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QUE VULL COMPARTIR AMB VOSALTRES?

➢ Què volem aconseguir?
➢ Objectius comuns a les trobades entre científics/ques i 

alumnat

➢ Què us hi trobareu?
▪ Quin és el posicionament de nois i noies envers l’àmbit 

científic-tecnològic? De què depèn?

▪ Què ens diu l’alumnat de les xerrades que se li fan?

➢ Què podeu fer per tenir un impacte positiu?
▪ Què en sabem que funciona o no en les xerrades i 

activitats de científics/ques amb alumnes?



Què volem

aconseguir?



PER QUÈ HI ANEM, NORMALMENT, A FER UNA 

XERRADA DE CIÈNCIA ALS/LES ALUMNES?

1. Millorar la seva alfabetització científica tot 

compartint coneixement científic actualitzat

2. Promoure una imatge de la ciència i dels 

científics/ques més realista, tot combatent 

estereotips de gènere. 

3. Fomentar vocacions científiques



PERÒ POTSER HI HAURIEM D’ANAR PER…

1. Millorar la seva alfabetització científica: tot compartint

coneixement científic de ciència (productes, què sabem) i de la 

metodologia científica (processos, pràctiques, com ho sabem) 

actualitzat ADAPTAT al que poden comprendre

1. Promoure una imatge de la ciència i dels científics/ques més

realista i PROPERA, tot combatent estereotips de gènere, que els

convidi a PARTICIPAR de la forma que considerin oportuna: 

consumint ciència, valorant ciència, fent ciència…

2. Fomentar vocacions científiques Donar oportunitat als joves de

VISIBILITZAR diferents trajectòries professionals i professions 

vinculades al món de la ciència, 

per tal que NO DESCARTIN la ciència per motius erronis



Què us hi 

trobareu?



QUÈ US HI TROBAREU?

1. L’alumnat ja té un posicionament envers el 
món científic-tecnològic format però en el que 
podeu incidir

2. L’alumnat és un públic crític i exigent.

 Que té clar què vol saber

 Que té clar com li agrada aprendre i com no

 Que no sempre s’emporta la imatge o sensació 
que volem transmetre



L’ALUMNAT JA TÉ UN POSICIONAMENT ENVERS 

LES STEM DE PARTIDA

Manera com una persona pensa, sent, parla i actua en relació a 

l’àmbit científic-tecnològic (STEM), es a dir, el seu posicionament 

respecte els temes, agents i activitats relacionades amb aquest 

àmbit (Couso & Grimalt, 2019; Grimalt & Couso, 2019).

Capacitat

El posicionament STEM 

afecta i està conformat per 

diferents variables cognitives 

i emocionals:
• Interessos

• Identitat

• Capacitat

• Aspiracions

• Percepció de capacitat



Capital familiar STEM

Buenas referencias de 
docentes STEM

Evaluación

Percepción de las creencias de 
los/as docents sobre las propias

capacidades

Tendencias del 
mercado laboral

Imagen de los/as 
profesionales STEM

Implicación social del 
trabajo futuro

Orientación STEM en el 
cenro educativo

Actitudes
progenitores hacia

STEM

Ambiciones de los 
progenitores y soporte

Relevancia de STEM que 
se da en la escuela

Experiencias
escolares de STEM

Actividades STEM fuera
de la escuela

Educación Emocional

COM ES FORMA AQUEST POSICIONAMENT?

Capacitat



QUÈ ENS DIU LA RECERCA SOBRE: 
ASPIRACIONS?

❑ L’aspiració té més 

influencia que l’interès.

❑ Es forma ABANS dels 10 

anys i és molt estable en 

l’etapa 10-14

❑ Només un perfil molt 

concret hi aspiren

❑ El capital científic familiar 

és clau!

❑ Si no n’hi ha, necessiten 

models

Nois, nivell sociocultural alta, bones notes en 
ciències i amb un familiar connectat amb STEMFont: ASPIRES project



QUÈ ENS DIU LA RECERCA SOBRE:
AUTOEFICÀCIA?
• La percepció de la propia eficàcia (autoeficacia) és la creença en les 

pròpias capacitats per executar les accions necessàries davant una 
certa situació (Bandura, 1995). 

• És el resultat d’autoesquemes creats culturalment en el passat, però 
que afecten el futur (fins i tot la capacitat) (Bong & Skaalvik, 2003).

• Les noies i els nois en desventatge social tenen una percepció d’auto-
capacitat més baixa (en particular per a les matemàtiques)

Font: OECD 2015 PISA attitudes



 Tenim perfils molt polaritzats.

C2: Nois convençuts

que “sTEm és per ells”
(25% total)

C3: Estudiants amb un 

posicionament favorable, 

particularment a les ciències
(25% total)

C4: Estudiants amb

aspiracions professionals

i tècnicques
(36% total)

C1: Noies que pensen “STEM 

no és per a mí” (88% noies, 

15% total)

Font: Grimalt & Couso, in press

COM ÉS EL POSICIONAMENT STEM DELS
NOSTRES JOVES? N=1427 (edat 12-16)



QUÈ US HI TROBAREU?

1. L’alumnat ja té un posicionament envers el 
món científic-tecnològic format però en el que 
podeu incidir

2. L’alumnat és un públic crític i exigent.

 Que té clar què vol saber

 Que té clar com li agrada aprendre i com no

 Que no sempre s’emporta la imatge o sensació 
que volem transmetre



CIENTÍFIQUES:

QUÈ VOL SABER L’ALUMNAT DE VOSALTRES?

33%

24%
7%

5%
4%

8%

13%

6%

Preguntes de l’alumnat a les activitats realitzades. 
N=84 preguntes analitzades

D'on ve la vocació?

