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Innovar per a retrobar l’escola del s. XXI  

 

Introducció i context 

Els canvis produïts a finals del s. XX, amb el pas d’una societat industrial a la societat de 

coneixement, han fet trontollar les bases en les quals tothom havia estat format i educat, 

perquè hem passat de la uniformitat com a base de l’aprenentatge a un canvi de 

paradigma, amb l’aparició de l’accés universal a la informació. 

Innovar, en aquest nou context, suposa fer un pas més endavant i conduir l’educació a la 

nova realitat existent, tenint sempre en primer pla que l’objecte de l’aprenentatge són els 

nostres infants i joves, a qui eduquem i formem per al món que els ha tocat viure. 

Però fins a quin punt innovem en educació? Tret de la introducció de les tecnologies 

d’aprenentatge i coneixement (TAC) a les aules, quins canvis reals nous s’han dut a terme 

que no estiguessin ja escrits anteriorment? L’autèntica innovació no l’hem de veure des 

del punt de vista de grans descobriments, sinó que, gràcies a l’evolució de l’accés a la 

informació, la podem dur a la pràctica. I seria aquest posar a la pràctica moltes teories i 

evidències de com aprenem les persones on rau, en educació, l’autèntica innovació. 

Però de teories n’hi ha hagut moltes, des de la visió clàssica d’inteŀligència de Leweis 

Terman, fins a les noves investigacions basades en una concepció global de 

l’aprenentatge de Daniel Goleman. Calia, doncs, posar-se al dia i fer una mirada al món, 

definir quins principis volem i com preparem persones competents no només per a l’àmbit 

econòmic, sinó també, i molt més important, per a l’àmbit personal i democràtic. 

La societat i el món laboral necessiten persones molt més preparades que no pas el segle 

passat. Les habilitats, les competències i els valors seran essencials per a aquesta nova 

realitat. No podem continuar identificant inteŀligència amb la simple acumulació de saber 

i continguts, com si les persones haguéssim de ser enciclopèdies. Necessitem persones 

que sàpiguen què fer, que sàpiguen gestionar la gran quantitat d’informació existent i 

trobar respostes als nous problemes. Hem de deixar la mecànica per a les màquines i 

dedicar més temps a allò que és essencial, i donar molt més pes a l’aprendre a aprendre, 

a conèixer-se a un mateix i a les potencialitats de cadascú, a la relació amb els altres, a 

gestionar les emocions, a saber treballar amb la informació per a poder-la transformar en 

coneixement. Sobretot hem de potenciar en tot moment que els infants i joves es plantegin 

preguntes o reptes que han de resoldre, perquè sense preguntes no hi ha respostes. 

No podem pretendre que tots siguem iguals i que estiguem motivats per les mateixes 

coses sense aprofitar les diferents inteŀligències que hi ha a l’aula. Tothom és inteŀligent! 

Davant nostre tenim enginyers, mecànics, futbolistes, advocats, polítics, artistes…, i 

l’escola té l’obligació de fer cristaŀlitzar tot aquest potencial en ells. Per aquest motiu, i 

des de la creença que l’escola pot ajudar a fer créixer cada un dels nostres infants i joves, 

i des del punt de vista que existeixen moltes inteŀligències que podem potenciar o frustrar, 
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construïm amb molta cura el desplegament de l’aprenentatge al nostre centre, o almenys 

això pretenem. 

Hi ha qui creu que l’escola pot canviar el món; sincerament, crec que el que podem 

canviar són les persones. Si les eduquem i formem per a la realitat amb la qual es trobaran, 

potser millorarem almenys la seva felicitat i canviarem alguna cosa. L’escola no pot ser 

una simple obligació per als infants i joves, cal que sigui útil i motivadora, un lloc autèntic 

de vida compartida i d’aprenentatge en comú i que els ajudi a créixer i a entendre el món 

que els ha tocat viure. 

Cal, doncs, fer el que toca en cada moment. Fa més de trenta anys que molts docents del 

meu centre viatgem per Europa per veure models educatius que es puguin implantar a 

l’escola —no reproduir, sinó adequar. Hem vist i après moltes coses; malgrat tot, els 

canvis necessaris són molts i molt lents, massa lents, en algunes ocasions per manca de 

recursos, en d’altres, per manca d’experiència en la manera d’aplicar-los, per pors de les 

famílies o de trencar la zona de confort, però sobretot per un bagatge educatiu que duem 

tots a la nostra motxilla i per manca de temps per a reflexionar, que ens porta, potser per 

comoditat, a continuar fent el de sempre. 

