plan per a materials i/o
experiència i suport extern?

ASPIRA
ASPIRA A...
Rellevant, divertit, autèntic, assolible
Inclou múltiples paràmetres/nivells i possibilitats d'èxit
Parleu amb els alumnes sobre el què pretenen i com
podrien aconseguir èxit.
El procés és tan / més important que un resultat /
resultat específic!

Claredat, coherència
És millor centrar-se clarament en algunes coses/una
pregunta clau o un tema en profunditat, en lloc
d'intentar cobrir massa.
Com més rellevant per a les vides/aspiracions dels
aprenents, més implicats estaran!

Fes-ho senzill
Intenta centrar-te en uns quants objectius clau que
impliquen diferents habilitats i competències
Vincular habilitats i competències amb aplicacions i
oportunitats del món real

Accessibles, Dirigits al nivell o nivells dels aprenents
Deixeu espai per a la discussió, l'espai per ser creatiu,
per pensar i processar la informació/activitat

Apunteu al reciclatge i la reutilització tant com sigui
possible.
No cal gastar molt.
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2. Planificar

REFLEXIONA: Com ha anat a l'aula?
Super!

Molt
bé

OK

No ho
tinc clar

Malament
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PLANIFICA
PREGUNTA'T..
A quines eines i tecnologies teniu accés?
Quina utilitzaràs? Teniu dispositius i
experiència suficients perquè cada
estudiant/grup hi participi?
Per què? Per a què serviran?
Què promouen? Què activen?
Què més podria fer la mateixa feina?
Quins espais teniu fàcilment disponibles i
durant quant de temps?
Teniu previst mostrar o exposar els resultats
del projecte al mateix espai i deixar temps per
visitar i explorar altres classes?
La vostra idea/projecte requereix materials
específics que afectaran on ho feu, p. fonts
d'aigua

Açò és més important que l'espai físic!
-Planificar temps per a la discussió, reflexió
i neteja, així com l'activitat, tots els
elements són importants, així com el
temps per processar-ho tot.

Quina és la seqüència de les activitats
previstes?
Estan seguint un procés lògic?
Quines maneres de pensar, fer o parlar
seran importants a l'aula?

ASPIRA
ASPIRA A...
La tecnologia i les eines han de ser el vehicle per a
l'aprenentatge, no el propòsit del projecte STEAM,
independentment de si es tracta d'una activitat d'alta
tecnologia o de baixa tecnologia.

Apunteu-vos a un espai que s'adapti a l'activitat o
repte - Funcionarà qualsevol dels següents, segons la
situació: aula / sala / sala d'art o STEAM / pati / espais
virtuals / altres

Compromís obert i relaxat - Anima a fer i pensar coses B15
manera que normalment no ho fas, mirant des de diferents
perspectives
-de vegades cal fer-se un embolic, o veure on et porta una
tangent!
Doneu-vos prou temps!
Els requisits de temps depenen realment de l'activitat
específica: pretén tenir prou temps perquè tu i els estudiants
no feu amb pressa les activitats, i encara tingueu temps per a la
discussió, la reflexió i la neteja.
Utilitzeu/creeu un espai adequat per a vosaltres i els vostres
alumnes, físic i mental!

Quin nivell d'interdisciplinarietat
promou el projecte? Quina disciplina o
disciplines guien el projecte? Quins
altres s'utilitzen? Fins a quin punt estan
integrades? Utilitzarem tècniques i
procediments S, T, E, A, M i/o H? De
quines maneres?

No cal forçar a totes les àrees S, T, E, A, M: integrar les
disciplines/temes que siguin rellevants per resoldre/abordar el
repte proposat.
Normalment, hi ha una disciplina que actua com a líder.
No cal estudiar totes les disciplines/matèries amb la mateixa
profunditat
La qüestió és donar suport a la comprensió per no crear divisió o
competència entre àrees temàtiques
Sorprèn! Si obteniu una resposta de tipus "Mai no sabia que això
eren ciències / matemàtiques", és genial!

2. Planificar

REFLEXIONA: Com ha anat a l'aula?
Super!

Molt
bé

OK

No ho
tinc clar

Malament

2. Planificar

PROVE AQUESTA GRAELLA DE PLANIFICACIÓ DE STEAM SENZILLA
Descripció de l'activitat

Objectius educacionals

Context

Recursos i materials de baixa tecnologia

Continguts
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TIC - Eines i alta tecnologia

Espai mental

Espai físic

Activitats de classe

S

T

E

A

M

H
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PAS 3:

REUNISCA
RECURSOS DE
STEAM I SUPORT

REUNISCA RECURSOS
DE STEAM I SUPORT
SUPORT DE STEAM
És més divertit i més fàcil progressar si té un equip o algunes
persones que donen suport als seus esforços. Considere treballar
juntament amb altres mestres per a desenvolupar i provar les seues
activitats STEAM.
També pot considerar treballar amb un soci extern, com un
científic/enginyer/artista/tècnic visitant o organització com un Fab
Lab/Maker Space. Els especialistes visitants són una excel·lent
manera d'involucrar els estudiants i brindar diferents perspectives
sobre les activitats i les possibilitats per al futur dels seus
estudiants.

RECURSOS DE STEAM
Els recursos STEAM estan per tot arreu.

Es poden fer servir moltes eines escolars corrents en les activitats
STEAM: tot en el departament d'arts i manualitats, materials de
reciclatge, equips de ciència, ordinadors, etc.
Activitats
STEAM
d'alta
tecnologia
que
involucren
ordinadors/portàtils/tauletes i/o equip tècnic, com ara eines de
soldadura, pistoles de silicona, etc. poden requerir l'ús d'un laboratori
d’ordinadors o una àrea dissenyada específicament, com una àrea de
tipus "espai de fabricació".

