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Cal fer d’un problema 
una oportunitat?

Ref: http://goo.gl/72C35 Ref: http://goo.gl/fzIfY

Finalitat: 

Una ciutadania responsable, solidària, eficient, sostenible, creativa...

Ref: http://goo.gl/Al0KW



Antecedents:
“Véritable investigation 

scientifique”



Objectiu: transformar l’alumne, la societat
i la forma d’entendre el món

Canviar molt profundament;
a) Fer passar de una forma substancial a una altra;  
b) Passar a una altra manera de ésser.

Ref: http://dcvb.iecat.net/  Diccionari Català/Valencià/Balear, Institut d’Estudis Catalans.

Implicació
Lideratge
Empreneduria Transformació

Activisme social

Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes, FOCIR
http://xarxanet.org/internacional/noticies/fes-te-ambaixador-catala

Solidaritat
Col·laboració
Responsabilitat



Howard Gardner parla 
de dues intel·ligències noves:

http://www.collaborationideas.com/wp-content/uploads/2010/12/school.png

Intel·ligència executivaIntel·ligència transcendent



http://caspracticorganitzacio.wikispaces.com/file/view/stock4.jpg/193034290/stock4.jpg

Innovació

•Volem trobar

alternatives a la 

formació tradicional, 

espais d’intercanvi i 

de millora

professional pels

docents.



• Volem ampliar 

el ventall de 

temes, 

continguts i 

coneixements

que es tracten a 

les aules, per

posar a l’abast

de l’alumnat

informació

rellevant.

Coneixements



Ciència

• Volem contribuir a la 

millora dels resultats, 

amb materials de 

qualitat i amb les 

aportacions que el 

professorat anirà

aportant durant les 

sessions.



TIC i TAC

• Volem obrir espais

d’experimentació

comunicativa i digital 

en diversos entorns i 

diversos idiomes: la 

videoconferència,  el 

mòbil, el xat i les eines

comunicatives.



Estratègies

Comunicació

Competències

•Volem fer aflorar la 

riquesa subjacent en 

les competències

comunicatives, 

ligüístiques, 

científiques,

d’aprendre a aprendre
i d’habitar el món.



Transferència

•Volem generar 

oportunitats

autèntiques

de transferència

interlingüística
real i eficaç

per l’alumnat.



El protagonisme de l’alumnat
inquisitiu i emprenedor

Ref: Astronomie et poésie Graulhet Tarn (81) Académie de Toulousse
http://www.lamap.fr/bdd_image/Lamap_epr03.pdf

Llengua francesa,
EMILE Ciència i

investigació

Traball 
col·laboratiu



http://www.fetedelascience.fr/



La ciència es construeix 
col·lectivament

Ajudeu-nos a seleccionar, adaptar, traduir i construir 
materials escolars de ciència en llengua francesa!



... amb els companys,

en diferents contextos reals, 

i en altres llengües...

Tott un reptte

de diiversitat!



Sciences et Société

Sessió de formació en 

videoconferència
Barcelona, 8 Octubre 2012

Neus Lorenzo Galés

nlorenzo@xtec.cat

@NewsNeus


