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Aquest Mapa de Competències és el primer producte del projecte STEAM-
H, cofinançat per la Comissió Europea en el marc de el programa Erasmus 
+, KA201 - Aliances estratègiques - Desenvolupament de la innovació per a 
l'educació escolar. L'objectiu del IO1 "Steam-h Mapa de Competències" és 
definir el potencial de l'enfocament STEAM per fomentar processos 
d'inclusió i mapejar com aquesta metodologia pot emprar-se per involucrar 
i motivar l’alumnat de primària cap a les matèries STEM en els països socis. 

La informació bàsica necessària per crear el vostre propi mapa de 
competències amb alguns exemples s'inclou al Capítol 5. Si ja sabeu què és 
la metodologia STEAM i teniu alguna experiència en la implementació 
d'activitats basades en STEAM, podeu passar directament a aquest capítol. 

La resta de capítols us donaran una visió general del que és la metodologia 
STEAM, els seus beneficis i les competències transversals que s'hi poden 
aconseguir. Això us donarà un marc per a l'anàlisi de les competències 
assolibles amb aquesta metodologia. 

Aquest mapa de competències pot ser útil en dos escenaris principals de 
diferent ús: 

1. Pots partir de l'anàlisi de les competències que vols que arriben als teus 
alumnes, creant un mapa de competències a partir del qual dissenyar la 
teva pròpia activitat STEAM o 

2. Pots partir d'una activitat ja existent, mapejant les competències 
assolibles per modificar i adaptar l'activitat al teu context i objectius. 

 

L'enfocament STEAM no està inclòs explícitament en els plans d'estudi 
estàndard i la majoria dels i les docents necessiten comprendre el significat 
d’aquest enfocament en termes de metodologies, resultats i competències 
assolibles. 

El mapa de competències STEAM-H us explica el mode de dur a terme 
l'enfocament STEAM amb l’objectiu daconseguir l’assoliment del nivell 
competencial i la inclusió de l’alumnat de primària. 

S'ha dissenyat com una senzilla eina que serveix de guia per a descriure les 
competències adquiribles en termes de resultats d'Aprenentatge (OA) i per 
permetre els mestres comprendre millor i identificar les activitats STEAM 
més adequades, basades en les matèries que ensenyen i les competències 
que desitgen assolir amb l’alumnat. 

El Mapa de Competències STEAM-H és el resultat de diferents fases de 
treball dutes a terme pels socis, durant els primers 6 mesos (M0-6) i la Fase 
de prova pilot (M14 i M18). La primera fase va incloure totes les activitats 
relacionades amb el Desenvolupament del Mapa de Competències. La 
segona fase va consistir en la finalització del Mapa de Competències. 

Introducció 
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Durant la primera fase, s'ha elaborat el mapa de competències realitzant 
una comparació i anàlisi de les competències adquirides a través de les 
activitats STEAM a cada país soci amb una entrevista adreçada a docents, 
experts en activitats STEAM des d’un enfoicament inclusius per a l’alumnat 
de cada país soci. Els resultats nacionals recopilats s'han agrupat i comparat 
per produir el Mapa de Competències final. En la segona fase, el mapa de 
competències s'ha perfeccionat en funció dels comentaris i l'avaluació 
rebuts després de la prova pilot. 

A partir d’aquests resultats, el Mapa de Competències de STEAM-H s'ha 

organitzat en cinc capítols. El primer es centra a proporcionar una definició 

consensuada de l'enfocament STEAM. El segon capítol oferim un resum 

general de les metodologies educatives potencialment incloses dins de 

l'enfocament STEAM. El tercer destaca el valor afegit d'un enfocament 

STEAM per al suport a la inclusió d'alumnat a l’etapa de Primària. El quart 

capítol es basa en les competències transversals treballades per un 

enfocament STEAM i l'últim presenta la metodologia i alguns exemples 

sobre com planificar una activitat STEAM.  
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Es considera que STEAM com a concepte es va definir per primera vegada 

fa aproximadament 15 anys als Estats Units (per Georgette Yakman i altres 

(vegeu BERA 2018)) com un nou marc de matèries per donar suport a un 

enfocament educatiu teoric-pràctic més integrador i holístic, a més de 

potenciar  l’anomenada "economia del coneixement". 

Els orgens de l’enfocament STEAM s'han descrit en relació amb la millora 

de l'educació científica, tecnològica i matemàtica, a més s’ha considerat un 

un element accelerador per a la innovació en noves tecnologies, 

descobriments i avenços, al vincular les matèries STEAM anomenades 

'dures' i 'el pensament crític 'amb les arts, i materiaes més “suaus”, "de 

pensament més creatiu". Altres estudis ho relacionen parcialment amb una 

resposta envers la tendència cap al reduccionisme en l’educació i com a 

esforç per desfer la desagregació de l’educació científica de qualsevol altre 

context, p.e. història, ètica, comunicació, etc. (BERA, 2018) 

El concepte STEAM ha anat evolucionant i s’ha descrit de manera diversa, 

de vegades amb símbols o lletres addicionals, com ara ciències, tecnologia, 

enginyeria, arts, matemàtiques, humanitats, llengua, disseny, consciència 

ecològica, sostenibilitat, integració curricular i més (EuroSTEAM 2018). 

01 
Definició de STEAM 
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Existeix debat acadèmic en relació als termes, aplicacions i processos 
involucrats tant amb STEM com STEAM, i no existeix un marc únic 
generalment acceptat (BERA, 2018). Per tant, adoptarem les següents 
definicions i enfocament en el context d’aquest projecte. 

STEAM significa ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques com 
una extensió de l’acrònim STEM i tot el que abarcava, afegint Arts. 
Adoptem l’ampli significat de STEM afegint la A per convertir-se en STEAM, 
que inclou qualsevol àrea de l’art, disseny i humanitats. 

També treballem des de la perspectiva de que la "A" no és simplement, 
com de vegades es percp, un complement per millorar les experiències 
STEM assumint que una disciplina preval sobre una altra. En canvi, es 
pretén fomentar i millorar la creativitat i el pensament creatiu dels 
alumnes, així com el pensament crític, sent fonamental per millorar els 
resultats educatius i experiències d’aprenentatge més profunds. 

La inclusió de la “A” com a representant les arts, és una forma d’incloure a 
aquells estudiants que no es senten còmodes en aquestes disciplines a 
priori i al mateix temps, una forma de portar a terme una estratègia per 
millorar la seva autoeficàcia de manera global (Zimmerman & Campillo , 
2003). 
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No hi ha una definició única consensuada sobre l’enfocament STEAM e la 

literatura relacionada. El propòsit i l'aspiració dels enfocaments STEAM 

depenen de l'context. L'objectiu general és facilitar una millor comprensió i 

empoderament de l'alumnat. 

"Creiem que utilitzar un enfocament STEAM i ensenyar a pensar tant de 

manera crítica com creativa és clau per al desenvolupament d'una societat 

que comprenga i estiga completament compromesa amb el món que 

l'envolta, els recursos de què depenen, i la planificació i creació d'un futur 

millor ". STEAM Education Ltd 

Hi ha una multitud de metodologies educatives que poden dividir-se en 

categories segons el tipus de facilitador, el tipus de metodologia, la teoria 

educativa i l'espai on es produeix (encara que hi ha una superposició 

significativa entre algunes, així com diferents formes utilitzades per 

descriure enfocaments similars a diferents entorns / països): 

 

 

02 
Metodologies educatives 
que engloben 
l’enfocament 
STEAM 
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 Tipus de docent  p.e. dirigit individualment, centrat en el professor, dirigit pel professor, 

mestre com a facilitador; i enfocaments més participatius, com 

l'aprenentatge cooperatiu, l'aprenentatge per equips, l'aprenentatge entre 

iguals, l'aprenentatge centrat en l'alumne, l'aprenentatge vivencial i 

col·laboratiu. 

Tipus de metodologia Instrucció directa, Presentacions, Demostracions, Aprenentatge a través 

d'activitats guiades i descobriment. Aprenentatge basat en projectes, 

aprenentatge basat en problemes, aprenentatge per indagació, 

aprenentatge actiu / aprenentatge pràctic, investigació en acció, 

aprenentatge / gamificació basat en jocs, aprenentatge computacional, 

aprenentatge basat en el context, aprenentatge basat en competències, 

Design Thinking i d’altres. 

Tipus de pedagogia p.e. diferenciació, conductisme, teoria social cognitiva, constructivisme, 

aprenentatge híbrid, mixte o semipresencial i d’altres.  

Tipus d’espais p.e. aula tradicional, aula invertida, aula taller, aula virtual i espais exteriors. 

Totes les metodologies educatives estan disponibles per al seu ús amb un enfocament de STEAM, però, les metodologies més comunament utilitzades tant dins 

com fora de l’aula formal potencien l’aprenentatge més participatiu, actiu i col·laboratiu. Però, quines característiques té l’enfocament STEAM que no tinguen 

altres metodolopgies o enfocaments?
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El valor afegit específic d'aquest enfocament és l'adopció d'una estratègia 

multidisciplinària en la que les matèries STEM i les humanitats treballen 

conjuntament per un objectiu comú. La facilitat per combinar múltiples 

metodologies educatives, segons el tema o el context. El valor afegit 

d'aquest enfocament va més enllà dels beneficis de cadascuna de les 

metodologies incloses en ell. 

Un enfocament holístic que inclou matèries STEM i humanitats, permet a 

l’alumnat desenvolupar-se millor en tots els aspectes de la seua vida, 

entenent STEM des de la seua relació propera amb el món real, amb les 

arts i les humanitats, fomentant la creativitat i la innovació i augmentant la 

curiositat. 

Els projectes interdisciplinaris fan que les matèries STEM siguen més 

rellevants i inclusives per a l’alumnat que tradicionalment les han trobat 

avorrides i poc motivadores. 

