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Benvolgudes famílies. 

L’institut Vila de Gràcia conjuntament amb l’AMPA us proposem una activitat extraescolar gratuïta que 
promou el coneixement científic entre l’alumnat de primer cicle de l’ESO. La temàtica és sobre “Química i 
sostenibilitat”. 

El Consorci d’educació en col·laboració amb l’Acadèmia de Ciències de Nova York  impulsa el Programa 
STEM BARCELONA. Fa 3 anys van començar un programa pilot a alguns instituts de la ciutat de 
Barcelona. Veient l’èxit educatiu de la proposta s’ha decidit obrir el projecte a més centres i oferir-lo en 
horari extraescolar en el nostre INS. 

A qui va adreçat? 

A alumnat de 1r i 2n d’ESO  

Temàtica del taller:  
 
Aquest mòdul permet als alumnes entendre què és el desenvolupament sostenible i a ser crítics, des del 
punt de vista ambiental, amb les accions de la vida quotidiana. Està previst un joc interactiu tipus Wii, 
dissecció de peixos, observació e identificació de mostres de plàncton oceànic. S’intentarà dur una 
reproducció tamany real d'un submarí de l'institut de ciències del mar i mostres de bactèries per veure al 
microscopi i en plaques de petri, agafades de la mateixa pell dels alumnes. 

Quins són els  objectius? 

• Promoure els coneixements, les competències i les vocacions científiques entre els escolars. 
• Incrementar l’èxit educatiu de l’alumnat en motivació, qualificacions i proves en matèries d’àmbit 

científic, tècnic i matemàtic 
• Incrementar la competència de l’alumnat STEM en rigor científic, treball experimental i recerca 
• Incrementar el nombre d’alumnes que escullen opcions cientificotècniques a 4t d’ESO i/o 

ensenyaments post obligatoris 

Quina és la metodologia? 

La seva implementació la realitzen doctorands d’universitat, els quals reben una formació específica. Hi 
participen 2 doctorands. 

La tipologia d’activitats es basen en la metodologia científica, la investigació, la realització d’experiències, 
el foment de la creativitat i la introducció al llenguatge científic anglès. 

Quan es durà a terme?  

Durant 10 dijous de 16:30h a 18:00h a l’INS Vila de Gràcia.  

Inici del programa dijous 11 de gener de 2018.  

Finalització: dijous 15 de març de 2018 

On puc trobar més informació del programa?  

https://sites.google.com/site/programastembcn/ 

Com puc fer la inscripció al programa? 

Heu d’omplir el full d’inscripció adjunt i fer-lo arribar al tutor/a de l’INS, com a molt tard dimarts 12 de 
desembre. 

*Si no s’arriba a un mínim de 10 alumnes, el programa no es durà a terme. 

 