Exemple 1: Està planejant un projecte/lliçó/activitat únic/a, només té
un parell d'hores: necessita una cosa molt fàcil d'instal·lar i llevar; això
li informarà de les seues eleccions d'espai i materials, no use pintures
o argiles d'assecat lent; no comence amb alta tecnologia; opte per
materials sense tecnologia/de baixa tecnologia/simples; si va bé, es
basarà en ell per a la pròxima activitat.
Exemple 2: Està planejant un projecte de major duració al qual
desitja tornar periòdicament, deixant els materials/recursos en el seu
lloc, amb la idea a llarg termini d'una exhibició d'algun tipus; això li
informarà de les seues eleccions d'espai i materials de diferents
maneres (idealment, un espai més obert, tipus sala d'art,
subministrament d'aigua, espai/instal·lacions per a deixar assecar la
pintura/cola/argila, etc.).
Depenent de l'anterior, és possible que necessite alguns ajustaments
en l'espai disponible.
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3. Reunir

RECURSOS DE STEAM: baixa
tecnologia/sense tecnologia

3. Reunir

Les opcions "sense tecnologia" inclouen materials d’Arts'n'Crafts, materials de la paperera de reciclatge, materials reutilitzables/reciclats
i útils escolars "normals" per al dia a dia.

“Baixa tecnologia i retocs”
Tinkering és una forma d'aprenentatge informal basada a aprendre fent, utilitzant eines de baixa tecnologia combinades amb materials
reciclats, paper, plàstic i fusta. Jugar permet els xiquets aprendre a experimentar, mentre desenvolupen habilitats com la resolució de
problemes i el treball en equip. Podrà construir objectes de manera fàcil i ràpida, dissenyar productes creatius que es moguen, dibuixen o
suren, explorar diferents materials, treballar amb elements mecànics o engranatges, crear circuits elèctrics lluminosos i de funcionament
senzill, i molt més.

Exemples de materials de baixa tecnologia:
Es poden usar bateries, imants, motors elèctrics de 3V, cable elèctric/de coure o cinta adhesiva de coure, pinces de cocodril, LED,
plastilina/paper per a fer, per exemple, circuits senzills, sense grans despeses ni coneixements tècnics.
Agregue una pistola de silicona, cinta aïllant, tatxes blaves, palletes, tapes de plàstic grans, palets de fusta, broquetes, bandes elàstiques,
botelles de plàstic buides, tisores, alicates i més per a fer circuits elèctrics, xicotets robots, joguets mecànics, reacció en cadena,
mecanismes, escultures. Les possibilitats en són infinites.
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RECURSOS DE STEAM: Per on
començar amb l'alta tecnologia
No tinga por. Pot començar a provar activitats d'alta tecnologia a
la seua aula sense molt o cap despesa, depenent de l'equip que ja
tinga, ex. les tauletes, els telèfons i els ordinadors portàtils es
poden usar per a executar programari gratuït o econòmic fàcil
d'usar per a ajudar-lo a provar activitats que involucren activitats
tecnològiques divertides com a codificació, modelatge 3D, animació Stop-motion/narració amb programari i soldadura simple
per a circuits electrònics.
-Intente codificar amb la seua classe amb Scratch Jr., Lightbot
-Conte històries amb Puppet Pals, use Book Creator o qualsevol
aplicació de Stop Motion.
-Si té accés a 'Lego We Do', també pot permetre'ls codificar per a
diferents continguts relacionats amb el tema: en combinació amb
la construcció de rajoles de lego, la lectura d'històries i la col·laboració amb un company, això és molt divertit.
-Si té robots com Dash o Bluebot, per exemple, pot deixar que els
seus alumnes aprenguen a llegir, a comprendre i a col·laborar
mentre programen el robot.
-Inicie el modelatge 3D, fàcil amb Laptops, WLAN i Tinkercad.
[Veure activitat en el PAS 4]
-Sense tauletes, sense portàtils, no hi ha problema. Pot programar
una mica amb Bluebot/Beebot perquè puga treballar amb 6 grups
en la classe.
Totes aquestes activitats encoratgen i involucren els alumnes a
col·laborar, construir, crear, mesurar, codificar, intercanviar idees i al
final fer una presentació enfront dels altres mostrant els processos
pels quals van passar, quines dificultats van tindre per a
programar-ho, quines idees han elaborat junts i així
successivament.

Exemples de maquinària i materials d'alta tecnologia:
Tauletes, ordinadors portàtils, impressores 3D, estacions de
soldadura, Bluebot, Dash, WeDo, aplicacions com Lightbot,
Stop-motion, Puppet Pals, Wedo, Dash Wonder, BBC Microbit,
Scratch Jr., Bluebot, Tinkercad, Playmais, paper, tisores, bolígrafs…

3. Reunir
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PAS 4:
PARTICIPAR PROVE LES
NOSTRES ACTIVITATS
DE STEAM
Les pròximes pàgines són una sèrie d'activitats divertides proporcionades per cada
soci en el projecte perquè les prove.
Consulta el nostre Informe IO1 per a obtindre més detalls que vinculen els enfocaments STEAM amb el Marc de Referència
Europeu per a les Competències Clau per a l'Aprenentatge Permanent.
Les competències es defineixen en el document de la UE anterior com “una combinació dinàmica de coneixements, habilitats i
actituds que un alumne necessita desenvolupar al llarg de la seua vida, des d'una edat primerenca d'ara en avant”.
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ACTIVITAT 1

Educació STEAM presenta:
Explorant la visió

Recursos requerits:

Descripció de l'activitat:
Els estudiants exploraran la vista a través d'una sèrie d'activitats
i investigacions STEAM, i després crearan les seues pròpies
eines braille per a ajudar a comprendre com podem ajudar les
persones amb problemes de la vista.