 

Context actual i amenaces 

El sistema educatiu a Catalunya ha introduït un nou marc curricular, amb una lletra petita 

que als docents els costa interpretar. El problema està en la mirada, si seguim focalitzant 

l’aprenentatge des del punt de partida dels continguts, la interpretació que farem serà la 

tradicional i res no canviarà. Si, en canvi, traslladem la mirada a l’alumnat i al seu 

potencial, les transformacions seran efectives. 

Però no solament els docents tenen dificultats a l’hora d’interpretar la lletra menuda, el 

mateix Departament d’Ensenyament té també força incongruències en el desplegament i 

l’aplicació d’aquest marc curricular. No estic parlant de culpables en cap cas, tots estem 

en el mateix carro i volem millorar la formació dels nostres infants i joves. El que passa 

és que quan l’objectiu que ens marquen o ens marquem són la superació d’unes proves, 

els docents enfoquen l’acció didàctica a superar-les i s’obliden dels altres mil aspectes 

molt més importants que intervenen en el desenvolupament personal. 

Per exemple, fixem-nos en les Proves de Competències Bàsiques. Tots estaríem d’acord 

que si de dos centres, un es dedica a preparar diàriament les Proves de Competències 

Bàsiques de sisè o quart d’ESO i l’altre treballa d’una manera més competencial i des 

d’una visió més sistèmica de la formació personal de cada alumne, el que traurà millors 

resultats en les proves serà el primer i seguirem valorant a les escoles en funció d’aquests 

resultats. Per què passa això? Doncs perquè el sistema no disposa encara de bons 

indicadors del que hauria de ser un bon centre educatiu per a assolir la lletra petita. Això 

es repeteix també al batxillerat vers les PAU, la qual cosa explica que el batxillerat molt 
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sovint acabi sent dos anys de martiri desaprofitats per a tots aquells que ho hem sofert i 

ho sofreixen, només semblant a la «mili», on et deien que et faries un «home». 

Cal lluitar contra els principis de fa més d’un segle, contra la visió social d’inteŀligència 

i ajudar a entendre el concepte de competència. Si no ho fem, acabarem coŀlapsant el 

sistema, ja que el que farem és no treure allò que no funciona i conviurem entre el passat 

i el que volem de futur, acumulant i afegint pressió sobre l’alumnat, una pressió que es 

farà insostenible. 

 

Com vam començar a fer els canvis al nostre centre? 

Fins aquí no he dit res de nou que no s’hagi escrit abans, però calia contextualitzar per a 

entendre molts dels canvis que, des de l’Institut Escola Jacint Verdaguer, estem duent a 

terme no sense dificultats. 

La primera gran reflexió va sorgir d’una mirada més profunda del que passava a les aules 

i aprofitant l’aparició de les noves tecnologies i les oportunitats que ens oferien per a dur 

a la praxi coses que abans no podíem fer. El primer gran debat relacionava dos conceptes 

que s’han malinterpretat al llarg de la història, informació i coneixement. El debat va ser 

molt interessant, vam arribar a concretar que la informació només es rep i que el 

coneixement s’adquireix. D’aquí si el docent seguia sent l’única font d’informació i si 

només d’aquesta o de moltes més adquirien el coneixement les persones avui dia. La 

famosa frase que el docent era transmissor de coneixement va caure pel seu propi pes.  

Les conclusions de l’estudi ens van fer veure que l’emissor, a la societat del coneixement, 

ja no era exclusivament el docent, com havia estat sempre, sinó que ara estava molt 

diversificat i que el coneixement s’adquiria de maneres múltiples i a partir de la motivació 

i de la significació del que es feia. 

Això suposava replantejar-se tota l’estructura tradicional de l’escola basada en les classes 

magistrals, l’estudi d’allò explicat mitjançant els llibres de text i el retorn en un examen. 

Calia veure si estàvem mentalment preparats per a poder iniciar el camí del canvi i fins 

on volíem arribar.  

