
 

 

El curs 2018-2019  l’escola inicia la  participació en el programa 

d’innovació STEAM.cat. 

Aquest projecte neix de la voluntat del claustre d’incorporar de manera 

transversal i estructurada la reformulació d’activitats que ja s’estan fent 

en l'àmbit de medi, dins de la dimensió de Salut i equilibri personal, de 

manera que s’implementin com a projectes interdisciplinaris. 

 

L’element motivador que ens serveix per iniciar aquest projecte és el 

carnet de salut de cada alumne/a. A partir de diferents dades que 

podem extreure del carnet de salut s’aniran desgranat continguts 

relacionats amb alimentació (dieta saludable, hàbits de vida 

saludables…) la mesura del cos (alçada, pes…) vacunes, malalties 

comuns... 

 

El que va començar com a l’estructuració i implementació del projecte 

d’escola “El meu carnet de Salut” s’ha anat ampliant amb la 

incorporació de “racons Steam” a partir de P5,  així com de  projectes i 

activitats en altres àrees, participació d’expertes en el “dia de la dona 

científica”, la participació de les famílies  per visibilitzar aquests àmbits i 

la participació de l’equip docent  en formacions i trobades (comunitats 

locals, assessoraments en centres, jornades explorasteam...). 

Tot aquest camí ha afavorit que tecnologia, matemàtica i art es donin la 

mà en un treball globalitzat i competencial. 

 

 

 

 

 



OBJECTIUS PROJECTE STEM.cat 

En el nostre camí en la implementació de les STEAM a l’escola ha estat 

fonamental la definició dels objectius que han de guiar el nostre 

projecte i actuacions: 

 Augmentar les vocacions cientificotecnològiques i matemàtiques 

fent especial incís des de la perspectiva de la dona com a model. 

 Millorar  les habilitats, comprensió i aprenentatge del món matemàtic 

i científic de tot l’alumnat. 

 Millorar  les habilitats, comprensió i aprenentatge del món matemàtic 

i científic de tot l’alumnat. 

 Apropar les STEAM l’alumnat i famílies afavorint la motivació cap 

aquestes àrees d’aprenentatge. 

 Incrementar l’aplicació de metodologies globals (treball per 

projectes/interdisciplinaris d’aprenentatge transversal a nivell 

d’escola. 

 Promoure els aprenentatges en xarxa amb entitats de l’entorn proper 

 Implicar l’equip docent en les pràctiques STEAM i compartir-les amb 

altres centres. 

 

https://projectes.xtec.cat/steamcat/ 
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