A més, la flexibilitat en les metodologies utilitzades obre oportunitats per 

involucrar l’alumnat des de múltiples perspectives. 

03 
El valor afegit de 
l’enfocament STEAM 
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L'enfocament STEAM porta als estudiants a descobrir pràctiques laborals 
reals en què participen científics, enginyers i qualsevol altre treballador 
provinent dels estudis STEM. Els projectes STEAM ajuden els estudiants a 
descobrir com les Arts són una part integral dels processos i productes que 
involucren ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. 

En el món actual, les pràctiques d'innovació en el camp de l'enginyeria i la 
tecnologia no poden separar-se del anomenat Design Thinking, la 
creativitat, la comunicació i les habilitats artístiques. Tècnics,  experts en 
Tecnologies i les i els enginyers participen en els processos creatius, així 
com els treballadors normalment cataloats com a treballadors i 
treballadores STEM. Atès que la creativitat és al cor de les arts i la 
tecnologia (com es pot veure a Silicon Valley), té sentit considerar la 
integració de STEM, Arts i Humanitats. Es crucial per a la innovació i el canvi 
adaptatiu. 

Preparar l’alumnat per a l'èxit futur significa exposar-los a aquestes 
disciplines de manera holística, per tal de desenvolupar les seues habilitats. 
Un enfocament dintre del marc STEAM no només ensenya l’alumnat a 
pensar críticament, resoldre problemes i fer servir la creativitat, sinó que 
els prepara per treballar en camps que estan preparats per al creixement. 
Una part important d'aquest enfocament educatiu és que els estudiants 
que se'ls ensenya en un marc STEAM no només se'ls ensenya la matèria, 
sinó que se'ls ensenya com aprendre, com fer preguntes, com experimentar 

i com crear. (Educació STEAM de Joseph Lathan: un enfocament 
d'aprenentatge de segle XXI).  

Les persones més innovadores d'avui treballen de forma col·laborativa en 
espais de treball oberts, compartint idees a nivell mundial amb altres 
pensadors i combinant els seus coneixements sobre STEM amb alguns 
talents increïbles de STEAM. 

Els treballadors de Google d'avui no són només enginyers de programari o 
programadors asseguts en habitacions fosques il·luminades només per 
monitors d'ordinador. Són pensadors i pensadores de disseny que van 
dedicar el 20 per cent del seu temps a desenvolupar projectes apassionants 
(The20TimeProject). Els pioners d'avui són comunicadors que dissenyen, 
creen, experimenten i són pioners en la llum (Educador resiliente, 
https://resilienteducator.com/classroom-resources/steam-inquiry-based-
learning/#:~:text=Today&#39;s%20Google%20workers%20aren&#39;t,their
%20time%20developing%20passion%20projects ). 

Amb tota aquesta situació, per què ensenyem als nostres estudiants que 

totes aquestes habilitats i assignatures són separades i desiguals? 

03.1  
En el món real STEM, Art i Humanitats estan connectats 
 
STEM al món 

 

https://resilienteducator.com/classroom-resources/steam-inquiry-based-learning/#:~:text=Today&
https://resilienteducator.com/classroom-resources/steam-inquiry-based-learning/#:~:text=Today&
https://resilienteducator.com/classroom-resources/steam-inquiry-based-learning/#:~:text=Today&
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Fer connexions entre STEM, arts i humanitats supera els límits de matèries 

com matemàtiques, tecnologia i ciència, que sovint es consideren poc 

atractives i avorrides, per aprofitar el potencial creatiu de vincular les arts, 

la investigació científica i la innovació. Les noves idees innovadores i les 

solucions creatives sovint sorgeixen en la interconnexió entre disciplines i 

involucren a diferents actors. 

Un aspecte molt important a considerar és "la percepció canviant d'un 

mateix amb nous coneixements, habilitats i la capacitat d'un per participar 

en una comunitat de pràctiques" (Radziwill, Benton i Moellers, 2015)..  

Els processos creatius oberts que es poden trobar en les arts són la base 

per millorar la capacitat de canviar perspectives, avaluar críticament 

possibilitats alternatives i inventar solucions plausibles i sostenibles (Eisner, 

2002). Enfortir un procés de pensament transformador tan natural és 

fonamental per oferir un conjunt més ampli i inclusiu d'habilitats cognitives 

per a tot l’alumnat. 

La innovació està vinculada, directament o indirectament, a l'experiència, 

les necessitats i els problemes humans. Això pot ocórrer al mesclar-se amb 

les arts: tocar o escoltar música, ballar, experimentar o crear art, veure i 

crear vídeos o pel·lícules, o participar en el disseny i la realització 

d’objectes. (CE 2015) 

Innovació 

 

La innovació està vinculada, directament 
o indirecta, a l'experiència, les necessitats i 
els problemes humans. Això pot ocórrer al 
mesclar-se amb les arts: tocar o escoltar 
música, ballar, experimentar o crear art, 
veure i crear vídeos o pel·lícules, o 
participar en el disseny i la realització 
d’objectes. (CE 2015) 
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L’oportunitat d'aconseguir un resultat únic i personal, de crear alguna cosa 

que un s’ha dissenyat prèviament, genera un sentit de propietat, orgull i 

responsabilitat personal pel seu treball i la perseverança per tenir èxit. La 

clau perquè apareguen aquests atributs tan desitjables rau en la decisió 

pedagògica de renunciar a patrons i processos prescrits pas a pas i 

permetre els i les estudiants l'elecció personal de dissenyar creativament el 

seu camí d'aprenentatge. 

A l'abordar l'aprenentatge en un context on no hi ha fronteres entre les 

matèries i l'enfocament està en preguntar i buscar respostes, es fomenta la 

curiositat natural en els xiquets. Classificar el coneixement en categories 

que no es connecten és, en última instància, perjudicial per als nostres 

estudiants perquè en el món real, tot es combina. 

Quan un tema provoca curiositat, aquest és el primer pas per a 

l'aprenentatge basat en la investigació. Els estudiants impulsen el seu 

aprenentatge a través de les preguntes que fan, descobrint les respostes 

per si mateixos. També comparteixen i reflexionen sobre el que aprenen, 

sent protagonistes del seu aprenentatge en cada pas de camí. En 

l'aprenentatge basat en la indagació, els i les docents es converteixen en 

guies educatius, no són savis en un escenari. Els i les mestreshi són per 

supervisar el progrés dels estudiants, per donar suport estructural quan és 

necessari i garantir que l'enfocament roman en les preguntes i 

observacions dels estudiants. 

Curiositat 

 

La curiositat sorgeix de la possibilitat de 
basar l'aprenentatge en eleccions 
personals independentment de les 
diferents assignatures involucrades. 
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La bretxa d'habilitats STEM als països europeus d'EMEA (Europa, Orient Mitjà i Àfrica) en comparació amb altres regions del món s'està ampliant: als països 

asiàtics, per exemple, els estudiants STEM representen al voltant del 20% de la població estudiantil , mentre que a Europa, aquest percentatge és només al 

voltant del 2%. (European Schoolnet, Stem Education Overcoming Challenges in Europe 2015). Aquesta bretxa està lluny de tancar-se, considerant el nivell de 

participació dels estudiants de la UE i els seus resultats en àrees STEM. Per exemple, la proporció d'estudiants de 15 anys que no arriben al nivell 2 ('nivell de 

competències bàsiques') en l'escala PISA de matemàtiques i ciències és realment alta, aconseguint el 17,2% a Alemanya, el 22,2% a Espanya, 23, 3% en Italia o 

15% en Irlanda (Eurostat 2015).  

Aquesta situació està vinculada a alguns punts crítics en l'educació STEM:  

Percepció negativa Hi ha estereotips inexactes al voltant del sector STEM i el seu paper en la societat. D'una banda, 
pel que fa a STEM en si mateix, no es percep com un viatge de descobriment, sinó com un tema 
àrid i basat en fets. D'altra banda, en relació amb la participació de minories i en qüestió de 
gènere en STEM, cal promoure models a seguir més diversos per garantir que les poblacions 
diverses entenguen que poden participar en STEM. (EC Digital Single Market 2018).) 

Manca d’inspiració 

  

Existeiix una baixa participació generalitzada i escàs interès per carreres STEM entre els joves en 

gran part a causa d'una experiència negativa cap STEM a l'escola, on els joves sovint troben que 

les matèries STEM són difícils o avorrides, les classes de ciències no els inspiren i no troben que 

les àrees STEM destaquen segons la seva pròpia percepció (Scientix, Políticas educativas en 

Europa, 2018). 

Escàs suport a  
l’actualització docent 

Manca de suport i formació rellevant per al professorat, especialment en termes d'estar al dia 

en nous mètodes d'ensenyament. El professorat de Primària sovint se sent incòmode a 

l'abordar temes científics, ja que STEM poques vegades és el seu camp d'especialització 

(European Schoolnet, Stem Education Overcoming Challenges in Europe 2015). 

 

03.2  
Involucrar a persones que no participen en STEM 
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Abordar aquests problemes requereix acció en una etapa primerenca de l'educació dels infants que done suport al seu interès en àrees STEM a l'escola (EU 

Steam Coalition, 2017). L'enfocament d'aprenentatge STEAM ofereix una oportunitat real per a abordar aquestes necessitats ajudant a l'escola a millorar la 

rellevància de les matèries STEAM i la inclusió. 
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La rellevància és la base del compromís. El que fa rellevant una activitat és 

el vincle amb els interessos personals i la vida quotidiana de l’alumnat. 

Projectes tècnics com programar, crear una aplicació de mòbil o programar 

un robot, no són prou atractius per a alguns estudiants perquè poden 

considerar-los avorrits i desmotivadors. En aquests casos, el compromís es 

pot millorar mitjançant la connexió amb mitjans artístics amb els quals els 

estudiants gaudeixen, com, per exemple, les arts visuals i la música. 