Va caure a les nostres mans una classificació feta per Robert Kozma sobre els estadis 

evolutius en funció dels factors socials i de les metodologies emprades. Vàrem veure que 

mentalment estàvem a l’estadi tres, mentre que a la praxi encara dúiem a terme aspectes 

de l’estadi u. Aquest test el passem a molts centres quan ens demanen formació i passa 

exactament el mateix. Ens hem format, preparat, assessorat, però encara no s’ha fet el pas 

de dur-ho a la pràctica. En aquests moments ja ens trobem a l’estadi tres, tot i que ens 

falta camí per recórrer. 
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Per fer realitat allò que volíem fer i trencar amb el que fèiem, calia iniciar el camí. I en 

aquesta construcció, l’equip directiu del centre té un paper molt important. Si volem que 

els docents iniciïn el canvi cap a Ítaca, no han de trobar obstacles en els recursos, els 

horaris, els espais i la formació per a dur-ho a terme. 

Les transformacions que s’han de dur a terme, com explicaré més endavant, són 

sistèmiques; no volíem continuar posant pedaços si realment es tocava l’objectiu. 

Enteníem que si el punt d’arribada era diferent calia modificar l’estructura anterior, i això 

no ha estat ni és fàcil de fer si no hi ha un acompanyament de totes les institucions i de la 

societat.  

D’altra banda, hem de pensar que els canvis els han de dur a terme els docents i els han 

d’acceptar les famílies. Els uns i els altres es tenen por i se segueix fent el mateix per tal 

que no hi hagi conflicte. L’obligació de l’equip directiu és explicar d’una manera constant 

el projecte de centre tant a pares com als nous docents que van passant pel centre. 

 

Per a començar ens calien els principis que volem compartir 

Després de molts anys d’investigació, de fer, de compartir experiències amb altres 

centres, de visites rebudes i anades, el 2013 vam definir els principis a partir dels quals 

aniríem construint tota la gramàtica de l’educació a partir d’ara, com si ja estiguéssim 

preparats per a definir cap on volíem anar. Val a dir que estem en el camí, i sabem on 

volem anar. 
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Aquests principis estan basats en creences extretes dels grans pedagogs del segle passat, 

Freinet, Decroly, Dewey, Rosa Sensat, Montessori…, però també dels nous, Gardner o 

Kozma, i redefinits amb els centres de la xarxa Escola Nova 21, i on es posa èmfasi en 

dos grans objectius: l’alumne i la societat democràtica. 

Els principis definits són els següents: 

 Que el centre d’aprenentatge són els alumnes i no la instrucció. 

Els alumnes són els protagonistes de l’entorn d’aprenentatge i, per tant, les 

activitats se centren en la seva cognició i el seu creixement, i tota l’estructura 

organitzativa del centre s’ha de basar en ells i el seu progrés. 

 

 La programació parteix d’un punt de vista competencial, adaptant els continguts 

a la realitat més propera a l’alumnat i donant-li sentit en el treball globalitzat. 

 L’objectiu últim de l’aprenentatge i de l’ensenyament és adquirir capacitat 

d’aplicar el coneixement i les habilitats apreses a situacions diverses amb 

flexibilitat i creativitat (és el «saber fer i aplicar»). És un objectiu que va més 

enllà d’adquirir coneixements o experiència rutinària en una disciplina. Requereix 

voluntat i capacitat per a canviar competències bàsiques i expandir contínuament 

l’abast i la profunditat de l’expertesa d’un mateix. És cabdal, doncs, per a 

l’aprenentatge continu. 

 

 L’aprenentatge és de naturalesa social. 

 Aprenem treballant en equip i aprenem a viure amb el nostre entorn divers. 

Però som més eficients a la societat si també tenim un cert grau d’autonomia i 

lideratge. 

 

 Les emocions i la motivació tenen molta importància en el desenvolupament 

humà i inteŀlectual. 

 Són la porta d’entrada principal de l’aprenentatge, que també es dona quan 

hi ha la motivació que garanteix que els estudiants adquireixin coneixement i 

competències d’una manera eficient.  

 

 L’esforç és molt important en tot procés d’aprenentatge, sense aquest res no és 

possible. 

 

 La interdisciplinarietat fa que els aprenentatges siguin més reals i significatius. 

