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1. Pròleg 

El projecte CHOICE té com a objectiu innovar l'educació STEM i contribuir a la reforma política dels 
currículums de STEM a les escoles secundàries europees proporcionant als professors i estudiants 
eines i recursos que promouen l'enfocament STE(A)M, connectant les assignatures STEM amb les arts 
i totes les altres disciplines. L'objectiu és fer que les assignatures STEM siguin més atractives i 
tangibles per als estudiants, i així augmentar-ne l'interès en els camps STEM. En estimular la motivació 
dels joves per seguir estudis acadèmics i carreres professionals en aquests camps, CHOICE contribueix 
a formar una nova generació d'experts en CTIM (STEM) capaços d'abordar desafiaments socials i 
ambientals complexos. 

L'enfocament del projecte es basa en la participació activa de professors i estudiants de secundària, 
i la seva col·laboració amb experts externs de les institucions d'educació superior orientades a STEM 
(Institucions d'Educació Superior) i les empreses, involucrant-los en un procés de co-creació 
ascendent, desenvolupant i provant innovadors recursos educatius oberts interdisciplinaris (OER) i 
cursos massius oberts en línia (MOOC). 

Finalment, el projecte s'esforça per estimular la reforma dels sistemes educatius de la UE dirigint-se 
als responsables polítics i les principals parts interessades, i involucrant-los en un diàleg durant les 
taules rodones i en una conferència internacional a Brussel·les, amb l'objectiu de proposar un conjunt 
de recomanacions polítiques nacionals i de la UE. 

El document presentat «Recomanacions de política i promoció» va ser redactat per LLLP (Lifelong 
Learning Platform) i finalitzat amb la participació activa de tots els socis del projecte. L'objectiu de les 
recomanacions és donar suport a la reforma dels plans d'estudis escolars a nivell regional, nacional 
i europeu, passant de l'ensenyament STEM en sitges a un enfocament més interdisciplinari i orientat 
a la pràctica de l'educació STE(A)M, tal com es proposa al MOOC de CHOICE sobre educació STE(A)M, 
i integrant aquest innovador instrument digital als plans d'estudi escolars. 

El document resumeix les recomanacions que van sorgir a través de les taules rodones de les parts 
interessades (stakeholders) celebrades a tots els països participants en el projecte (Itàlia, Xipre, 
Grècia, Espanya, Bèlgica), el diàleg amb els contactes de la xarxa de la LLLP i les reunions celebrades 
en línia per involucrar les parts interessades d'altres països de la UE i actors a nivell europeu a l'àmbit 
de l'educació. La consulta dels responsables polítics i les principals parts interessades a les taules 
rodones que condueixin a recomanacions polítiques que donin suport al pas de l'educació STEM a 
l'educació STE(A)M a la reforma dels plans d'estudis escolars és una de les claus per incorporar l'acció 
CHOICE, d'acord amb l'objectiu general de la convocatòria Empoderar les parts interessades 
(stakeholders) clau en el desenvolupament i la integració de la innovació política. 
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2. Taules rodones de les parts interessades (stakeholders) i 
elaboració de recomanacions de polítiques 

Es va consultar conjuntament prop de 100 representants de les autoritats locals, la direcció escolar, 
el món acadèmic i les empreses que operen al camp de les CTIM (STEM) a través d'una sèrie de taules 
rodones per impulsar el debat conjunt i la reflexió sobre els resultats del projecte i per recopilar 
aportacions per a l'elaboració de recomanacions polítiques. Les taules rodones es van organitzar de 
manera que arribessin a almenys 16 representants per país soci, garantint alhora una presència 
equilibrada dels sectors esmentats. Els perfils dels participants incloïen professors universitaris, 
educadors, professors i responsables polítics locals a l'àmbit de l'educació que representen els governs 
locals, i representants d'empreses innovadores, 

L'objectiu principal de les taules rodones de les parts interessades era obtenir aportacions per 
elaborar recomanacions polítiques sobre com integrar els enfocaments STE(A)M a les activitats 
docents, reformant els plans d'estudis escolars a nivell regional, nacional i europeu. 

