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(Se) former par les situations-problèmes.
Des déstabilisations constructives

Alain Dalongville et Michel Huber. Chronique Sociale, Lyon, 2000

Aquest  llibre pertany a  dos  autors  que formen part  del  Groupe français  d'éducation nouvelle i 
realment posen sobre la taula d'una manera senzilla, entenedora i gràfica les línies d'actuació que 
poden fer evolucionar les pràctiques pedagògiques a l'aula. Tot i que es tracta de dos professors de 
ciències socials, aporten un gran ventall d'exemples de tots nivells que resulten molt interessants i 
il·lustratius. A més a més, es denota a cadascuna de les línies del text un coneixement i un respecte 
profund envers la pràctica dels professionals. Saben què fan, com ho fan i per què ho fan i, en 
conseqüència,  proposen  començar  a  treballar  des  del  possible,  acompanyant  el  professorat. 
Resseguirem una miqueta les idees principals del llibre conscients de la impossibilitat de deixar 
testimoni de molts matisos enriquidors.

Introducció

“en qualsevol pedagogia, el desencadenant d'un aprenentatge és sempre l'encontre amb un obstacle 
que provoca la irrupcio d'un conflicte cognitiu dins del cap de l'aprenent.”(...) “cal que hi hagi un 
sistema de representacions que sigui desestabilitzat amb la finalitat de trobar un nou equilibri en un 
nivell superior. Està admès avui en dia que les situacions-problema poden provocar aquest efecte.

“Tota situació problema ha d'estar vinculada a una tasca. Sense tasca no hi ha orientació de l'acció. 
Sense representació prèvia de la tasca jo no puc actuar. És en la realització d'aquesta tasca que el 
subjecte trobarà un cert nombre d'obstacles. Si ja sap fer la tasca, no hi ha aprenentatge. Si l'obstacle 
és superat per la integració de competències noves, hi haurà aprenentatge.”

La situació problema no suposa la negació de la classe magistral sinó la posada en funcionament de 
progressos que  permetran  que  sorgeixin  les  condicions  de  la  seva  recepció:  qüestionaments, 
problemàtiques inacabades...llavors la classe magistral accelera l'estructuració de les informacions i 
la conceptualització perquè està centrada en l'altre: l'oient present.

Primera part: Modelitzar què és una situació problema per construir-ne

“On n'apprend bien que ce qui répond aux questions que l'on se pose”  deia fa més de dos segles 
Rousseau a l'Émile.  Cal posar l'aprenent en una situació de qüestionament.  En aquest sentit,  la 
situació problema pot ajudar a passar del paradigma de l'ensenyament al paradigma de la formació i 
la posada en pràctica de noves capacitats susceptibles de ser transferides a d'altres situacions.
Primera  idea:  “una  situació  problema  seria  un  espai  organitzat  de  producció  de  noves 
representacions i de noves capacitats

Seguint Meirieu “Tout l'effort  de la pédagogie des situations-problèmes est d'organiser précisement 
l'interaction pour que, dans la résolution du problème, l'apprentissage s'effectue. Cela suppose que 
l'on s'assure, à la fois, de l'existence d'un problème à résoudre et de l'impossibilité de résoudre le 
problème sans apprendre”

Els autors trien aquesta definició extreta de la revue française de pédagogie: “ La situació problema 
és una situació d'aprenentatge en la qual un enigma proposat a l'alumne només pot desentrellar-se si 
pot remodelar una representació precisament identificada en la qual s'adquireix una competència 
que li faltava, és a dir, si supera un obstacle. És en aquest procés que la situació és superada.”
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Característiques: 
1. Superació d'un obstacle identificat prèviament per part de la classe.
2. La situació concreta esdevé el fil conductor de l'activitat de la classe.
3. els alumnes la perceben com un enigma real a resoldre
4. En el moment de partida, els alumnes no poden encara resoldre el problema,
5. La situació ha d'oferir una resistència suficient per induir a la investigació. (ZDproper)
6. La revisió del procés funciona com un retorn reflexiu de caràcter metacognitiu.

Els autors accepten que des d'un punt de vista didàctic, aquesta SP pot tenir una concepció més 
tancada, mentre que des del pdv pedagògic aquesta interpel·lació pot ser més oberta  i  no estar 
prevista prèviament.

Dins de la gènesi d'aquesta manera de treballar hi  ha la voluntat  de provocar el  qüestionament 
sobretot per purgar els  falsos sabers instaurats en el cervell dels aprenents. Aquesta posada en 
qüestió és de les activitats docents més complexes.
Henry remarca la importància de la noció de “milieu”[grup social] en la SP.  Segons Henry Hi ha 
milieu  quan  hi  ha  una  situació  didàctica,  és  a  dir,  quan  hi  ha  interacció  entre  un  alumne,  un 
ensenyant, un saber i un projecte d'aprenentatge. En aquest milieu es vincula la posada en situació 
del problema, uns continguts  vinculats a la resolució de la tasca i uns saber antics dels alumnes. El 
Milieu es converteix en un element de control i de validació de la SP.