És important que els alumnes vegin que hi ha connexions entre l’entorn escolar i 

la vida real, ja que això en fomenta una comprensió més profunda. 

 Educar és una tasca compartida que només s’aconsegueix amb una participació 

i bona predisposició de tot l’equip docent, alumnes, PAS i pares i mares del 

centre. 

 La família és el nostre entorn d’aprenentatge principal i molt influent, de 



Secció de Filosofia i Ciències Socials, IEC 
Barcelona, 16 de febrer de 2017 

 

6 
 

manera que establir connexions entre la família i l’escola és vital per a l’èxit 

de l’alumne.  

 

 L’aprenentatge parteix de la curiositat, de tal manera que es produeix quan 

hi ha preguntes/problemes per a descobrir. 

 Cal oferir als estudiants oportunitats per a desenvolupar competències 

cognitives de nivell superior. Això és possible mitjançant els enfocaments basats 

en la investigació que s’emmarca en projectes de treball, com una manera de 

treballar per competències. 

 Els enfocaments són: 

•  aprenentatge basat en projectes, 

•  aprenentatge basat en problemes, 

•  aprenentatge mitjançant el disseny. 

 

 La societat del coneixement no té sentit sense l’accés a la informació i el domini 

de les tecnologies, que ens permeten dedicar el temps a allò que és essencial i de 

nivell superior, i poder superar aquella part mecànica innecessària.  

 

 L’avaluació contínua afavoreix l’aprenentatge. 

 Cal que l’entorn d’aprenentatge sigui molt clar pel que fa a allò que s’espera 

dels alumnes, a allò que fan i per a què ho fan. En aquest camí prenen més força 

l’avaluació formadora i la formativa davant de l’avaluació com a objectiu social 

d’informar d’uns resultats en forma quantitativa. 

 

Un cop definits els principis, les bases 

Ens van ajudar a concretar les bases, d’una manera indirecta, moltes persones. Hem après 

de les universitats (vàrem tenir molts estudis, auditories i formacions), la UNESCO (des 

de Jacques Delors fins a Repensar l’educació), l’OCDE (amb un estudi acurat de la 

tipologia de proves PISA i de les recomanacions), la Fundació Jaume Bofill (amb els seus 

articles i una investigació al centre) i les diferents teories sobre l’aprenentatge. 

El punt focal era el canvi en la visió sobre l’avaluació, la definició de les competències, 

el foment del treball cooperatiu, l’autonomia i les inteŀligències múltiples, i que se 

sustenten en aquestes definicions: 

 

Avaluar algú competent és, en part, comprovar la seva capacitat per a reorganitzar 

allò que ha après i transferir-ho a noves situacions i contextos. 

Carlos MONEREO 

 

Cal treballar les competències de: saber ser, saber fer i saber estar. 

Jacques DELORS 
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Cal que els alumnes interactuïn, actuïn autònomament i sàpiguen utilitzar les eines.  

Projecte DESECO 

 

La noció d’inteŀligència ha estat restringida a les capacitats matemàtiques i 

lingüístiques. Fent-ho d’aquesta manera excloem una gran part de l’aula. 

Howard GARDNER 

 

L’èxit dels individus depèn de l’èxit del grup al qual pertanyen, la qual cosa obliga a 

crear un clima de cooperació. 

Teoria social de l’aprenentatge  

 

 

Per a portar-ho a la pràctica calia fer algunes transformacions 

Ens trobem en un moment crític, però també apassionant. Els canvis fets han creat, com 

no podia ser d’altra manera, dubtes, inseguretats incertes i susceptibilitats. Però quins són 

els canvis que hem anat treballant al llarg d’aquests anys? 

El primer canvi que afecta tots els altres és el canvi de mirada. Una mirada més focalitzada 

en els nostres infants que no pas en el currículum. Ells són el nostre objecte de millora, 

ells són els protagonistes, ells són la raó de ser de l’educació i de l’escola. D’altra banda, 

podríem pensar que l’objectiu seria la domesticació per a crear un pensament únic. De 

fet, els manuals educatius són tema de gran debat polític, com ja sabeu.  

Si l’objecte són els infants i el seu aprenentatge, la nostra obligació, l’enfocament del 

procés educatiu dona un tomb de cent vuitanta graus i esdevé una organització que atén 

cada alumne de manera personalitzada, tal com ha aconseguit la medicina. 

