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Què hi fem avui aquí?....
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formal”



18.10h-18.40h  Creem!
Introducció al Tinkering com a activitat TE de 
STE(A)M
Què? Fem Tinkering a casa
Com? Material llista + fotos + Padlet

18.40h-18.50h TE a Educació STE(A)M
18.50h-19.20h Treball en grup

Què? Discutim què en pensem, què fem a 
l’aula…
Com? Sales + Padlet

19.20h-19.45h Compartim
Què? Posem en comú 
Com? Portantveu + Padlet

19.45h-20.00h Tancament
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El nostre context de recerca: el Creactivity, un espai 
Tinkering al CosmoCaixa de Barcelona





PADLET

https://padlet.com/csimarr2/nit1tgzekt1n0bwp

Compartir fotos 

Escriure què hem fet que pugui estar 
relacionat amb les pràctiques de 
l'enginyeria

https://padlet.com/csimarr2/nit1tgzekt1n0bwp


MOLT MÉS SOBRE TINKERING...

https://www.exploratorium.edu/tinkering

• Creactivity (materials professorat)

• Tinkering Europe

• Tinkering Studio, Exploratorium
(San Francisco)

https://educaixa.org/ca/-/creactivity

http://www.museoscienza.it/tinkering-
eu3/

https://www.exploratorium.edu/tinkering
https://educaixa.org/ca/-/creactivity
http://www.museoscienza.it/tinkering-eu3/
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• Què hem fet de STE(A)M fent Tinkering?

• Quina diferència veiem entre aquestes dues 
activitats? (Lab 0_6 vs Creactivity)

• Sobre l’educació en la T i la E: 
‐ Infantil/Primària: Hi surt al currículum 

d’infantil i primària?
‐ Secundària: Què caracteritza l'educació en 

enginyeria/tecnologia a secundària? 

• Com ho treballem actualment? (posar algun 
exemple significatiu)



https://drive.google.com/drive/folders/13iaJtQDpQaim9
PvPWhDR7R83ucRUnlwy?usp=sharing

Entrem a les Sales

Trobareu les preguntes per fer la 
posada en comú en aquest 
document: 

https://www.congregate.live/enginyeria

https://drive.google.com/drive/folders/13iaJtQDpQaim9PvPWhDR7R83ucRUnlwy?usp=sharing
https://www.congregate.live/enginyeria


• Què hem fet de STE(A)M fent Tinkering?



L’alfabetització o competència en l'àmbit 
STEM és la capacitat de:

identificar, aplicar i/o reflexionar sobre
les formes de fer, pensar i parlar 
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 i innovadores aprofitant les 
sinergies personals i les tecnologies disponibles

QUÈ ÉS L’EDUCACIÓ STE(A)M?

Una possible definició…
Couso, 2017



Què vol dir "fer, pensar, parlar"? 

Problemes que trobem en l'educació STE(A)M

No fem, ni parlem, ni pensem 
(ciències o matemàtiques)

Només  fem, parlem o pensem 
en una de les disciplines
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L’alfabetització o competència en l'àmbit 
STEM és la capacitat de:

identificar, aplicar i/o reflexionar sobre
les formes de fer, pensar i parlar 
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per tal de comprendre, decidir i/o actuar davant 
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Pràctica científica
Pràctica de l’enginyeria

QUÈ ÉS L’EDUCACIÓ STE(A)M?

Una possible definició…
Couso, 2017



• Quina diferència veiem entre aquestes 
dues activitats? (Creactivity vs. Lab 0_6 )



• Pràctica d’enginyeria 
(procés tecnològic ) 

• Pràctica Científica

Intervenir per entendre 
com funciona el món 
natural (model ésser viu, model matèria, 

model sol-terra, model sistemes físics)

Intervenir per construir 
solucions a problemes de 
l’ésser humà (tecnologia)

→ Requereix conèixer també com 
funciona aquest món construït per 
l’ésser humà



• Pràctica Científica

Argumentar en base a evidències

Plantejar-se una pregunta científica

Desenvolupar i utilitzar models

Planificar i portar a terme recerques

Elaborar explicacions

A Framework for K-12 Science Education, NRC (2012)

