
Els projectes com a estratègia per 
a afavorir la igualtat 

d’oportunitats

Xavier Martínez-Celorrio

Prof. de Sociologia de l’Educació (UB)

Auditori de Cornellà, 11 de Novembre de 2017



1. Analitzem el context

2. Pedagogies del coneixement integrat

3. Avaluacions i impacte del treball per 
projectes





En 2016 el robot
Todai ja escrivia millor que la 

majoria dels batxillers
japonesos un assaig sobre el 
comerç marítim del segle XVII

La intel·ligència artificial pot
combinar milions de fonts i 
dades, però no les entenen. 

No és capaç de crear 
significat



En funció: 
dels canvis del model de relacions socials (macro) 

també canvien

el “què” i el “com” s’ensenya i el “com s'avalua” (micro)

• Anys 2000: globalització i classes mitjanes conservadores 
(canvi macro) 

....didàctiques “teach to the test”, individualisme 
competitiu i rànquings de resultats i d’escoles (canvi micro) 

• Anys 2020: anomia, robotització i innovació continuada 
(canvi macro) 

....globalització curricular, inclusió educativa i xarxes 
col·laboratives implicades amb l’entorn (canvi micro)

Canvis macro – canvis micro



“La forma en que una societat, 
selecciona, classifica, distribueix, transmet i 

avalua...

...el coneixement educatiu considerat públic, 

reflecteix tant la distribució del poder com els 
principis de control social d’aquella societat” 

Basil BERNSTEIN (1998) 

La relació educació-societat



QUÈ                                                                               COM

valorem,                                                             distribuïm, 
seleccionem                                                   transmetem,                                                    
i  classifiquem                                                     i avaluem

PER A QUÈ
Objectiu universalista i equitatiu: 

crear significats, ser competent en diferents codis i 

llenguatges i entendre allò que assimila i l’envolta 

per actuar amb sentit i consciencia

Trilema
educatiu



Ni els títols ni el rendiment acadèmic no són ja 
prescriptius per a les empreses... 

ARA, HO SÓN LES COMPETÈNCIES 





Currículum absent Aprenentatges informals



2. Pedagogies del coneixement integrat



Ser assertiu i crític davant la complexitat

1. Com saps allò que saps ?  (Dades, fets, teories)

2. Des de quin enfonc es presenta això?  (Perspectiva)

3. Com es relaciona aquest fet o problema amb 
d’altres? (Relacions)

4. Què passaria si les coses fossin diferents?  
(Suposicions)

5. Per què és important això?  (Rellevància) 

Decroly, Dewey, Kilpatrick, Parkhurst, 

Freinet, Freire, Stenhouse...



1. Globalització curricular en un canvi de matriu escolar

2. ABP – Aprenentatge basat en projectes (PBL)

3. Aprenentatge basat en problemes

4. Objectius desafiants (challenging goals)

5. Inquiry-based learning

6. Expeditionary learning

Globalitzant des de diversitat d’enfocs



Per què l'espai és tan brillant?

Qui va tenir la primera 
mascota?

Pot una abella picar a una 
altra?

Com es fa l'electricitat?

D’on vénen els oceans?

Per què hi ha guerres?

Com s’enamora la gent?

D’on ve el bé?

Per què tenim diners?

.... ....





TEORÍA DELS CODIS PEDAGÒGICS: Basil Bernstein

La classificació del coneixement educatiu regula quins continguts s’han de 
transmetre i treballar a l’aula. Pot ser:

• classificació forta (+ C), quan el coneixement es divideix per assignatures 
que  es van aïllant i parcel·lant entre si,

• classificació feble (- C), quan els coneixements es fan transversals i responen 
a projectes, desafiaments i temes inter-disciplinars

L'emmarcament regula com s'ha de transmetre el discurs en el context 
pedagògic de l'aula. Defineix els estils interns de control social:

• emmarcament fort (+ E): didàctica centrada en el professor-emissor, llibre 
de text i control disciplinari a l'aula,

• emmarcament feble (-E), quan la relació pedagògica és més horitzontal, 
participada i amb autonomia de l'alumnat (aprenentatges cooperatius, 
crèdits de síntesi, treballs per projectes...)

