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Estar alfabetitzat en STEM és ser capaç d’identificar i
aplicar, tant els coneixements clau com les formes de fer,
pensar, parlar i sentir de la ciència, l’enginyeria i la
matemàtica, de forma més o menys integrada, per tal de
comprendre, decidir i/o actuar davant de problemes
complexos i per a construir solucions creatives e
innovadores, tot aprofitant les sinergies personals i les
tecnologies disponibles, i de forma crítica, reflexiva i amb
valors.

(Couso, 2017)

Millorar l’actitud personal per augmentar les vocacions dels
àmbits cientificotecnològics i matemàtics especialment en
dones i contextos socials desafavorits a través del propi
procés d’aprenentatge, l’acció tutorial i l’orientació de
l’alumne per acompanyar-lo en el seu aprenentatge i
ajudar-lo en la presa de decisions sobre el seu itinerari
formatiu.

Programa STEAM.cat 
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Ciència Enginyeria
Entendre com funciona el món natural Entendre com funciona el món construït 

pels humans

Models: comprensió Prototips: recerca de la millor solució

Avaluació: ¿explica? ¿prediu? Avaluació: ¿funciona?

Simarro (2019)

Ciència Matemàtiques
Precisió, control: mesura

Posar ordre a l’existència: classificar

Finalitat: entendre el món Finalitat: entendre les relacions

Ciència Art
Experimentació: explorar, provar, ...

A partir de la realitat

Finalitat: entendre el món Finalitat: expressar-se, estètica

Una 

disciplina 

al centre
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STEAM 

des dels inicis

Les coses més importants
de la vida s’aprenen els
primers dies, mesos i
anys de vida. Això vol dir
que tota la carrera
escolar treballa sobre
residus, sobre poc. Amb
això no dic que no sigui
important: ho és i és
important fer-ho bé, però
no es pot oblidar que el
més important ja ha
passat.

(Tonucci, 2019)
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Si les actituds es formen a les primeres etapes de
la vida, i si aquestes tenen influència significativa
en el futur desenvolupament de l’infant, els
educadors haurien de construir ambients en els
que els estudiants gaudissin de la ciència i en
tinguessin experiències positives

(Eshach & Fried, 2005)

Només pot ser après allò 
que et diu alguna cosa, 
que et crida l’atenció 
i genera emoció 
(Bueno, 2017; Mora, 2013) 

Pels infants és un joc, els adults controlem 
el valor d’aprenentatge de les propostes.
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Qualitats STEAM

Iniciativa
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curiositat

perseverança
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Confiança

https://www.youtube.com/watch?v=T4PbkNXbNvA&t=15s 

Aprendre ciència des del néixer

13

14

https://www.youtube.com/watch?v=T4PbkNXbNvA&t=15s
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Com

Criteris
1. Propostes que mobilitzen idees sobre algun àmbit STEAM.

2. Propostes amb una intencionalitat clara i ben definida

d’aprenentatge però alhora prou obertes com per permetre que

passin coses no previstes.

3. Propostes potents

(Pedreira i Márquez, 2016)
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La importància

del material

Neutre

En la quantitat justa

Orientat a la intencionalitat
de la proposta

Fàtima Dalmau
Escuela Camins (Banyoles)
https://sites.google.com/xtec.cat/steam-ed-infantil-i-c-inicial
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Daniel Castillejos
Grau en Mestra d’Educació Infantil UManresa

La importància dels reptes
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La importància dels reptes

La importància dels reptes
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Pots aconseguir 
replicar les dues 
boles?

Amb una pastilla de 
plastilina, pots 
aconseguir el vaixell 
més navegador

Pots fer que un 
objecte que suri, no 
suri?  I a la inversa?

Pots construir un 
submarí?

Falsos reptes

http://www.inspiradosenreggioemilia.com
/puedes-cerrar-una-pina-abierta/
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La importancia de

les interaccions

Anna Hinojo
Escola Puigberenguer. Manresa

Observar 
per 
entendre

La importancia del paper

de la persona adulta
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Quin és més gran?

Creieu que està nevant?
Per què estan caient les fulles?
Què està passant a terra?

La importància de

les preguntes

Problemes

recurrents
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Identificar Steam amb robòtica

Falta de formació específica en les mestres d’infantil
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Niu de ciència
Escola Tecnos
EI 4 anys
Curs 2013-14

Intervenció adulta intencionada des del respecte
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Recursos

Niu de ciència, Museu Blau
Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Espais de ciència
fora de l’aula
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mNACTEC
TerrassaEspais de ciència

fora de l’aula

Lab 0-6 
Manresa

Espai per a infants de fins a 8 anys obert a grups escolars i famílies amb propostes 
d’accés lliure centrades en l’àmbit de la ciència.

Espai de suport a la formació inicial i permanent dels mestres d’educació infantil.

Espai per a la recerca i la investigació.
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Ciència sobre rodes

Fira d’experimentació 2018 

Fira d’experimentació
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https://lab06.umanresa.cat/videos/

Ciència des del néixer

49+1 propostes per a un espai de 
ciència  en lliure elecció
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https://lab06.umanresa.cat/videos/
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https://www.fibracattv.cat/a-la-carta/lab-06-la-serie/#capitols
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https://www.fibracattv.cat/a-la-carta/lab-06-la-serie/#capitols
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https://lab06.umanresa.cat/formacio/

CESIRE-CDEC/Umanresa
Caixes de ciència

• L’aire

• Els éssers vius 
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