Per aconseguir-ho, els participants van reflexionar sobre temes com: 

● les polítiques actuals i els plans d’estudis escolars relatius a l’educació STEM, 
● la formació actual del professorat/enfocaments de les activitats d'ensenyament, 
● les necessitats actuals del mercat de treball, 
● rellevància pràctica del MOOC desenvolupat sobre l'educació STE(A)M, 
● els ensenyaments extretes dels assaigs pilot, 
● avaluació d'impacte tant als estudiants com als professors implicats, 
● interessos i motivació dels joves, etc. 

Les taules rodones amb les parts interessades van tenir lloc en el període posterior a la realització 
dels assaigs pilot, amb la qual cosa es van incloure els resultats pilot i les lliçons apreses. 

L'eina de bones pràctiques CHOICE@SCHOOL , així com les taules rodones de les parts interessades i 
les recomanacions de polítiques posteriors recolzaran la reforma del currículum escolar a través dels 
enfocaments i continguts proposats al MOOC sobre educació STE(A)M i els altres resultats del 
projecte. 
Per aquesta raó, els professors, els consells d’administració de les escoles i els responsables polítics 
en l’àmbit de l’educació participaran en el procés d’integració. 
 
El resum detallat i els resultats de les taules rodones de parts interessades organitzades a Itàlia, Xipre, 
Grècia, Espanya i Bèlgica estan disponibles en aquest document: “Country Stakeholder Round-tables 
Result”(Consultat el 21 de novembre del 2013 en anglès). 

  

https://drive.google.com/file/d/1WIhk2I2q0QphSx9EEVOGtxwQK4-2ty6O/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1WIhk2I2q0QphSx9EEVOGtxwQK4-2ty6O/view?usp=share_link
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3. Recomanacions de política 
Sobre la base de les consultes de taula rodona, s'ha dissenyat un conjunt de recomanacions polítiques 
com una sèrie de suggeriments sobre com aplicar eficaçment el MOOC sobre l'educació STE(A)M als 
plans d'estudis escolars existents a diferents nivells (regionals, nacionals i europeus). Les taules 
rodones amb les parts interessades també van impulsar els enfocaments STE(A)M a la formació del 
professorat, així com també van encoratjar les escoles i empreses a entrar en contacte entre si, creant 
així una experiència més completa de l'educació STEM per als estudiants. 

A través dels resultats del projecte i l'ús dels resultats aconseguits a cada fase del projecte, CHOICE 
pot ser un exemple inspirador de com promoure, avançar i garantir la qualitat dins de l'enfocament 
educatiu STE(A)M de l'ensenyament per promoure la educació STEM. 

Amb això al centre d'aquest document, se suggereix encaridament tenir en compte: 

 
A nivell local 
 

● Incorporar l’enfocament STE(A)M dins de l’ensenyament STEM. L'aprenentatge basat en 
l'experiència i la investigació són un avantatge enorme per als estudiants. Professors, 
pedagogs i educadors coincideixen que aquesta forma multidisciplinària d'ensenyament i 
aprenentatge s'ha d'introduir com més aviat millor (preescolar, educació primària), sense 
descurar-ne la importància en els anys superiors per demostrar la interconnexió de les 
disciplines, l'aplicació real dels coneixements teòrics i presentar possibles oportunitats 
acadèmiques i professionals, que poques vegades es limiten a una sola assignatura. Un 
element important d’aquesta acció requereix que l’aprenentatge STE(A)M es desenvolupi 
d’una manera entretinguda que augmenti l’interès i la motivació dels estudiants, la qual cosa 
es reconeix que té un impacte positiu en el seu rendiment acadèmic. 

● Proporcionar temps, recursos i entorns adequats per a la formació del professorat. 
○ La formació inicial del professorat i el desenvolupament professional continu han de 

ser obligatòries per actualitzar les metodologies i els enfocaments d'ensenyament, 
així com la seva experiència en la matèria amb els principis d'educació STE(A)M. Això 
també requereix garantir que els professors tinguin competències actualitzades per 
treballar amb eines digitals o fer servir recursos i metodologies innovadores. 

○ El temps dedicat a la formació també s'ha de recompensar, ja que el temps dedicat a 
treballar per evitar que els professors facin principalment una formació professional 
en el seu temps lliure, cosa que pot resultar en desmotivació i, finalment, conduir a 
l'esgotament a llarg termini. 

● Promoure el MOOC CHOICE com una eina útil en la innovació en educació STEM, ja que 
proporciona als professors tant una formació (mòdul 0) com recursos educatius preparats per 
utilitzar, inclosa l'orientació pas a pas per als mestres ajudant-los a preparar i prendre lliçons 
basades en STE( A)M, facilitant enormement tot el procés. 