En aquest camí, la primera gran transformació ha estat en el paper del docent i el paper 

de l’alumne. Si no transformem l’ensenyament-aprenentatge a una nova visió en la qual 

el currículum només sigui l’instrument de treball i no l’objectiu en si mateix, haurem 

fracassat. 

Aquest canvi significa una visió de l’ensenyament des del punt de vista de 

l’acompanyament i de la detecció de les necessitats, així com la de la preparació dels 

entorns on es desenvoluparà l’aprenentatge. I d’altra banda, passem la responsabilitat 

d’aprendre al protagonista, l’alumnat.  

La segona gran transformació està molt lligada a la primera, es tracta dels recursos que 

fan possible que l’alumnat sigui autònom i cooperatiu. Em refereixo als recursos sense 

els quals no poden interactuar per a fer-se preguntes i per a respondre a les preguntes. 

Sense recursos múltiples la dependència del docent és un fet, i si aquest ha de continuar 

sent el protagonista explicant i donant totes les respostes, no ens podrem queixar que el 

nostre alumnat sigui passiu. Això representa una gran despesa per als centres i alhora una 
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gran responsabilitat a l’hora d’aplicar-ho, d’acord amb els nous objectius i per no seguir 

fent i avaluant el mateix de sempre. 

La tercera transformació són els entorns d’aprenentatge on es realitza l’acció educativa 

i formativa. Aquesta transformació es fonamenta en els objectius metodològics i els 

avaluatius. Cada entorn i organització de l’espai estan pensats segons l’objectiu que es 

pretén assolir i que va, des d’un entorn on poder llegir còmodament i tranquiŀla fins a 

l’organització de l’espai de treball en equip, passant pels espais d’exposició de les 

conclusions a les quals ha arribat l’alumnat. Això demana la transformació de les 

infraestructures del centre, que no sempre és possible. 

Res de tot això no fora possible amb una organització horària basada en les disciplines de 

sempre. Per aquest motiu, la quarta transformació té a veure amb els horaris. A 

l’educació infantil i la primària ha estat relativament fàcil canviar els horaris, però a la 

secundària ens ha costat temps.  

Els horaris no es poden seguir creant en funció dels interessos dels adults, s’han de fer 

d’acord amb els interessos de l’alumnat i del seu aprenentatge, però un sistema en el qual 

l’educació secundària està basada en les especialitzacions, no ens ho ha posat gens fàcil. 

Gràcies a un equip professional i molt competent ho hem pogut dur a la pràctica, tot i que 

amb algunes dificultats i traves. 

Res de tot això no serviria sense la cinquena transformació, el canvi metodològic. Si 

canviem l’entorn però no canviem el fons, els resultats seran els de sempre. 

Malgrat els anys d’investigació i pràctica, encara hi estem treballant. A vegades el nostre 

centre sembla més un centre de formació que no pas una escola. Els esforços en aquesta 

línia han estat enormes, hi ha hagut, i segueix havent-hi, un gran desgast. En educació 

mai no es pot afluixar, el dia que ho fas deixem de fer allò que ens han encarregat. 

I la darrera transformació necessària, que podríem dir que és la culpable de totes les altres, 

és l’avaluació. Això sí, una avaluació entesa com a procés d’acompanyament i ajuda en 

l’aprenentatge. 

 

Els tres pilars del projecte de centre 

Per a facilitar aquestes transformacions calia organitzar el centre tenint present les 

capacitats d’aplicació i la realitat existent per tal de començar el camí.  

El pilar principal fa referència a l’objectiu final, que és l’aprenentatge competencial i 

els altres dos ajuden que aquest es realitzi amb la màxima eficiència i eficàcia. 

Per aquest motiu organitzem el centre (els horaris, les metodologies, els recursos, els 

entorns i l’avaluació) en tres grans àmbits: 

1. Els instruments d’aprenentatge. 
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2. El tractament de les emocions i la resolució de conflictes. 

3. L’adquisició del coneixement, les habilitats, els procediments i els valors. 

Podríem treballar-ho d’una manera global, però no estem preparats. Aquesta estructura 

és un procés d’impàs cap a una visió global de l’educació i d’un canvi de mirada en 

l’aprenentatge on ens veiem capaços de treballar. 

