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PROJECTE 
STEAM-H: 

Introducció

Aquest programa de formació és un producte de STEAM-H, un     
projecte de desenvolupament d'innovació Erasmus + KA2                    
co!nançat per la Comissió Europea. Huit socis de quatre països 
diferents, Itàlia, Alemanya, Espanya i Irlanda, han desenvolupat el 
següent programa de formació.

Està dissenyat per a ser impartit per un formador / col·lectiu de 
formadors amb experiència en educació i enfocaments STEAM, i 
més concretament, per a involucrar a mestres/as de primària amb 
poca o cap experiència en l'àrea. El programa consta d'aproximada-
ment 28 a 36 hores d'interacció, instrucció, activitat i debat.

El propòsit és animar als mestres/as a comprendre l'educació 
STEAM, provar una varietat d'enfocaments STEAM, promoure la 
seua pròpia educació i capacitació en aquesta àrea, i compartir i 
animar a altres mestres/as i educadors de primària a participar. El 
mòdul 1 proporciona una de!nició d’ STEAM amb un enfocament 
educatiu; se centra en l'ús d'enfocaments i metodologies STEAM en 
el context de l'aula de primària; descriu els vincles amb la cultura 
maker; i explora l'impacte positiu d'activitats STEAM inclusives en 
diferents grups.

El Mòdul 2 explora tres aspectes clau de les activitats STEAM           
efectives per a les escoles: l'ús preferencial de mètodes                        
d'ensenyament actius / participatius; treballar en contextos               
interdisciplinaris; i plani!car activitats STEAM utilitzant eines             
simples per a satisfer la necessitat d'una transformació en                
l'educació.

El mòdul 3 se centra en la inclusió i l’ajuda que pot oferir                   
l'enfocament d'aprenentatge STEAM, especialment en contextos 
d'aprenentatge experiencial interdisciplinari. Diferència                    
l'aprenentatge amb formes altament individualitzades, fomenta el 
pensament creatiu i la pràctica innovadora amb el contingut del 
curs i crea un entorn que és inclusiu i equitatiu.

El Mòdul 4 brinda orientació per a mestres/as i educadors nous en 
l'enfocament, perquè trien i combinen activitats STEAM que siguen 
desitjables, factibles i viables en termes d'espai i lloc, amb les 
capacitats tecnològiques del mestre/a, els estudiants i les                     
instal·lacions escolars.

El mòdul 5 va encara més enllà, consisteix a  donar suport a la           
integració d'activitats d'alta tecnologia, com les que s'usen en   
Makerspaces i FabLabs, en les lliçons de les escoles de primària, 
com a modelatge 3D i impressió 3D, electrònica i soldadura, 
pel·lícules stop motion i programació.

Finalment, el Mòdul 6 és una col·lecció d'estudis de casos, que 
presenta diferents tipus d'activitats i situacions STEAM, i mostra els 
impactes de les classes STEAM en l'aprenentatge dels estudiants.

Tots els mòduls d'aprenentatge tenen la mateixa estructura: Breu 
introducció a l'assignatura / Duració total del mòdul / Possibles 
resultats de l'aprenentatge / Resum de les activitats proposades / 
Especi!cació dels materials i equips necessaris / Passos per a             
implementar-los a l'aula.
A més, es troben disponibles fullets imprimibles que estan               
vinculats als passos suggerits, així com alguns recursos addicionals.

També li recomanem que llija tots els altres resultats de STEAM-H, 
com el Mapa de competències IO1, els Recursos educatius oberts 
IO2 i el Manual IO4 per a obtindre més informació i eines, amb la 
!nalitat  d'incorporar STEAM en les seues classes.
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Aquest mòdul té com a objectiu proporcionar una de!nició clara de STEAM com a 
enfocament educatiu; centrar-se en l'ús d'enfocaments i metodologies STEAM en el 
context de l'aula de primària; descriure els vincles amb la cultura maker i explorar 
l'impacte positiu de les activitats STEAM inclusiu en diferents grups.

[Per a obtindre més informació sobre els enfocaments STEAM, llija el nostre document: 
 STEAM-H Mapa de competencias]

Mòdul 1: 
Què és STEAM?

Breu descripció general del tema:

Duració del mòdul:  2 hores

Els resultats de l'aprenentatge
Els participants podran:

■  Identi!car les àrees associades amb els termes STEM i STEAM.

■ Comprendre i utilitzar un enfocament STEAM a l'aula com a part del sistema d'educació formal.

■Comprendre el vincle entre les activitats STEAM, la cultura maker i l'aprenentatge no formal.

Se suggereix una descripció general de l'activitat i els passos per a implementar-la:
Aquest mòdul té com a objectiu proporcionar coneixements bàsics sobre l'ús d'enfocaments STEAM. Un grup de 8/10 participants re"exionarà 
sobre els avantatges i desa!aments d'implementar un enfocament STEAM a través de la integració de matèries STEM amb les humanitats i les 
arts.
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Pas 1: Introducció al tema (30 m)
En primer lloc, el formador presenta breument el mòdul (objectius, duració 
estimada, recursos a utilitzar i resultats esperats). El formador pot usar el 
següent vídeo per a explicar què és STEM en general i per què és important 
per als estudiants: "Stem Animation". Per a complementar això, també  
pot usar aquest vídeo que presenta “What is STEAM Education” i descriu 
el paper clau de l’art , i les arts en aquests context.

Pas 2: De!nició de STEAM (1 h)
El formador proporciona una de!nició de STEM i STEAM als participants en 
el context de l'educació escolar, utilitzant els següents documents       
“De!nition of STEM and STEAM” i “STEAM in the Primary Classroom”, 
donant-los una mica de temps de lectura. Després, el formador inicia una 
discussió amb els participants sobre les seues experiències d'ensenyament 
prèvies en les àrees STEM o STEAM. El formador també pot usar els vídeos 
disponibles en la secció “Recursos addicionals” per a mostrar alguns             
exemples d'activitats STEAM.

El formador els demana als participants que connecten el 10 robotic   
projects kids can really make! vídeo, amb l’enfocament  STEAM:

■ Quines habilitats d'aprenentatge desperten aquests projectes en els 
xiquets?
■ Troba la "A" de "art / arts" en aquests projectes?
■ Com a docent, consideres que la base tecnològica que tenen aquests 
projectes, et resulta fàcil o difícil?