Resultats clau de l'aprenentatge: Els estudiants comprendran:
- El sentit de la vista, l'estructura dels ulls humans.
- La importància de la vista i de l'observació en l'art i la ciència.
-El procés científic.
-Els enfocaments creatius per a comprendre els problemes de la
vista i ajudar les persones amb problemes de la vista - braille
DIY.
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És útil tindre paper, llapis de colors, alguns espills xicotets.
Hi ha diverses opcions per al tauler braille, ex. una perforadora i
paper per a perforar el seu alfabet braille.
Alternativament, pot usar taulers de clavilles i clavilles, o usar
botons o plastilina com a taques en el paper. Si eres molt creatiu,
pots fer una versió gran amb paper maché. Vosté decideix.

Enllaços al contingut de suport: PowerPoint de la lliçó (al final de l’explicació).
4. Comprometre's

ACTIVITAT 1
Suggeriments d'espai:
qualsevol espai d'aprenentatge és adequat, pot organitzar-ho de
manera adequada per al treball en equip, amb espai per a
dibuixar.

Competències clau activades: alfabetització, plurilingüe,
matemàtiques, ciència, tecnologia i enginyeria, personal, social
i aprendre a aprendre, consciència i expressió cultural.
Coneixement: alfabetització, comprensió de conceptes
fonamentals, comunicació i aplicación.
Habilitats: habilitats d'alfabetització, habilitats per a
resoldre problemes, pensar i treballar científicament, habilitats
de disseny i creació, habilitats de creativitat, habilitats de
comunicación.
Actituds: comprensió, raonament, col·laboració, treball en
equip, empatia.

Passos:
1. Descarregue la presentació de PowerPoint per a mostrar-li-la
als estudiants.
2. La primera secció és una introducció a la vista, les parts de l'ull
i un divertit joc d'observació.
3. Després, els estudiants, individualment o amb ajuda d’un
espill, dibuixen el seu propi ull, o formen equips en parelles i
dibuixen l'ull del seu company, prenent-se el temps per a
observar acuradament i dibuixar el que veuen.
4. Després, un breu qüestionari sobre les funcions de l'ull.
5. Finalment, explorem el que succeeix quan no pots veure bé:
Com lliges? Els estudiants faran el seu propi tauler braille amb
l'alfabet braille amb materials simples.
6. Discussió sobre els ulls, la vista, les habilitats d'observació i
com podem ajudar i fer costat a les persones amb problemes de
la vista.

Duració suggerida de l'activitat:
https://www.crayola.com/lesson-plans/braille-alphabet-lesson-plan/
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aproximadament 2 hores o 2 sessions d'1 hora cadascuna.

4. Comprometre's

ACTIVITAT 2

Educació STEAM presenta:
Circuits simples de plastilina
Descripció de l'activitat:
Descripció de l'activitat: Si mai ha fet cap circuit electrònic abans,
provar els circuits de plastilina (play-doh) és una de les millors i més
fàcils maneres. Ens encanta aquesta activitat. Els estudiants aprenen
una mica sobre electricitat, dibuixen circuits i intenten fer divertits
circuits creatius en 3D amb plastilina.

Recursos requerits:

Resultats d'aprenentatge. Els estudiants deuen:
-Comprendre els conceptes bàsics dels circuits elèctrics i ser
capaç de dibuixar-los.
-Comprendre i reconéixer components simples i les seues
funcions.
-Connectar els components i operar un circuit.
-Dissenyar i fer circuits 3D creatius usant plastilina.
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-Plastilina (play-doh): una tira xicoteta o dues per alumne està bé,
però poden compartir per a tindre més colors.
Qualsevol marca de plastilina (play-doh) que puga comprar hauria
de funcionar, o pot fer la seua pròpia plastilina conductora amb
farina, aigua, sal; veja l'enllaç del vídeo a continuació.
-Una bateria de moneda de 3V per a demostrar un circuit realment
simple.
-Leds, almenys 2 o 3 per equip de xiquets.
-Bateries de 9V i clips de bateria [una bateria i un clip per circuit poden treballar en parelles o equips].
-Es poden agregar altres components, com brunzidors, però pot
començar només amb LED sense problema.
-Els pals de gelats o piruleta es poden usar com a aïllant per a
permetre-li construir circuits 3D més complexos.

4. Comprometre's

ACTIVITAT 2
Enllaços a contingut de suport:
Lliçó PowerPoint de STEAM: Ací
Faça la seua pròpia argila conductora: ex.
https://www.instructables.com/How-to-make-conductive-play-dough/
Vídeos senzills de circuits de plastilina, ex. aquest de
STEM-Dola:https://youtu.be/VcdqBmFETNw

Competències clau: matemàtiques, ciència, tecnologia i
enginyeria, personals, socials i aprendre a aprendre.
Coneixement: alfabetització, comprensió de conceptes
fonamentals, comunicació i aplicació.
Habilitats: disseny i creació de circuits, pensament i treball
amb matèries STEM, habilitats mecàniques i tècniques,
resolució de problemes, creativitat.
Actituds: raonament, comprensió, entusiasme per
aprendre, apreciació de les qualitats estètiques.

Duració suggerida de l'activitat:
d’1 a 2 hores.

