
 

 

 
 
 

Que implica participar como CENTRO en 
Inspira STEAM? 

 
1. Compromiso, ilusión e ganas de promover as áreas STEAM entre o 

estudantado, especialmente entre as chicas. 
 

2. Rexistrarse como CENTRO en http://intranet.inspirasteam.net/. Seleccionar 
o nodo Pontevedra, completar os datos que se solicitan e inscribirse na edición 
activa. 

 
3. Coordinarse cas/cos mentoras/mentores para fixar os días e horarios de 

impartición das sesións do programa. Estas sesións desenvolveranse ao longo 
do curso académico 2021/2022 entre outubro e xaneiro. É recomendable non 
realizar máis dunha sesión á semana nin menos dunha cada tres semanas. 

 
4. Proporcionar as aulas e infraestruturas necesarias para impartir as 6 sesións do 

programa Inspira as nenas e nenos de 6º de Educación Primaria (nalgúns 
casos 1º de secundaria) en grupos reducidos (8 a 15 estudantes). 

 
5. A sesión 1 e 6 impartirase de maneira conxunta, rapazas e rapaces, e estará 

dinamizada pola(s) mentora(s) asignada(s) ao grupo. 
Durante as sesións 2 a 5: 

• As rapazas traballarán coa mentora asignada. 
• Os rapaces traballarán cunha mentora ou cun mentor 

 
6. Recoller e custodiar o consentimento informado que autorice ás nenas e 

nenos a asistir ás sesións de Inspira STEAM firmado polos titores legais de 
todos os participantes no programa. 

 
7.  P ao alumnado os cuestionarios previos e posteriores ás 6 sesións que a 

Universidad de Deusto deseñou como parte da implantación de Inspira 
STEAM nos centros e cuxos resultados contribúen á investigación en materia 
de educación con perspectiva de xénero. 

 
8. Pasar ao alumnado participante a enquisa de satisfacción sobre a experiencia 

Inspira STEAM co fin de proporcionar datos para a avaliación do programa. 
 

9. Participar nas accións de difusión que che permita a túa axenda. 
 

10. Participar nas accións de difusión que che permita a túa axenda. 
 
 

http://intranet.inspirasteam.net/


 

 

 
 

11. Para garantir a seguridade e a saúde de todas as persoas participantes, 
adaptarémonos e modificaremos o programa segundo as condicións 
imperantes de cada momento. 

 

 

+ info: 
Ana Caamaño 
Técnica de 
Captación Edificio 
Miralles 
As Lagoas, Marcosende 
+34 986 13 270 
inspirasteam@uvigo.es 
https://www.uvigo.gal/ven-uvigo/centros-
secundaria/steam/inspira-steam http://inspirasteam.net/ 
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