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Sessions 7 i 8 d’abril 2008 
CEIP Joan Maragall 
 
Posada en comú sobre les preguntes: 
a)Què fas perquè t’apareguin bones preguntes a l’aula? 
b)Com comences els projectes?  
c)Com inicieu processos d’indagació? (investigació) 
 
Repassant el que es va posar en comú he vist algunes coses que m’agradaria 
comentar amb vosaltres: 
 

1.- “La falta de cocció”.  
 Heu dit: 

que us fixeu en les converses dels nens, 
que busqueu inquietuds a partir d’entorns més espontanis, 
també afirmacions que diuen els vostres, 
alumnes que les sortides poden ser una font de propostes; 
que a CM i CS és difícil perquè solen sortir el mateixos temes, 
que la sessió de triar projecte la trobeu artificial, 
(...) 

 
 També vareu aportar que: 
 “les bones preguntes no surten a priori, que les pot generar el debat”, 
 que la “cultura de l’aula” modifica la sessió  de tria de projecte, 
 “S’ha de tenir una idea clara i compartida pel grup”, 
 que treballar per projectes és una manera de fer, 
 i un aprenentatge tant per a mestres com per a alumnes. 
 
Quan us parlo de falta de cocció, us vull fer pensar que una pregunta o l’inici 
d’una indagació necessita temps; no sempre apareix en una sessió. Però no 
només necessita temps, necessita temps en el que els nens i les nenes i els 
mestres parlen utilitzant informació sobre una cosa, o un procés, o un tema 
que els interessa. I no només informació, sinó que també necessita 
instruments i objectes que ajudin a parlar i conversar, per tant a pensar sobre 
la cosa que us ocupa.   
 
Per exemple: a la meva aula de CM teníem un mural on apuntàvem totes aquelles preguntes i 
coses que estàvem interessats per investigar. L’havíem (alumnes i jo) parlat i havíem fet un 
primer ordre d’abordatge. 
Mica en mica varem anar polint el sistema, i no s’apuntava el primer que deia una persona, sinó 
que en parlàvem. Per parlar-ne, el nens portaven coses i/o informació i arguments. A mi em 
tocava, en uns primers moments més intensament, aconseguir que la resta d’alumnes estiguessin 
oberts a les propostes dels altres... 
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Però quan varem decidir dedicar-nos a estudiar “Els canvis que hem patit durant la nostra vida” 
va ser quan van aparèixer les veritables oportunitats, (digues-li preguntes, digues-li altres coses) 
d’aprenentatge. Per exemple jo els vaig proposar de construir una tira cronològica per poder 
veure més clarament els seus canvis a través del temps que havien viscut. La forma com es va 
construir la tira seria motiu d’una altra reflexió necessària. 
A mida que treballàvem d’aquesta manera, jo m’anava tornant més flexible, i notava com els 
interessos dels meus alumnes anaven sent més profunds. 
 
Un altre aspecte és que quan el que tracteu a l’aula estigui més connectat amb 
la realitat, i amb la vostra intenció de intentar comprendre-la; potser serà més 
complicat, però interessarà molt més als vostres alumnes i tant ells com 
vosaltres aprendreu força més. 

2. “La pizca del chef” 
A.- Recordo que els projectes o les indagacions que he fet amb els meus 
alumnes i de les que en tinc un record més grat són aquells dels que jo 
no en sabia gens o ben poc. 
Poder reconèixer davant dels teus alumnes que tu no saps allò, però que 
ho podem intentar d’esbrinar plegats, demana humilitat i coratge per 
part del mestre, però també demana un claustre que et recolzi i un canvi 
de mentalitat per part de totes i tos, inclosos els alumnes. 
Ara bé, això educa un esperit ciutadà molt especial i necessari donat el 
grau d’alienació que patim avui dia. 
Quantes vegades li diem als nostres alumnes: això no toca, o, ets massa 
petit, ja ho faràs quan estiguis a l’ESO, o, és que no ho pots entendre 
perquè ets massa jove, o, ... 
En canvi, imagina’t quina mentalitat eduques quan li dius al teu alumne, 
... ostres jo d’això tampoc se com fer-ho, però podem intentar-ho, tu 
què faries? Doncs jo penso que... Anem a veure fins on arribem.  
 
B.- Gestionar l’aula perquè els nens i les nenes participin, perquè la seva 
opinió i maneres de fer formin part, junt amb les dels mestres i dels 
altres alumnes, i dels experts que no estan a l’aula, i de les informacions 
que podem trobar als llibres o a internet, o que ens pot portar una 
mare.... Gestionar l’aula d’aquesta manera és quelcom molt més 
profund que fer treball cooperatiu. 
I quan el mestre o la mestra es faci més experta en això, més ho anirà 
veient, i més veurà la profunditat que adquireixen els seus alumnes. 
 