Passos:
1. Descarregue la presentació de PowerPoint per a mostrar-li-la
als estudiants.
2. La primera secció és una introducció a l'electricitat i els
circuits electrònics amb una demostració simple d'una bateria
de moneda i un circuit LED.
3. Després, els estudiants exploren com dibuixar circuits
elèctrics d'una manera simple.
4. Després, usant plastilina conductiva i LED, els estudiants
creen circuits divertits o de totes les formes i grandàries.
5. Si té brunzidors o altres components, es poden agregar.
6. Si té pals bluetack o piruletes o altres materials aïllants
simples, es poden usar en el disseny de circuits.
Seguretat i salut: No connecte una bateria de 9V
directament a un LED de 3V o cremarà el LED..
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4. Comprometre's

ACTIVITAT 3

Bylinedu Presenta
Ballarins/es amb motors

Recursos requerits:

Descripció de l'activitat:
Construeix una ballarina de ballet o un ballarí amb un motor,
utilitzarem el motor més simple que es puga fer: el motor homopolar.
D'aquesta manera, xiquetes i xiquets aprenen conceptes bàsics sobre
electricitat i electromagnetisme amb una senzilla activitat STEAM.

Resultats d'aprenentatge: Els estudiants seran capaços de:
- Enumerar els components elèctrics necessaris per a muntar
el motor.
- Descriure les funcions dels diferents components elèctrics.
- Interpretar la plantilla amb un esquema elèctric bàsic.
- Connectar els components i comprendre els conceptes
bàsics d'un circuit.

Filferro de coure, imants de disc, bateria, talladors de filferro,
plantilla d'esquema elèctric, paper de seda de colors.

Enllaços a contingut addicional:
Vídeos exemple:
Anglés: https://www.youtube.com/watch?v=aVCI_XSiRyo
https://babbledabbledo.com/steam-project-tiny-dancers-homopolar-motor/
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Source: Fuente: babbledabbledo https://babbledabbledo.com/steam-project-tiny-dancers-homopolar-motor

4. Comprometre's

ACTIVITAT 3
Suggeriments d'espai:
qualsevol espai d'aprenentatge és adequat, pot organitzar-ho de
manera adequada per al treball en equip.

Competències clau: matemàtiques, ciència, tecnologia i
enginyeria.
Coneixement: alfabetització, comprensió de conceptes
fonamentals, comunicació i aplicació.
Habilitats: disseny i creació de circuits, pensament i treball
amb matèries STEM, habilitats mecàniques i tècniques,
resolució de problemes.
Actituds: Raonament, Comprensió, Entusiasme per aprendre,
Apreciació de les qualitats estètiques.

Passos:
1. Imprimisca la plantilla:
https://cdn.babbledabbledo.com/wp-content/uploads/2015/03/Homopolar-Motor-Templates.pdf
2. Talle un tros llarg de filferro de coure i, usant la plantilla, cree
la forma de la ballarina/ballarí.
3. Col·loque els imants en el costat negatiu de la bateria i
connecte'ls amb el cable.
4. La ballarina o ballarí començarà a girar.
5. Pot vestir o personalitzar una disfressa per a la figura amb
paper de colors en forma de falda.
6. I si prepara un concurs perquè els alumnes trien el millor
prototip acompanyat de música?
(Seguretat i salut: el cable de coure ha de recollir-se i
emmagatzemar-se lluny de les bateries abans i després de
l'activitat i també controlar la calor durant l'activitat. El filferro
prim no funciona. Mantinga les formes tan simètriques com puga.)
Aquesta activitat requereix imants forts per funcionar. Fem servir
imants de disc de neodimi N42 de 12 mm de diàmetre x 6 mm de
gruix (4,3 kg de força). Aneu amb compte amb aquests imants, no
permeteu que els xiquets els utilitzen sense supervisió.

Duració suggerida de l'activitat:
2 sessions de 45 minuts cadascuna.
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4. Comprometre's

ACTIVITAT 4

“Talent” presenta:
fer un mini automòbil
Descripció de l'activitat:
En primer lloc, presente un circuit elèctric i com funciona. Pot
construir un agregant un motor de 3V a una bateria.
A continuació, creativitat: ha de guiar els seus alumnes a construir la
carrosseria de l'automòbil amb una botella i altres materials reciclats.
Finalment, pot connectar el circuit a l'automòbil connectant el motor
als cables elèctrics en les vores dels quals es troben les pinces de
cocodril. Inserisca l'eix giratori del motor en l'hèlice; eixa és la part més
difícil del treball: els estudiants poden intentar fer-ho a mà, però l'ús
d'hèlices de recuperació (és a dir, de joguets vells) sens dubte podria
facilitar-ho.

Suggeriments d'espai:
qualsevol espai d'aprenentatge és adequat, pot organitzar-ho de
manera adequada per al treball en equip. És bo tindre una mica
d'espai buidat per a provar les seues actuacions.

Recursos requerits:

Resultats d'aprenentatge: Els estudiants entendran:
Electricitat i circuits: els conceptes bàsics.
Les característiques de l'aire: resistència.
Aplicació d'habilitats de disseny.

Electrònica: motors elèctrics de 3V, bateries, cable elèctric, xicotetes
pinces de cocodril.
Eines: clips, tisores, alicates, pistola de cola calenta.
Uns altres: cinta aïllant, palletes, tapes grans de plàstic, pals de fusta
(broquetes), llistons de fusta, gomes elàstiques, botella de plàstic
buida, hèlice, material de recuperació del reciclatge.