Després, els participants conversen en xicotets grups sobre com aquestes 
activitats podrien implementar-se en les seues àrees temàtiques i en 
lliçons especí!ques.

Els participants poden donar la seua opinió en un fòrum (virtual) i               
presentar les seues idees sobre els avantatges i desa!aments d'usar les 
activitats STEAM a l'aula.

Mòdul 1

Passos
Pas 3: Activitats extraescolars STEAM (30 m)

El formador explica el vincle entre l'enfocament STEAM, la cultura maker i 
l'aprenentatge informal utilitzant els següents documents:                           
“The in"uence of the Maker culture” i “STEAM extracurricular                  
activities”. 
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https://youtu.be/hJrxTkq31hQ
https://youtu.be/C48oHf1TOcg
https://drive.google.com/file/d/1t3EKxInF6X_UkMopMVZt2MXBmA29QUcG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j4XswgVzu6zliLEqxySnSbo1BYhqCpk4/view?usp=sharing
https://youtu.be/qkXEqcjkoiM
https://drive.google.com/file/d/1ONbCtejTgk1rvdHdqRFggvom7CXFQKS9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1404GO-xS0njWpsshf6-aAJRYG599eN4i/view?usp=sharing


Recursos:

Pas 1
■ Stem Animation (video)
■ “What is STEAM Education” (video)

Pas 2
■ De!nition of STEM and STEAM
■ STEAM in the Primary classroom

Pas 3
■ The in"uence of the Maker culture
■ STEAM extracurricular activities

Recursos extra: 

■ STEAM Education (video)

■ Engaging students with STEAM explorations (video)�
■ 10 robotic projects kids can really make! (video)

■ Proyecto STEAMonEdu

■ Raising self-e#ciency in STEM, a way to provide
opportunities for all - Grimalt Álvaro, C., & Couso, D. (2018)
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Mòdul  1

https://youtu.be/hJrxTkq31hQ
https://youtu.be/C48oHf1TOcg
https://drive.google.com/file/d/1t3EKxInF6X_UkMopMVZt2MXBmA29QUcG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j4XswgVzu6zliLEqxySnSbo1BYhqCpk4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ONbCtejTgk1rvdHdqRFggvom7CXFQKS9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1404GO-xS0njWpsshf6-aAJRYG599eN4i/view?usp=sharing
https://youtu.be/IdTzVjXXDyM
https://youtu.be/mYfjdRWb7d0
https://youtu.be/qkXEqcjkoiM
https://steamonedu.eu/
https://drive.google.com/file/d/1h-yOPIrZRMnVPvp56q6cUu5sMLqELE5m/view?usp=sharing


 Aquest mòdul se centrarà en tres aspectes clau de les activitats STEAM, e!caces per als 
col·legis: l'ús preferencial de mètodes d'ensenyament actius / participatius; treballar en 
contextos interdisciplinaris; i plani!car activitats STEAM utilitzant eines simples per a       
satisfer la necessitat d'una transformació en l'educació.

Els resultats de l'aprenentatge
Els participants podran:

■ de!nir les principals característiques d'un projecte STEAM
■ identi!car les diferents disciplines STEAM en una idea de projecte
■ connectar l'estructura i les característiques principals d'un projecte STEAM
■ plani!car les primeres activitats d'un nou projecte STEAM

Se suggereix una descripció general de l'activitat i els passos per a implementar-la:

Aquest mòdul proporciona una eina perquè els participants desenvolupen i perfeccionen una idea per a un nou projecte 
STEAM, des del desa!ament inicial !ns al producte !nal / experiència educativa.

Els participants que treballen junts podran plani!car un projecte STEAM que de!nisca els següents elements clau: conting-
uts, context, instruments tecnològics, objectius educatius i activitats a l'aula.

Els participants podran descriure les diferents disciplines a incloure utilitzant STEAM amb un enfocament interdisciplinari.

Mòdul 2: 
STEAM Per què i com? 

 Introducció general
Breu descripció general del tema:

Duració del mòdul:  6/8 hores
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Mòdul 2

Pas 1: Introducció al tema

El formador mostrarà el següent vídeo sobre la importància de la velocitat del canvi en la societat: “Did You Know” 

El formador explicarà la importància de les Metodologies Actives per a adaptar l'acció escolar a la velocitat dels canvis. El 
formador pot utilitzar la següent presentació: “Teaching Methods”

Pas 2: Característiques principals dels projectes STEAM

El formador explicarà les principals característiques d'un projecte STEAM, mitjançant la següent presentació:              
“De!nition of the main characteristics of a STEAM project”.

El formador també pot presentar un exemple d'un projecte STEAM utilitzant el següent document: Estudi de cas - : 
Case study- Cooperation Bluedots Project

Pas 3: De!nició d'un nou projecte STEAM

El formador utilizará el següent document “Canvas to de!ne a STEAM project”com una eina 
per a ajudar el participant a de!nir una nova idea de projecte basada en l'enfocament STEAM. Els 
participants treballaran en grups xicotets per a plani!car un projecte STEAM que de!nisca els seus 
elements clau: continguts, context, instruments tecnològics, objectius educatius i activitats a l'aula.

Pas 4: Presentació de la idea del projecte STEAM

Cada grup presentarà la idea del projecte STEAM.