C.- El mestres no hem d’anar amb les mans a la butxaca. Hem de tenir 
clar com i què fem per potenciar que els alumnes, cada dia tinguin més 
interès pel que fan, que estiguin acostumats a escoltar-se, a comprendre 
l’altre, encara que pensi o sumi diferent, perquè sap que a la seva aula 
aprèn molt quan aquesta diversitat es pot expressar sense pors ni 
censures,... 
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I Ja sabem que això no és genètic. Aquests valors i comportaments 
s’aprenen veient-los i practicant-los. I malauradament molts dels 
nostres alumnes això no ho troben a casa, ni al barri. A vegades a 
l’escola, sense adonar-nos ens comportem igual: no intentar 
comprendre l’altre, a crits, imposant la nostra... Això no vol dir que no 
haguem de posar límits, però aquest no és el tema que ara ens ocupa. 
 
D.- Els mestres hem d’adquirir pràctica en connectar les temàtiques que 
surten, les preocupacions, els problemes que apareixen en la vida 
quotidiana de l’aula, amb els coneixements que la humanitat ha anat 
generant durant la seva història. (Això es podria entendre com una 
determinada manera de mirar-se les assignatures) 
Això demana una actitud investigadora, ens hem de documentar i 
aprendre, no per imposar el que hem trobat si no perquè d’aquesta 
manera estem més preparats per comprendre el que diuen i fan els 
nostres alumnes i les podem ajudar. D’aquesta forma podrem 
aconseguir que les nostres aules siguin un lloc funcional per a 
l’adquisició de les competències bàsiques que es despleguen en els nous 
currículum. 
 
E.- Quan es planifica el projecte, parlar i acordar sobre com i què es 
farà per comunicar (a qui?) els resultats i el procés.  

 

3.- “Els ingredients”  
Em sembla que la problemàtica que dèieu de què es podia fer quan a 
l’aula us apareixien moltes preguntes ha quedat tractat.  Algú o alguns 
de vosaltres vareu fer una pregunta, també una afirmació: 
On és la informació? (la pregunta) 
Donar confiança i reconèixer que ells també saben. (la afirmació) 

 
Sabeu que avui dia tenim un excés d’informació que ens presenta 
problemes sobre la seva fiabilitat. Per altra banda, hi ha molts alumnes 
que en determinats temes tenen més informació que nosaltres. Normal. 
Entre nosaltres, els mestres, també hi haurà uns que tinguin més 
informació d’una cosa i uns altres d’una altra. 
 
Per tant el problema no és tant el de tenir informació, com el de saber 
quina informació m’interessa, com la puc buscar, situar-la en el seu 
context, situar-la en funció del que jo vull, verificar la fiabilitat de la 
font, saber-la contrastar amb la informació d’altres fonts i d’altres 
companys, i verificar en què afecta a allò que m’ha fet buscar-la. 
Sapiguent que la informació sempre té una ideologia. 



 4

 
Aquí es troba la feina de l’escola perquè ni psicològicament estem 
preparats per emmagatzemar tota la informació, ni sociològicament és 
el que li interessa a la nostra societat, i per descomptat a les persones 
que s’han d’obrir pas en aquesta vida. 

 
Des d’aquesta perspectiva hi ha corrents de pensament filosòfics, 
sociològics, científics i pedagògics que parlen que el significat de les 
“coses” es el resultat de les interaccions que les persones fem entre 
nosaltres amb les nostres significats subjectius, amb els significats dels 
altres, amb els instruments i conjunts d’idees que la humanitat ha anat 
construint sobre aquella cosa.   
Per exemple, si necessiteu dibuixar un arbre i no li dones una plantilla als teus alumnes 
perquè ho facin, veuràs com surten diferents arbres a la classe. Si els fas explicar l’arbre 
que han dibuixat veuràs com apareixen explicacions diferents. I si tornéssiu a dibuixar-
lo tenint en compte la conversa, molt probablement es modificarien força dibuixos. 
 
Ara imaginat, que abans de dibuixar l’arbre, feu una recerca d’informació que us porta a 
observar moltes imatges i dibuixos, fins hi tot escultures sobre arbres. Que a la classe us 
expliqueu i comenteu sobre la informació que cadascú ha trobat. Posteriorment, 
dibuixeu l’arbre. El resultat serà molt més ric que en el cas anterior perquè hi haurà 
hagut una recerca d’informació, un contrast d’informacions i d’observacions entre les 
diferents persones. 
 
Però encara ho podem fer més ric i per tant més complex. ¿Pensem el mateix sobre un 
arbre, si ho fem com artistes, que si ho fem per saber com respiren o si respiren?, o que 
significa l’arbre per a un pica-soques?, o com és el lloc on viu aquest arbre, si hi té 
alguna relació amb la seva forma, el color, amb altres especies i vegetals i animals? etc. 
 
Què guapo seria si els nostres alumnes quan han de dibuixar un arbre, ho fessin havent-
ne passat per experiències que els permetessin determinar en primer lloc el sentit de 
perquè dibuixar-lo,  i per pràctiques que facilitin conèixer un determinat arbre d’es d’un 
punt de vista biològic, o des d’un punt de vista artístic plàstic, perquè també podria ser 
des de la poesia o la narrativa. 
I encara seria molt més ric, si per dibuixar un arbre com un artista els nostres alumnes 
tinguessin experiències de dibuixar-lo com en Picasso, o com Hunderwasser, o altres... 
 