 

 

 

Pot semblar que l’apartat dels instruments d’aprenentatge (les llengües i les 

matemàtiques), s’hagin de fer d’una manera tradicional: res més lluny de la realitat. Els 

tres pilars tenen els mateixos principis i bases d’actuació, el que passa és que en el pilar 

central es duen a terme els projectes interdisciplinaris. 

En el primer pilar es treballa: l’escolta, l’autonomia i la cooperació, es llegeix, es 

discuteix, s’investiga i es fa, i quan hi ha dubtes generals, el docent intervé en una petita 

classe «magistral» d’uns pocs minuts. 

En el segon pilar es plantegen reptes i problemes que s’han de resoldre. És on es poden 

avaluar de manera més global la competència adquirida per l’alumnat, que posa a la 

pràctica els mecanismes apresos per a resoldre propostes diferents relacionades amb la 

vida real. 

I el tercer pilar, en què els objectius són transversals, és a dir, el fons es treballa en tot 

moment. L’alumnat s’atén d’una manera personalitzada i se li ofereixen recursos 

d’autocontrol com el ioga o la cinesiologia. En aquest pilar incloem també el coneixement 

d’un mateix i les seves sensacions davant la música o l’art. 



Secció de Filosofia i Ciències Socials, IEC 
Barcelona, 16 de febrer de 2017 

 

10 
 

De la teoria a la praxi en els entorns d’aprenentatge: de les tipologies a la planificació 

i a la praxi 

Si realment els infants o joves són el punt de partida, aquests han de participar de manera 

activa. No poden seguir sent subjectes passius en classes magistrals en què la funció és 

preparar-los per a superar un examen. El seu paper té un nivell superior, s’han de 

responsabilitzar del seu procés d’aprenentatge d’una manera activa. Han de saber què els 

demanem, a què es poden comprometre, ensenyar-los a planificar la seva acció educativa, 

que aprenguin a treballar d’una manera autònoma i cooperativa i a saber-se autoavaluar i 

coavaluar. 

Però per tal que hi hagi compromís hi ha d’haver motivació, sense motivació no hi ha 

esforç i aquí és on intervé el docent plantejant situacions que els alumnes vegin com a 

útils, ja sigui per a la construcció personal com pel simple fet de desenvolupar el saber. 

Nosaltres tendim a treballar per projectes des de fa molts anys, però trobar l’equilibri 

entre projectes sorgits de propostes de l’alumnat i projectes proposats pels docents sempre 

havia estat una gran dificultat. Si els proposaven sempre els infants i joves, el projectes 

sempre es basaven en coses que sabien i mai en les que no sabien; mentre que si els 

docents escollien els temes i els projectes, l’educació tornava a ser dirigista. Com podríem 

arreglar aquesta disfunció? No va ser fins al curs passat, i fent un buidatge dels projectes 

que dúiem a terme, que vam detectar llacunes a les quals calia donar resposta. 

Per resoldre aquesta situació, van determinar el que anomenem tipologies de projectes. 

Es tracta de diversos tipus de projectes, de manera que quan es treballen al llarg de 

l’escolarització ajudem a fer del nostre alumnat persones competents per a la societat en 

la qual viuran. Aquestes tipologies ens ajuden a determinar els aprenentatges. I quan els 

alumnes han de triar, escullen una opció entre una sèrie d’opcions possibles, en el que 

seria una tria acotada.  

Les tipologies que vam definir varen ser les següents: 

 Investigació científica, tecnològica i/o matemàtica 

 Recerca i informació 

 Consciència social 

 Consciència mediambiental 

 Emprenedoria 

 De serveis 

 Creació artística 

 Salut, nutrició, hàbits i estat físic 

 Interculturalitat i plurilingüisme 

 

Aquest acaba sent el nostre currículum de centre, que dona coherència al treball que es 

realitza al llarg de l’educació obligatòria i que té com a finalitat formar persones 
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preparades per a poder escollir qualsevol situació de la vida que hagin triat i que alhora 

siguin útils al món on viuran. 

Calia però, aplicar-les des del punt de vista competencial i sense perdre de vista la 

filosofia de centre, els seus principis i l’avaluació.  