Passos
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https://youtu.be/u06BXgWbGvA
https://prezi.com/view/cLQzCjXN2xERX4Ch34h3/
https://drive.google.com/file/d/1pWmBo0DAvMzrm855rkGlha3WwMIM-fVt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YmYlRu3cfEP2cnEiERbMllA3L517wp_8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UAFTY3KTk4zxbGFtgcdvrP4F-nhByTE2/view?usp=sharing


Mòdul 2

Recursos:

Pas 1
■ Did You Know (video)
■ Teaching Methods

Pas 2
■ De!nition of the main characteristics of a STEAM project
■ Case study- Cooperation Bluedots Project

Pas 3
■ Canvas to de!ne a STEAM project

Recursos extra:
■ Buck Institute for Education - 2015 - Gold Standard PBL 
Essential Project Design Elements

■ STEAM4U NARRATIVE

■ Supporting STEM in schools and colleges
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https://youtu.be/u06BXgWbGvA
https://prezi.com/view/cLQzCjXN2xERX4Ch34h3/
https://drive.google.com/file/d/1pWmBo0DAvMzrm855rkGlha3WwMIM-fVt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YmYlRu3cfEP2cnEiERbMllA3L517wp_8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UAFTY3KTk4zxbGFtgcdvrP4F-nhByTE2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f5NXCsHqPAMeqq0l9XG7z5KC0mNglU6G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18VOip05SNV3Yo-KnYNP2YClQhVLI5DhP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BQqLMMSGdPGU0LN-sIs3IUIMqQYCFfN/view?usp=sharing


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

aprenentatge pràctic i experiencial 
per a involucrar els estudiants amb 
contingut del món real i contextos 

més autèntics per a la resolució de 
problemes, existeixen algunes  

desigualtats dins dels plans d'estudi 
STEM que augmenten les barreres per a 

la inclusió i perpetuen la falta de dones, de 
minories i d'altres poblacions infrarepresenta-

des que entren en els camps STEM.

Assegurar que cada individu tinga les mateixes oportunitats de progrés educatiu, 
continua sent un desa!ament a tot el món. Els assoliments educatius han d'estar 
desvinculats de l'estatus social, econòmic i cultural, per a garantir que els sistemes 
d'educació i formació augmenten les capacitats de cada individu i permeten la 
mobilitat social ascendent (Consell d'Europa).

Un enfocament d'aprenentatge STEAM, especialment en contextos d'aprenentatge 
experiencial interdisciplinari, diferència l'aprenentatge a través de mètodes que són 
altament individualitzats, que fomenten el pensament creatiu i la pràctica                    
innovadora amb el contingut del curs, i que creen un entorn que és inclusiu i            
equitatiu. (STEAM: Creació d'un entorn d'inclusió i innovació. (STEAM: Creating an    
Environment of Inclusion and Innovation, Ren Hullender, PhD Holly Ho$man, 
PhD Julie    Cunningham, MA March 2016).

Mòdul 3: STEAM 
Per què i com? 

Enfocament per a la inclusió
Duració del mòdul:  6/8 hores

Els resultats de l'aprenentatge
Els participants podran:
■ descriure el signi!cat de l'educació inclusiva i els diferents 
tipus d'inclusió
■ de!nir els elements clau i la dinàmica de l'educació inclusiva 
en STEM
■ descriure els elements clau de la metodologia STEAM que 
donen suport a l'educació inclusiva en STEM
■ plani!car una activitat basada en STEAM per a millorar la 
inclusió en STEM per als estudiants de primària
■ observar i avaluar l'efectivitat de la inclusió d'una activitat 
basada en STEAM

Se suggereix una descripció general de         
l'activitat i els passos per a implementar-la:

Aquest mòdul té com a objectiu introduir els conceptes bàsics 
de l'educació inclusiva i la seua implementació a través de 
matèries STEM. Respondrem algunes preguntes sobre per què i 
com crear un entorn inclusiu per a les assignatures STEM i el 
potencial d'utilitzar un enfocament STEAM per a recolzar 
aquest procés.

Els participants aprendran com integrar les activitats basades 
en STEAM en el seu ensenyament per a millorar la inclusió i la 
motivació dels estudiants per a participar en les matèries STEM.

Breu descripció
general del tema:
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http://micampuscompact.org/wp-content/uploads/large/sites/34/2017/06/CMU-STEAM-White-Paper-March-2016.pdf


Pas 2: Educació inclusiva en STEM
Després dels resultats del debat obert, el formador presenta els elements 
clau comuns de l'educació inclusiva en STEM. Here tenim un marc que pot 
recolzar aquesta activitat.

Con Tricider els participants poden votar quin dels elements presentats 
utilitzen en la seua pràctica diària. Activitat en grup (debat obert): el             
formador fomentarà l'anàlisi i la re"exió sobre els elements clau proposats 
pels participants.

Pas 3: Com una metodologia STEAM pot donar suport a 
l'educació inclusiva en STEM per a estudiants de 
primària. 
En aquest pas, el formador se centrarà en els aspectes principals de la 
metodologia STEAM que poden donar suport a l'educació inclusiva en 
STEM.  Aquí tenim un resum.

El formador també pot utilitzar el següent recurs per a inspirar als
participants: Inclusive Teaching Strategies to Make STEAM Projects 
Accessible to All Learners

Pas 4: Estudis de casos
El formador presenta com les escoles plani!quen els seus programes            
inclusius a través d'una col·lecció d'estudis de casos (Case study - STEAM - 
Creating an  Environment of Inclusion and Innovation and Case study - 
Fostering Critical Re"ection in Primary Education through STEAM 
Approaches).

Pas 5: Com fer-ho: plani!cació i avaluació d'una activitat 
STEAM pràctica inclusiva
El formador convida els participants a adoptar i adaptar la seua pròpia eina 
de plani!cació / sistema de suport, per a integrar activitats inclusives       
basades en STEAM en el seu ensenyament de Primària.

El formador proporciona als participants una plantilla per a la descripció de 
l'activitat i una rúbrica o un conjunt d'instruccions a seguir. Els participants, 
dividits en grups, plani!caran una activitat basada en STEAM per a millorar 
la inclusió en STEM.

Pas 1: Introducció al tema
El formador mostrarà un vídeo per a inspirar els professors i iniciar una 
re"exió sobre el tema. Es poden utilitzar els següents vídeos  Inclusion and 
education: All means all animation and Is equality enough?

El formador demana als participants que agreguen en un generador digital 
de núvols de paraules, !ns a 5 paraules que els vénen a la ment quan 
pensen en educació inclusiva (Google Wordcloud or Mentimeter).

A partir dels resultats del núvol de paraules "educació inclusiva", el                
formador inicia un debat obert amb els participants basat en les següents 
preguntes: Què signi!ca l'educació inclusiva per a vostés? Amb quins          
diferents tipus d'educació inclusiva estan tractant? Què succeeix amb la 
inclusió en assignatures STEM? Té la seua escola estratègies per a promoure 
la inclusió en STEM? , !ns que punt estan funcionant? Aquesta activitat es 
pot realitzar en entorns en línia mitjançant un fòrum. Se suggereix Padlet 
or Dotstorming

Al !nal de la sessió, el formador resumeix en un document els resultats. El 
formador presenta una de!nició d'educació inclusiva utilitzant la següent 
presentació: “De!nition of Inclusive education”.