Analitzar i interpretar dades

Utilitzar pensament matemàtic i 
computacional

Obtenir, evaluar i comunicar 
informació



INDAGACIÓ
ARGUMENTACIÓ 

AVALUACIÓ 
COMUNICACIÓ

MODELITZACIÓ

MÓN REAL

RECOLLIDA DE DADES

Observar

Experimentar

Mesurar

Provar

INVESTIGAR

EXPERIMENTAR

ARGUMENTAR

JUTJAR

TEORIES I MODELS

FORMULAR HIPÒTESIS

PROPOSAR SOLUCIONS

Pensar creativament

Raonar

Calcular 

Planificar

DESENVOLUPAR EXPLICACIONS I 

SOLUCIONS

Osborne, J. (2014). Teaching scientific practices: meeting the challenge

of change. Journal of Science Teacher Education, 25, 177 – 196.



Argumentar en base a evidències

Definir i delimiatar problemes de l’enginyeria

Desenvolupar l’ús de prototips i simulacions

Planificar i realitzar proves

Identificar múltiples solucions i seleccionar la 
solució òptima

A Framework for K-12 Science Education, NRC (2012)

Analitzar i interpretar dades per identificar 
punts de millora

Utilitzar el pensament matemàtic i computacional, 
els models científics i les tecnologies disponibles

Obtenir, evaluar i comunicar 
informació

Materialitzar la solució

(Simarro, 2019)

• Pràctica de l’Enginyeria



En Construcció!!

CREAR

AVALUAR

REALITZAR

Dym et al., 2005

Món de les idees Món real



• Quines d’aquestes pràctiques hem destacat quan 
parlàvem del Tinkering?



• Sobre l’educació en la T i la E: 
‐ Infantil/Primària: Hi surt al currículum 

d’infantil i primària?
‐ Secundària: Què caracteritza l'educació en 

enginyeria/tecnologia a secundària? 



Què ens diu el currículum d’infantil? Descoberta de l’entorn 

Exploració de l’entorn + Experimentació i interpretació  

“Observació i identificació de diferents elements de l’entorn: materials, 
objectes, animals, plantes, paisatges.”

“Observació i reconeixement de semblances i diferències en organismes, objectes i 
materials: color, grandària, mida, plasticitat, utilitat, sensacions i altres propietats.”

“Experimentació d’accions que provoquen canvis en objectes i materials, 
fent anticipacions i comparant els resultats.”

“Ús d’instruments d’observació directa i indirecta per a la realització d’exploracions i 

d’experiències, tant analògics com digitals: lupes, balances i sensors per a la recollida i 

posterior anàlisi de dades.” 



Què ens diu el currículum d’infantil? Descoberta de l’entorn 

Exploració de l’entorn + Experimentació i interpretació  

“Mesurament d’objectes manipulables per conèixer-ne les característiques i comparar-
los. Ús d’estratègies de mesurament de longitud, capacitat, massa, temps, temperatura, 
fent estimacions i prediccions i usant unitats no convencionals.”

“Observació de característiques i comportaments d’alguns animals i plantes en 

contextos diversos: com són, com s’alimenten, on viuen, com es relacionen.” 

“Reconeixement dels canvis que es produeixen en animals i plantes en el 
decurs del seu desenvolupament, interpretant les primeres nocions d’ésser viu 
i cicle”



En quin entorn viuen els nostres nens i nenes?

o



En quin entorn viuen els nostres nens i nenes?

o

i



Al currículum de primària... Entorn, tecnologia i societat.

“Observació del funcionament d’aparells habituals de casa i de l’escola, de les parts 
que els componen i reconeixement de l’energia que utilitzen.”

“Utilització de peces modulars per a la construcció d’estructures senzilles, com 
una primera aproximació a la robòtica educativa.”

“Cura de les eines i dels materials.”

“Muntatge i desmuntatge de joguines i identificació de les parts que 
componen alguns objectes.”