Michel Henry “Aujourd'hui j'ai deux préoccupations. En 90-95 nos opérations de formation se sont 
essoufflées. Les nouveaux professeurs se sentent moins mobilisés par leur mission, même si les 
IUFM ont freiné cette évolution sociologique profonde. Les situations-problème sont devenues une 
sorte de mode et il  y eut, encouragée par les manuels, une derive vers l'activisme pédagogique 
noyant les contenus de savoir. Cette idéologie faisait que chaque leçon commençait par une activité, 
après, de temps en temps, on glissait des éléments de cours. Cet activisme semble satisfaire les deux 
partenaires de la relation didactique. Attention, je ne confonds pas activité et situation-problème, car 
ces  activités  en  fait  sont  hyper  fermées  pour  ne  pas  avoir  d'ennuis.  La  situation-problème  est 
caricaturée:  questions  fermées se  succédant  selon une  progression  linéaire  qui  ne  demandent  à 
l'élève aucun investissement cognitif. Les élèves travaillent par deux. Le “prof” s'occupe d'eux. À la 
fin de la séance els rendent leur papier. Le “prof” est content: l'activité s'est bien déroulée.”(30)

Henry explica  el  mal  ús  que  els  professorat  ha  fet  dels  manuals  que  plantejaven  SP.  Malgrat 
l'orientació inicial, es privilegien els exercicis d'aplicació i d'exercitació. El segon problema és que 
els  sabers dels  alumnes han esdevingut  cada cop més pràctics i  menys teòrics,  això fa que els 
professors tinguin moltes dificultats a elevar un aprenentatge al seu estatus teòric. Això fa que, per 
exemple, en matemàtiques, aquestes pràctiques costin molt d'implementar-se.

Capítol 3: Quins referents teòrics?
Es basen en la psicologia cognitiva.(Piaget, Vigotsky)
Tres conceptes clau:
a) REPRESENTACIÓ MENTAL: que substitueix la realitat.
b) CONFLICTE COGNITIU: Aquest es genera quan es té la percepció que hi ha una diferència 
entre el que hom sap d'una realitat i el que es constata a la realitat.
c)  CONFLITE  SOCIOCOGNITIU:  En  aquest  cas,  el  desequilibri  neix  de  la  confrontació 
d'interpretacions de diverses persones que han estudiat un tema.

Tenint  en  compte  aquests  tres  conceptes  es  pot  obtenir  un  protocol  d'actuació.  A partir  d'un 
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desequilibri en les representacions inicials de l'aprenent, aquestes es posen en crisi a través d'un 
conflicte cognitiu il·lustrant-ho primer amb un problema o amb documents. Finalment, a partir de 
l'aportació  de  diverses  interpretacions  i  de  l'actuació  de  l'ensenyant  es  genera  el  conflicte 
sociocognitiu que aportarà unes representacions finals més riques i complexes d'aquella realitat.
Conceptes complementaris:
d) CONTRACTE DIDÀCTIC: on queden explicitats els rols i el desenvolupament de l'activitat i el 
respecte que se'ls ha de tenir.
...
e)  Zona de Desenvolupament proper,  definida per Vigotsky,  que condiciona les perspectives de 
desenvolupament a curt terme.

Capítol 4: Com construir situacions problema?

Etapes clau:
– Delimitar l'objectiu cognitiu de l'activitat en funció dels nuclis durs de la disciplina (nocions, 

conceptes...)
– Identificar les representacions del contingut majoritàries als destinataris de la SP
– Formular la SP de manera que es contraposin aquestes representacions majoritàries i es generin 

els  conflictes cognitius que han d'esdevenir  els motors  de la  motivació.  [no dubtem d'ésser 
provocadors, procurar formular preguntes obertes]

– Trobar  els  documents  susceptibles  d'alimentar  la  SP  que  permetran  la  construcció  de 
representacions més pertinents. [ els documents eficaços seran aquells que siguin incomplets i 
problemàtics]

– Adaptar la tria dels documents al mode de gestió pedagògica triat.

Capítol 5: Com conduir una SP?