L'alumne tindrà la possibilitat de començar des d'alguna cosa que li agrada, 

comprendrà els vincles amb àrees STEM i adquirirà noves habilitats 

 

 

Rellevància 

 



17 
 

Les estructures curriculars STEM no han eliminat altres desigualtats 

sistèmiques que donen lloc a l'assertivitat i l'argumentació com habilitats 

acadèmiques, i prioritzen les avaluacions estandarditzades de 

l'aprenentatge (McIntosh, Styles i Flyswithhawks, 2012). Aquests plans 

d'estudis massa prescriptius en realitat augmenten les barreres contra la 

inclusió (Sharma i Loreman, 2014) i no aborden les necessitats afectives i 

diferenciades de les minories (Boylan, 2009), els estudiants que reben 

serveis d'educació especial (Bucalos i Lingo , 2005) i les dones (Cooper i 

Heaverlo, 2013). 

Tot i que l'educació STEM està tractant d'implementar l'aprenentatge 

pràctic que introdueix experiències per involucrar els estudiants amb 

contingut vinculat al món real i contextos més autèntics per a la resolució 

de problemes, hi ha algunes desigualtats dins dels plans d'estudi STEM que 

estan augmentant les barreres enfront de la inclusió i fa que continue 

havent falta de dones, de minories i altres poblacions subrepresentades en 

les àrees STEM. 

Treballar el contingut del curs mitjançant estratègies basades en les arts, 

especialment en contextos de formació experiencial interdisciplinaris, fan 

diferent l'aprenentatge a través de mètodes personalitzats. D'aquesta 

manera fomenten el pensament creatiu i la pràctica innovadora i creen un 

entorn inclusiu i equitatiu. (STEAM: Creating an Environment of Inclusion 

and Innovation Ren Hullender, PhD Holly Hoffman, PhD Julie Cunningham, 

MA març de 2016). Aquest enfocament pot transformar el pensament, 

despertar interès i confiança en l'aprenentatge i potenciar hàbits mentals 

per seguir una educació i una carrera professional en camps relacionats 

amb STEM. 

A més, l'entorn d'aprenentatge resultant, aprofita la sinergia dinàmica 

entre el procés de modelatge i els continguts de matemàtiques i ciències. A 

través d'aquest enfocament holístic, els estudiants poden exercitar ambdós 

hemisferis del seu cervell alhora. En lloc que tots hagen de seguir els 

mateixos passos i processos, l’alumnat pot triar com pensar sobre el 

projecte i abordar-lo de la manera que els resulte més còmoda. La millora 

en la participació a través de les arts és una ajuda o un mecanisme de 

millora per als estudiants durant el seu procés d'aprenentatge. 

També s'observa que l'interès dels estudiants per les disciplines STEM 

disminueix dràsticament quan arriben de l'educació primària a l'educació 

secundària, i aquesta disminució és especialment pronunciada en les 

alumnes (Barmby, Kind, & Jones, 2008), i concretament en matèries 

Inclusió 
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relacionades amb la tecnologia i la física (Tytler et al., 2008). De la mateixa 

manera, també s'observen diferències de gènere en les aspiracions a 

estudiar àrees STEM, de manera que la inclusió d'A, com es va esmentar 

anteriorment, és una estratègia d'inclusió per a 'convidar' a aquells 

estudiants que se senten apartats d'aquest tipus de disciplines científiques.  
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D'acord amb els resultats recopilats, potencialment, totes les competències 

podrien aconseguirse a través de les activitats STEAM. En aquest sentit, ens 

centrarem en aquelles competències transversals que son multifuncionals i 

transversals o que generalment no estan en el currículum de l’educació 

formal. 

Les competencias transversales o habilitats suaus (soft skills) estan 

reconegudes a tot el món com essencials en el traball i per a la vida 

personal. Tot i això, la seva importància ha augmentat exponencialment 

degut al ritme accelerat de canvi en la societat que estem experimentant 

avui en dia a nivell mundial. En particular l’impacte transformador i 

omnipresent de la tecnologia digital i Internet, combinat amb els efectes de 

la globalització. (Transversal Competencies essential for future proofing the 

workforce - White Paper - Simon Whittemore - juliol de 2018). 

L'anàlisi realitzat per aquest producte intel•lectual, exposa les principals 

competències transversals, aquelles que són més rellevants en relació a les 

activitats STEAM i que s'identifiquen de la següent manera: 

04 
Les competències 
transversals recolzades 
per l'enfocament STEAM 
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2  
Col•laboració i comunicació 

1  
Pensament reflexiu i resolució de 
problemes 

3  
Aprendre a aprendre 

4  
Competències i mentalitat digitals 

6  
Creativitat 

5  
Iniciativa i pensament 
independent 

7  
Aprenentatge autodirigit 

8 
Habilitats social 
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Per tant, en el desenvolupament de competències transversals mitjançant 
l’aplicació de diferents metodologies educatives incloses en l’enfocament 
STEAM, l’alumnat és un subjecte actiu en el procés d’aprenentatge, tendeix 
a mostrar una major motivació per aprendre i és més probable que 
desenvolupe el seu potencial i les seues capacitats. Aquest canvi respecte a 
l’educació tradicional emfatitza els interessos, les habilitats i els estils 
d’aprenentatge de cada estudiant, situant el docent com un guia per a 
l’aprenentatge conjunt. 

La taula següent mostrarà com les diferents metodologies educatives 

utilitzades en l'enfocament STEAM poden afavorir l'adquisició de 

competències transversals: 
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Un enfocament STEAM ha 

de ser 
Descripció Competència adquirida 

Interdisciplinar 

Generalment, no és una disciplina específica, sinó un enfocament més ampli per abordar un 

problema o repte. Reconeix la importància de moltes disciplines individuals, així com les interaccions 

entre elles en l'educació i en la vida. Les activitats individuals dins dels enfocaments STEAM poden 

ser interdisciplinars, multidisciplinars o transdisciplinars, però han d'incloure almenys 2 matèries que 

ensenyar i avaluar per ser veritablement enfocaments STEAM (*) El punt principal no és participar en 

totes les disciplines en cada activitat o ser completament interdisciplinar en totes les activitats, sinó 

més aviat evitar crear barreres innecessàries, improductives i poc realistes entre disciplines. I de 

manera similar, per evitar crear barreres entre la implicació de l'alumne amb l'assoliment de 

l'objectiu final d'una millor comprensió o l'assoliment d'un resultat d'aprenentatge específic (Font: 

https://educationcloset.com/what-is-steam- education-in-k-12-schools / #whysteam) 

Pensament reflexu i aprendre 

a aprendre, comprendre les 

connexions (metacognició) 

Col·laboratiu 
Normalment produït o involucrant a dues o més persones que treballen juntes, emfatitza i fomenta 

la col·laboració entre els participants/estudiants. 

Col·laboració,  respecte, 

comunicació 

Flexible 

Pot participar activament qualsevol de les disciplines individuals (ciència, tecnologia, enginyeria, arts 

i matemàtiques) com a punts d'accés per guiar la investigació, el diàleg, el pensament crític i el 

pensament creatiu de l’alumnat. També fomenta la flexibilitat en l'enfocament dels estudiants.  

Flexibilitat, Capacitat 

d’adaptació 

Inclusiu 

"Un procés d'enfortiment de la capacitat del sistema educatiu per arribar a tots els estudiants "(Font: 

UNESCO 2009)." Una pedagogia centrada en l’alumnat capaç d'educar amb èxit a tots els i les infants, 

inclosos els que tenen greus desavantatges i discapacitats ... i al mateix temps ajuda a canviar les 

actituds discriminatòries, a crear comunitats acollidores i a desenvolupar una societat inclusiva (Font: 

UNESCO 1994). 

Empatia, Comunicació, 

Autoconfiança, Autoestima, 

Autoeficàcia, Paciència, Capacitat 

d’adaptació, Autonomia, 

Col·laboració 

Centrat 
S'anima l’alumnat a participar plenament i assumir la responsabilitat del seu propi aprenentatge, 

mentre que el i la docent crea una relació de suport i un entorn en el qual els estudiants són valorats, 

són acceptats i es confia en ells . El docent que treballa d'aquesta manera intenta veure el món a 

Autonomia, autoeficàcia, 

aprendre a aprendre 
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en l’alumnat través dels ulls de l’alumnat. 

Raonable i reflexiu 

La pràctica reflexiva és la capacitat de reflexionar sobre les pròpies accions per participar en un 

procés d'aprenentatge continu; Implica el desenvolupament de la percepció i la pràctica a través de 

l'atenció crítica als valors pràctics, teories, principis, supòsits i la relació entre teoria i pràctica que 

informa de les accions quotidianes. La reflexivitat: implica una reflexió profunda centrada en la 

perspectiva pròpia, valors i suposicions (Font: Schön, Donald A. (1983). El practicant reflexiu: com 

pensen els professionals en acció. Nova York: Basic Books.; Bolton & Delderfield 2018, Pràctica 

reflexiva: escriptura i professional). 

Pensament crític, autoeficàcia, 

aprendre a aprendre 

Creatiu  

Relacionant o incloent l'ús de la imaginació o d'idees originals per crear alguna cosa. Acostar amb 

creativitat i encoratjar els alumnes a que siguen creatius és "un aspecte essencial de l'ensenyament i 

l'aprenentatge que influeix en la política educativa i la pràctica docent a tot el món, i està donant 

forma al potencial dels alumnes de segle XXI. La forma en què s'entén, es nodreix i es vincula la 

creativitat amb problemes del món real per a la força laboral emergent està canviant 

significativament la manera com els acadèmics i educadors contemporanis aborden ara la creativitat 

a les escoles. Els discursos de creativitat comunament atenen a la capacitat creativa, la influència i 

l'avaluació en tres aspectes generals: l'entorn físic, les pràctiques pedagògiques i els trets de 

l'alumne, i el paper de les associacions dins i fora de l'escola" (Font: Creativity in Education, Harris & 

De Bruin, 2018). 