Mòdul  3

Passos
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https://www.youtube.com/watch?v=kEyjlqixq9c
https://www.youtube.com/watch?v=jgQYfAo6umg
https://chrome.google.com/webstore/detail/word-cloud-generator/abeaddpndnoipjlbkchghbpoilcmkdoj?hl=it
https://www.mentimeter.com/features/word-cloud
https://padlet.com/
https://dotstorming.com/
https://drive.google.com/file/d/10zCLVQr6aEQsCch1bfFwPkjtkodI3ke4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EJEQ3NgJvkjp-I1kAmGAHM-pJqhPbvUR/view?usp=sharing
https://www.tricider.com/
https://docs.google.com/document/d/1KxNuz3txBJjU5VC4UapA5GG-c925MHTgM3jWAfKgEjk/edit?usp=sharing
https://resilienteducator.com/classroom-resources/steam-projects-inclusive-teaching/
https://drive.google.com/file/d/1iUsOCk989XQp7w9JDPTDH4lcJAsYU5Q5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xALtvlLnHYloZof5IeeKw5YT515WbmLt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-IVYIJfkXx-4ITaiqzSdAH5q27nbrDSg/view?usp=sharing


Recursos:
Pas 1
■ Inclusion and education: All means all animation
■ Is equality enough?
■ De!nition of Inclusive education

Pas 2
■ Key elements of inclusive education in STEM subjects

Pas 3
■ Inclusive Teaching Strategies to Make STEAM Projects 
Accessible to All Learners
■ How Steam methodology that can support inclusive 
education in STEM

Pas 4
■ Case study - STEAM - Creating an Environment of 
Inclusion and Innovation
■ Case study - Fostering Critical Re"ection in Primary 
Education through STEAM Approaches

Pas 5
■ Template for the activity description
■ Rubric

■ Inclusive education for learners with disabilities

■ Towards inclusion in education: status, trends and challenges: the 

UNESCO Salamanca Statement 25 years on

■ What an inclusive, equitable, quality education 

means to us

■ Global education monitoring report, 2020: 

Inclusion and education: all means all

■ Scoping Progress in Education (SCOPE)

■ Pro!les Enhancing Education Reviews (PEER)

■ The eight essential elements of inclusive STEM high 

schools

■ STEM Classes and Kids with Special Needs

■ 5 MAJOR BENEFITS OF INTEGRATING STEAM 

EDUCATION

■ Fostering Critical Re"ection in Primary Education 

through STEAM Approaches

■ STEAM: Creating an Environment of Inclusion and 

Innovation

■ The Ponds School- Inclusive education

■ How to Create a Rubric in 6 Steps

■ 5 Tips for a More Meaningful Rubric

■ Gender Equity Checklist 

■ Classroom interactions self-evaluation template

■ How Do We Actually Know a Lesson Went Well?

Recursos extra: Mòdul  3
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https://www.youtube.com/watch?v=kEyjlqixq9c
https://www.youtube.com/watch?v=jgQYfAo6umg
https://drive.google.com/file/d/10zCLVQr6aEQsCch1bfFwPkjtkodI3ke4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EJEQ3NgJvkjp-I1kAmGAHM-pJqhPbvUR/view?usp=sharing
https://resilienteducator.com/classroom-resources/steam-projects-inclusive-teaching/
https://drive.google.com/file/d/1-IVYIJfkXx-4ITaiqzSdAH5q27nbrDSg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xALtvlLnHYloZof5IeeKw5YT515WbmLt/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KxNuz3txBJjU5VC4UapA5GG-c925MHTgM3jWAfKgEjk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O25p5P_3TnC21azLhSFcBiP5iWN1ZSQX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iUsOCk989XQp7w9JDPTDH4lcJAsYU5Q5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxyGgCZZn8rHjukqD1_IBzR1zldjyd_2/view?usp=sharing
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374246
https://drive.google.com/file/d/10TU4j0tO8a6Gi2DbvVqVIaEO1J4ly79N/view?usp=sharing
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718
https://www.education-progress.org/en
https://education-profiles.org/
https://drive.google.com/file/d/1DEPLaYinsnVqrEJx0xXqINVO0LLGloZ5/view?usp=sharing
https://www.middleweb.com/28082/stem-classes-and-kids-with-special-needs/
https://blog.kadenze.com/student-life/5-major-benefits-of-integrating-steam-education/
https://drive.google.com/file/d/1XjbQKs9jjW4IifRR8Xf-CE0JDVkmoDq4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ERiV8xV6a_2HiIj3N2zGzZq69GGit6Ne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hbwO0X87v5JNhWAAUcW_bV6qr7c6nTYs/view?usp=sharing
https://www.thoughtco.com/how-to-create-a-rubric-4061367
https://www.edutopia.org/discussion/5-tips-more-meaningful-rubric
https://drive.google.com/file/d/1AWQKLoyQfaf-SIAholQU1FHOwpH7g-Ed/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PB6as2aMmPdUwr-grD0xtgqPJ0Nw5qNh/view?usp=sharing
https://resilienteducator.com/classroom-resources/how-do-we-actually-know-a-lesson-went-well/


Breu descripció general
 del tema:

L'enfocament d'aquest mòdul és proporcionar 
una guia per a docents i educadors nous en 
l'enfocament per a triar i combinar activitats 

STEAM que siguen desitjables, factibles i 
viables en termes d'espai i lloc, amb les             

capacitats tecnològiques del docent, els            
estudiants i les instal·lacions escolars 

disponibles.

És important gestionar les expectatives i començar des 
d'una posició realista: si no té accés / accés irregular a Internet, no hi 

ha cap bene!ci a plani!car una activitat STEAM virtual interactiva que requerisca 
accés d'alta velocitat. La mera idea d'haver d'usar tecnologia desconeguda pot ser 
una barrera per als docents que són nous en STEAM i / o que no són molt                   
competents tècnicament.

De la mateixa manera, si només té un espai limitat, com una aula xicoteta amb molts 
mobles, pot ser que no s'adapte a algunes activitats de STEAM, però de cap manera 
l'exclou per a participar de manera efectiva.