– Fer  sorgir  i  fer  formular  individualment  les  representacions  inicials.  (important  per  tractar 
positivament l'error)

– Acompanyar tota SP d'una tasca
– Introduir la tasca per una consigna o missió
– Minutar el temps
– Tenir al cap els objectius nocionals i els conceptuals esperats
– Anticipar els escenaris que poden esdevenir per tal d'entendre millor què passarà a cada grup.
– Fer formular individualment les noves representacions.
– Fer comparar les representacions inicials i les noves representacions (reflexionar-hi)

Capítol 6: La formulació: una aposta decisiva

Si es tria la formulació d'una qüestió cal vetllar per què tingui efectes desestabilitzants, ja sigui per 
insòlita, paradoxal, sorprenent...
També es pot concebre com una interpel·lació directa contra les concepcions dels formats.
Una altra opció és extreure-la de les produccions dels alumnes. (fotocòpia p. 68)

Segona part 

Per acabar dominant el concepte de SP es poden experimentar diferents modalitats d'instruments. 
Els autors n'han estudiat 7. Al cor d'aquestes situacions: la posada en activitat de l'alumnat. Han 
observat dos tipus de relacions entre activitat i SP:
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a) L'activitat és provocada directament per una SP que crea un desequilibri cognitiu que empeny a 
l'acció. (Sön les cinc primeres modalitats)
b) dins de l'activitat, sol o en petits grups, l'alumne anirà trobant problemes, alguns podran ser 
resolts autònomament en el foc de l'acció, d'altres necessitaran un ajut del formador, que sovint, per 
superar  l'obstacle,  li  caldrà  introduir  uns  continguts  o  referents  del  programa.  Caldrà  que  els 
professors dissenyin una situació didàctica paral·lela per superar la competència deficitària.
Fer una escannejada pàgina 70

7. La classe magistral en situació (expressió de Henri Bassis)
Remarca que la classe magistral no ha de ser menystinguda, només cal que l'auditori hagi estat 
posat prèviament amb motivació, en qüestionament, en posició de recerca. Es poden continuar fent 
classes magistrals si prèviament s'ha plantejat una SP que hagi interpel·lat les representacions dels 
alumnes i les hagi posat en moviment. A partir de les conjectures dels alumnes, es pot anar bastint el 
discurs de l'expert.
Cal  tenir  en  compte  que  la  classe  magistral  en  situació  no  vol  transmetre  una  estructura 
preestablerta  acabada  sinó  que  afavoreix  la  modalització  oberta,  un  cop  s'han  treballat  les 
sensacions inicials.
Pot ser participatiu si s'hi integren les aportacions dels alumnes (Classe participativa en situació). 
Un dels reptes d'aquest plantejament rau en la gestió que es faci de les intervencions sorprenents 
dels alumnes. Treballar sobre les representacions inicials dels alumnes serà, en molts casos, una 
manera de reconstruir el procés històric d'evolució del coneixement.

8. La SP associada al treball autònom

Es podria definir el treball autònom com “Recerca en petits grups  sobre un tema precís que acabarà 
en una producció, suport d'una comunicació en gran grup” [Seria semblant al crèdit de síntesi si hi 
hagués una o diverses SP per resoldre.
Una estructura deductiva possible podria ser la següent seqüència:
– cada alumne s'enfronta individualment a una SP tot intentant donar-hi resposta amb els seus 

propis coneixements, per fer-les emergir. Es fan públiques i s'analitzen.
– En petits  grups,  es  busca  una  resposta  més  completa,  fent  servir  el  manual  o  els  recursos 

aportats pel mestre. La resposta es presenta en un pòster. Anàlisi col·lectiva.
– Confrontació amb una intervenció del mestre. Classe, document escrit, grup de documents...

També es pot intentar resoldre el problema a partir d'uns plafons amb documents [crec que això es 
fa servir en diverses exposicions]. De totes maneres, la complexitat d'aquests plafons farà més rica 
la  recerca.  Proposa,  per  exemple,  introduir  elements  contradictoris,  materials  diversos  (visuals, 
estadístiques, textos, títols...)
Ex. “La immigració: una necessitat per França?”

Remarca una nova fase final que em sembla vital i que sovint es deixa de banda per qüestions de 
temps,  després  d'haver  fet  sorgir  les  representacions  inicials  dels  alumnes,  de  fer  construir 
col·lectivament una resposta i de confrontar les respostes amb d'altres aportacions, cal identificar 
les adquisicions de cadascú. I aquesta última fase és un text escrit responent la pregunta inicial i la 
seva confrontació amb les idees inicials, que també es van textualitzar.
Cita la possibilitat d'un procés inductiu, fent que els alumnes generin les SP a partir d'un corpus, per 
exemple, però reconeix la dificultat que representa si l'alumnat no està exercitat.

