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El progrés, la prosperitat i el benestar estan a l’abast 
només d’aquells països que aposten, de manera decidida, per la 
societat del coneixement. Per avançar cap a una societat més 
justa, més culta, més cívica, més oberta, més competitiva i més 
democràtica no hi ha dreceres. Cal prioritzar la formació, reforçar 
la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació, 
transformar-ho en riquesa, en creació d’ocupació d’alta qualitat i 
en treball a llarg termini i permetre el creixement sostenible de 
l’economia."

Societat del coneixement

Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement 2020
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Totes les previsions apunten al fet que els 
països europeus hauran de cobrir milions de llocs 
de treball qualificats en disciplines STEM durant 
els propers anys, alhora que es constata un 
desequilibri entre aquestes previsions i la baixa 
proporció d'estudiants que escullen estudis en 
aquests camps.

"

Desequilibri llocs de treball STEM i 
nombre d'estudiants en aquests camps

Pla STEMCAT. Generalitat de Catalunya. 2017



VOCACIONS CIENTÍFIQUES

4



VOCACIONS CIENTÍFIQUES

5

És necessari despertar 
vocacions científiques
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Situació de la ciència a l’escola 

"La puntuació de Catalunya entre PISA 
2003 i PISA 2018 ha disminuït 13 punts 
en la competència científica i 4 punts en 
la competència matemàtica."
PISA 2018: síntesi de resultats (2020).
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

PISA 2018
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CIÈNCIES (4t primària)

"Entre les comunitats autònomes 
participants, Castella i Lleó, Principat 
d'Astúries i la Rioja presenten unes 
puntuacions mitjanes en ciències 
significativament més altes que la 
mitjana de països OCDE i el total UE 
i, també, significativament més altes 
que les de la Comunitat de Madrid 
que, alhora, obté un rendiment mitjà 
en ciències significativament més alt 
que el de Catalunya i que el de la 
mitjana d'Espanya."

Distribució per percentils i puntuacions mitjanes estimades en ciències amb interval 
de confiança al 95% per a la mitjana poblacional.

Trends in International Mathematics and Science Study 2019

Situació de la ciència a l’escola
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Situació de la ciència a l’escola

MATEMÀTIQUES (4t primària)

"Entre les comunitats autònomes 
participants, Castella i Lleó i la Rioja 
presenten unes puntuacions mitjanes en 
matemàtiques al voltant de la mitjana de 
països OCDE i significativament més 
altes que les de les altres tres comunitats 
autònomes, mentre que Catalunya té un 
rendiment significativament inferior al de 
les altres."

Distribució dels resultats de matemàtiques (percentils) i puntuació mitjana estimada amb 
interval de confiança al 95% per a la mitjana poblacional.

Trends in International Mathematics and Science Study 2019
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Diversos estudis mostren que durant 
l'educació primària i els primers cursos d’ESO 
són les edats en les quals l’alumnat desenvolupa 
les vocacions científiques."

Despertar vocacions científiques

Pla STEMCAT. Generalitat de Catalunya. 2017
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Petits Talents Científics
Programa d’actualització científica i tecnològica per a mestres d’educació 
infantil i primària, que fomenta l’experimentació, la indagació i la descoberta 
per estimular la curiositat i l'interès per les STEAM a l'alumnat.

Formació presencial i 
en línia (docents)

Aplicació a l’aula
(docents - alumnat)

“Congrés científic"
(alumnat)

Actualització científica
i tecnològica

Projectes d'aprenentatge
amb sentit

Comunicació 
científica

Formació certificada pel Departament d’Educació (20 hores).

Etapes del projecte:

Es treballa i se certifica:
• Competència STEAM
• Competència en 

comunicació científica

Es treballa i se certifica:
• Competència STEAM

Es treballa i se certifica:
• Competència STEAM
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Petits Talents Científics

Curs 2022-2023:
10a edició a Barcelona
3a edició a l'Hospitalet de Llobregat
2a edició a la Garrotxa

Participants en diferents edicions de PTC 
(període 2013 - 2022)

Centres 163

Docents 763

Alumnat 19.125

Web dels llibres de Petits Talents Científics llibrespetitstalents.fundaciorecerca.cat
(període 30 març de 2020 - 28 febrer de 2023)
3.499 usuaris únics. 31.479 visualitzacions de pàgines

Llibres digitals amb recull de les millors pràctiques, experiments, orientacions 
didàctiques i recursos de diferents temàtiques STEAM.

Impacte del projecte:

VOCACIONS CIENTÍFIQUES

https://llibrespetitstalents.fundaciorecerca.cat/
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Petits Talents Científics

Curs 2023-2024
11a edició a Barcelona
4a edició a l'Hospitalet de Llobregat
3a edició a la Garrotxa
1a edició a Girona
1a edició a Tarragona
1a edició a Lleida

Creixement assegurat:

Cursos
2022-
2023

2023-
2024

2024-
2025

2025-
2026

2026-
2027

2027-
2028

2028-
2029

2029-
2030

Nombre de PTC 3 6 9 12 15 18 21 24

Centres màxim de primària 100 175 250 325 400 475 550 625

Nombre màxim de docents 200 350 500 650 800 950 1100 1250

Nombre màxim d'alumnat 5.000 8.750 12.500 16.250 20.000 23.750 27.500 31.250

25 % centres de 
primària de Catalunya

Possibilitat de creixement:

Curs 2022-2023:
10a edició a Barcelona
3a edició a l'Hospitalet de Llobregat
2a edició a la Garrotxa

VOCACIONS CIENTÍFIQUES
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Models de relació
PTC l'Hospitalet de Llobregat

PTC Garrotxa

PTC Girona, Tarragona i Lleida

PTC Barcelona- Publicoprivada

- Privada

- Pública

Competitivitat
territorial



Pg. Lluís Companys, 23
08010 Barcelona

T. 93 268 77 00
F. 93 268 37 68
www.fundaciorecerca.cat

Vocacions
científiques 
dels joves

Març 2022


