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KitchenLab4Kids
KitchenLab4Kids (K4K) és un projecte que
reuneix a professors, pares i estudiants en
pràctiques interessats en nous mètodes per a
ensenyar STEM als nens i nenes de 2 a 6 anys.

STEM són las sigles en anglès de Science,
Technology, Engineering i Mathematics. Les
assignatures STEM són cada vegada més
importants en el món actual i els estudiants
necessiten començar des d’una edat primerenca.

El projecte
KitchenLab4Kids és un projecte destinat a trobar els millors mètodes d’ensenyament de les
assignatures STEM per a nens i nenes de dos a sis anys. El projecte s’està desenvolupant des de
2018.

La idea del projecte és el resultat d’un treball d’un grup d’investigadors de de 4 països europeus
diferents: Itàlia (FPM a Milà i LUMSA a Roma), Irlanda (DCU a Dublín), Espanya (UIC a Barcelona) i
Polònia (AIK de Cracòvia).

La seva finalitat és promoure un intercanvi internacional de bones pràctiques i experiències al
foment de l’aprenentatge actiu de les ciències en educació infantil. Els investigadors també
pretenen implicar als pares en el desenvolupament de les activitats per estimular als nens en
l’aprenentatge de les ciències mitjançant l’ús de jocs i experiments amb aliments.
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Educació científica per infantil
El paper de la ciència a l’educació bàsica, sobretot a les escoles preescolars, és fonamental per
desenvolupar la comprensió sobre el món que ens envolta.

Els continguts bàsics i les habilitats del procés
científic es desenvolupen ja a la infància i aquest
desenvolupament continua durant tot el procés
d’aprenentatge.

L’ensenyament de les ciències per nens i nenes
molt petits és certament un repte. És necessari
establir una connexió entre el coneixement del
món real i el coneixement científic, és a dir, entre
el “joc” i “l’aprenentatge escolar”.

Els estudis han demostrat que els primers experiments científics realitzats a l’aula d’infantil
milloren el desenvolupament dels coneixements i les habilitats científiques dels nens i de les
nenes.

Per això, cal promoure l’educació científica des de l’escolar preescolar per ajudar-los a adquirir
coneixements científics i una mentalitat científica.

L’ensenyament de les ciències no només abasta els continguts, com les fórmules, l’aritmètica o el
món animal i mineral, sinó també les habilitats de procés, la creativitat, l’experimentació i la
resolució de problemes. Al presentar als alumnes lliçons interessants i atractives, podem donar
suport a les exploracions sensorials del món dels nens i nenes de 2 a 6 anys i proporcionar-los
coneixements I habilitats per a l’aprenentatge de la ciència al llarg de la vida a més de l’estima per
la natura.

Per a qui és aquest projecte?
El projecte KitchenLab4Kids compta amb la
participació de professors en pràctiques de de llars
d’infants i preescolar, mestres i pares que ajuden als
nens i les nenes de dos a sis anys a connectar la
ciència amb el món real i amb els seus propis
interessos i objectius.
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S’ajudarà als nens a relacionar la cuina amb la ciència, utilitzant enfocaments divertits per
ajudar-los a veure els aliments com un objectiu d’investigació.

És important que els pares participin en aquestes activitats per animar als seus fills a explorar els
conceptes científics a través d’un senzill laboratori utilitzant elements com espelmes, gots i
balances, també disponibles a casa.

Després, els nens poden discutir les seves idees amb els seus pares i explicar les seves
experiències i observacions a classe.

Activitats del projecte
La idea és presentar una sèrie d’activitats, jocs,
cants, poemes i cançons per introduir als nens
en el món de STEM.

Les activitats proposades han sigut provades
per estudiantes d’educació, així com per
professors de preescolars i primària.

Aquestes activitats es poden trobar a l’enllaç de
la web http://kitchenlab4kids.eu/

La idea d’un laboratori basat en els aliments i en els procediments de transformació dels mateixos
tenen com a objectiu potenciar l’aprenentatge actiu mitjançant enfocaments multisensorials,
multidisciplinaris i pràctics. D’aquesta manera, es fomentarà la capacitat de pensament crític en
abordar els contextos culturals i mediambientals a l’ensenyament de la ciència a través de la cuina
i es promourà l’amor del nen sobre la ciència.
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Participació dels pares a una comunitat
En visitar el lloc web de KitchenLab4Kids, els pares
tindran l’oportunitat de conèixer a altres pares
interessats en l’educació STEM a infantil. A la
plataforma del lloc web, els pares poden trobar
recursos i materials addicionals i compartir
experiències i preocupacions sobre l’educació
STEM dels seus fills.

A més, els pares també poden comunicar-se amb els professors de STEM per l’educació infantil
per obtindre surgències d’activitats i formes de donar suport a l’educació STEM a casa. En aquesta
època de pandèmia de Covid, els pares necessiten estratègies per donar suport a l’educació dels
seus fills.

Kit d’eines per pares
Els investigadors proporcionaran un conjunt de documents pels pares que inclouen directrius i
recomanacions per les activitats STEM en els nivells de preescolar. Aquest conjunt d’eines estarà
disponible tant en versió impresa com en línia i es traduirà en quatre idiomes (polonès, italià,
irlandès i castellà) pels pares interessats a desenvolupar habilitats STEM en una etapa primerenca
del desenvolupament.
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Website
For further and updated information about this project please see: http://kitchenlab4kids.eu/

Social media
Facebook: https://www.facebook.com/KitchenLab4Kids-109904723897139

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCA7UdkiVACILTQ_hdLFJuyA

Video teaser
https://www.youtube.com/watch?v=n-kj5XNIcvg

Contacts
Project Coordinator

Dorota Zdybel - AIK (Poland)

Contact us

http://kitchenlab4kids.eu/?page_id=2125/#contacts
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K4K - Kitchen Lab 4 Kids is an Erasmus+ KA2 project 
(2018-2021). The project aims at proposing 
interdisciplinary activities in an integrated teaching 
context that allows pre-schoolers to develop STEM skills 
while practicing exciting science at the same time.

Go to the website
and discover

the Teaching Set,
with resources

addressed to
preschool teachers,
University teachers

and researchers:
kitchenlab4kids.eu
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