4. Comprometre's
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ACTIVITAT 4
Enllaços a contingut de suport:
L'activitat original va ser publicada per Alessandra Valdarnini,
professora d'italià, ací:
www.weturtle.org/dettaglio-progetti/42/gran-premio.html

Competències clau: matemàtiques, ciència, tecnologia i
enginyeria.

www.weturtle.org/dettaglio-progetti/42/gran-premio.html

Coneixement: alfabetització, comprensió de conceptes
fonamentals, comunicació i aplicació.
Habilitats: disseny i fabricació de circuits, pensar i treballar
amb temes STEM, habilitats mecàniques i tècniques,
resolució de problemes, habilitats de comunicació i
col·laboració, capacitat per a buscar, donar suport…

How To Make Bottle Mini Car Toy at home - Diy Air Powered Small car - Sanu Tech

Actituds: Raonament, Comprensió, Entusiasme per
aprendre, Col·laboració i treball en equip, Iniciativa i
inventiva

Duració suggerida de l'activitat:

d’1 a 2 hores.

https://www.instructables.com/Electric-Bottle-Car/

Seguretat i salut: el filferro de coure ha de recollir-se i
emmagatzemar-se lluny de les bateries abans i després de
l'activitat.
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4. Comprometre's

ACTIVITAT 5
I.C. “Simone De Magistris” presenta:
Construint una Ciutat Intel·ligent.
Recursos requerits:
Descripció de l'activitat:
Descripció de l'Activitat: Construir un model tridimensional d'una
ciutat sostenible utilitzant kits d'electricitat i materials reciclats o
quotidians. D'aquesta manera, els alumnes aprenen conceptes bàsics
sobre electricitat i sostenibilitat. L'activitat està inspirada en
l'Objectiu 11 de l'Agenda 2030: Ciutats i Comunitats Sostenibles.

Resultats d'aprenentatge: els estudiants podran:
-Enumerar, usar i descriure funcions i connectar els
components elèctrics necessaris per a assemblar la turbina
eòlica.
-Descriure el funcionament i els beneficis de les energies
renovables per al medi ambient.
-Dissenyar i implementar un model de ciutat amb criteris de
sostenibilitat.

Electrònica: mini panells solars 3V, Hèlices, mini motors
elèctrics de CC, Bateries AA 1.5V, Esquema del circuit
elèctric.
Altres: Quaderns/quadernets dels alumnes, materials de
reciclatge, tisores, cola, colors, etc.

Enllaços al contingut de suport:
Vídeo sobre l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible
11 https://youtu.be/Awu3JJC3A0k
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4. Comprometre's

ACTIVITAT 5
Suggeriments d'espai:
Suggeriments d'espai: Organitze els escriptoris en illes per a
facilitar la construcció de l'artefacte i la col·laboració entre parells.

Competències Clau: matemàtiques, ciència, tecnologia i
enginyeria; personal, social i aprendre a aprendre.
Coneixement: alfabetització, comprensió de conceptes
fonamentals, comunicació i aplicació en STEM, arts, geografia,
sostenibilitat.
Habilitats: Creativitat, Design & Making “la ciutat”. Pensar i
treballar amb temes STEM. Habilitats mecàniques i tècniques
(connectar i dissenyar circuits). Resolució de problemes.
Col·laboració
Actituds: Sentit d'iniciativa, Raonament, Comprensió,
Creativitat, Innovació, Responsabilitat, Reflexió.

Passos:
1. Introducció al funcionament de circuits elèctrics i
experimentació amb mini panells solars, LED, hèlices i mini
motors elèctrics.
2. Introducció a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 11
veient el vídeo (model d'aula invertida).
3. Discussió plenària sobre l'Objectiu 11 i les energies
renovables.
4. Presentació del desafiament.
5. Planificació del mapa de la ciutat per grups (en les bitàcoles)
segons criteris de sostenibilitat: dibuixar el projecte, llistar els
materials i indicar la disposició dels panells solars i/o
aerogeneradors.
6. Recollida de materials reciclats útils per a la construcció del
model tridimensional.
7. Construcció de la maqueta amb els materials recollits i kits
d'electricitat proporcionats pel professor.
8. Presentació dels models als altres grups.
9. Discussió plenària per a ressaltar les fortaleses i febleses.
10. Acte avaluació en les bitàcoles.

Duració suggerida de l'activitat:
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2 sessions de 2 hores cadascuna.

4. Comprometre's

ACTIVITAT 6

Cometa Presenta:
Crea una història animada amb Scratch
Descripció de l'activitat:
Els alumnes crearan una història animada utilitzant Scratch.
L'activitat requereix coneixements bàsics sobre Scratch. Si mai ho
ha usat, és molt fàcil de descarregar i el lloc web oficial ofereix
tutorials senzills.

Resultats clau de l'aprenentatge: els estudiants deuran:

Photo by Chris Hardy on Unsplash

Suggeriment d'espai:
Aula o espai amb taules.

Recursos requeridos:

- Ser capaços de comprendre els elements clau de la història
(personatges, argument, escenari).
- Ser capaços de dissenyar una història animada.
- Ser capaços de comprendre i aplicar els conceptes bàsics de
programació i codificació.

- Scratch (https://scratch.mit.edu/)
- PC/tabletas
- Internet
- quadern de contes o paper normal.
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4. Comprometre's

ACTIVITAT 6
Competències clau: alfabetització, digital, personal, social i
aprendre a aprendre, consciència i expressió cultural.
Coneixement: alfabetització, comprensió de conceptes
fonamentals, comunicació i aplicació en llenguatge, arts i
tecnologia.
Habilitats: habilitats d'alfabetització (comprensió de textos,
anàlisis d'una història), pensament crític i raonament, habilitats
digitals i de programació, col·laboració.
Actituds: Creativitat, Entusiasme per aprendre, Acte-motivació,
Treball en equip.