Creativitat, Innovació, 

Resolució de problemes 

Coherent, Consistent i Critic  

 

L'enfocament (o conjunts de lliçons dins de l'enfocament) ha de ser coherent i consistent amb el 
tema, i crític en el sentit d'exercitar o involucrar un judici acurat al contingut de la classe/activitat, 
particularment en relació amb el contingut STEM. A més, el que Anderson Et al. (2000) anomenen 
la "pregunta d'alineació" és fonamental per als educadors, en relació amb la coherència dels 
objectius, la instrucció i l'avaluació, si escau (Font: Anderson, LW, et al. (2000). Una taxonomia per 
aprendre, ensenyar i avaluar: Una revisió de la taxonomia dels objectius educatius de Bloom, 
edició abreujada) 

 

Integritat, pensament crític, 

resolució de problemes 
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Rellevant 
Proporcionar un context que siga rellevant per a l'alumnat, el context dóna forma a l'experiència 

d'aprenentatge. 

Aprenentatge reflexiu, 

comprensió de les connexions 

(meta-cognició) 

Interactiu 

Aprendre fent: Aprenentatge adquirit mitjançant la pràctica repetida d'una tasca, amb o sense 

instrucció prèvia. Mètode d'aprenentatge basat en la teoria de l'educació exposada pel filòsof nord-

americà John Dewey. Va teoritzar que l'aprenentatge ha de ser rellevant i pràctic, no només passiu i 

teòric. 

Comunicació, cooperació, 

pensament crític 

Divertit ! 

L'enfocament STEAM ha de ser divertit i tenir com a objectiu augmentar el goig de l'aprenentatge 

dels estudiants. Això es pot fer de moltes maneres, per exemple, Gamificació: es tracta d'augmentar 

l'enfocament i la motivació dels estudiants a l'incloure elements de joc en l'aprenentatge. Es pot usar 

per a establir una sèrie d'objectius o progressions, regles clares, elements de la història, alta 

interactivitat i retroalimentació contínua que incloga algun tipus de recompensa. Les activitats també 

poden incorporar elements socials de treball en equip i comunicació. 

Cooperació, resolució de 

problemes 
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La següent taula descriu els coneixements, habilitats i actituds inclosos en les Competències clau per a l'aprenentatge permanent promogudes per la Comissió 

Europea: 

COMPETENCIES CLAU basat en COMPETÈNCIES CLAU PER A L'APRENENTATGE PERMANENT 

UN MARC DE REFERÈNCIA EUROPEU 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN#d1e32-7-1 

Les competències es defineixen en el document de la UE de dalt, com "una combinació dinàmica dels coneixements, 
les habilitats i les actituds que un alumne necessita per desenvolupar al llarg de la vida, des de molt jove en 
endavant" 

ALFABETTZACIÓ Plurilingüe Matemàtiques, ciència, tecnologia i 

enginyeria 

Digital 

APRENDRE A APRENDRE, PERSONAL I 
SOCIAL 

Ciutadania emprenedoria Expressió i consciència cultural 

CONEIXEMENT: coneixement crític 
especificat en el marc de competències 
clau de la UE (versió 2018) 

El coneixement es defineix en el document de la UE com "els fets i xifres, conceptes, idees i teories que ja estan 
establerts i donen suport a la comprensió d'un determinat tema o àrea". 

Coneixement: hi ha aproximadament 4 elements principals de coneixement especificats en el document de la UE per a cada competència: alfabetització, comprensió de 
conceptes fonamentals, comunicació i aplicació. 

HABILITATS especifiques en el marc de 
competències clau de la UE (versió 

Les habilitats es defineixen en el document de la UE com "l'habilitat i la capacitat per dur a terme processos i 
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2018) utilitzar el coneixement existent per aconseguir resultats" 

Habilitats d’alfabetització Habilitats de numeració 
 

Habilitats de raznament i pensament crític Habilitats per a resodre problemes 
 

Pensar i treballar científicament 
 

Pensar i treballar matemàticament 
 

Pensar i treballar amb creativitat  Pensar i treballar amb tecnologia 
 

Habilitats mecàniques i tècniques 
 

Habilitats de disseny i producció Habilitats digitals Habilitats de programació i 
codificació 
 

Planificació de projectes 
 

Anàlisi de dades 
 

Pensar estratègicament Presa de decisions basada en 

evidències 

Habilitats de comunicació 
 

Capacitat per cooperar i col·laborar Autonomia Capacitat per buscar suport 

Habilitats d’organizació Habilitats d'innovació   

ACTITUDS especificades en el marc de 

competències clau de la UE (versió 2018) 

Les actituds es descriuen en el document de la UE com "la disposició i la mentalitat per actuar o reaccionar davant idees, 
persones o situacions". 

Raonament 
 

Valoració de les qualitats estètiques Interés per treballar amb altres Comprensió 
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Valoració de la diversitat 
 

Entusiasme per aprendre Tolerància Respecte pels drets humans 

Mentalitat oberta 
 

Honesdetat,  integritat Creativitat Curiositat 

Iniciativa Empatia Persistència  Resiliència 

Preocupació per altres persones i pel medi 
ambient 

Justicia 
 

Legalitat Responsabilitat 

Adaptable / receptiu 
 

Col·laboratiu, treball en equip 
 

Confiança Valor 

Asertivitat 
 

Inventiva / Innovació 
 

Perseverança Implicació 

Auto-motivació Autorregulació Consciència de si mateix Reflexió 
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--  

Competència 

Coneixement 

Habilitats 

Actitud 
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Per a cada recorregut educatiu creiem en la necessitat d'implementar un 
sistema que permeta sistematitzar el procés i assegurar els resultats. 
Necessitem un sistema per replicar l'experiència amb altres estudiants, 
docents o en altres països assolint els mateixos objectius. 

Especialment per enfocaments multidisciplinaris, hem de garantir 

estàndards de qualitat i metodologies d'avaluació comuns. 

Creiem fermament que l'enfocament de resultats d'aprenentatge1 pot 
donar en la implementació d'activitats basades en STEAM.

                                                           
1 - European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), Defining, writing 

and applying learning outcomes, 2017 
- Council Recommendation of 22 May 2017 
- European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), Application of 
learning outcomes approaches across Europe, 2016 
- EC, Rethinking Education, 2012 
- EC, Supporting the Teaching Professions for Better Learning Outcomes, 2012 
- European Union , Using Learning Outcomes, 2011  

05 
Com planificar una activitat 
basada en STEAM 
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L'ús dels resultats de l'aprenentatge és una de les tendències educatives 
més consolidades i reconegudes a tota Europa. La importància dels 
resultats de l'aprenentatge ha estat destacada repetidament en documents 
a nivell de política europea, on la cooperació en educació i formació ha 
adoptat cada vegada més l'enfocament dels resultats de l'aprenentatge 
com a principi definitori. Tots els instruments i processos europeus que 
s'estan desenvolupant i implementant actualment, en particular els marcs 
de qualificacions i els sistemes de transferència de crèdits europeus, es 
basen en aquest enfocament.  

Això no hauria de sorprendre, ja que els resultats de l'aprenentatge són 
l'únic factor comú en tots els esforços i mecanismes d'educació i formació 
utilitzats per aconseguir un aprenentatge millor i més equitatiu. 

L'objectiu principal de transformar l'oferta educativa posant l'accent en els 
resultats de l'aprenentatge en els plans d'estudi, és millorar l'aprenentatge i 
fer que aquest aprenentatge sigui explícit. 

Els resultats de l'aprenentatge s'han definit com una declaració del que 

s'espera que un alumne sàpiga, comprenga o puga fer a la fi d'un procés 

d'aprenentatge. Aquesta definició, que és simple a primera vista, també pot 

tornar-se complexa quan es considera el nivell de detall que ha d’utilitzar-

se per escriure els resultats d'aprenentatge. Hi ha una clara diferència en el 

nivell de detall inclòs en els resultats de l'aprenentatge quan s'apliquen a 

programes complets d'aprenentatge (quan els resultats de l'aprenentatge 

són amplis) i mòduls/activitats (quan els resultats de l'aprenentatge són 

específics). 
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Els beneficis generals d'aquest enfocament són els següents: 

Claredat L'enfocament cap als resultats d'aprenentatge ajuda a centrar més l'atenció en els objectius del procés 
d'ensenyament-aprenentatge (enfocament orientat a objectius). 

Pel que fa a la institució o el programa, pot ajudar a fomentar la comunicació i alinear els dissenys curriculars i 
el lliurament d'eines de formació a través de diferent personal docent. 

Respecte a l'estudiant individual, la creació d'un curs o mòdul que s'estructura al voltant dels resultats de 

l'aprenentatge pot ajudar a comunicar les expectatives als estudiants sobre els nivells i tipus d'acompliment 

que s'exigeixen, ajudant-los a enfocar els seus esforços de manera més efectiva. 

Flexibilitat 

Els resultats de l'aprenentatge especifiquen els objectius previstos en la formació, però es deixen oberts els 
mitjans per assolir-los. Això atorga una flexibilitat considerable per a la provisió d'instrucció. 

Pel que fa al programa, es poden configurar dissenys instruccionals i entorns d'aprenentatge molt diferents 
per fomentar els mateixos resultats d'aprenentatge o dissenys modulars que divideixen els cursos o alternen 
l'estudi formal amb pràctiques o un altre tipus de d'experiències de treball. 