9. Le débat de preuve
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Aquest  útil  serveix  per  explotar  al  màxim el  conflicte  sociocognitiu  generat  per  una  situació 
problema.  Els  conflictes  de  cada  individu  i  el  seu  debat  són  el  motor  de  la  construcció  de 
coneixement.
Ve a ser una mena de debat amb arguments. Remarca la importància de la recerca d'arguments i 
d'informació com a mostra de deures intel·ligents.

10. La seqüència d'aprenentatge

Origen  històrics  de  les  tres  fases  d'autosocioconstrucció del  saber  a  l'empar  dels  moviments 
pedagògics del Grup Francès d'Educació Nova. (GFEN).
En aquest procés els “iguals” esdevenen els mediadors participants entre l'objecte i  el  subjecte, 
remarcant la importància dels grups i del treball en grup.
Es tracta d'un mètode d'observació en tres fases:
– Observació lliure, individual, de l'objecte. Treball d'anàlisi i de síntesi de les informacions en un 

primer nivell. Expressió material d'aquesta síntesi mostrant l'estat de coneixement de l'objecte.
– Mediació del social. Posada en comú i discussió de les síntesis individuals de la primera fase, 

Rectificacions, adicions, aprofundiments... Anàlisi i síntesi en un segon nivell.
– Síntesi definitiva. Posada al dia rigorosa i correcta al nivell del grup classe. Text definitiu.

El mètode es basa en la facultat permanent de teoritzar sobre el real. Cada fase ha d'acabar amb un 
treball de formulació del que percep cadascú.
L'avaluació  es  fa  a  dos  nivells:  a  través  dels  textos  i  materials  produïts  i  a  través  de  la 
recontextualització en una nova situació diversa.

“una seqüència d'aprenentatge és un seguit de situacions problemes  (2, 3, 4) articulades les unes 
amb les altres i vinculades a un camp conceptual idèntic, dins la qual la resolució en petits grups 
afavoreix  una  confrontació  entre  un  individu  i  els  seus  iguals  i  mobilitza  diferents  mitjans 
d'expressió dirigits a una comunicació en gran grup, tot cercant una apropiació de cada participant 
del nus conceptual pretès.
Dóna mostres de diverses àrees.

11. El taller d'escriptura
 
Utilitzar  la  llengua  com  un  alçaprem  d'emancipació  mental  és  un  dels  objectius  dels  tallers 
d'escriptura concebuts pel sector de poesia del GFEN.

Cerquen molt l'escriptura compartida.
Solen donar punts de partida i potencien el procés en diferents reescriptures.

12. Els jocs de simulació o de formació
 
13. La pedagogia del projecte
 
La pedagogia del projecte-alumne es pot definir com una manera de concloure l'acte d'aprenentatge. 
L'alumne es mobilitza i troba sentit als seus aprenentatges en una producció d'abast social que li 
dóna valor. Els problemes que es trobin al llarg d'aquesta realització afavoriran la producció i la 
mobilització de noves competències, que esdevindran sabers d'acció després de la formalització. Els 
problemes  afrontats  col·lectivament  activaran  conflictes  sociocognitius,  la  superació  dels  quals 
densificarà les adquisicions en curs.
Un projecte és  abans que  res  la  realització  d'un  producte  concret que tindrà  per  objectiu  una 
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socialització exterior al grup de formats i formadors. Aquesta socialització transformarà l'entorn en 
algunes de les seves dimensions (social, econòmica, cultural...) segons la natura del projecte. Hi ha, 
per tant, un efecte de retorn.
Plantegen que els alumnes tenen el dret a rebutjar  o modificar la situació inicial plantejada pel 
docent.
Qualsevol  projecte  ha  de  consistir  en  la  realització  d'un  producte  socialitzable  destinat  a  un  o 
diversos usuaris externs al grup classe. El seu ús social ha de ser real. Els alumnes treballen de cor, 
no per fer plaer al professor.
En el desenvolupament del projecte interaccionen tres temps que s'han de tenir en compte:
a) El temps de realització, que ha de ser prou extens per resoldre els problemes que vagin sorgint 
d'una manera lògica i progressiva. El saber teòric anirà emergint amb la interacció amb els iguals, 
amb la mediació del professorat o d'experts però progressivament.
b) El temps didàctic. L'objectiu del treball per projectes no és només  la motivació sinó instal·lar 
en l'aprenent sabers d'alt nivell que afavoreixin la comprensió de la realitat. L'aposta d'aquest temps 
és  instal·lar  en  l'alumnat  la  dinàmica  de  la  resolució  dels  problemes  gràcies  a  la  metodologia 
emprada. 
c) El temps pedagògic: cal que tot el procés vagi acompanyat de moments d'anàlisi reflexiu on les 
noves competències i  els  nous sabers siguin formalitzats  per cadascun dels actants.  L'aposta és 
genera la cooperació entre tots els que participen en el projecte.
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