● Promoure un enfocament interdisciplinari i una col·laboració més gran entre professors de 

https://mooc.euchoice.eu/home
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diferents matèries científiques. Els docents d'una institució educativa han de col·laborar per 
desenvolupar un projecte interdisciplinari de STEM i implementar-lo dins el temps 
d'ensenyament disponible a les assignatures corresponents, coordinant i implementant 
l'educació STEM mitjançant un enfocament interdisciplinari. Les mesures per facilitar-ho 
inclouen la descàrrega dels plans d'estudis escolars per brindar als professors oportunitats per 
proposar temes i activitats interdisciplinàries, així com el desenvolupament d'unitats docents 
relacionades amb les CTIM (STEM) i la prestació d'orientació als mestres sobre com 
implementar-ho. 

● Promoure el lideratge escolar que motiva, tranquil·litza i proporciona els recursos per garantir 
que els mestres puguin superar les barreres i se'ls animi a perseguir iniciatives d'èxit de STEM. 

● Convidar les institucions i autoritats locals a conèixer el camp de l'educació i les iniciatives de 
CTIM (STEM), per tancar la bretxa entre les parts interessades en l'educació i la formació i les 
autoritats de nivell superior. 

● Implementar un sistema de recompenses per als professors que fan treball addicional 
relacionat amb STEM. La participació en projectes finançats per Europa i en la formació de 
desenvolupament professional relacionada amb l'educació STEM és principalment voluntària 
a tota la UE i els professors que participen en el seu temps lliure no tenen les seves 
experiències degudament reconegudes i són insuficientment remunerats financerament. Això 
representa un enorme potencial sense explotar, ja que els mestres tenen les habilitats per 
iniciar iniciatives STEM, però no tenen experiències adequadament reconegudes, i fan que les 
institucions educatives estiguin mal equipades per recopilar dades sobre les habilitats 
existents dels seus educadors i planificar adequadament les activitats coordinades de STEM. 

● Donar suport i compartir iniciatives locals. Les iniciatives valuoses d'educació STEM a nivell 
local es posen en marxa sense prou visibilitat. Les iniciatives locals s'han de recolzar i 
compartir a través de més campanyes i activitats de promoció, per tal de promoure'n la 
visibilitat i fomentar l'aprenentatge mutu. 

● Garantir l'ensenyament basat en el context. En absència d'ensenyament en context, les 
matemàtiques i les ciències poden ser massa abstractes o teòriques, cosa que tendeix a 
disminuir l'atractiu dels temes per als estudiants, alhora que els prepara inadequadament per 
a les interconnexions entre les assignatures escolars i la seva aplicació pràctica . 

● Reconèixer la participació dels estudiants en la presa de decisions sobre els programes 
educatius i el desenvolupament curricular. Els estudiants han de ser escoltats i tenen dret a 
influir plenament en la vida escolar diària en tots els aspectes, inclòs l'ensenyament de les 
disciplines STEM. Els estudiants escolars són els grups destinataris finals, per tant, comprendre 
què els motiva i quin format se senten més atrets és la manera d'involucrar més estudiants en 
l'educació i les carreres STEM. No només han de ser escoltats en assumptes que els 
concerneixen, sinó que han de ser reconeguts com a socis i experts en igualtat a l'hora de 
governar les escoles. La participació dels estudiants a l'educació també s'ha d'abordar des 
d'una perspectiva més àmplia. Els estudiants han de participar en la presa de decisions a les 



 

 

      
El suport de la Comissió Europea a la producció d'aquesta publicació no constitueix una aprovació dels continguts, que només reflecteixen les 
opinions dels autors, i la Comissió no pot ser considerada responsable de l'ús que es pugui fer de la informació que conté. 

institucions educatives.1 L’enfocament de co-creació aplicat al desenvolupament de CHOICE 
Open Educational Resources podria ser un exemple exitós de la participació d'aquests 
estudiants. 

● Connectar els estudiants amb mentors de diverses professions. Això permet als estudiants 
visualitzar els seus possibles itineraris professionals mentre veuen com s'implementa STEM a 
diverses empreses. L'enfortiment de la connexió entre els joves i les escoles i les petites i 
mitjanes empreses (PIME) té el potencial d'obrir noves vies perquè els estudiants 
comprenguin el valor de les CTIM (STEM). Les visites de camp com les organitzades dins del 
projecte CHOICE poden ser una possible manera d'ajudar els estudiants a obtenir una idea 
més complexa d'una varietat de professions STEM i l'experiència va obrir una perspectiva nova 
de les seves futures trajectòries professionals. 