De manera similar, es pot adaptar a molt diferents tipus d'estudiants mitjançant un enfocament basat en 
resultats. Es poden dissenyar diferents rutes d'instrucció per adaptar-se a les necessitats individuals dels 
alumnes en funció dels seus antecedents educatius i de la seua experiència, dels seus nivells de coneixement i 
habilitats a l'inici de la formació i a l'estil d'aprenentatge personal. 

Comparabilitat 

Per tal què els resultats d'aprenentatge siguen verificables es poden establir estàndards comparables, a través dels quals 
comparar i avaluar l'acompliment d'institucions, programes, cursos o del nivell d’aconseguiment d'estudiants individuals. 

A nivell institucional o del programa, aquestes comparacions es poden aplicar per donar suport a les avaluacions de 
l'acompliment del programa amb finalitat quantitativa, o es poden utilitzar per traçar el progrés o comparar amb els seus 
iguals com a part dels esforços de millora. 

Respecte de l'estudiant individual, les comparacions dels resultats avaluats amb estàndards o criteris reconeguts poden 
formar la base de l'assoliment certificat, o poden proporcionar una base sòlida per a l'admissió o trànsit, ja siga en 
comparació amb altres estudiants (normatiu) o en termes d’èxits anteriors. Criteris establerts (sumatius). 
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Portabilitat De manera similar, els resultats de l'aprenentatge poden formar la base d'un sistema d'acreditació per als 
estudiants que pot transcendir les fronteres programàtiques, institucionals i nacionals establertes. 

En un moment de creixent de la mobilitat estudiantil i modularitat de la provisió d'instrucció, els marcs de 
resultats d'aprenentatge poden servir per establir la comparabilitat relativa - i per tant la transferibilitat - de 
les experiències d'aprenentatge entre programes formals. La portabilitat resultant de l'aprenentatge d'un 
entorn a un altre, si es dissenya adequadament, pot augmentar la capacitat i l'alineació d'un sistema multi 
institucional de provisió d'instrucció i proporcionar camins que són més accessibles perquè diferents tipus 
d'estudiants obtinguen qualificacions més altes. 

Millorar 
l’aprenentatge 

L'estudiant té un conjunt de resultats d'aprenentatge, que aporten informació sobre el que s'espera que 

sàpiga, i què pugui fer i comprendre després d'haver completat una seqüència d'aprenentatge, un mòdul, un 

programa o una qualificació. A més, ajuden a orientar el propi procés d'aprenentatge; i aclareixen què esperar 

durant l'avaluació. A l'assolir els resultats de l'aprenentatge, un estudiant pot demostrar que ha assolit el cim 

de el camí de l'aprenentatge. 

Aprendre a la 
vida quotidiana 

Els resultats d'aprenentatge segueixen el procés mitjançant avaluacions i validació de l'aprenentatge 

aconseguit a través d’experiències formals i també no formals (situacions de la vida real). S'han d'utilitzar de 

manera que fomenten l’assoliment del màxim potencial de l’alumnat. 

Facilitar 
l’avaluació 

Els resultats de l’aprenentatge poden formar la base per a la qualificació o per determinar els nivells de 

rendiment dels estudiants. L’avaluació té com a objectiu recopilar comentaris que es faran servir pel docent i 

els estudiants per orientar les millores en el context d’ensenyament i aprenentatge en curs; mesurar el nivell 

de compètencia que s’ha obtingut al final d’un curs o mòdul instructiu. Això es pot laconseguir de manera més 

efectiva comparant el treball dels estudiants amb els resultats d'aprenentatge. 
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L’associació STEAM-H ha adaptat l’enfocament de resultats d’aprenentatge, a la implementació d’activitats basades en STEAM. D’aquesta forma, els i les 
docents  poden disposar d’un mapa amb els resultats d’aprenentatge (coneixements, habilitats i competències) que poden adquirir els seus alumnes a través 
d’activitats STEAM específiques. 

Analitzar i definir els resultats d’aprenentatge ofereix la possibilitat de definir els resultats de l’aprenentatge que l’alumnat ha d’assolir i elegir l’activitat de 
STEAM en conseqüència o, per altra banda, analitzar una activitat de STEAM específica comprenent com els resultats d’aprenentatge previst es poden integrar 
en les seues eleccions i als plans d’estudi. 

Aquesta metodologia implica seguir senzillament els següents passos: 

1 Dividiu l'activitat o projecte en passos. Poden ser hores soltes, sessions o un període educatiu més 
llarg. Pot dependre del tema, de les eines utilitzades, els resultats a assolir o qualsevol altre 
element que es considere oportú. 

2 Per a cada pas, proporciona una explicació ràpida de les activitats previstes. 

3 Per a cada pas, basant-se en les activitats descrites, identifica els resultats d'aprenentatge 
assolibles, descrits en termes de coneixements, habilitats i competències. 
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4 Connecta els coneixements, habilitats i competències identificades amb les assignatures 
escolars, segons els plans d'estudi curriculars. 

 

Com a resultat d'aquest procés s'obtindrà un mapa exhaustiu de l'activitat, amb els resultats d'aprenentatge previstos i els temes que comprèn. Aquest 

procés és una eina efectiva per als docents i els dóna una recepta pedagògica per implementar una activitat STEAM. 

 

A continuació es mostren alguns exemples: 

 

Ciutat intelligent  

Passos 
Assignatura 

relacionada 
Coneixement Habilitats Competències 

1. L’alumnat observa 

alguns materials 

seleccionats pel docent 

(vídeos, textos, 

imatges) sobre els 

Geografia - Els estudiants podran enumerar 

fets i informació relacionada amb 

elements naturals i artificials de la 

seua ciutat i l'àrea en la que 

realment viuen. 

- Els alumnes podran analitzar vídeos, textos i 

imatges destacant elements naturals i artificials 

de la ciutat i zona en la que realment viuen. 

- L’alumnat serà capaç 

d'identificar els principals 

elements que afecten la 

qualitat de vida a la pròpia 

ciutat, planificar accions per 
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elements específics de 

la seua ciutat com  

àrees urbanes, jardins i 

parcs, carrers i serveis 

per als habitants. 

Art - Els alumnes podran presentar els 

elements clau del patrimoni 

mediambiental i urbà 

- Els alumnes podran analitzar vídeos, textos i 

imatges destacant els elements clau del patrimoni 

urbà i cultural. 

millorar-la i presentar o 

descriure les seues propostes. 

LLengua - Els alumnes adquiriran els termes 

específics referits als elements 

naturals i urbans. 

- Els estudiants podran descriure els principals 

elements de la seua ciutat i territori utilitzant els 

termes adequats. 

2. Pluja d'idees: el 

docent discuteix amb 

tota la classe quins són 

els factors que fan 

possible viure millor o 

pitjor a la seva ciutat. 

Geografia - Els alumnes seran capaços de 

descriure les principals 

modificacions que realitza l'ésser 

humà en la seua ciutat i territori i 

els seus efectes positius o negatius 

en la seua qualitat de vida. 

- Els estudiants podran analitzar les àrees de la 

seua ciutat, les seues connexions i els canvis 

positius i negatius que ha realitzat l'ésser humà. 

3. L’alumnat crea un 

text il·lustrat en el que 

descriuen com hauria 

de ser la seua ciutat. La 

descripció ha de 

contenir solucions per 

millorar els problemes 

detectats. 

Llengua - Els estudiants adquiriran els 

termes bàsics i específics relacionats 

amb les matèries involucrades. 

- Els estudiants podran produir descripcions 

escrites utilitzant l'ortografia, sintaxi i lèxic 

correctes. 

Tecnologia - L'alumnat serà capaç de reconèixer 

en el seu entorn diferents usos de 

tecnologia i els diferents efectes 

que tenen sobre els éssers vius i els 

elements naturals. 

- Els alumnes podran formular hipòtesis sobre els 

elements tecnològics més útils per millorar la seua 

ciutat. 

4. Introducció al 

concepte de "ciutat 

Tecnologia - Els alumnes adquiriran la definició 
de ciutat intel·ligent. 

- Els estudiants podran imaginar quina innovació 

podria ser útil per la seua ciutat. 

- Els alumnes podran analitzar 

com les innovacions 
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intel·ligent". - Els alumnes podran enumerar els 
principals recursos energètics 
utilitzats per les persones. 

- Els alumnes podran enumerar les 

principals fonts d'energies 

renovables. 

tecnològiques urbanes podrien 

ser útils o necessàries per a la 

millora de la seua futura ciutat. 

- Els estudiants podran produir 

una història il·lustrada utilitzant 

un programari de processament 

de text. 

5. Els estudiants, 

dividits en grups, 

escriuen una història 

il·lustrada, ambientada 

a la ciutat intel·ligent, 

amb l'ús de programari 

i eines per al 

processament 

d'imatges digitals. 

Llengua  - Els alumnes seran capaços de produir textos 

narratius integrant elements de ficció amb 

informació sobre la ciutat intel·ligent i la seua 

realitat urbana. 

Tecnologia 
- Els estudiants podran descriure les 
principals funcions d'un programari 
de processament de text. 

- Els estudiants podran descriure les 
principals funcions d'un escàner de 
vídeo i els passos bàsics per al 
processat d'una imatge digital. 

- Els estudiants podran produir, donar format i 
desar un text correctament utilitzant un 
programari de processament de text. 

- Els alumnes podran digitalitzar una imatge. 

- Els alumnes podran integrar correctament una 

imatge digital en un text utilitzant un programari 

de processament de textos. 

6. Introducció a la 

robòtica: taller 

composat per lliçons 

presencials, resolució 

de reptes en equips i 

revisions de treball. 

Tecnologia 
- Els alumnes podran descriure les 
diferències entre màquina, robot i 
ésser humà. 

- Els alumnes podran descriure els 

components principals d'un robot 

(controlador, motors elèctrics i 

sensors). 

- Els alumnes podran muntar correctament els 

components d'un kit de robot. 