Els temes coberts seran:
■ Llista de veri!cació prèvia a la plani!cació - Avaluació del seu espai i capacitat 
tècnica
■ Espai i lloc - Opcions disponibles, com i quan usar-les
■ Opcions "sense tecnologia" - Arts i manualitats, reutilització, reciclatge i integració 
d'útils escolars

Mòdul 4: 
Opcions de STEAM sense tecnologia, 

low-tech, espai i lloc
■ Opcions de “baixa tecnologia” - Jugant amb la tecnologia! 

El desenvolupament d'habilitats per a estudiants en qualsevol 
espai STEAM que utilitze activitats sense tecnologia i de low-tech, 
inclou:

Iniciativa i intencionalitat: establir els seus propis objectius, 
preguntar i respondre per a retroalimentar, perseverança per a 
aconseguir els objectius.

Habilitats socials: sol·licitar o oferir ajuda per a resoldre             
problemes, inspirar o ser inspirat per noves idees o enfocaments, 
fer connexions amb el treball d'uns altres.

Desenvolupament de la comprensió: oferir explicacions per a 
una estratègia, eina o resultat, aplicar coneixements, esforçar-se 
per comprendre

Creativitat, imaginació i innovació: l'ús de materials i activitats 
sense tecnologia i de low-tech, fomenta la creativitat i la innovació 
en els estudiants. També fomenta una comprensió més profunda 
de la mecànica dels materials simples i la capacitat d'utilitzar els 
recursos i l'espai disponible de formes noves i interessants.

Duració del mòdul:  6-8 hores
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Pas 1: Introducció al tema (1-2 hores)

El formador presentarà el mòdul. Per a començar, el formador avaluarà els 
nivells d'experiència amb les activitats i espais de STEAM en el grup, 
donant a cada participant uns minuts per a explicar-li al grup sobre les 
seues experiències !ns hui, i el que els va agradar o no els va agradar. Si 
els participants diuen que no tenen cap experiència, el formador ha de 
demanar-los que descriguen en canvi la seua activitat STEM o Art o Activ-
itat a l'aire lliure o Àrea favorita a la seua escola, o !ns i tot el seu viatge 
escolar favorit relacionat amb STEAM.

El formador recopilarà la informació a mesura que recorre la sala, 
utilitzant una pissarra / taula / paret i notes adhesives, i buscant en línia, 
els projectes STEAM / altres esmentats pels participants perquè després 
el grup puga explorar més les experiències dels altres.

Això hauria de fer entendre al grup que la majoria de les persones han 
participat en activitats o visitat espais que podrien ser considerats o 
utilitzats en enfocaments STEAM, reduint així qualsevol temor en el grup 
degut a la falta d'experiència STEAM.

Després, es presentarà als participants el següent document per a 
ajudar-los a comprendre les seues opcions “Pre-planning Checklist - 
Assessing your Space & Technical Capacity

El formador els donarà als participants uns minuts per a revisar el docu-
ment i començar a pensar en els detalls de la seua situació, la qual cosa 
volen fer, on i com podrien fer-ho.

Mòdul 4
Deseable

Viable

Factible

 Efectivo?
Seguro?

Evidencia?

Passos
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Els resultats de l'aprenentatge
Els participants podran:
■ comprendre com triar, plani!car i implementar activitats STEAM que 
siguen desitjables, factibles i viables en les seues circumstàncies              
particulars
■ explorar una sèrie d'opcions d'espai i lloc per a les activitats STEAM dins 
i fora de l'aula i comprendre com aplicar-les
■ explorar i provar una sèrie d'opcions "sense tecnologia" per a les            
activitats STEAM i comprendre com aplicar-les per a involucrar als seus 
estudiants
■ explorar i provar una sèrie d'opcions de "baixa tecnologia" per a les 
activitats STEAM i comprendre com aplicar-les per a involucrar els seus 
estudiants

Se suggereix una descripció general de l'activitat i els 
passos per a implementar-la:

Aquest mòdul proporcionarà orientació sobre opcions                                   
multidisciplinàries senzilles basades en STEAM sense tecnologia i de 
baixa tecnologia (low-tech), tant dins com fora de l'aula. Una xicoteta 
plani!cació i adaptació de les seues activitats STEAM a les seues            
condicions especí!ques, augmentarà enormement l'èxit de les seues 
activitats STEAM.

https://drive.google.com/file/d/1Fros4VE1SHPf7kVk1vrSdFlN1eVNfEv6/view?usp=sharing


Mòdul  4Pas 2: Opcions d'espai i lloc: com i quan usar-les (1-2 
hores)

El formador explicarà el tema de l'espai i el lloc. Això pot començar amb 
una conversa / debat sobre l'espai en el qual es duu a terme la formació, 
presencial i/o virtualment.

El formador utilitzarà aquesta presentació STEAM Spaces, Places and 
Activities para dar a los participantes una idea de la variedad de espacios 
y actividades que pueden y se han utilizado para las actividades de 
STEAM.

Els participants rebran una fulla de recursos utilitzant el següent              
document “STEAM Space & Place” que proporciona vídeos i altres 
enllaços que mostren diferents tipus d'espais i exemples de llocs per a la 
inspiració i plani!cació.

Se'ls proporcionarà fulles grans de paper i llapis / marcadors de colors [o 
pizarres] per a esbossar plans aproximats de la seua escola i els seus 
voltants, en els quals ressaltar l'espai i els recursos disponibles per a ells, 
per a involucrar-los realment en la plani!cació d'activitats per a              
adaptar-se a les seues ubicacions especí!ques. Se'ls animarà a imprimir, 
p. ex. fotos de la seua escola i voltants, així com les idees de STEAM que 
tenen, per a agregar al que es convertirà en una espècie de “tauler visual” 
de la plani!cació de STEAM de la seua escola. Això es pot agregar a la 
col·lecció de plantilles, llistes de veri!cació i eines de cada individu, 
proporcionades !ns ara en els mòduls, i ajudar-los en la plani!cació 
futura. Podrien usar, per exemple, un programari de Google com               
Jamboard i / o Mind Map per a fer això.