 
A nivell regional i nacional 
 

● Desenvolupar marcs comuns per a l'educació STEM, basant-se en els existents, com el marc 
curricular del projecte CHOICE, establint comuns: 

○ Enfocaments 
○ Objectius 
○ Guies per a la formació i adopció de bones pràctiques 
○ Canals de comunicació i intercanvi d'experiències 
○ Pràctiques d’avaluació i indicadors de competència 

● Impulsar la col·laboració entre les escoles i altres parts interessades en l’educació. La 
comunicació i l'intercanvi continus entre les escoles, altres institucions educatives, les 
universitats, els centres de recerca, els agents del mercat laboral i els responsables polítics a 
tots nivells són necessaris per trobar significat i valor al llarg de les rutes d'aprenentatge , cosa 
que es pot fer millor si són més interdisciplinaris i estan més vinculats a les comunitats 
circumdants. L'aprenentatge ja no es limita a l'aula i les col·laboracions STEM es basen en 
l'experiència d'una àmplia gamma de parts interessades que proporcionen coneixements 
altament específics als estudiants i també competències i idees pràctiques. Alhora, la 
col·laboració contínua amb les universitats pot guiar millor els estudiants en l'accés a 
l'educació terciària, i seguir estudiant les assignatures STEM en aquest context. Quan la taxa 
d'atur és particularment alta, l'aprenentatge STEM pot contribuir a promoure la possibilitat 
d'una feina significativa a la zona. Els estudiants han de poder imaginar les futures professions 
accessibles al camp de STEM (a la seva pròpia regió/país), tenir una idea del que poden fer 
amb les assignatures STEM i per què és important estudiar-les. 

● Abordar les bretxes de gènere a l'educació STEM. És molt important que les nenes i les dones 
siguin igualment encoratjades a seguir l'educació STEM com els seus homòlegs masculins. Cal 

 
1 OBESSU Position Paper Participació democràtica dels estudiants d'escola adoptada a l'Assemblea General del 
27 al 28 de 2013, Haapsalu 

https://www.euchoice.eu/_files/ugd/6c0a6f_ea0b73b82ad54abd8e109f2eef447140.pdf
https://www.euchoice.eu/_files/ugd/6c0a6f_f71673b89fae4baab73030ab957865e6.pdf
https://www.euchoice.eu/_files/ugd/6c0a6f_f71673b89fae4baab73030ab957865e6.pdf
https://www.obessu.org/site/assets/files/1313/2013_-_position_paper_democratic_participation_of_school_students.pdf
https://www.obessu.org/site/assets/files/1313/2013_-_position_paper_democratic_participation_of_school_students.pdf
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destacar més models a seguir de dones reeixides que treballen a STEM alhora que prenen 
mesures que fan que l'educació STEM sigui més interseccional. 

● Assegurar la inversió estratègica i a llarg termini a l'educació STEM. Per aconseguir un canvi 
real cal planificar amb molta anticipació, avançant cap a la inversió estratègica i a llarg 
termini. L'evidència empírica mostra que quan la inversió en polítiques d'educació STEM es 
realitza a nivell primari i secundari, els resultats experimentats durant un període de 8 anys 
poden ser una participació més gran dels estudiants en les assignatures STEM a nivell terciari, 
i s'observa un augment de la participació de les dones a l'educació terciària i l'ocupació basats 
en STEM. Partint d'una visió política precisa que torna amunt i avall, creant la situació 
adequada en què cada mestre pot sentir-se recolzat, compartint les millors pràctiques perquè 
també són molt útils per evitar errors.2 

● Canviar l’enfocament de l’acumulació de coneixement de contingut a proporcionar una 
educació més holística amb connexions amb la societat i el mercat laboral. El currículum 
escolar s'ha d'estructurar al voltant d'un model d'aprenentatge que no promogui només la 
transmissió del coneixement. L'enfocament ha de recaure en les necessitats dels estudiants, 
també des d'una perspectiva socio-emocional. Els docents i els educadors han de centrar-se 
en l'estructura de les activitats, no en termes d'execució, sinó en termes de comprensió 
conceptual dins un context, un escenari o un cas real perquè puguin practicar aquestes 
habilitats en context. Aprenentatge que fomenta les connexions a través de diferents 
competències i habilitats, alhora que incorpora altres camps, més enllà de les polítiques 
d’ocupació que es creuen amb l’impacte comunitari i social. 