En resum els significat de la cosa depèn de la intenció que té la persona 
respecte de la cosa, així com del conjunt d’intencions, d’experiències i 
interaccions que la persona ha viscut. 
 
Tornant a la informació, crec que ens hem d’acostumar a proposar als 
nostres alumnes a realitzar activitats crítiques amb els textos, en el sentit 
de que una informació escrita, pel fet de ser llegida no es compren en 
tota la seva magnitud. Recordo que durant un projecte sobre el Tsunami del 
sud-est asiàtic, llegíem una noticia on hi havia un dibuix i un redactat que ens 
explicaven la velocitat i l’alçada de les ones. Llegint i comentant l’article, em 
vaig adonar que els alumnes (de quart) comprenien que unes ones eren més altes 
que les altres, però em va fer l’efecte que no se n’acabaven de fer càrrec. 



 5

Llavors, se’m va acudir que marcaríem un nivell 0m en un pati interior de 
l’escola i aniríem mesurant i posant els noms de les ciutats en funció de l’alçada 
de l’ona que ens informava la noticia. Fent-ho vaig comprovar com canviaven 
les cares i els comentaris, va ser quan aquelles xifres van ser enteses i varem 
comprendre (jo també) la magnitud de la tragèdia. Banda Atxé havia patit unes 
onades de 32 m d’alçada i la nostra escola era molt més baixa, tot i sent una 
escola de tres plantes. 
 
Aquestes pràctiques crítiques amb els textos eduquen l’esperit ciutadà 
dels nostres alumnes. Els capacita per saber prendre decisions. 
 

Aquest és un text que han escrit uns alumnes de 
CI de l’escola Pau Vila d’Esparreguera, ja fa uns 
anys. Estaven intentant construir el planeta 
Terra, perquè el necessitaven ja que havien 
programat fer un viatge a la Lluna i volien fer un 
model físic Terra-Lluna per poder representar 
els moviments i estudiar la trajectòria que havia 
de seguir el coet. Estaven molt preocupats 
perquè el coet no passés de llarg i es perdessin a 
l’espai. 
Doncs bé, per construir la Terra aquest nenes 
partien d’una informació que tenien: el diàmetre 
de la lluna i de que el diàmetre de la terra era 
quatre vegades més gran que el de la Lluna. 
Però el que m’interessa d’això és que veieu com 
fan uns càlculs amb la calculadora, obtenen uns 
resultats que comparen amb una altra informació 
que havien trobat en un llibre, llavors tenen una 
discussió: 

Calvo: “ens em equivocat” 
Javi: “potser el del llibre” 
Víctor: “la informacio  no es corecte” 
i escriuen com a conclusió: “A UN LLIBRE QUE HEM MIRAT HAVIEN FET ELS 
CÀLCULS MALAMENT AVIEN FICAT 12756” 
I això ho poden escriure perquè en els seus càlculs els havia donat 13904. 
 
Aquest exemple, passa perquè l’Iñaki és un mestre inigualable? Passa perquè 
son uns alumnes extraordinaris, dels que no hi ha? Per què li donem valor a 
això? Com deu ser la cultura d’aquesta classe perquè passin aquestes coses?... 
 
Aquestes i altres preguntes donarien per a moltes reflexions. D’entrada dir-vos 
que són coses que ja passen en aules del vostre propi centre. En la teva 
mateixa segur que també hi trobareu coses d’aquestes. Perquè és cert que 
l’Iñaki és un mestre com la copi d’un pi, però cadascú de nosaltres també ho 
pot ser, en el cas de que pensi que encara no ho és. I perquè els alumnes són 
esponges i actuen en funció del que hi ha, del que veuen, del que són i tot això 
ho podem canviar si creiem que ho hem de fer. 
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En resum, els ingredients que podrien permetre una determinada cultura 
d’aula serien: 

Uns alumnes que se senten protagonistes i participen cada vegada més 
en les decisions. 
Un espai públic de l’aula, per contrastar, argumentar, prendre decisions, 
respectant les particularitats. 
Aprendre és parlar, escoltar, llegir, escriure, dibuixar, pensar, explicar, 
fer, manipular, argumentar, planificar, acordar, revisar, validar, trobar 
evidencies... 
Una cultura de voler comprendre l’altre perquè això em fa aprendre i 
m’enriqueix a mi i al grup. 
Portar l’actualitat a l’aula, en forma de diaris, noticies i altres. 
Obrir les portes i les finestres i deixar entrar a “experts”, per explicar-
nos coses, els experts poden ser mares i pares. 
Portar i/o construir instruments, objectes , models que ens ajudin a 
comunicar i comprendre. 
 
19/04/08      David Vilalta Murillo 

 
 
 
 
Per un proper dia podríem comentar la lectura d’aquest document i de l’article 
 
Algunes reflexions sobre complexitat i currículum a l’educació infantil i 
primària de Perspectiva escolar 323 del març de 2008  que us adjunto. 


