“Això és per al professor de llengua i
literatura” -vols dir?
Saber llegir, llegir per aprendre i
el gust per la lectura a la secundària
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Què estan aprenent?
Fins a quin punt aprenen la lliçó?
L’entenen? La memoritzen?
Què estan pensant?
Llegeixen per iniciativa pròpia?
Saben què és el gust per la lectura?

Fem prou per preparar els nostres alumnes
per al món del segle XXI?

Dades d’interès:
• El factor diferencial entre alumnes de selectivitat amb notes altes
és l’habilitat per respondre a textos complexos -articles científics,
documents històrics, literatura clàssica. (Reading Between the Lines, 2006)
• El llenguatge dels llibres de text ha tendit a simplificar-se en
els últims 50 anys. (Common Core Standards, 2010)

• La premissa fonamental de l’educació per resultats és que
qualsevol estudiant, malgrat la seva condició social,
lingüística o cultural, té la capacitat i el dret d’aprendre.
(Mark Tucker, 1990)
• Les baixes expectatives del mestre o professor envers l’alumne
són una de les raons principals del fracàs escolar. (Policy Brief,
Alliance for Education, 2008)

Els currículums i les competències
reclamen:
1. Estudiar aquests canvis
a fons.
2. Ajustar i reorientar els

continguts des de
l’aprenentatge
3. Preparar tots els

estudiants perquè puguin
assolir aquests reptes

1. Estudiar aquests canvis a fons

L’aprofundiment del currículum està fonamentat
en l’especialització de la lectura i de l’escriptura,
i el coneixement pràctic (literacy).

L'especialització de la lectura i de l’escriptura
(Basic, intermediate & disciplinary literacy)

Especialització de la
lectura i de l’escriptura
(Llegir per aprendre)

Ús de la lectura i l’escriptura
(Saber llegir /escriure)

Lectura i escriptura
(Aprendre a llegir/escriure)
Shanahan & Shnahan,
2008

Continguts
curriculars,
competències

Continguts

Llegir per Aprendre arran de
l'especialització de la lectura i de l’escriptura

Aprendre a aprendre
Prendre responsabilitat,
iniciativa i autoavaluació

CONTINGUTS + APRENDRE A APRENDRE = LLEGIR PER APRENDRE
8
O APRENENTATGE EN DIAGONAL Adapted from Cheryl Geisler, 1994

La lectura i l’escriptura són necessàries en totes
les àrees curriculars –Llegir per Aprendre
Ciències

Història

Matemàtiques

Llengua i
Literatura

Llegir

Articles
científics,
llibre de text

Arxius,
documents de
referents
històrics

Llegir i entendre
un problema per
poder resoldre’l

Novel·les,
assajos, obres
de teatre,
poesia, el diari

Escriure

Informes de
laboratori,
gràfiques

Assajos,
resums
bibliogràfics

Explicar la
solució pas a
pas

Escriure tota
mena de
composicions
literàries

Llengua

Vocabulari
especialitzat

Interpretar
diferents
punts de vista

Saber exposar
el teu
raonament

Vocabulari ric
expressions,
perspectiva

2. Ajustar i reorientar les sessions
des de l’aprenentatge

És a dir, com ensenyo la meva assignatura tenint en
compte que l’especialització de la lectura i
l’escriptura
hi té un paper molt important?

Com passar d'aquí…

ENSENYAMENT

APRENENTAGE

CONTINGUTS

…a aquí?

ENSENYAMENT
ENSENYAMENT

APRENENTAGE

CONTINGUTS

cal traspassar gradualment la responsabilitat
del professor cap a l’alumne

De l’ensenyament a l‘aprenentatge
RESPONSABILITAT DEL PROFESSOR

Ensenyar el

“Ho faig jo”

Currículum
“Ho fas tu”

Aprendre per ell
mateix
RESPONSABILITAT DE L’ALUMNE
Referència: Fisher, D., & Frey, N. (2008).

