
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Programes de formació de 
professorat d’SpaceEU 

Carreres CTIM i habilitats per al futur 

Foment d’una  
Comunitat Espacial Europea  

jove, creativa i inclusiva  

Projecte finançat pel programa de la Unió Europea per a la recerca i innovació Horizon 2020, 
segons l’acord de subvencions número 821832. El contingut i les opinions del document 
corresponen als autors, i no representen la opinió de la Comissió Europea (CE) ni de l’Agència 
Executiva de Recerca (REA). Ni la CE i la REA es fan responsables de l’ús que es faci de la 
informació inclosa en aquest document. 
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Organització: European Schoolnet 

Públic a qui va 
dirigit: 

Professorat d'educació secundària en actiu 

Modalitat: En persona, en línia 

Descripció del curs 

Propòsit i objectius formatius 
Aquest programa de formació ha estat creat dins del marc del projecte spaceEU. Molts 

professors d'arreu d'Europa han d'actuar com a orientadors professionals com a part de 

les seves responsabilitats als centres educatius. I per complir aquesta funció, cal que 

coneguin quines professions dins de l'àmbit CTIM existeixen avui dia, i existiran en un futur, 

en diversos sectors laborals, especialment el secundari. L'objectiu d'aquest taller formatiu 

és que els participants es familiaritzin amb les diverses professions relacionades amb el 

CTIM i l'espai, posant especial èmfasis en les professions del futur als quals els estudiants 

d'avui dia, i per tant futurs professionals, tindran accés en els propers anys i dècades. 

Calendari del taller (estructura i durada) 
• Introducció: necessitat del taller i concepcions errònies del CTIM i l'espai (3 min aprox.) 

• Visió general dels projectes i els socis del taller (3-5 min aprox.)  

• Explicació de l'estructura del taller (2 min aprox.) 

• Treball en equip (35 min aprox.) 

- Pas 1: Els participants es divideixen en grups de 4 o 5 membres (2 min aprox.) 

- Pas 2: Els participants escullen una (o més d'una) font d'informació de les 3 fonts 

recomanades, i busquen un camí professional que encaixi amb l'estudiant o 

estudiants a qui fan classe (8 min aprox.) 

- Pas 3: Llavors cal que tinguin present quines habilitats són necessàries per 

progressar amb èxit en aquell camí professional, i que emplenin la fitxa 

corresponent (10 min aprox.) 
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- Pas 4: Cada grup debatrà què poden fer, o millorar, per ajudar els estudiants a 

desenvolupar aquestes habilitats a l'aula (13 min aprox.) 

- Pas 5 (opcional): Si hi ha prou temps, i conjuntament, els grups presentaran 

aquells resultats que creguin més interessants per a cadascun dels perfils 

professionals que han escollit. 

• Resum de la sessió (2 minuts) 

Pràctica guiada 
(Les activitats seran proporcionades per l'instructor de la formació) 

• Breu introducció del tema de les professions CTIM i concepcions errònies 

• Ajuda al treball en equip 

Pràctica individual 
(Activitats en les quals els participants se'ls demana que treballin individualment) 

• Els participants podran triar les fitxes professionals d'entre el material disponible, 

relacionat amb els següents programes: spaceEU, Space Awareness, TIWI i STEM 

Alliance. 

Pràctica en grup  
(Activitats en les quals els participants se'ls demana que treballin en grups)  

Els participants treballaran en grups, i triaran d'entre el material disponible aquell que 

considerin més interessant i, en la seva opinió, que més s’adigui a la informació 

professional que requereixen els seus alumnes (per perfils professionals); a continuació 

compartiran amb el grup què han après i de quina manera es poden desenvolupar les 

habilitats dels seus alumnes en la direcció del perfil escollit. 
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Recursos: 
• STEM Alliance: seminaris web amb professionals del sector STEM 

http://www.stemalliance.eu/webinars i documents amb informació professional 

relacionats amb els perfils professionals dels ponents. 

• SpaceEU/Space Awareness: Career Hub http://www.space-awareness.org/en/careers/ 

• TIWI: Informació professional i persones amb casos d'èxit, del 

ICThttp://tiwi.eun.org/category/career-materials 

Altres projectes i recursos relacionats: 

• STEM Careers toolkit (STEM Learning UK) 

• Hypatia material per escoles (Projecte Hypatia) 

• Perfils professionals (Siemens) 

http://www.stemalliance.eu/webinars
http://www.space-awareness.org/en/careers/
http://tiwi.eun.org/category/career-materials
https://www.stem.org.uk/resources/collection/103798/stem-careers-toolkit
https://www.stem.org.uk/resources/
http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=18234
http://www.hypatiaproject.eu/
https://www.siemensstemday.com/educators/career-profiles
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