Duració suggerida de l’activitat:
3 hores (Es pot dividir en sessions més curtes).

Passos de l'activitat:
Creació de personatges, ambientació, història:
El mestre o els estudiants trien un poema o conte curt, el lligen i
analitzen (25 minuts).
El mestre ajuda els estudiants a definir els personatges, la història i
l'escenari per a usar en Scratch (30 minuts).
Dibuix de personatges i ambientació.
Els alumnes dibuixen els seus personatges i escenaris i el professor
digitalitza les imatges per a pujar-les a Scratch.
Les imatges han de guardar-se com qualsevol dels següents: (svg,
png, jpeg, bmp i gif ). (30 minuts).
Disseny i creació d'històries (120 minuts): els estudiants
representen la seua història en Scratch seguint els passos a
continuació.
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Usant Scratch :
1. El professor descarrega Scratch i ajuda els estudiants a descarregar
Scratch en els seus dispositius.
2. Els estudiants PUGEN EL PROJECTE iniciant l'aplicació i fent clic en
la icona d'Inici per a començar un nou projecte.
3. PUJAR EL TEU PERSONATGE. Quan inicie un projecte, apareixerà el
“personatge = sprite” predeterminat de Scratch. Per a pujar el seu
propi sprite, seleccione el botó "Triar un sprite" davall de l'escenari,
faça clic en l'opció "Pujar sprite", després seleccione un arxiu de sprite
o la imatge desitjada en un format compatible (svg, png, jpeg, bmp i
gif ).
4. PUJAR EL TEU ESCENARI. Per a carregar una disfressa o fons,
seleccione:
"Pujar disfressa" o "Pujar fons" en l'editor de pintura i trie l'arxiu
d'imatge desitjat en un format compatible (vg, png, jpeg, bmp i gif ).
5. EXECUCIÓ DEL CODI. El professor ha de presentar breument els
blocs de programació per a crear el guió fent clic en la pestanya "Codi"
en la part superior de la pantalla per a obrir l'espai de treball. Ara és el
moment de fer alguna cosa de programació. Els estudiants han
d'aprofitar aquest temps per a explorar els blocs de programació i
començar a crear la seua història.
Es recomana anar a la secció 'Esdeveniments' i arrossegar un bloc
'quan es fa clic en la bandera verda' a l'espai de treball. Així serà com
començaràs l'animació.
6. Compartir (15 minuts):
S'ha d'animar els estudiants a compartir les seues històries. Han
d'explicar el que està ocorrent en la seua història i d'on va sorgir la
idea de la seua història.

4. Comprometre's

ACTIVITAT 7

La Comarcal Títol de l'Activitat: STEAM Introducció als
llenguatges de programació amb Bluebot Robots

Resultats clau de l'aprenentatge. Els estudiants deuran:
- Ser capaços de comprendre i aplicar els conceptes bàsics de
programació i codificació.
- Ser capaços d'escriure seqüències lògiques, analitzar i
reconéixer errors i planificar millores.
- Comprendre i investigar les possibilitats de la robòtica.
- Treballar en col·laboració amb estudiants de diferents
nivells.

Suggeriment d'espai:

Recursos necessaris:

- *Bluebots
- PC/tabletas
- Internet
- paper i bolígrafs/marcadors, objectes quotidians a l'aula.

un racó de l'aula que anomenem "racons STEAM".

Enllaços a contingut de suport:
-Guies de programació de bluebots
- Sobre l'activitat en español o catalán
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4. Comprometre's

ACTIVITAT 7
Duració de l'Activitat:
Realitzem aquesta activitat setmanalment (5h) durant els tres
trimestres. L'últim trimestre sol ser un enfocament inter-nivell
organitzat.

Competències Clau: matemàtiques, ciència, tecnologia i
enginyeria, alfabetització, digital, personal, social i aprendre a
aprendre
Coneixement: alfabetització, comprensió de conceptes
fonamentals, comunicació i aplicació en llenguatge, arts i
tecnologia.
Habilitats: pensament crític i raonament, habilitats digitals i
de programació, col·laboració.
Actituds: Creativitat, Entusiasme per aprendre,
Automotivació i Avaluació, Treball en equip.

Passos de l'activitat:
Pas 1: designar un racó de l'aula per a l'activitat.
Pas 2: Presentar els Bluebots i la idea dels llenguatges de
programació.
Pas 3: Començar amb la pregunta: "Com funciona aquest
dispositiu?" El repte és crear un circuit utilitzant peces de fusta i
altres elements quotidians de l'aula.
Pas 4: Per a recopilar la informació d'aquest procés, se sol·licita
als alumnes que completen un diari d'activitats on han
d'escriure la seqüència que es va haver de programar perquè el
robot aconseguira el desafiament. Aquest diari ha de recollir les
versions anteriors amb les seqüències incorrectes perquè els
alumnes siguen conscients de les millores que es produeixen en
cada nou intent.
Pas 5: Els estudiants de nivells mixtos poden ensenyar-se els uns
als altres.