Pas 3: Opcions "sense tecnologia" - Arts i manualitats, 
reutilització, reciclatge, integració d'útils escolars (1,5 
a 2 hores)

El formador presentarà el tema de les opcions, que inclouen manualitats, 
materials reutilitzats / reutilitzables, materials de reciclatge i integració 
d'útils escolars diaris, en activitats STEAM noves i interessants. Utilitzant 
el document “No-Tech Sample lesson & activities'' el formador guiarà 
als participants a través de la classe i l'activitat d'exemple i, com a part de 
l'activitat, debatran el potencial d'usar materials, mètodes i espais              
alternatius i mostraran als participants algunes de les alternatives que 
s'utilitzen en esta presentació. 

Pas 4: Opcions “low-tech” - Jugant amb la tecnologia! 
(1,5-2 hores)

El formador presentarà el tema de les opcions de "baixa tecnologia, 
utilitzant el següent document  Tinkering - Introduction & Activity.

Els participants treballaran a través de la teoria, la metodologia i després 
realitzaran una activitat d'exemple per a augmentar la seua comprensió 
del Tinkering i Low Tech com a elements de STEAM.
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https://drive.google.com/file/d/1EF6WCbJxxItXix3q8tSrhSGWfnjQWzLu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pDL9nUYubrC9wRCMecl4mjl8X93Bb-5q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-3zNaRG2Ycj3AngSqZnuOSRR3ZIZdyj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L3QVt1qTaWG5p2moxWXq2xADuwYnVvM8/view?usp=sharing


Recursos:
1 
■ Pre-planning Checklist - Assessing your Space & Technical Capacity
Step 2 
■ STEAM Space & Place
Step 3
■ No-Tech Sample lesson & activities
Step 4
■ Tinkering - Introduction & Activity

Recursos extra:

■ Active Learning Methodologies 
■ SAMPLE LESSON _BREAKDOWN FOR TEACHERS FACILITATORS
■ The Planets_InfoSheets
■ The Planet Report Sheet
■ STEAM_Exploring_The_Solar_System
■ SOLAR SYSTEM_VocabularySheet
■ Case study - “Space week” - summer camp
■ Low Tech STEM Engineering Challenges (video)
■ Low Tech STEAM Activity Ideas
■ Low tech ideas on Pinterest
■ What is Tinkering?

Mòdul  4
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https://drive.google.com/file/d/1Fros4VE1SHPf7kVk1vrSdFlN1eVNfEv6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-3zNaRG2Ycj3AngSqZnuOSRR3ZIZdyj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EF6WCbJxxItXix3q8tSrhSGWfnjQWzLu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L3QVt1qTaWG5p2moxWXq2xADuwYnVvM8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yb1UcwO7lEZfm5D9cFgDi976AK1l8EC3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L5SfmsNBSK78PGKp9lstZ9SZMb091djB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18uZq-dyLhOSIZvZL3H8_DQQnbVWPQi7d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZrKhxBv32KiT9ixzRqkjtQrk9L-MtZwY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GYGyWvZdy-Ahnme19eIs6GcIfi7iVXZn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPsVUc-s-ZbHbtRCFNoIsc0l8aimYsij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AvDs0fLlfme-3U1SZsYLppOQoS8MthTQ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=VnhvwrajKds
http://steamhub.ai/top-5-low-tech-stem-activities/
https://www.pinterest.it/leslie_woolsey/makerspaces-low-tech-no-tech/
https://www.youtube.com/watch?v=78CcarCgt8Y


 Les tecnologies actuals i emergents poden impulsar la rede!nició i remodelació 
de l'ensenyament i l'aprenentatge d'acord amb els principis que subjauen a                         
l'enfocament interdisciplinari STEAM, especialment a través del disseny d'entorns                
d'aprenentatge interactius, col·laboratius i basats en la investigació.

Els espais d'aprenentatge es poden equipar idealment amb tecnologies i materials que també estan 
disponibles en un FabLab o makerSpace, com el modelatge 3D i la impressió 3D, electrònica i                
soldadura, pel·lícules stop motion i programació.

La utilització d'alta tecnologia (“high-tech”) en l'activitat STEAM pot millorar la qualitat de les experiències 
d'aprenentatge en les quals, a través de lliçons pràctiques, els estudiants poden experimentar, dissenyar i 
aprendre potencialment totes les àrees temàtiques que integren tecnologia, enginyeria, matemàtiques, art i 
altres matèries.

A més, l'activitat STEAM basada en alta tecnologia fomenta la innovació, la creativitat, la comunicació i la col·laboració, 
el pensament crític i la resolució de problemes. Per tant, amb el temps, els estudiants desenvolupen habilitats de 
comunicació més sòlides, reben comentaris especí!cs i aprenen a portar-se bé amb un grup més àmplia de companys.

L'èxit d'aquestes tecnologies depén de tindre una audiència motivada i interessada. El docent o l'educador ha             
d'utilitzar la tecnologia per a augmentar i complementar l'aprenentatge de formes noves i diferents per a involucrar 
directament els estudiants i promoure la seua participació i inclusió.

Duració del mòdul:  8 a 10 hores

Mòdul 5: 
Alta tecnologia a 

l'educació  primària

Breu descripció general del tema:
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Els resultats de l'aprenentatge
Els participants podran:

■ Implementar activitats STEAM basades en modelatge 3D i impressió 3D,        
electrònica i soldadura, pel·lícules stop motion i programació en escoles de 
primària.
■ comprendre el valor agregat de les activitats basades en alta tecnologia per a 
projectes basats   en STEAM.
■ Investigar les tecnologies i els recursos relacionats amb l'alta tecnologia a 
l'escola primària i com obtindre materials i recursos.
■  Obtindre noves perspectives per a l'ús d'enfocaments STEAM

Se suggereix una descripció general de l'activitat i els passos 
per a implementar-les:

Aquest mòdul té com a objectiu proporcionar la informació bàsica per a                    
implementar activitats STEAM amb l'ús d'eines d'alta tecnologia en contextos  
educatius. El mòdul destacarà el valor afegit d'implementar tals activitats en un 
projecte STEAM que se centra en 4 tecnologies principals: modelatge 3D i 
impressió 3D, electrònica i soldadura, pel·lícules stop motion i programació.

El formador ha de tindre competències i experiència prèvies en l'ús d'aquestes 
tecnologies o col·laborar amb experts que donen suport a la lliçó.