“Competència 9. Utilitzar materials de manera eficient amb coneixements científics i 
criteris tecnològics, per resoldre situacions quotidianes”

“Competència 10. Dissenyar màquines simples i utilitzar aparells de la vida quotidiana de 
forma segura i eficient.”



Què ens diu el currículum de secundària?
Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana

“Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement 
bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la 
manipulació i en l’impacte mediambiental”

“Competència 8. Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne 
els avantatges personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi
ambient ”

“Competència 9. Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un 
problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat”

“Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin 
els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana” (Dimensió Medi Ambient)



Què ens diu el currículum de secundària?
Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana

“El procés tecnològic”

“Estructures”

“Electricitat” 
“Habitatge” 

“Les comunicacions” 
“Materials” 

“Màquines i mecanismes” 

“Programació d’aplicacions” ... 



• Relació entre T i E (productes vs. pràctica)

→ l’educació, fins ara, s’ha centrat molt en els 
productes

→ tot i així, no existeixen (encara) les “big ideas” de TE

• Sovint la T es veu com tecnologies creatives o digitals

→ però un llapis també pot ser (és) tecnologia

• La gràcia de les tecnologies creatives és que permet 
prototipar (veure pràctiques de l’enginyeria)

Alguns aclariments sobre la T i la E



• Com ho treballem actualment? (posar algun 
exemple significatiu)



NO EXISTEIX LA “PANACEA”

... No, el Tinkering tampoc ho és...



La clau és saber per què fem el 
que fem i com ho fem...



Quina disciplina fem?



Confusió entre Espai de Construcció i Espai 
d’Experimentació

Els Espais:



Espai de construcció

Què és i per a 
què serveix? 

Com funciona? 
Com puc fer que 

funcioni?...



Espai d’experimentació

Classificar, 
Observar, 

Comparar,...



Quines pràctiques volem 
ajudar a 
desenvolupar?               



PARTS I FUNCIONALITATS
→ “Desfer” el camí del disseny d’una tecnologia



PARTS I FUNCIONALITATS
→ “Desfer” el camí del disseny d’una tecnologia

Thinking routines
Projecte Agency by Design 
(Harvard)
http://www.agencybydesign.org

(versió en castellà)

http://www.agencybydesign.org/


PARTS I FUNCIONALITATS
→ “Desfer” el camí del disseny d’una tecnologia

Neus Garriga
http://blocs.xtec.cat/projectesdeciencies/



PARTS I FUNCIONALITATS
→ “Desfer” el camí del disseny d’una tecnologia

TOY DISSECTION (TINKERING STUDIO)



Quines idees volem treballar?



Els projectes...
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1

L’educació STEAM a infantil/primària també ha de ser TE



1

L’educació STEAM a infantil/primària també ha de ser TE

Estem bastint els fonaments!



2

A l’educació STEAM no tot ha de ser TE

++++ +
+



La ciència i l’enginyeria s’assemblen...

... però només podem aprofundir en una cada 
vegada

3

En una educació STEAM no “tot és tot” 



PROJECTE DE MEDI NATURAL-
CIÈNCIES (S)

Per què 
suren els 
objectes?

PROJECTE DE MEDI NATURAL-
TECNOLOGIA (TE)

Com ha de ser 
un vaixell 

per...?

3

En una educació STEAM no “tot és tot” 



4

Les pràctiques són més que un procés (tecnològic)

P.ex.: No només destaquem l’existència de 
solucions diverses quan fem el “nostre” 
procés tecnològic



No tot han de ser projectes “supermegatecnològics” 5

Podem fer coses senzilles que ens permetin treballar 
coses profundes de T i E.



Una educació STE(A)M amb valors 6

https://www.eduglobalstem.cat/

https://www.eduglobalstem.cat/


PER SABER-NE MÉS...

• Engineering is elemantary

• Cap a on anirà l’educació en 
enginyeria/tecnologia
https://www.iteea.org/stel.aspx

https://www.eie.org/

http://d7.eie.org/eie-video-snippets-
engineering-habits-mind
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MOLTES 
GRÀCIES!



BONUS TRACK



STEM i gènere

• Millor evitar els missatges negatius



Altres Activitats Tinkering