Suggested Duration of Activity:

https://blog.teaching.com.au/introduction-to-the-bee-bot-and-blue-bot-in-the-classroom
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ACTIVITAT 8

FabLab de Munic Presenta: Comence a modelar en 3D amb
TinkerCAD: Construir una casa xicoteta.
Descripció de l'activitat:
Per a aquesta activitat es necessiten PC's, Laptops o Tauletes, accés a
Internet i el programa Tinkercad per a treballar amb l’alumnat per a
aprendre els conceptes bàsics del programari CAD i Modelatge 3D.
Els estudiants aprendran com programar una casa xicoteta per a imprimir
en 3D.
Tota aquesta activitat es realitza en el programa: si realment desitja
imprimir les seues cases xicotetes, necessitarà accés a una impressora 3D.
Pot buscar un Fab-Lab en la seua àrea. O si està realment entusiasmat i té
un pressupost, tenim un enllaç a continuació per a una bona impressora
a un preu raonable.

Suggeriments d'espai:
Es necessita una habitació amb ordinadors, o Laptops o
qualsevol habitació amb tauletes amb accés a Internet.

Recursos requerits:

Resultats d'aprenentatge: Els estudiants hauran de saber:
- Com usar un programari CAD gratuït i fàcil d'usar.
- Desenvolupar habilitats per a orientar-se en un espai
tridimensional i usar diferents formes geomètriques per a
construir una casa.
- Aprendre a fer forats i fer les mesures amb el programa.

Internet, portàtil o tauletes.
Compte de Tinkercad: www.tinkercad.com - una aplicació
web gratuïta i fàcil d'usar que equipa la pròxima generació de
dissenyadors i enginyers amb les habilitats fonamentals per a la
innovació: disseny 3D, electrònica i codificació.

4. Comprometre's

33

ACTIVITAT 8
Enllaços a contingut de suport:
www.tinkercad.com
Instruccions Tinkercad en PDF.
Impressora 3D fiable de baix preu per a nivell d'entrada:
ex. Prusa Mini.

Competències clau: alfabetització, digital, personal,
social i aprendre a aprendre, consciència i expressió
cultural.
Coneixement: alfabetització, comprensió de conceptes
fonamentals, comunicació i aplicació en llenguatge, arts i
tecnologia.
Habilitats: pensar i treballar amb tecnologia, habilitats
digitals i de programació, col·laboració, habilitats de
comunicació.
Actituds: Creativitat, Innovació, Iniciativa, Persistència,
Comprensió, Automotivació, Treball en equip.

Passos implicats:
1. Crear un compte en www.tinkercad.com i ajudar els
estudiants a fer el mateix pel seu compte.
2. Explique els moviments bàsics de Tinkercad (use el pdf
de Tinkercad Overview), com obtindre formes bàsiques,
engrandir, perforar, agrupar, esborrar, canviar de color,
mesurar, etc.
3. Presente el repte als seus alumnes de construir una
xicoteta casa pel seu compte amb els següents
paràmetres:
De 4 a 6 cm com a espai de pis, amb un màxim de 6 cm
d'alt, almenys per exemple 3 finestres, una porta, un sostre
i un fumeral amb eixida de fum, per a incloure tots els
moviments bàsics.
5. Ajudar a cada alumne individualment en cas de
necessitar ajuda. Prompte obtindrà experts per a diferents
passos, perquè puguen ser un tutor per a altres alumnes.

4. Comprometre's
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PAS 5:

ÈXITS DE
STEAM AVALUAR I
CELEBRAR
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ÈXITS DE STEAM AVALUAR I CELEBRAR
És important reflexionar i avaluar les seues activitats STEAM, per a
traure el màxim profit d'elles per a vosté i els seus alumnes. Els
convidem, com a mestres que són nous en STEAM, a participar en
la nostra Avaluació d'aquest projecte STEAM - H en general i aquest
resultat en particular.
Esperem que el gaudisca i que ens brinde comentaris valuosos per
a garantir que els mestres de primària reben el millor suport
possible en aquest projecte.

Hi ha dues opcions:
Opció 1:

Faça'l vosté mateix: trie una activitat, prove-la amb
la seua classe i use els fulls simplificats de planificació, reflexió i
avaluació per a reflexionar sobre els seus esforços.

Opció 2 : Participe en la nostra avaluació més completa de les
activitats, el manual i la rellevància i l'ús d'aquest projecte STEAM
- H en general per a vosté i els seus estudiants.
Agrairíem la seua participació. El full d'avaluació per a l'avaluació
més completa està disponible ací; pot completar-la en línia o
descarregar-la i enviar-la.
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5. Avaluar

Avaluar com han funcionat les activitats STEAM amb els estudiants
OBSERVACIÓ DELS
ALUMNES
DIMENSIONS

AVALUACIÓ DEL NIVELL ACONSEGUIT PER L'ALUMNAT A L'AULA
Avaçat

Intermig

Bàsic

A l'inici

Els alumnes comprenen i
gestionen el repte de manera
autònoma i tenen un bon
rendiment

Els alumnes comprenen i
gestionen el repte i mostren
competència per dur a terme els
passos bàsics.

Els estudiants entenen i
gestionen el repte bàsic amb
suport

Els alumnes entenen molt bé el
contingut i el context, estan
motivats per aprendre i busquen
informació i reptes addicionals

Els alumnes entenen bé el
contingut i el context, estaven
ben motivats per aprendre

Els alumnes entenen bé el
contingut i el context, i es
motiven per aprendre

Els alumnes entenen el contingut
i el context bàsics i es van
motivar per aprendre amb suport

Els alumnes comprenen i
utilitzen molt bé el vocabulari
específic de la disciplina,
organitzen els materials amb
consciència i eficàcia
comunicativa.

Els estudiants comprenen i
utilitzen bé el vocabulari
específic de la disciplina,
organitzen els materials amb
consciència i eficàcia
comunicativa.