 

- Els alumnes podran dissenyar i 
escriure un guió. 

- Els alumnes podran crear i 
programar un robot per 
realitzar accions senzilles. 
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7. Introducció a la 

Codificació: taller 

composat per lliçons, 

resolució de reptes en 

equip amb Scratch i 

revisions dels treballs. 

Matemàtiques - Els estudiants podran descriure el 

significat i la funció d'operadors 

matemàtics i lògics (per exemple, 

símbols matemàtics, variables, 

diagrames de flux). 

- Els estudiants podran aplicar operadors 

matemàtics i lògics utilitzant entorns de 

programació per a resoldre problemes simples. 

- Els alumnes podran abordar 

els aspectes escènics i 

organitzatius d'una 

dramatització. 

 

Tecnologia 
- Els alumnes adquiriran els 
conceptes bàsics de programació. 

- Els alumnes adquiriran les 

principals característiques d'un 

entorn de programació. (Scratch). 

- Els alumnes podran crear correctament un script 

de programació senzill utilitzant Scratch. 

8. Redacció d'un guió 
(basat en històries 
prèviament 
elaborades) que pretén 
presentar el que serà 
una ciutat "intel·ligent" 
del futur. 

Es pararà especial 
atenció a la descripció 
de l'escenari (ciutat 
intel·ligent) els 
personatges o elements 
animats (robots). 

Llengua - Els alumnes podran reconèixer i 

descriure l'estructura i el paper del 

guió relacionat amb una actuació 

artística. 

- Els alumnes seran capaços de produir textos 

creatius basats en models que incloguen tota la 

informació relacionada amb els personatges, 

escenari, temps, context i accions. 

Tecnologia  - Els alumnes podran analitzar la història 

identificant els elements característics referits a la 

ciutat intel·ligent i contextualitzant. 

- Els estudiants seran capaços de crear una 

història basada en els principals elements d'una 

ciutat intel·ligent. 

9. Creació del disseny 

escènic de la ciutat 

intel·ligent per a la 

dramatització de les 

Art  - Els alumnes seran capaços de produir objectes 

plàstics (els personatges de la història), objectes 

gràfics i pictòrics (figura i fons), utilitzant de forma 
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històries amb l'ús de 

paper, cartró, 

plastilina, colors. 

creativa papers, cartolina, plastilina i colors. 

10. Programació de 

personatges robots. 

Tecnologia  - Els estudiants podran animar els personatges i 

els elements mòbils de l’escena programant un 

guió mitjançant Scratch. 

- Els estudiants podran provar els comportaments 

programats del robot, anotant els errors de 

programació i fent les correccions adequades. 

11. Presentació pública 

dels productes i de les 

activitats realitzades 

durant els tallers. 

Art  - Els estudiants podran fer una presentació del seu 

treball, inclosos els efectes de so i la veu en off 

dels mateixos estudiants. 

Els estudiants podran utilitzar 

mètodes de comunicació 

eficaços mitjançant llenguatges 

verbals (orals i escrits), formats 

icònics i codis artístics per 

organitzar una presentació. Italià - Els estudiants adquiriran els 

aspectes fonamentals relacionats 

amb l’organització lógica i sintàctica 

de la frase, amb les parts del discurs 

i amb els diferents mètodes 

comunicatius. 

- Els estudiants podran presentar el seu treball 

respectant l’ordre cronològic i lògic i utilitzant els 

elements descriptius i informatius adequats. 
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 BrizzleBot 

Passos 
Assignatura 

 relacionada 
Coneixement Habilitats Competències 

Introducció als components 

i circuits elèctrics  

Els mestres donen 

instruccions sobre quina 

cura cal teindre i com 

s’utilitzen correctament. 

Ciències / Tecnologia - Els alumnes podran descriure les 
funcions dels diferents components 
elèctrics. 

- Els alumnes podran explicar com 
tindre cura els diferents components 
elèctrics 

- Els alumnes podran descriure com 

utilitzar correctament els diferents 

components per crear un circuit.  

-Pensar i treballar científicament; 

treball en equip, integrar la 

curiositat. 

Els estudiants, a través del pensament 

i treball científic, podran entendre com 

funciona un circuit i construir-lo. 

Els alumnes, a través d’una 

sessió de prova i error, 

construeixen el seu propi 

circuit elèctric mitjançant 

Kosmos Click System 

Electronics o components 

bàsics per construir un 

circuit. 

Ciències / Tecnologia  - Els alumnes podran descriure com 

treballar científicament. 

 

- Els alumnes podran dissenyar i 

construir un circuit elèctric amb 

diferents components. 
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Introducció a la soldadura 

  Teoria 

Ciències / Tecnologia -Els estudiants podran enumerar i 
descriure els materials i equips 
necessaris per soldar metall amb 
estany. 

- Els estudiants podran descriure els 
passos per soldar. 

- Els estudiants podran descriure els 

riscos i perills potencials en les 

activitats de soldadura. 

- Els estudiants podran organitzar 

el seu lloc de treball (material 

reciclat, filferro, estany, pistola de 

soldar) 

-Els estudiants podran crear objectes 

artístics soldant peces metàl·liques 

amb estany. 

Introducció a la soldadura 

Activitat pràctica 

Ciències / Tecnologia - Els alumnes podran descriure i 

utilitzar la màquina de soldar per a 

realitzar una soldadura correcta. 

- Els estudiants podran organitzar 

el seu lloc de treball (material 

reciclat, filferro, estany, pistola de 

soldar) 

- Els alumnes podran soldar 

correctament diferents 

components elèctrics utilitzant 

una estació de soldadura en 

calent. 

Els alumnes intenten 

combinar diferents 

components elèctrics 

utilitzant la pistola de 

soldar i l'estany, construint 

el que vulguen (joies, 

petites figures, cap d'un 

robot, ...) 

Art  

 

-Els alumnes seran capaços 
d'expressar-se de forma artística, 
utilitzant components elèctrics i 
soldant per finalment aconseguir 
objectes artístics. 

- Els alumnes s'acostumaran a 
utilitzar diferents components 
elèctrics i sabran quines peces es 
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poden soldar i com col·locar-les. 
- Els estudiants podran fer servir 
les 2 mans amb diferents coses 
alhora i col·laborar amb el seu 
company per sostenir els 
components correctament. 

Fer el circuit elèctric 

Brizzlebot, fer servir la 

bateria, l'interruptor i el 

motor perquè funcione 

(vegeu les instruccions a 

continuació) 

Ciències / Tecnologia - Els estudiants seran capaços 

d'enumerar els components elèctrics 

necessaris per acoblar el circuit 

Brizzlebot. 

 - Els estudiants seran capaços de 

muntar i soldar el circuit del 

Brizzlebot. 

Els estudiants podran aplicar els seus 

coneixements sobre circuits 

electrònics i soldadura per crear un 

circuit Brizzlebot. 

Provar el circuit elèctric 
inserint una bateria. 

Si el circuit s'ha soldat 

correctament, els 

estudiants experimentaran 

que el motor gira. 

Ciències  - Els alumnes podran descriure com 

inserir correctament una bateria al 

portapiles. 

- Els alumnes podran aplicar el 

mètode científic per trobar i 

corregir els errors comesos. 

Inserir els 2 cargols al 

terminal Luster del motor 

per aconseguir un 

desequilibri que faci moure 

el raspall. 

Ciències  - Els estudiants seran capaços de 

descriure com utilitzar correctament 

una pistola de silicona calenta i 

subjectar el motor amb els cargols. 

Els estudiants seran capaços de 

cargolar manualment i finalment 

amb un tornavís. 
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Enganxar amb cola calenta 

totes les parts del 

Brizzlebot a la part superior 

del raspall, a més de 

tunejar el bot amb material 

addicional. 

Art  Els alumnes podran muntar 

correctament les diferents peces 

(circuit i raspall) utilitzant silicona 

calenta i sent creatius tunejant el 

bot. 

Provar el Brizzlebot.  

Deixar que funcioni. 

Ciències   - Els estudiants podran observar 
diferents moviments dels diferents 
bots el que els farà pensar per què 
és així i com puc canviar el 
moviment del meu bot i intentar 
treballar per aconseguir-ho. 

- Els estudiants han d'aplicar el 

que van observar en les proves i 

faran que el bot sigui més ràpid o 

més ballarí. 

Presentació dels diferents 

Brizzlebots i la seua 

representació (deixant que 

els bots es moguen i 

mostrant els diferents 

moviments depenent de 

com s'ha situat el motor i el 

suport de la bateria i 

depenent de quins altres 

elements s'han fet servir 

per tunejar a el bot). 

Llengua - Els alumnes podran descriure com 

organitzar una presentació en públic. 

Els alumnes seran capaços de 

presentar el que s'ha aconseguit i 

el que s'ha après dins el projecte. 
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 La màquina de la vida 

Passos 
Assignatura 

relacionada 

Coneixement Habilitats Competències 

Mar o muntanya. Es demana a l’alumnat que estiguen en fila. El 

mestre marcarà" Mar "a l'esquerra i" Muntanya "a la dreta. Cadascú 

ha de situar-se a un costat de la línia, segons la seva preferència. 

Ciències Naturals - 

Ciències Socials  

  Els alumnes 

desenvoluparan la 

curiositat i l'empatia. 

"4 cantonadess". El mestre indicarà 4 racons. Cada un d'ells serà una 

part del món culturalment diferent. Cada alumne haurà d'acudir al 

què més li agrade i allà haurà d'explicar el motiu de la seua elecció als 

seus companys. 

Ciències Naturals - 

Ciències Socials 

-Els alumnes podran 

conèixer les 

preferències dels 

seus companys. 

  

Llengua:  

Castellà 

Valencià   

 -L’alumnat podrà aplicar 

l'escolta activa amb els 

membres de l'equip. 