Hem dedicat autèntics esforços a planificar les seqüències didàctiques que fessin possible 

dur a l’aula aquest treball.  

El procés que es dona, tant en el treball dels instruments com del coneixement en els 

projectes de treball, és el següent: 

El context: L’alumnat ha de tenir molt clar què ha de fer. Què els demanem? Per què ho 

demanem? Què en saben sobre el tema? Com els avaluarem? Dediquem temps abans no 

comencem a investigar. 

La planificació: Els ajudem a planificar les tasques en el temps, els recursos que poden 

emprar, els instruments més útils i a comprometre’s fins on estan disposats a arribar. 

Processos de treball: Sempre s’inicia el treball de manera autònoma. Volem potenciar 

l’esforç, sense el qual la cooperació no seria possible. L’alumnat es posa en situació pel 

que fa al tema que es proposa. Un cop sap de què va, s’inicia el treball cooperatiu amb un 

repte que han de resoldre entre tots i on cada integrant de l’equip té una gran 

responsabilitat vers la resta de companys. 

Procés d’investigació: És on diríem que hi ha el cos de l’aprenentatge, amb activitats 

autoavaluatives i qualitatives. Aquí hauran de descobrir els arguments per a justificar 

l’exposició final o producte. 

Producte: Els alumnes, d’una manera individual o per grups, segons el projecte, exposen 

amb arguments el repte o pregunta inicial. 

Aquest plantejament curricular i metodològic es basa en la definició de competència, 

que l’entenem com: la capacitat d’utilitzar el coneixement, les habilitats, els procediments 

i els valors en situacions diverses de la vida. 

Per saber si una persona és competent o no, li proposem un repte i observem si el sap 

resoldre. D’altra manera, estaríem avaluant els continguts i no les competències. 

Aquesta manera de treballar representa un gran esforç de treball en equip, de moltes hores 

planificant fora de l’aula, de compartir experiències amb altres centres, d’equivocar-se i 

de saber rectificar, de deixar constància escrita del que fem… En definitiva, molt d’esforç, 

la qual cosa posa en perill la sostenibilitat del projecte a llarg termini, amb les condicions 

actuals. 

Des que Jacques Delors, al Parlament europeu, va definir les competències com el saber 

fer, saber ser i saber estar, el sistema educatiu ha continuat treballant partint dels 

continguts i amb un currículum estàndard fonamentat en les disciplines de sempre 
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donades d’una manera descontextualitzada i amb una visió acumulativa, com si els infants 

i joves fossin un disc gravable.  

Per a arribar a la personalització de l’aprenentatge, ens calen encara estratègies i recursos 

per a poder atendre cada persona segons les seves dificultats. I, malgrat que en moltes 

ocasions l’única manera d’aconseguir-ho que es reclama sigui la disminució de les ràtios 

(que no estaria malament), aquesta solució per si sola no aconseguirà l’objectiu que 

pretenem. 

Cal que tothom sàpiga què ha de fer, com ho ha de fer i de què disposa per a fer-ho. Donar 

autonomia i cooperació per a aprendre i ajudar-se. 

Necessitem recursos per a tenir accés a la informació, per a poder autoavaluar-nos i 

comprovar si van o anem per bon camí i per a poder detectar les dificultats del docent i 

poder posar-hi remei. 

Si fem tot això, amb un entorn d’aprenentatge ben planificat amb recursos de treball 

d’autoavaluació i de detecció, el docent a l’aula podrà atendre de manera individual les 

dificultats de cada infant o jove, mentre els altres treballen al seu ritme i s’ajuden entre 

ells. 

Però res de tot això no serà efectiu si no tenim en compte les emocions que es donen a les 

aules, com en tot grup humà. L’escola ha d’atendre els conflictes i ajudar a resoldre’ls, 

ha de donar eines de contenció i ha de crear un clima de tolerància, democràcia i respecte. 

El modelatge del docent esdevé l’eina més eficaç. Cal pensar que cada infant o jove és 

un món i que cada un té un context diferent amb famílies i problemes diferents. A cada 

un se l’ha de tractar a partir de la seva realitat i de la seva família.  

És el moment de l’acció, de fer allò en què creiem, allò en què hem estat formats, només 

ens cal fer-ho. 
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