● Reforçar un circuit continu de comunicació i intercanvi entre l'aprenentatge, la innovació i 
el mercat laboral per fomentar la identificació d'oportunitats de canvi social. Identificar les 
necessitats actuals i especialment futures del mercat laboral i comunicar-se regularment amb 
les escoles per permetre actualitzacions curriculars i garantir una adaptació al 
desenvolupament holístic de les competències STE(A)M dels alumnes, estimulant la seva 
curiositat i desig d'aprendre, cosa que sense dubte pot tenir efectes positius també pel que fa 
a locupabilitat. És necessari promoure l'aplicació pràctica i les possibles oportunitats 
professionals a través de l'ensenyament de CTIM (STEM) en un context més ampli (econòmic, 
social, mediambiental, etc.). Aquestes pràctiques poden ser recolzades a través de Living Labs. 
Existeixen a diferents països de la UE i estendre'ls als estudiants de secundària, recolzant així 
les seves habilitats empresarials, mostrant la connexió amb la pràctica i donant una visió més 
clara d'una carrera futura idealment al territori, poden beneficiar en gran mesura la promoció 
de l'educació STE(A)M. 

● Participació del sector privat. Es pot incentivar el sector privat a finançar la col·laboració amb 
les escoles i el sector educatiu, sota directrius clares i reglaments de supervisió de les 
autoritats nacionals ia condició que la seva participació no obstaculitzi la llibertat acadèmica, 
no promogui la comercialització i comercialització de l'aprenentatge i no amplieu les bretxes 

 
2Dades sobre laevolució dels graduats a MST (Maths, Science & Technology) en educació superior a la 
comunitat flamenca a Bèlgica  

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pilot-living-labs-jrc_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pilot-living-labs-jrc_en
https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-07/STEM-actieplan%20cijfergegevens.pdf
https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-07/STEM-actieplan%20cijfergegevens.pdf
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d'accessibilitat per als alumnes. El suport i la inversió de la indústria privada podrien 
proporcionar-se proporcionant materials de capacitació, eines o ajudant les institucions 
educatives a cobrir els costos del material educatiu STEM, a fi de no només recaure en les 
institucions educatives i les famílies. És rellevant per a totes les àrees de l'educació tenir 
l'equip i les eines adequades per ensenyar adequadament, però això és particularment cert 
per a l’educació STEM a causa del costat aplicat i pràctic de la mateixa. La situació encara és 
més complicada a la llum de la pandèmia de COVID-19. Atès que aquesta col·laboració amb 
les empreses és important i pot ser beneficiosa tant per als estudiants com per a les empreses, 
cal incentivar-se a treballar amb l'escola, els professors i els estudiants per donar suport al 
desenvolupament de les competències STEM. 

● Invertir en educació i formació per promoure l'aprenentatge STEM. Assegurar un nivell 
adequat de finançament de les infraestructures per donar suport a la implementació d'eines 
digitals, juntament amb el temps i el finançament per a la formació del professorat, que ha de 
formar part del pla estratègic dels ministeris d'educació i escola. Aquestes estratègies 
d’inversió també han d’equipar a les escoles amb dispositius digitals i connexions Wi-Fi, així 
com per proporcionar als professors i estudiants la formació pertinent sobre com utilitzar els 
dispositius digitals i les eines digitals. 

 
A nivell europeu 
 

● Invertir en Educació i Formació per promoure STEM. Vincular les recomanacions del 
Semestre Europeu i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència amb un nivell adequat de 
finançament de les infraestructures per donar suport a l'aplicació d'eines digitals, juntament 
amb el temps i el finançament per a la formació de professors. Cal augmentar la promoció de 
les fonts disponibles de la UE per al finançament, la formació i les oportunitats de mobilitat 
per a escoles, professors i estudiants. Això implica una millor facilitació de l'accés de les 
escoles (també a les zones rurals, veïns desafavorits, etc.) al finançament. Moltes escoles no 
disposen dels recursos necessaris (principalment recursos humans i capacitats) per sol·licitar 
finançament, inscriure's a diversos programes o mantenir i administrar la seva participació en 
projectes europeus. 