 

- Cada alumne escriurà en un full de paper la persona amb la qual vol 
formar parella de treball. 

- Un cop realitzades totes les parelles, cada una d'elles ha de triar una 

altra parella per formar un equip de 4 persones, tenint en compte les 

regles d'equitat. 

- Quan formie el grup de 4 alumnes assumiran diferents rols dins del 

grup (coordinador, secretari, portaveu i relacions externes). 

Ciències Naturals - 

Ciències Socials 

  Els estudiants seran 

capaços d'interactuar 

adequadament amb 

els membres de 

l'equip. 

Llengua:   - Els estudiants escoltaran 

adequadament i 

participaran en les 
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Castellà 

Valencià   

discussions de manera 

ordenada. 

"Silenciar dispositius". El mestre proporciona als estudiants un full de 

paper que indica un dispositiu específic. En poc temps hauran de 

preparar una presentació silenciosa del funcionament del dispositiu 

assignat per representar a la resta d'equips, els qui hauran 

d'endevinar de quin dispositiu es tracta. 

    

- En un full amb 3 espais separats i un en comú, es farà una pluja 
d'idees de noms de participants per a l'equip, tots els que vulguie a 
una sola persona s'uniran en un racó, els que vulguen dues persones 
en un altre racó i els que vulguie a tres en un tercer racó, mentre que 
el que vulga quatre integrants de l'equip, quedarà registrat a l'àrea 
comuna per a una posterior votació. 

- Cada alumne escriurà en un paper qui creu que ha de desenvolupar 

cada rol en l'equip (coordinador, secretari, portaveu i relacions 

externes). Un cop redactat, es compartirà i es decidiran els rols 

pensant en les habilitats de cada integrant. 

Llengua:  

Castellà 

Valencià   

 - Els alumnes seran capaços 

d'utilitzar correctament el 

discurs oral per convèncer 

l'altre. 

Els estudiants seran 

capaços de col·laborar 

amb altres i negociar 

diferents posicions a 

través de solucions 

creatives. 

Introducció a el cos humà: 

Els estudiants comencen a parlar amb els membres del seu equip 
sobre els òrgans més importants de cada part de el cos humà en base 
a un coneixement previ dels diferents sistemes (digestiu, circulatori, 
excretor, respiratori, locomotor i reproductiu). 

Ciències Naturals - 

Ciències Socials 

- Els alumnes seran 

capaços de 

presentar una 

descripció bàsica 

dels òrgans més 

importants de cada 

aparell de el cos 

humà. 

- Els alumnes seran capaços 

de compartir coneixements 

previs sobre els òrgans més 

importants de cada aparell 

del cos humà i seleccionar 

la informació adequada. 

Els estudiants seran 

capaços d'organitzar 

de manera 

col·laborativa, la 

informació recopilada 

a través d'activitats 

d'aprenentatge entre 

companys 

Llengua:   - Els alumnes seran capaços 

de treballar de forma 
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Castellà 

Valencià   

col·laborativa utilitzant 

termes adequats 

relacionats amb el cos 

humà, els òrgans i els 

diferents aparells. 

Els alumnes confirmaran els seus coneixements a través d'un joc en 
línia: 

https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/aparato-digestivo-
primaria/f2403449-b81f-4958-8143-6212ec9c24da 

  

   

Els alumnes dibuixaran en paper un esborrany per preparar el seu 

model de cos humà. 

Art  - Els alumnes seran capaços 

de dibuixar correctament 

en paper, un esborrany per 

preparar el seu model de 

cos humà. 

A cada equip se li assigna un aparell específic del cos humà. Els equips 
a través d'una recerca en línia han de respondre a les següents 
preguntes. 

Per a què serveix? 

Quins òrgans el componen? 

Com funciona? 

Com podem cuidar-ho? Quines coses s'han d'evitar? (Hàbits 
saludables) 

Ciències Naturals - 

Ciències Socials 

- Els alumnes seran 

capaços de 

descriure les 

característiques més 

importants de 

l'aparell específic i 

els hàbits saludables 

relacionats amb ells. 

- Els alumnes podran 

realitzar una investigació 

en línia utilitzant les eines i 

recursos més adequats. 

- Els estudiants 

podran trobar 

informació científica a 

través d'un ús 

adequat d'Internet. 

Llengua:  

Castellà 

- els estudiants 

seran capaços de 

comprendre 

adequadament els 

Els alumnes seran capaços 

de seleccionar els recursos 

més adequats, comprenent 

https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/aparato-digestivo-primaria/f2403449-b81f-4958-8143-6212ec9c24da
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/aparato-digestivo-primaria/f2403449-b81f-4958-8143-6212ec9c24da
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Valencià   termes científics 

relacionats amb un 

aparell específic. 

els conceptes clau. 

 

Els estudiants hauran de discutir sobre la veracitat de la informació 

trobada. 

Ciències Naturals - 

Ciències Socials 

- Els estudiants 

seran capaços de 

descriure el procés 

utilitzat per 

seleccionar la 

informació vaeraç. 

- Els estudiants seran 

capaços de trobar 

informació científica a 

través d'un ús adequat 

d'Internet. 

Els alumnes han de preparar una entrevista a un metge real, que visita 

l'escola i que pot aprofundir o verificar la informació trobada en els 

passos anteriors. 

Ciències Naturals - 

Ciències Socials 

 - Els alumnes seran capaços 

de revisar la informació 

recollida en els passos 

anteriors i detectar 

necessitats o debilitats pel 

que fa a la informació 

teòrica. 

- Els estudiants seran 

capaços de realitzar 

correctament les preguntes 

en funció de les necessitats 

i debilitats relacionades 

amb la informació 

recopilada anteriorment. 

- Els alumnes seran 

capaços de preparar i 

realitzar 

adequadament una 

entrevista i organitzar 

les dades recollides. 

Llengua:  

Castellà 

Valencià   

- Els alumnes 
podran descriure la 
tipologia textual de 
l'entrevista així com 
les parts que conté. 

- Els estudiants podran 

elaborar un marc adequat 

per a l'entrevista, utilitzant 

el tipus correcte de 

preguntes i termes 
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- Els alumnes 

podran distingir 

entre preguntes / 

respostes obertes i 

tancades i les regles 

per a fer-ho. 

específics. 

Els estudiants dirigiran l'entrevista. Llengua:  

Castellà 

Valencià   

- Els alumnes 

podran presentar 

les fases i mètodes 

més importants per 

a realitzar una 

entrevista i recopilar 

la informació. 

- Els alumnes seran capaços 
d'aplicar les fases 
adequades per a la 
realització d'una entrevista. 

- Els alumnes seran capaços 
de recollir adequadament 
la informació (escrita o 
enregistrada). 

Els estudiants presentaran el resultat de l'entrevista. Llengua:  

Castellà 

Valencià  . 

 

- Els estudiants 

podran descriure 

l'estructura correcta 

per presentar un 

tema. 

- Els alumnes podran 
organitzar i sintetitzar la 
informació rebuda en tots 
els passos anteriors 
mitjançant resum, 
diagrames i imatges. 

- Els alumnes podran crear 
una presentació en Power 
Point eficaç. 

- Els alumnes seran capaços 

de presentar 

adequadament els seus 

resultats a persones 

externes. 
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 Explorar el sistema solar i més enllà  

Passos  Assignatura 
relacionada 

Coneixement Habilitats  Competències 

1 ESCOLTAR I APRENDRE: Dirigit 

pel docent o (idealment) dirigit 

per una persona científica / 

astrònoma que introdueix la 

formació de l'univers i el nostre 

sistema solar i per què és 

important, a través d'una 

presentació acolorida que 

incorpora gifs / vídeos 

interactius i debats amb els 

estudiants. 

Ciències  

 

- Els estudiants podran 
descriure la formació i escala 
del nostre sistema solar i 
algunes de les característiques 
clau dels cossos planetaris 
individuals. 

- Els nens podran descriure el 
paper de l'energia i les forces i 
propietats i característiques dels 
materials en el context 
planetari. 

Els estudiants s'involucraran 

en pensar i treballar 

científicament; 

específicament el pensament 

crític; qüestionant i 

investigant les 

característiques del sistema 

solar. 

- Els estudiants han de 

comprendre àmpliament els 

processos principals i la línia 

de temps que comprèn la 

formació del nostre sistema 

solar, entenent la història i 

l'impacte de la ciència en la 

societat. 

En aquesta activitat 

milloraran les seues 

competències matemàtiques 

i científiques. 

S'aborden competències 

Geografia - Els estudiants comprendran la 

Terra i els altres planetes com 

entorns naturals en l'espai. 
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Història - Els alumnes podran descriure 
que fins al segle XVI es pensava 
que el sol, les estrelles i els 
planetes giraven al voltant de la 
Terra; Copèrnic va suggerir 
llavors que el sol era al centre 
de el sistema solar; això és el 
que sabem avui. 

- Els alumnes seran capaços de 
presentar tant la història de 
l'univers, segons els 
coneixements científics actuals, 
com la formació de sistema 
solar en aquest mateix context. 

 personals, socials i 

d'aprendre a aprendre 

[curiositat, entusiasme per 

aprendre]. 

La consciència i l'expressió 

culturals s'inclouen en el 

context de la comprensió de 

la història i l'impacte de la 

ciència en la societat. 

TIC Els estudiants faran servir eines 

TIC per explorar i comprendre 

de manera més efectiva molts 

aspectes de la mida, escala i 

característiques dels planetes i 

altres elements del sistema 

solar. 

 

-2 INVESTIGACIÓ I 

COMPRENSIÓ: Treball en grup 

d'estudiants: utilitzant fulls 

informatius de colors sobre 

planetes i materials senzills de 

manualitats [paper maixé / 

altres boles per planetes, 

marcadors / pintures, fil, cola] a 

cada grup se li assigna treballar 

en un planeta o cos celeste 

Ciències  - Els estudiants seran capaços 
de descriure els diferents tipus 
de cossos planetaris del nostre 
sistema solar. 

