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Benvolgudes famílies,
Tot seguit us informem d’ aspectes que són del vostre interès.
1. Projecte STE(A)Mcat
Com ja us vam explicar a la reunió d’inici de curs. A l'escola portem a terme un projecte de
l'ensenyament de les ciències on els objectius principals han sigut: promoure la curiositat i
l'interès, plantejar hipòtesis, observar, comprovar, manipular... En resum ser capaç d'establir
relacions entre els elements de l'entorn. Això també permet interactuar amb els companys i
promoure el treball cooperatiu. Per completar aquest treball hem iniciat el projecte de l'educació
STE(A)M (sigles en anglès de Ciència (Science), Tecnologia (Technology), Enginyeria (Engineering),
Art (Art) i Matemàtiques (Mathematics).
Aquest ens ha de permetre l'adquisició dels coneixements i habilitats que ens han de servir per fer
front de manera exitosa als reptes que ens planteja una societat complexa que cada vegada canvia
de forma més ràpida i que troba en la ciència i la tecnologia les palanques que promouen aquests
canvis accelerats. Aquest escenari porta a l'educació a emfatitzar el desenvolupament de certes
competències, les anomenades competències del s. XXI que inclou, entre d'altres, la creativitat el
treball en equip i la capacitat de resoldre problemes (UNESCO 2015)
Sens dubte una metodologia privilegiada per abordar aquest ensenyament STE(A)M és el treball
per projectes. Ben plantejat, aquest enfocament promou el treball multidisciplinari i el
desenvolupament de les competències claus citades anteriorment (treball en equip, creativitat,
resolució de problemes...). Ens plantegem aquest projecte com una forma de treballar que pot ser
abordada en cadascú dels cicles, guanyant complexitat a mida que es va avançant des d'infantil
fins a Cicle Superior, i obtenint una progressió d'aprenentatge.
Per poder dur a terme aquesta metodologia el Departament d’Ensenyament va publicar un
Programa d’innovació pedagògica STEAMcat al qual nosaltres vam presentar el nostre
avantprojecte i propostes per als propers tres anys.
En data 13 de novembre de 2018 ha estat publicada la resolució per la qual es fa pública la relació
de centres seleccionats per participar en el programa STEAMcat a partir del curs 2018-2019 i

l’ESCOLA ROSSEND MONTANÉ ha estat seleccionada per formar part d’aquest Programa
d’innovació pedagògica.
Aquest projecte aportarà a l’escola:
a) Orientació, assessorament i suport per al desenvolupament dels objectius i de les
accions del Programa.
b) Formació en centre i per a centres de la Comunitat STEAMcat.
c)
Suport documental per a la gestió del Programa d'innovació pedagògica
STEAMcat
d) Suport a la difusió de les experiències innovadores i de referència avaluades i
consolidades a traves de jornades, fires, publicacions.
e) Facilitar aliances amb agents externs potenciadors dels projectes.
f)
Creació i dinamització la comunitat de centres STEAMcat.
g) Altres recursos que es determinin.
Estem molt contents de poder tenir aquest assessorament i així millorar en algunes de les
pràctiques que duem a terme a les aules.
2. Xerrada “Xarxes socials”
Us recordem que el proper dimarts 27 de novembre a les 16:15 h, es durà a terme la xerrada per
pares a càrrec dels Mossos sobre “Xarxes socials i internet segura”.
Considerem molt important que assistiu a aquesta xerrada perquè us donarà moltes eines per
poder fer un bon ús de les xarxes socials, ja que com a adults directament responsables de menors
heu de poder garantir una bona educació sobre les noves tecnologies i les conseqüències que pot
tenir un mal ús.
Hi haurà servei de canguratge. Us agrairem molt que no porteu nens a la xerrada, ja que
interfereixen en el bon procés de la mateixa.