● Superar la fragmentació actual de la política, la investigació i les pràctiques educatives 
STEM. Confrontar els diferents projectes Erasmus+ que treballen actualment en el 
desenvolupament de marcs a escala de la UE sobre l'aplicació de l'educació STE(A)M per tal 
de desenvolupar un marc aprovat per la UE per facilitar els vincles entre la política, la 
investigació i les pràctiques. En aquest sentit, els responsables polítics poden fer ús del marc 
curricular STEM del projecte CHOICE com a recurs essencial per al marc aprovat per la UE. 
Alhora, cal establir un punt de coordinació dins de les inspeccions/administracions escolars a 
nivell local sobre els temes STEM. 

● Fomentar la igualtat d’accés a l’educació STEM a les escoles de tota la UE. Hi ha diferències 
significatives en la inversió, les polítiques i els marcs metodològics a les escoles de diferents 
països europeus pel que fa a l'ensenyament de l'educació STEM. Un nombre insuficient 

https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans
https://commission.europa.eu/publications/2022-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en
https://www.euchoice.eu/_files/ugd/6c0a6f_f71673b89fae4baab73030ab957865e6.pdf
https://www.euchoice.eu/_files/ugd/6c0a6f_f71673b89fae4baab73030ab957865e6.pdf
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d'Estats membres ha implementat l'aprenentatge del context en la mesura que cal i la UE 
hauria de supervisar de manera més sistemàtica aquesta situació i donar suport als Estats 
membres perquè aprenguin mútuament sobre com poden impulsar l'accés. 

● Garantir que els sistemes educatius segueixin el ritme del desenvolupament tecnològic. Els 
sistemes educatius han de preparar els joves per al futur, equipant-los per fer front als 
desafiaments existents, però també per acceptar els canvis als llocs de treball futurs. Per tant, 
la UE ha de proporcionar als països una investigació addicional sobre l'impacte de les eines 
digitals en els resultats educatius que demostrin la seva eficàcia en el suport als resultats 
educatius per als alumnes i com se'n pot mantenir l'ús. La UE també ha de proporcionar 
formació a les parts interessades sobre com adaptar els seus plans d'estudi nacionals perquè 
les escoles disposin d'un marc on els professors i els dirigents escolars puguin desenvolupar 
plans de treball. 

● Promoure i millorar millor la plataforma existent per recollir tots els projectes 
STEM/STE(A)M de la UE per assolir un impacte col·lectiu i sostenible. Serà útil reunir tots els 
recursos i eines disponibles (coneixement teòric, així com activitats pràctiques) en un espai 
comú perquè el treball desenvolupat pugui ser sostenible i impactant, seguint l'exemple de la 
Coalició d'Educació per al Clima. Sovint, els recursos educatius realitzats amb fons europeus 
són de codi obert, però al final del projecte, la plataforma en línia creada per a aquest fi ja no 
és accessible a causa de la manca de fons. La coalició STEM, així com altres plataformes 
existents (com la Plataforma Europea d'Educació Escolar) són un pas en aquesta direcció, però 
la informació recopilada en aquestes plataformes encara sembla estar massa fragmentada, i 
lamentablement cap representa un marc integral per a l'aprenentatge STEM a l'escola. 

● Desenvolupar pedagogies i instruments a escala europea per satisfer les necessitats reals 
dels alumnes i professors de STEM, així com de les institucions d'educació superior i el mercat 
laboral, com el MOOC CHOICE: una eina per a l'ensenyament STE(A)M que dóna accés a 
professors i alumnes a una àmplia gamma de material educatiu d'aprenentatge. 

● Fomentar el caràcter multilingüe del material didàctic. Els recursos disponibles sobre 
l'ensenyament de les disciplines STEM sovint estan en anglès, i no tots els professors són 
capaços d'apropiar-se'n o tenen temps per traduir-los al seu propi idioma. La traducció de les 
unitats docents és una qüestió pràctica que cal abordar a través del finançament de la UE: els 
recursos disponibles s'han de traduir a totes les llengües oficials de la UE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://education-for-climate.ec.europa.eu/community/
https://www.stemcoalition.eu/
https://school-education.ec.europa.eu/
https://mooc.euchoice.eu/home
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