Aquest mòdul està previst per a un grup d'un màxim de 10 professors de primària.

Mòdul  5
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Mòdul  5

Pas 1. Quines activitats STEAM d'alta tecnologia es 
poden implementar a les escoles primàries:

■ El formador comença a debatre les diferències entre alta tecnologia (high 
tech) i baixa tecnologia(low tech) amb els participants.

■ El formador presenta les diferents tecnologies que es poden utilitzar en 
projectes STEAM per a escoles (Hi-Tech technologies for primary schools 
and Primary school students learn with iPads, 3D printing, CAD,            
electronics and programming for the future)

■ El formador presenta casos reals (Case study - “The history of the former 
airport at Munich Riem“ - Project Week at primary school Lehrer Wirth 
Straße and Case study - “Miniphänomenta” at primary school Lehrer 
Wirth Straße) sobre com implementar les activitats de STEAM i explotar el 
potencial de les noves tecnologies.

Pas 2. Explotació del potencial de l'alta tecnologia
■ El formador realitzarà una activitat pràctica amb els participants. L'activitat 
ha de basar-se en les tecnologies i els recursos disponibles. Els següents 
recursos “3D modelling and 3D printing”, “Soldering and Electronics”, 
“Stop Motion Films” i “Coding”  li proporcionaran 4 activitats pràctiques 
diferents basades en les principals tecnologies emergents.

■ Després d'haver explorat el potencial de la tecnologia, es demanarà als 
participants que plani!quen un projecte STEAM basat en la tecnologia que 
hagen explorat (consulte el mòdul 3 per a comprendre com plani!car una 
activitat STEAM).

Passos
Recursos
Pas 1
■ Hi-Tech technologies for primary schools

■ Primary school students learn with iPads, 3D printing, CAD, 

electronics and programming for the future

■  Case study - “The history of the former airport at Munich 

Riem“ - Project Week at primary school Lehrer Wirth Straße

■  Case study - “Miniphänomenta” at primary school Lehrer 

Wirth Straße

Pas 2
■ 3D modelling and 3D printing

■ Soldering and Electronics

■ Stop Motion Films

■ Coding
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https://drive.google.com/file/d/1DC7gl7FUXQ0680lWOY6WgJHe_wjLrOP8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wzvGpV1qgEcAbsgAePQXooSFEvoXeFgU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wzvGpV1qgEcAbsgAePQXooSFEvoXeFgU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qpbUcBBs89ZzDWTMngLUiDKhZegf2Zs6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qpbUcBBs89ZzDWTMngLUiDKhZegf2Zs6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e5l1r11MqIBNJK_Ye_gExs7TYlQBD321/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e5l1r11MqIBNJK_Ye_gExs7TYlQBD321/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DC7gl7FUXQ0680lWOY6WgJHe_wjLrOP8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19UfKPag9k9Ob811Zl1PPLEL7Vd5pbKZk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19UfKPag9k9Ob811Zl1PPLEL7Vd5pbKZk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hwJ5kpVnaKc4ZGWUUY3frBXQP0U0DYiF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hwJ5kpVnaKc4ZGWUUY3frBXQP0U0DYiF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VAN71Bcz9rowQXcL7XGBcKhziKbngjbb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VAN71Bcz9rowQXcL7XGBcKhziKbngjbb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_4ZgYOs-LiYZbrokNSMfnQraS3IiB2iG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_4ZgYOs-LiYZbrokNSMfnQraS3IiB2iG/view?usp=sharing


Mòdul  5

Recursos extra:
■ Possible equipment for a Maker Space at a Primary School

■ RAISING STUDENTS’ INTEREST IN STEM EDUCATION VIA 
REMOTE DIGITAL FABRICATION: AN IRISH PRIMARY SCHOOL 

■ Tinkercad tutorial

■ Lessons Plan Tinkercad

■ How to Make 3D Models With Tinkercad!

■ Project gallery - Tinkercad

■ Fused Deposition Modelling (FDM) Process at Loughborough 
University

■ How a 3D printer works

■  Cura Tutorial

■  7 FUN & EASY LESSON PLANS TO JUMPSTART 3D PRINTING IN 
YOUR CLASSROOM

■  Back to the Future: 3D Printing and the Future of Math Educa-
tion

■  Basic Electronic Components

■ Basic Electronic Components Used in Circuits

■ Kid Maker: How to Solder

■  Safety instructions soldering

■ Electronics Class

■ How to Make a Bristlebot

■ Bristlebot

■ Video Tutorials

■ Storyboard That

■ Cody & Roby

■ Coding Unplugged: 7 Awesome O%ine Coding Activities

■ Dash

■ Apps

■ Dash and Dot - What is it?

■ Coding Dash Robots - Blockly App Basics - Getting to know the 

■ Interface

■ Blockly for Dash & Dot Lesson Ideas

■ Cross-Curricular Lesson Library

■ Scratch 3.0 Tutorial #1: Make your !rst program

■ Scratch.Jr – Activities

■ How to plan your Hour of Code

■ Mindmaps
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https://drive.google.com/file/d/1_lxJoIxf6yZ5AZSDdZYoFmjcOQV3cwUr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Rj7I7oqZjsymL-RI_XlTu6Y-XwPZtx9/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=60xfIu-lqAs
https://www.tinkercad.com/lessonplans
https://www.instructables.com/How-to-Make-3D-Models-With-Tinkercad/
https://www.tinkercad.com/learn/project-gallery;collectionId=OPC41AJJKIKDWDV
https://www.youtube.com/watch?v=J4OQQ9bA6g0
https://drive.google.com/file/d/1z4w_IZa-TwSxLNUyzdhEEVHjOG6XWkpK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-zcvQn4y_-mIybhfSr-b2TTaId4Yybgl/view?usp=sharing
https://www.makerbot.com/stories/3d-printing-education/lesson-plans-steam-learning/
https://www.huffpost.com/entry/back-to-the-future-3d-pri_b_8302384
https://drive.google.com/file/d/1idxn1ax1dWlAfnzCkMt20Dh8gwpqo_Qk/view?usp=sharing
https://www.build-electronic-circuits.com/basic-electronic-components/
https://www.scholastic.com/parents/school-success/learning-toolkit-blog/kid-maker-how-to-solder.html
https://drive.google.com/file/d/12_A5vfC97vJ7enL-GMRCt5gZc2h3bwJd/view?usp=sharing
https://www.instructables.com/Electronics-Class/
https://www.youtube.com/watch?v=Q1zToREgV0c
https://www.instructables.com/Bristlebot-1/
https://www.cateater.com/tutorials.html
https://www.storyboardthat.com/
http://www.codeweek.it/cody-roby-en/
https://stemeducationguide.com/screen-free-coding-activities/
https://www.makewonder.com/robots/dash/
https://www.makewonder.com/apps/
http://www.makerspaceforeducation.com/dash-and-dot.html
https://www.youtube.com/watch?v=5sMwACVRsOo
https://d4iqe7beda780.cloudfront.net/resources/static/main/pdf/dw001_dash_&_dot_lesson_plans.pdf
https://education.makewonder.com/curriculum/code-to-learn
https://www.youtube.com/watch?v=1E8opsBP_98
https://www.scratchjr.org/teach/activities
https://hourofcode.com/de/en/how-to
https://drive.google.com/file/d/1opswYqhBoW3ww3D7qh8_cBPILVC4ULr6/view?usp=sharing