+C +E = Pedagogies Visibles (tradicionals)

-C -E  = Pedagogies Invisibles (renovadores)



PEDAGOGIAS INVISIBLES
(-C -E)

PEDAGOGIAS VISIBLES
(+C +E) 

Integración temática 
transversal 

interdisciplinar

Diferenciación de 
asignaturas cerradas, 
aisladas y académicas

Evaluación múltiple, 
difusa, formativa sobre 

logros

Evaluación clara, numérica 
y jerárquica 

Motivación, participación 
y autocontrol 
responsable

Control disciplinario al aula 
y fuerte resistencia opaca 

o anti-escuela

Comunicación fluida con 
las familias, comunidad 

viva y abierta

Criterios rígidos y distantes 
de comunicación con las 

familias y el entorno



3. Avaluacions i impacte del treball per 
projectes



EVIDÈNCIES D’IMPACTE - ABP
• ABP augmenta la retenció dels continguts a llarg termini, 

• fa millorar la resolució de problemes, les habilitats de col·laboració i 
l'actitud dels estudiants cap a l'aprenentatge,

• redueix la taxa d’abandonament i fracàs, 

• Iguala o supera els mètodes tradicionals en els tests de resultats 
(Strobeli van Barneveld, 2009; Walker & Leary, 2009; 
Johnson,Johnson, i Stanne ,2000; Springer, Stanne, i Donovan,1997; 
Terenzini, Cabrera, Colbeck, Parente, i Bjorklund, 2001). 

• ABP és més productiu amb feed-backs i retroalimentació continua 
amb els alumnes, aprenent dels errors.... 

• .... es guanya en sentit de l’esforç, responsabilitat, assertivitat i 
millora el rendiment (Barroni Darling-Hammond, 2008; Hattie,2008; 
Dweck,2000). 



Font: The Education Endowment Foundation (2015)

IMPACTE DE LES INTERVENCIONS EN SECUNDÀRIA



John Hattie (2009, 2011): 800 meta-anàlisis que sumen 50.000 recerques...

IDENTIFICA ELS FACTORS D’IMPACTE EN 
L’APRENENTATGE

Grau d’impacte Factors Efecte

MÀXIM
Relacions professors-alumnes 0.72

No etiquetar l’alumnat 0.61

Condició sòcio-econòmica alumnes 0.57

NOTABLE
Implicació de les famílies 0.51

Expectatives sobre els alumnes 0.43

Auto-concepte dels alumnes 0.43

MOLT BAIX
Escoles religioses 0.23

Personalitat dels alumnes 0.19

PITJOR

Vacances d’estiu - 0,09

Consum televisiu - 0.18

Canvis continuats d’escola - 0.34



QUINES INTERVENCIONS PEDAGÒGIQUES GENEREN 
MAJOR IMPACTE?

Grau d’impacte Intervencions Efecte

MÀXIM
Auto-avaluació dels propis alumnes 1.44

Programes constructivistes 1.28

Feedback amb els alumnes 0.73

NOTABLE
Aprenentatge cooperatiu 0.59

Programes comprensius 0.58

Objectius desafiants (challenging goals) 0.56

DISCRET
Tecnologia educativa – TIC’s 0.37

Teatre i programes artístics 0.35

Aprenentatge per indagació 0.31

MOLT BAIX
Activitats extra-curriculars 0.17

Aprenentatge basat en problemes 0.15

Agrupar per nivells de capacitat 0.12

PITJOR Repetició de curs - 0.16



L’eficàcia de l’ABP augmenta amb 
el temps

Percentatge de centres ABP amb resultats superiors a la resta de centres del 
seu districte pel nombre d’anys funcionant com ABP (Estats Units, 2012-13)

Font: Expeditionary Learning (2014), Evidence of Success



Efectes de l’ABP sobre l’equitat
Diferència de resultats entre alumnes educats en ABP en relació als seus 

iguals demogràfics en punts percentuals (Estats Units, 2012-13) 

Font: Expeditionary Learning (2014), Evidence of Success
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