
Aspectes a debatre

Com programem en el nostre
centre?



Organització unitat



Rol del mestre/professor

El professor com a mediador
L’alumne com a protagonista del seu aprenentatge enlloc del professor com a protagonista de la classe
Posa èmfasi en l’aprenentatge enlloc de ensenyar
Dissenya els entorns d’aprenentatge on es durà a terme el treball individual o en grup dels alumnes
Dissenya els seus propis recursos per adaptar-los al seu grup d’alumnes
Usa didàctiques basada en la investigació i amb caràcter bidireccional (participa amb ells)
Utilitza l’erro com  a font d’aprenentatge, enlloc de la veritat i l’encert
Fomenta l’autonomia de l’alumne
No posa límits a l’aprenentatge global
Participa activament dels nous avenços en investigació i recursos que ja usen els alumnes
L’ús de les noves tecnologies (fonts diverses i múltiples: internet, enciclopèdies, revistes, xarxes socials, xats, 
vídeos, Animacions,...) forma part del currículum.
Avalua processos més que avaluar resultats (puntua més i avalua menys)



Previ a una bona programació

Punt de partida
3R (assignatures instrumentals)
       L’apartat sistemàtic  (treball individual)
                El Treball Cooperatiu  (en grup)

Si s’escolta (oral)

Si es llegeix (lectura)

Si s’escolta i es veu (audiovisual)

Si hi ha una demostració (observació)

Si es discuteix (diàleg)

Si es fa (exercici pràctic)

Si s’explica a un altre (comprensió i comunicació)

5 %

10 %

20 %

30 %

50 %

75 %

90

I es comparteix en
Gran grup



Definim el període anual

1r. Dubte:  Cal que ens posem d’acord tutors i especialistes?
Possible resposta: Definim períodes anuals a partir d’algun àmbit el qual
ens defineixi l’espai a partir del qual tots hem de programar (setmanalment, 
quinzenalment, mensualment,...) 

2n Dubte:  Què ha de definir aquests espais de temps?
Possible resposta: Els projectes de treball (base de la pràctica de l’aprenentatge)

3r. Dubte:  Si ja hem definit aquests espais temporals anuals, que han d’incloure?
Possible resposta: Totes les àrees i els tres grans blocs de desplegament curricular:
3R, sistemàtic i lògicament el cooperatiu.

La linealitat de les 3R  -  Sistemàtic (Pla de Treball)  -  Treball Cooperatiu: PT



Parts d’una unitat de programació
Àrees instrumentals Àrees del coneixement

LA RAÓ DE L’APRENENTATGE
La pràctica
La descoberta
L’experimentació
Acords comuns
Posta en comú
La discussió
Canvi de rol d’alumne � mestre
Estudi comparatiu amb la vivència
La participació

L’aprenentatge dels
instruments útils per
adquirir coneixement

Aquest apartat NO té perquè
anar lligat al projecte que es
dugui a terme. Els instrument
tenen la seva part lineal.
No obstant SI que la part
més pràctica es treballa a 
l’apartat del coneixement.

Treball sistemàtic: Pla de treball individual



La unitat de programació:

HA DE TENIR: Totes les àrees. Han de coincidir en el temps.

HEM DE CONTEMPLAR:

Les competències bàsiques generals que treballem amb la unitat
Aportacions de les àrees a les competències bàsiques
Els objectius i justificació que pretenem amb aquesta unitat i espai-temps
Com avaluarem els resultats: els INDICADORS.
Com treballem la diversitat

LA PROGRAMACIÓ

• ÀREA – OBJECTIUS DIDÀCTICS – CONTINGUTS – AVALUACIÓ
• TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT
• PROJECTE DE TREBALL de les àrees del coneixement

LES ACTIVITATS QUE FARAN POSSIBLE LES COMPETÈNCIES

Nombre de sessions – Descripció de les activitats i la seva classificació
(3R- sistemàtic i cooperatiu) -



Aclarim conceptes: 3R

Continguts nous només de MATEMÀTIQUES I LLENGÜES que NO estiguin assolits  o
que no s’hagin introduït abans . NO tenen perquè anar lligats al projecte de treball o al
treball sistemàtic, però sí a la temporalització de la unitat.

Aquests continguts s’han d’assolir abans de posar-los en context, això vol dir:

- Que s’exposen tot introduint-los per part del mestre o professor amb la interacció de
l’alumne però de manera conjunta.

- Que s’han de consolidar, amb activitats conjuntes.

- Que formen part d’aquest apartat totes les estratègies que fem servir per assolir aquests
conceptes claus:

- Explicació a la pissarra i interacció dels alumnes en grup
- La lectura eficaç
- Els dictats
- Exercicis descontextualitzats on l’objectiu només és treballar el concepte nou
- ... Exercicis d’entrenament per assolir el contingut instrumental

Allò que l’alumne NO podria descobrir per sí sol o amb un curt espai de temps, i on el paper transmissor del
mestre o professor encara té un sentit i raó de ser. Si el concepte ja havia estat donat, però s’aprecia que no està
assolit, passa a ser un concepte NOU i es torna a explicar.



