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Els mestres, moltes vegades, ens sentim insegurs i tendim a qüestionar-nos la 
nostra feina.  
En la nostra tasca diària molt sovint ens sentim desbordats  pels continus 
canvis en les lleis d’educació, per la infinitat de novetats i projectes que 
s’enceten i sobretot ens sentim desbordats alhora d’afrontar les  noves 
situacions socials  amb la gran diversitat cultural i lingüística que  suposa a les 
nostres aules. Segurament molts de vosaltres faríeu aquesta llista  molt més 
extensa, això en part, és positiu perquè mostra que tenim una preocupació 
comuna i que per tant reflexionem sobre la nostra tasca, sobre el procés 
d’ensenyament i aprenentatge. Veure que les coses no funcionen que hauríem 
de fer alguna cosa és crucial per poder solucionar el que ens angoixa. Hi ha 
una cosa invariable que és el nostre objectiu com a docents, fer que els nostres 
alumnes aprenguin i millorin els seus aprenentatges. 
Nosaltres companys/es us animem a què feu un pas més, a què no ens 
quedem sols amb la reflexió sobre el que no funciona sinó que entre tots 
busquem vies per a  resoldre  aquesta situació que ens desborda. I quan diem 
“entre tots” ens referim tant a mestres com a alumnes. 
El principal repte és aconseguir la motivació i implicació dels nostres alumnes. 
No hi ha formules màgiques  que garanteixin l’èxit però també és veritat que a 
vegades tampoc sabem trobar eines que ens puguin ajudar i temps per a 
reflexionar  sobre el que fem i com ho fem. 
Potser la pregunta que ens hauríem de fer seria si els nostres alumnes saben i 
entenen el que els estem demanant, els que esperem que facin i com ho han 
de fer. Potser aquesta és la clau, nosaltres pensem que hem de compartir amb 
els nostres alumnes l’objectiu de treball, que sàpiguen que han de fer i  per a 
què, sent la seva bastida durant el camí per aconseguir la finalitat proposada.  
 Tenim molt clar que compartir i coordinar-nos amb els nostres companys és 
totalment necessari però moltes vegades no sabem com fer-ho, per on 
començar. Perquè no considerem la possibilitat de que també és necessari fer-
ho amb els nostres alumnes?  
Potser la clau està en que el més important ha de ser ensenyar-los a aprendre i 
donar-los protagonisme en el seu procés d’aprenentatge. Compartir amb ells el 
camí a seguir i el que volem que aconsegueixin.  
El PEL és un instrument que ens  ajuda a fer-nos aquestes reflexions, a 
reflexionar amb els nostres alumnes sobre què aprenen i com ho fan creant 
alumnes metacognitus, ens permet treballar les biografies lingüístiques dels 
nostres alumnes de manera senzilla i útil fent activitats de sensibilització de 
transferència lingüística; permet adaptar les tasques segons els diferents nivells 
d’aprenentatge i habilitats d’aprenentatge.  
 
En  el PEL trobem una eina que ens ajuda a entendre el que significa treballar i 
avaluar per competències d’una manera pràctica i clara i el més important des 
de la nostra tasca diària, des de la feina a l’aula amb els alumnes. 
Això vol dir que cal fer canvis però no significa que no valgui el que ja estem 
fent. Cal donar un nou enfocament a la nostra tasca diària. Ordenar, compartir i 
sobretot aconseguir la implicació de tots, mestres i alumnes, en el procés. 
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