- Els estudiants seran capaços 

de presentar les 

característiques específiques 

d'un planeta. 

- Els estudiants podran realitzar 

els seus fulls informatius i 

materials. 

- Els estudiants pensaran i 

treballaran de manera creativa 

per interpretar els seus fulls 

informatius i materials dins de 

representacions interessants del 

seu planeta. 

Els estudiants seran capaços 

d'investigar fets científics i 

elaborar la informació 

recopilada. 

- Els estudiants seran capaços 

de crear un model a escala del 

nostre sistema solar utilitzant 

diferents materials, aplicant 

nocions matemàtiques i 
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característic del sistema solar. 

S'anima els grups a utilitzar els 

fulls de dades per explorar les 

diferents característiques de 

cada planeta i planificar la seua 

representació física i acolorida. 

-Els estudiants participaran 

mitjançant pensament crític; 

planificació de projectes; i 

habilitats organitzatives. 

científiques específiques i, al 

fer-ho, desenvoluparan les 

següents competències : 

Creativitat; Valoració de les 

qualitats estètiques; 

col·laboració; Competències 

científiques i matemàtiques Llengua  - Els estudiants seran capaços 

d'utilitzar l'alfabetització en el 

seu idioma principal, juntament 

amb els fulls informatius del 

planeta per augmentar la seua 

alfabetització científica. 

- Els estudiants podran 

comprendre adequadament els 

termes inclosos a les fitxes 

tècniques i elaborar la 

informació recopilada. 

3 DISSENYAR I FER: Els grups 

d'estudiants dissenyaran un 

model del seu planeta utilitzant 

materials d'art i artesania [per 

exemple, paper maixé / altres 

boles de diverses mides les 

grandàries relatives 

coincideixen amb els dels 

planetes), marcadors / pintures, 

fil, cola, paper / cartolina de 

colors]. Basat en les 

característiques identificades en 

el pas anterior: és a dir, cada 

Ciències  - Els estudiants, combinant el 

treball dels grups, podran 

definir mides de diferents 

planetes (algunes proporcions 

de mida suggerides: 1 (Mercuri): 

1¼ (Mart): 1½ (Venus): 1½ 

(Terra): 2 (Neptú): 2½ ( Urà): 3 

(Saturn): 4 (Júpiter): 6 (Sol). 

Art - Els alumnes seran capaços de 

presentar com funcionen 

correctament els materials 

utilitzats. 

- Els estudiants podran construir 

els seus planetes amb un model 

3D. 
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grup crearà una representació 

visual en 3D del seu planeta. 

Matemàtiques - Els estudiants seran capaços 

de presentar com funciona una 

escala 

Els estudiants seran capaços 

de planificar el seu model 

amb una aproximació 

d'escala relativa - mides de 

diferents planetes - 

proporcions de mida 

suggerides: 1 (Mercuri): 1¼ 

(Mart): 1½ (Venus): 1½ 

(Terra): 2 (Neptú) : 2½ 

(Urano): 3 (Saturn): 4 

(Júpiter): 6 (Sol). 

4 MESURAR I GESTIONAR: Amb 

l'ajuda de la persona científica / 

docent, els estudiants calculen 

la distància relativa entre els 

planetes, en relació amb la mida 

de la seva aula i pengen els 

planetes en una escala relativa 

aproximada en una corda,  a la  

manera de la corda d'estendre 

la roba. 

Matemàtiques - Els estudiants podran 
presentar les nocions de 
distància relativa, escala, mida, 
valor posicional (ordenament), 
operacions (multiplicar). 

- Els estudiants seran capaços 
de descriure com els científics 
han mesurat les distàncies entre 
els planetes. 

- Els estudiants podran 
descriure com es mesura la 
longitud. 

- Els estudiants podran 

descriure les característiques 

principals de formes 2-D i 

formes 3-D. 

- Els estudiants seran capaços 
d'aplicar la seua comprensió de 
les matemàtiques per fer un 
model a escala amb distàncies 
relatives raonables. 

- Els estudiants podran utilitzar i 

interpretar escales en mapes i 

plànols. 
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5 MOSTRAR I PRESENTAR: Cada 

grup procedeix a penjar seu 

planeta a la "corda d'estesa" i 

presenta el seu planeta a la 

resta de la classe (és a dir, cada 

equip fa una breu presentació 

de les característiques 

principals, fets, aspectes 

interessants sobre el seu 

planeta) 

Llengua - Els estudiants podran 

presentar com fer una breu 

presentació / demostració de 

les principals 

característiques, fets i coses 

interessants del seu planeta, 

respectant l'ordre cronològic 

i lògic i utilitzant els elements 

descriptius i informatius 

adequats. 

- Els estudiants seran capaços 

de presentar el seu treball de 

manera adequada. 

 

- Els estudiants seran 

capaços de planificar 

adequadament i fer una 

presentació en grups aplicant 

la comunicació científica. 

Això desenvoluparà la 

competència en comunicació 

i col·laboració.  

Ciències com dalt - Els estudiants seran capaços 

d'aplicar les seves habilitats de 

comunicació científica 

mitjançant presentacions 

visuals. 

 

6 CONSIDERA LES 
IMPLICACIONS: "Vida més enllà 
de les estrelles". 

Quan tots els grups acaben, 
preguntem: què hi ha més enllà 
del nostre sistema solar? ¿I hi 
ha algú allà fora? Comunicar-se 
amb extraterrestres i enviar 
missatges i música a l'espai. 

Què diria / dibuixaria / escriuria 
cada nen si estigués enviant un 
missatge a "algú allà fora"? 

Tecnologia - Els estudiants consideren les 

implicacions i el potencial de la 

vida més enllà del nostre 

planeta, i la idea de comunicar-

se amb ells, per exemple, ho 

farien a través de les arts, la 

música, les matemàtiques, etc.? 

Els estudiants augmentaran la 

seva consciència de la història 

de l'univers i on encaixen els 

humans en ell, com ens 

comuniquem i vam explorar 

més enllà de nosaltres mateixos 

- Els estudiants avaluaran el lloc 

dels éssers humans en el 

sistema solar / univers; predir si 

hi ha vida més enllà de la Terra; 

i dissenyar / decidir un mètode 

de comunicació. 

- Els estudiants, al explorar les 

qüestions més importants de la 

vida en l'univers, utilitzaran i 

desenvoluparan competències 

que inclouen la personal, social i 

Aprendre a aprendre 

[Creativitat; empatia; 

comunicació; connexions (meta 

cognició)] 
Art 

TIC 

Humanitats 
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Volem fer un 'Disc d'Or' mini-

Voyager per al 2025, ... 

(meta-cognició) 
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De la mateixa manera que s’ha fet amb la resta de productes intel•lectuals 

del projecte STEAM-H, aquest Mapa de Competències ha estat dissenyat 

per a usuaris que vulguen utilitzar l'enfocament STEAM amb la finalitat de 

fomentar els processos d'inclusió i millorar el compromís i la motivació de 

l’alumnat de Primària cap a les matèries STEM en els països socis. 

Ha estat creat en base a experiències reals i activitats pràctiques. Els 

exemples proporcionats en aquest document són un conjunt de pràctiques 

estructurades però flexibles, de manera que els mestres, en particular els 

no experts, puguen trobar inspiració i orientació en la implementació de les 

activitats STEAM durant les seues lliçons. Esperem que aquest Mapa de 

Competències proporcione una eina fàcil d'utilitzar per orientar els plans 

educatius i integrar l'enfocament STEAM com una metodologia inclusiva. 

Realment creiem que el valor afegit específic d'aquest enfocament és 

l'adopció d'una estratègia multidisciplinària en la qual les matèries STEM i 

les humanitats treballen juntes per un objectiu comú, facilitat per una 

combinació de múltiples metodologies educatives, segons el tema o el 

context. 

En el món actual, preparar els estudiants per a l'èxit futur significa exposar-

los a aquestes disciplines de manera integral per desenvolupar les seues 

habilitats de pensament crític. Educar els estudiants en matèries STEM els 

prepara per a la vida, ja que són coneixement fonamentals per al futur i el 

desenvolupament de la societat moderna.  

La integració de les activitats STEAM en els plans d'estudi de les escoles de 

Primària té un gran potencial per brindar una experiència educativa més 

rica. L’alumnat pot adquirir una forma diferent de pensar.  L'educació pot 

ser lúdica i natural, mostrant a l'alumnat, les relacions entre les disciplines i 

la vida real, augmentant així el sentit de motivació, autoeficàcia i habilitats 

per a la resolució de problemes. Aquestes habilitats es poden utilitzar 

durant tota la vida per ajudar-los a superar els moments difícils i aprofitar 

les oportunitats quan sorgeixin.  

El projecte STEAM-H creu que els docents i les escoles de Primària poden 

utilitzar aquesta "revolució" per fer que els plans d'estudi siguen més 

rellevants, inclusius i útils. Aquest procés no només necessita de mestres 

experts, sinó principalment de persones apassionades, interessades en 

donar als estudiants la millor educació possible.

Conclusió 
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“Steam-h, Millorar l'experiència d'aprenentatge STEM a l’etapa de 
Primària a través d'un enfocament multidisciplinari basat en 
STEAM” és un projecte de col·laboració estratègica Erasmus + 
KA201 Dessenvolupament de projectes estratègics 
 
Número de projecte: 2019-1-IT02-KA201-062224 
Project website: www. steamh.eu 
 

 

El suport de la Comissió Europea per a la producció d'aquesta publicació no constitueix l'aprovació de l'contingut, que reflecteix únicament les opinions dels autors, i la Comissió no es fa 

responsable de l'ús que puga fer-se de la informació continguda en ella. 

 