Aclarim conceptes: Treball sistemàtic
Aquell treball que es realitza de manera individual. Es treballa de manera interdisciplinar i  el contingut té sentit a la
pràctica. NO és un treball d’exercitació de conceptes sense un context determinat. Es pretén donar sentit pràctic al que
estan fent. Les propostes han de ser engrescadores i han de contemplar (sense adonar-se) els continguts explicats.
S’han de planificar en equip i s’han de plantejar a partir de PROBLEMES reals   a resoldre (entès problemes com
activitats que han de superar i on han de trobar la millor estratègia per a fer-ho).

- Són activitats interdisciplinars que l’alumne pot fer sol (això vol dir que NO inclourem
continguts acabats de donar que encara s’estan consolidant a les 3R) ja que no els
podrien resoldre.

- L’objectiu és posar a la pràctica allò que ha après, donar sentit a l’aprenentatge i a
poder ser útil en el treball en equip.

- Les activitats han de ser competencials (NO “matxaca” que ha de formar part de les
3R).

- És el que anomenem Pla de Treball digital: Activitats que respecten el ritmes, el poder
atendre la diversitat, amb camins de resolució múltiples i on disposen de tota la
informació necessària per resoldre les activitats.

Ex. No posarem sumes, sinó un problema on n’hi hagin. No farem dictats, sinó treballs
on hagin de descriure, narrar,... alguna cosa i contemplarem també l’ortografia i així en
tot el Pla de Treball



Aclarim conceptes: Treball Cooperatiu

Forma part imprescindible per treballar :

- La SOCIABILITZACIÓ

- L’aprofitament del SABER entre els propis alumnes

- EL CONEIXEMENT compartit

- El COSNTRUCTIVISME social

Els PROJECTE DE TREBALL  com a base.

- Triats o imposats

- Amb diferents metodologies: trencaclosques, què sabem, que
  volem saber,...



Altres àmbits del TC

Inclou totes aquelles àrees on els continguts es puguin descobrir mitjançant:

- L’observació

- El tractament de la informació

- La recerca

- La experimentació

- La manipulació

Això NO implica que el mestre o professor NO pugui fer explicacions, comentaris, donar pistes, introduir el tema,...
però mai explica el concepte per a ser memoritzat i ja està, sinó que promou la seva descoberta.

Metodologies:
- Lectura en parella (o treballs en parella tutor-tutorat)
- El trencaclosques o què sabem, què volem saber, ...



Algunes preguntes

SI VULL TREBALLAR LA LLEI D’0HM O L’EDAT MODERNA, I VULL
EXPLICAR ALGUNA COSA, ON ES POSA?

1r. El mestre o professor sempre pot explicar coses en veu alta, pot resumir el
tema a tractar, pot fer explicacions exemples, ...  (això es pressuposa I es
sobreentén que un a vegades explica “batalletes”). Això no cal especificar-ho
en cap dels tres apartats.

2n. La llei d’Ohm  es pot descobrir, per tant formarà part d’una proposta ben
feta de treball sistemàtic o bé de treball cooperatiu: EXPERIMENTANT. Mai
serà un concepte de 3R ja que NO és de les àrees instrumentals. I la
descoberta de l’edat moderna es pot entendre a partir de treballs ben
planificats.

El que cal en tot moment és ser capaços de CREAR ELS ENTORNS
D’APRENENTATGE on es generin les respostes a partir de la
experimentació o bé de la informació i la seva transformació.



Què són activitats competencials?

Les activitats competencials són aquelles que ens permeten desenvolupar
de manera competent en l’entorn en el que vivim.

Disposar de les capacitats per resoldre problemes marc útils a la vida.

PER SABER QUINES SÓN: haurien de ser totes aquelles capacitats
COMUNES als equips docents i que tots compartim com a sabers. NO
formarien part aquelles activitats especialitzades i que la majoria no domina.



Resum orientatiu

L’acció tutorial
La lectura en parella

Treball tutor – tutorat

Projectes de treball

  - Trencaclosques

  - Què sabem, que volem
     saber

(El teatre, ràdio, revista...)

Lectura per plaer
Pràctiques a partir de problemes:

-Pla de treball digitalitzat

- Webqüest

- Caceres del tresor

Explicació amb demostració i/o vídeos
Interacció amb gran grup

Lectura eficaç

Càlcul mental

Dictats

Resums
Esquemes, exercicis,

...

Activitats

Treball cooperatiu a partir de
propostes de projectes de
treball i de temes que poden
venir proposats pels alumnes
o pel propi mestre o professor

Plans de treball interdisciplinars
que l’alumne ha de resoldre tot sol i
que a més ho pot fer-ho si utilitza
els recursos que li posem al seu
abast. Es plantegen propostes a
partir de problemes.