Carrera universitària

Alternatives a la

carrera universitària
Descobriments del

científic/a
Premis del científic/a

Preguntes personals

Contingut científic

Definició de ciència

ORIENTACIÓ 

/ VOCACIÓ

CONTINGUT /

DE I SOBRE 

CIÈNCIA

PERSONALS / 

RECONEIXEMENT



CIENTÍFIQUES:

COM US VEU L’ALUMNAT? EN QUÈ S’HI FIXA?

 Majoria de qualitats 
positives

 Amable, normal, 
sociable,... 

 ...però compte que 
es reforcen alguns 
estereotips:

 rara, despistada, 
seriosa, solitària, 
creguda, estricta,..



CIENTÍFIQUES:
QUINA IMATGE LI QUEDA A L’ALUMNAT DELS CIENTÍFICS/QUES?

Una persona que es dedica 

a la ciència ha de ser:

M’ha agradat

l’activitat però… no 

em sento capaç de 

ser científic/a

Aquesta activitat ha 

servit per confirmar 

que no serveixo per la 

ciència…

Potser m’hi dedicaria perquè

he vist a la científica molt

motivada i contenta amb la 

seva feina



Ciència com 
quelcom que 
només poden 

fer alguns.

Ciència com 
activitat que 

requereix molt 
esforç.

Ciència com a 
motor de 

desenvolupa-
ment de les 

societats

Ciència com 
activitat 

recompensant 
i divertida.

 « No hi ha res més

recompensant que la 

ciència »

 « La ciència és una 

cosa divertida »

 La ciència demana

molta dedicació»

 «Per ser científic cal 

ser especial”

CIENTIFICS/QUES! 
QUINA IMATGE LI QUEDA A L’ALUMNAT DE LA CIÈNCIA?



CIENTIFIQUES: 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LES ACTIVITATS

CIENTÍFICS

Aspectes

comunicatius

PLANIFICACIÓ

Nivell alumnes

Edat alumnes

Fomentar participació

Entusiasme 

Adaptació del 

llenguatge

Característi-

ques de 

l’alumnat

DOCENTS

Capacitat d’adaptar-se 

a situacions

inesperades.

Espai, temps i 

material disponible.

Coordinació amb els

docents

Exemplificació

Fer preguntes

Deixar-se preguntar

Mostrar-se proper

Adaptació llenguatge

Diversitat dels

alumnes

Edat alumnes

Nivell alumnes

ALUMNES: 

Valoració de les 

activitats

Llenguatge ben 

adaptat

Emocionalitat

Motivació

Somriure

Xerrades massa

llargues /poca 

participació

To de veu

monòton o massa

baix

Seriositat

Tenir clar què pot

aportar el científic/a 

que el professor no 

pot



 L’alumant demana saber més de la persona que 

tenen davant

 Tenen molta curiositat sobre la vida professional i 

personal dels científics/ques

 Necessiten reconfigurar la imatge de ciència i 

científic/a

 Cal pensar quina visió de ciència volem transmetre. 

Esforç però per a tothom? Nomes per a alguns? Pura 

diversió? Una feina més? ...

EN RESUM,

QUÈ ENS DIUEN ELS I LES ALUMNES?



 Emoció i format importen molt als alumnes:

 Els pocs canvis en les aspiracions identificats

s’associen a activitats on els científics/ques estan

contents, emocionats, motivats i interaccionen molt

amb l’alumnat

Valoren la participació i la sensació de proximitat

(demanar el nom de qui pregunta, fer més preguntes, anar

demanant si estan seguint bé,..)

Els impressiona particularment que sonriguem o no…

EN RESUM,

QUÈ ENS DIUEN ELS I LES ALUMNES?



Què podem fer per 

tenir un impacte 

positiu?



ALGUNS CONSELLS…

➢ Anticipar els missatges que es volen transmetre 
no només respecte del contingut
➢ Respecte la ciència

➢ Respecte les persones que fan ciència

➢ Preparar bé la vostra presentació personal. 
➢ Destacar aspectes personals més enllà de la ciència 

(hobbies, inquietuts, familia,..)

➢ Presentar-vos com a equip o part d’un equip divers

➢ Destacar allò que pugui empatitzar (soc d’un bari 
com aquest, vaig estudiar en una escola molt 
similar,...)

➢ Relativitzar la vocació: quasi ningú ho té clar, molts 
camins porten a Roma, no descartar massa aviat,...



ALGUNS CONSELLS…

➢ Pensar alternatives /adaptacions del llenguatge 

científic formal (depenent de l’edat)

➢ Ús d’analogies ben pensades, paraules conegudes, 

imatges senzilles, ... (es pot demanar ajut als docents!!)

➢ Pensar en formes d’acostar-nos i de fer participar 

durant l’activitat

➢ incloure explícitament preguntes, votacions, dinàmiques, 

suport experimentals,...

➢ Donar molta importància a la part emocional

➢ to de veu, gestos, somriure, amabilitat, personalització, 

...



EN RESUM …

Recordar que allò important és que cada alumne 
marxi pensant que:

➢ La ciència que és útil per a gent com ella (cultura de 

l’alfabetització)

➢ Saber ciència t’ajudarà a ser més feliç: gaudir més, tenir més 
salut, consumir millor, tenir més oportunitats laborals, ...

➢ La ciència necessita gent també com ella (cultura de la 

diversitat)

➢ Necessitem gent molt diferent a la ciència

➢ Tu ets el tipus de persona que necessita la ciència

➢ La ciència no podrà ser sense ella (cultura de la participació 

RRI)

➢ Tu ets prou bona per a la ciència

➢ Tu pots participar de diferents formes a la ciència
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