Mòdul 6: 
Estudis de cas

En aquesta secció trobarà una recopilació dels estudis de cas                  
presentats en els mòduls anteriors, que il·lustren com s'han implementat 
les metodologies STEAM en contextos reals i demostren els resultats. 
Aquests estudis de cas es poden utilitzar per a recolzar el programa de 
capacitació general i també com a recursos addicionals i lectures per als 
participants.

■ Case study- Cooperation Bluedots Project

■ Case study - STEAM - Creating an Environment of Inclusion and 

Innovation

■ Case study - Fostering Critical Re"ection in Primary Education 

through STEAM Approaches

■ Case study - “Space week” - summer camp

■ Case study - “The history of the former airport at Munich Riem“ - 

Project Week at primary school Lehrer Wirth Straße

■ Case study - “Miniphänomenta” at primary school Lehrer Wirth 

Straße

■ Case study - RAISING STUDENTS’ INTEREST IN STEM EDUCATION 

VIA REMOTE DIGITAL FABRICATION: AN IRISH PRIMARY SCHOOL
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https://drive.google.com/file/d/1YmYlRu3cfEP2cnEiERbMllA3L517wp_8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O25p5P_3TnC21azLhSFcBiP5iWN1ZSQX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iUsOCk989XQp7w9JDPTDH4lcJAsYU5Q5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AvDs0fLlfme-3U1SZsYLppOQoS8MthTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DC7gl7FUXQ0680lWOY6WgJHe_wjLrOP8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wzvGpV1qgEcAbsgAePQXooSFEvoXeFgU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Rj7I7oqZjsymL-RI_XlTu6Y-XwPZtx9/view


Conclusió
La nostra experiència col·lectiva i investigació amb una diversitat de projectes STEAM, tant en entorns d'educació formal com en entorns no formals 
com FabLabs, maker Spaces i altres, ens ha convençut a tots que usar enfocaments STEAM en l'educació primària de moltes formes i a diversa escala, 
pot ser extremadament bene!ciós tant per als estudiants com per als professors. Entre aquests bene!cis s'inclouen:

■ La nostra experiència col·lectiva i investigació amb una diversitat de projectes STEAM, tant en entorns d'educació formal com en entorns no formals 
com FabLabs, maker Spaces i altres, ens ha convençut a tots que usar enfocaments STEAM en l'educació primària de moltes formes i a diversa escala, 
pot ser extremadament bene!ciós tant per als estudiants com per als professors. Entre aquests bene!cis s'inclouen:
■ Per a donar suport al desenvolupament d'estudiants creatius, de pensament crític i de resolució de problemes a través d'enfocaments pràctics.
■ Per a millorar les habilitats de col·laboració i comunicació a mesura que els estudiants treballen tant individual com col·lectivament en diversos 
equips, reconeixent i adoptant les diferents habilitats, interessos, capacitats i més.
■ Per a augmentar el gaudi, la participació i la motivació dels estudiants, inclosos els estudiants amb menys inclinacions acadèmiques / estudiants 
amb di!cultats d'aprenentatge / estudiants que d'una altra manera podrien sentir-se exclosos per una raó o una altra [estereotips de gènere / grups 
marginats / altres qüestions d'exclusió].
■ Per a un aprenentatge més e!caç, l'adquisició d'habilitats i la producció de resultats, que d'una altra manera haurien semblat aclaparadors o molt 
difícils d'aconseguir.
■ Per a una comprensió més holística de "com funciona el món", mitjançant la participació de múltiples disciplines, experts de diferents camps i 
l'exploració de contextos i connexions de la "vida real".
■ Per secundar i permetre que els docents “canvien” les seues aules i involucren als estudiants perquè s'ajuden a ensenyar-se els uns als altres, treballen 
junts i gaudisquen aprenent i provant coses noves.

En general, suggerim que aquest enfocament pot ser particularment bene!ciós en relació amb la creació d'un entorn educatiu més inclusiu, coherent, 
creatiu i rellevant per a vosté i els seus estudiants.
Com a tal, esperem que després de la seua participació en el programa, com a formador o docent, li haja proporcionat una millor comprensió de:

■ Les àrees associades amb els termes STEM i STEAM
■ L'ús d'enfocaments STEAM a l'aula en el sistema educatiu formal
■ El vincle entre les activitats STEAM, la cultura maker i l'aprenentatge no formal
■ Com intentar, de!nir, plani!car, implementar i avaluar projectes / activitats STEAM
■ L'aplicació i els bene!cis de l'ús d'enfocaments STEAM per a crear un entorn educatiu més inclusiu
■ L'espai, el lloc, els materials i els requisits tècnics per a maximitzar la seua capacitat de STEAM i adaptar-se a les seues necessitats i entorn especí!cs
■ Algunes activitats i opcions STEAM sense tecnologia, de baixa tecnologia i d'alta tecnologia
■ La varietat de recursos disponibles, experiències, suports, capacitació i més sobre STEAM. 

Ara depén de vosté! Proven-ho, prove-ho, compartisca-ho !!

Molta sort, i no dubte a connectar amb nosaltres, estarem encantats de conèixer les seues experiències!
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