Aquells conceptes de les instrumentals
on el paper transmissor del mestre o
professor és necessari

Definició

Àrees del
coneixement (però es
contemplen les àrees
instrumentals en el
seu ús)

Totes les àrees de
manera transversals

Matemàtiques
Català
Castellà
Anglès
Alemany

Àrees
implicades

TC
INTERACCIÓ

Sistemàtic
EXERCITACIÓ PRÀCTICA

3R
EXPLICACIÓ

No tota la instrumental es fa amb metodologia 3R!



Reinventar l’escola sense por.

Algunes preguntes a fer-se:

- En aquest context, quin sentit adquireix el llibre de text convencional
davant d’un mitjà més potent que és la xarxa?.

- Quin sentit té l’aprenentatge  basat en les àrees del currículum enlloc de
basar-lo en blocs d’aprenentatge (crear una ONG, el medi ambient, creem
un negoci, ... En les que hi ha implícit moltes disciplines?

- Necessitem més coneixements (acumulació d’informació) o habilitats
(aprendre a aprendre, resoldre problemes, trobar estratègies,...)?

- Quin sentit té ensenyar coses descontextualizades que no tenen cap
sentit per l’alumne?

- La interdisciplinarietat es malentén com el treball de les àrees del
currículum enlloc de propostes on hi entren diferents disciplines?.

- Les especialitats basades en les àrees compartimentades ajuda a
desenvolupar les competències?



Quina relació hi ha entre els tres apartats?

3R

Sistemàtic

Cooperatiu

Són els instruments de treball
Necessaris per poder treballar

Ajuden a exercitar-se sol
resolent problemes a la
vida.

És on l’alumne es
sociabilitza i comparteix
els coneixements amb els
altres i on aprofita tot el
seu potencial.



I les activitats?

Són en definitiva el més IMPORTANT del procés, juntament amb l’avaluació .
Però per prendre consciència hem de tenir clar perquè les fem i quins objectius
volem aconseguir a la llarga (no només a la curta). Han de tenir un caire
pràctic més que teòric (tret de l’exercitació de les 3R)

Per això hem de tenir clars quins objectius d’escola volem:

Els joves han de saber comunicar-se bé, dominar les tecnologies, ser creatius i
innovadors, multiculturals, saber com funcionen els negocis i el món laboral, i
sàpiguen identificar i regular les seves emocions.*

. Alumnes  autònoms i responsables del seu procés d ’aprenentatge

• Alumnes col·laboradors i participatius

• Alumnes generadors de nous coneixements

• Alumnes preparats per viure i conviure en societat

* La Vanguardia 10 d’abril de 2010



Bases psicopedagògiques

Evaluar si alguien es competente es en parte comprobar su

capacidad para reorganizar lo aprendido, para transferirlo a

nuevas situaciones i contextos.
Carles Monereo

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

Cal que els alumnes interactuin, actuin autònomament i sàpiguen
utilitzar les eines.

Projecte Deseco

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:



Alumnes competents
FER ALUMNES COMPETENTS

Capacitat o competència per  resoldre   tasques  i    aprendre a aprendre

Actituds Coneixements Instruments

Resolem tasques si tenim
destreses i coneixements

La importància de la
PLANIFICACIÓ

SABERS

Saber estar Saber coses Saber fer

VISIÓ DEL MÓN: tasques útils

Conèixer el món i les
seves necessitats

Tasques transversals

Tasques específiques

Saber ser

Autonomia

Informació
Nous
coneixements

Experiència

concepte de simbiosi



La temporalització dels tres apartats

TREBALL COOPERATIU               ACTIVITATS         3R

3R

Sistemàtic

Treball Cooperatiu

0%

P3 4t ESO

100%

? Punt d'inflexió



L’avaluació: L’instrument més valuós si ho fem bé

L’avaluació NO avalua únicament els CONTINGUTS. Ara  avaluem les
COMPETÈNCIES com a base del aprenentatge individual  i col·lectiu, i
això vol dir saber que sap el nen i no tant si sap el que jo li he
explicat.

PER A FER UNA BONA AVALUACIÓ NECESSITEM:

- Objectius clars  que volem observar

- Competències  que volem treballar

- Indicadors  de processos (detectar si he aconseguit o no l’objectiu i on s’ha
fallat)

- Fitxa  on els alumnes sàpiguen el que se li demanarà (Fitxa prèvia que hauran
de complimentar al final com avaluació)



Com hem de canviar el xip?

Perquè faig el que faig i com col·laboro jo amb els objectius que ens hem 
proposat com a  centre per tal d’adquirir habilitats i competències que els 
serviran per a la vida?

Objectius

Activitats

COMPETÈNCIES