Els estudiants comprenen i
utilitzen el vocabulari específic
de la disciplina en certa mesura

Els estudiants necessiten ajuda per
comprendre i utilitzar el vocabulari
específic de la disciplina i la relació
amb els materials i com
comunicar-se.

OBJECTIUS
D'APRENENTATGE

Tots els objectius d'aprenentatge
s'han assolit en un alt grau

Tots/la majoria dels objectius
d'aprenentatge es van assolir força
bé

Tots/la majoria dels objectius
d'aprenentatge s'han assolit bé

La majoria dels objectius
d'aprenentatge s'han assolit fins a
cert punt

MATERIALS I RECURSOS:

-Analitzar i triar els materials a
utilitzar
-Prendre decisions informades
rellevants per a la tasca

Els alumnes identifiquen i
seleccionen la informació i els
materials de manera autònoma i
segura,prenent decisions
informades.

Els alumnes identifiquen i
seleccionen la informació i
materials de manera autònoma.

Els alumnes Identifquen i
seleccionen només algunes dades
de manera autònoma.

Els alumnes identifiquen i
seleccionen alguna informació i/o
materials amb el suport d'una guia.

TIC -EINES TIC I ALTA
TECNOLOGIA: Conèixer i
utilitzar l'ordinador, les eines TIC, les
aplicacions i els procediments
multimèdia rellevants per a la tasca.

Els estudiants fan servir de manera
autònoma i conscient les eines i
aplicacions TIC rellevants per a la
tasca, les utilitzen amb confiança al
nivell bàsic dirigit i amplien més
coneixements, aplicacions, eines, etc.

Els alumnes fan servir de manera
autònoma i conscient les eines i
aplicacions TIC rellevants per a la
tasca

Els alumnes utilitzen les eines i
aplicacions TIC rellevants per a la
tasca, però necessiten l'ajuda del-la
docent en la fase de revisió
personal.

Els estudiants utilitzen les eines i
les aplicacions TIC rellevants per a
la tasca, però necessiten una guia
constant del-la docent durant tot el
procés

CONTINGUT I
CONTEXT: Entendre el

contingut, el context i estar
motivat per aprendre

ALFABETITZACIÓ:

Conèixer i utilitzar vocabulari
específic:
-Utilitzar un llenguatge adequat
-Organitzar la informació en
textos i diagrames coherents

5. Avaluar

Anotacions

Els estudiants entenen i
gestionen de manera autònoma
el repte i el fan bé, fins i tot en
situacions noves/amb nous
paràmetres afegits

REPTE: Entendre i
gestionar el repte
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Comentaris
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OBSERVACIÓ DELS
ALUMNES
DIMENSIONS

HABILITATS DE
CREATIVITAT:
HABILITATS DE
COMUNICACIÓ: Parlar en
públic:

- Dominar les tècniques de
comunicació
- Controlar l'emocionalitat
- resoldre l'inesperat
HABILITATS DE
COL·LABORACIÓ: Aprendre

junts:
-respectar les tasques, els rols
i el temps
- Donar suport i escoltar als
altres
-col·laborar

STEAM H:

AVALUACIÓ DEL NIVELL ACONSEGUIT PER L'ALUMNAT A L'AULA
Avaçat
Els estudiants aborden els reptes de
les activitats de maneres
interessants, innovadores i
creatives, que els siguin originals i
van més enllà de les instruccions
bàsiques.

Intermig

Bàsic

5. Avaluar

Anotacions
A l'inici

Els alumnes aborden els reptes
de les activitats d'una manera
creativa, amb aspectes originals

Els estudiants participen en
habilitats creatives i superen els
límits amb l'ànim i l'ajuda dels
docents

Els estudiants necessiten un
estímul constant per anar més
enllà de les habilitats creatives
bàsiques

Els estudiants gestionen la
comunicació/presentació de
manera independent i amb
confiança. Mostren un control
total de les emocions i capacitat
de resoldre situacions imprevistes
amb promptitud

Els estudiants gestionen la
comunicació i la presentació de
manera independent. Controlen
les emocions i resolen
circumstàncies imprevistes

Els alumnes gestionen bé la
comunicació i la presentació i
controlen les emocions, amb
certa ajuda

Els estudiants necessiten suport
per gestionar les seues habilitats
de comunicació i presentació

Els alumnes respecten les
tasques, els rols i els temps,
donen suport al treball dels
altres, promouen la cooperació i
escolten tothom. Donen suport
al grup de manera proactiva.

Els alumnes respecten les
tasques, els rols i els temps,
col·laboren i escolten
activament.

Amb alguna dificultat els
alumnes respecten les tasques,
els rols i els temps; són poc actius
en la col·laboració i l'escolta.

Els alumnes adopten una actitud
passiva i improductiva. Necessites
orientació per complir els
compromisos i treballar amb els
altres

Els estudiants entenen les
connexions, la superposició de
matèries, el context més ample i
busquen més informació

Els estudiants entenen els vincles,
la superposició de matèries, el
context més ample

Els estudiants comprenen algunes
connexions i superposicions de
matèries, i per a un context més
ampli amb certa ajuda

Els estudiants necessiten ajuda per
entendre els vincles, la superposició
de matèries i un context més ample

Comentaris

CELEBRAR!
Gràcies per llegir el
nostre Manual.
Esperem que proven
totes les activitats.
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EN COLABORACIÓN CON

Education Ltd.

www.steam-ed.ie

www.steamh.eu

https://www.facebook.com/STEAMH.Project/
STEAMH.Project

SIGUENOS EN LA WEB
#STEAM_H