De l’ensenyament a l‘aprenentatge
Mostrar com aprendre (modelatge d’estratègies)
RESPONSABILITAT DEL PROFESSOR
Ensenyar
currículum
Ensenyar
el

currículum
des de
l’aprenentatge

“Mostro

“Ho
faig jo”
com

aprendre”

“Ho
“Ho fas tú”
fem”

Instrucció
guiada

Aprendre per ell
mateix

RESPONSABILITAT DE L’ALUMNE
Referència: Fisher, D., & Frey, N. (2008).

“Puc fer-ho sol”

De l’ensenyament a l‘aprenentatge
Mostrar com aprendre i donar suport a cada alumne
RESPONSABILITAT DEL PROFESSOR
Ensenyar currículum

Enfocar lliçó

“Mostro”

des de l’aprenentatge

Objectius Curricular

Instrucció
guiada

“Ho fem”

En col·laboració
“Mostro”

“Ho
fem junts”

Aprendre per ell
mateix
RESPONSABILITAT DE L’ALUMNE

Referència: Fisher, D., & Frey, N. (2008).

“ Puc
fer–ho
sol”

Molt bones idees, per com ho aplico a l’aula?

Exemple: LECTURA D’UN ARTICLE INFORMATIU/CRITICA LITERARIA – TEMA “Una
crítica sobre la representació al TNC d’El Mercader de Venècia”
Professor

9:00
OBJECTIU
DES DE
L’APREN.

Estudiant

Saber llegir l’article i ésser capaç - Escoltar activament
d’explicar al teu company què
- Explicar o explicar-se a ell
opina aquest crític de la
mateix el que ha de fer
representació.
- Pren responsabilitat del que
ha d’aprendre

Exemple: LECTURA D’UN ARTICLE INFORMATIU/CRITICA LITERARIA
Professor

9:05
Preparar
per a la
lectura
o
MINI-LLIÇÓ:
- Connexió
- modelatge
- pràctica i
– enllaç
(durada:
8-10
minuts)

Estudiant

Estratègia (d’avui): Prendre
notes en dues columnes:
- dades interessants
- dades importants

Escoltar activament

Mostrar: “Llegeixo en veu alta
un altre article fent pauses cada
vegada que trobo informació
que pot ésser important o
interessant; reflexiono en veu
alta, i sintetitzo amb les meves
paraules el que he decidit
mentre ho escric a la columna
corresponent”.

Assajar estratègia: Un
voluntari mostra l’estratègia
llegint un altre segment de
l’article que he fet servir de
model; l’estudiant ‘fa de
professor’.
Alternativa: Explicar
l’estratègia al company que
té al costat.

Exemple:
LECTURA D’UN
ARTICLE
INFORMATIU/
CRITICA LIT.

9:15
LECTURA:
- Tot sol
- Parelles
- Guiada
- Avaluació
individual

(durada:
20-25
minuts)

Professor
L’activitat del professor durant
aquesta estona és la clau de l’èxit
del grup classe i cal planificar-la molt
bé.

Estudiant

Planificar: Formar grups flexibles
i determinar a qui caldrà més ajut
a partir de l’anàlisi de dades
formatives i de proves de diagnosi
o externes.
- Individualment: Llegir
Fent servir l’estratègia de
-Facilitar una o dues lectures
les dues columnes
guiades (5 minuts/grup)
- Lectura Guiada-Indv.:
-Tenir converses individuals per Formar part d’un grup petit
avaluar progrés: Entén el que
que llegeix amb la guia del
llegeix? Llegeix aprenent els
professor durant uns minuts
continguts de l’assignatura? Aplica i després ho fa sol.
l’estratègia de manera eficient?
(2’/alumne).

Exemple:
LECTURA D’UN
ARTICLE
INFORMATIU/
CRITICA LIT.

9:35
ACTIVITAT
I
POSADA EN
COMÚ
(durada:
10-15
minuts)

Professor

- Escoltar i observar activament
- Donar suport on faci falta
- Guiar la discussió general a
partir de les idees que exposen
els propis alumnes, en aquest
cas sobre la crítica literària
d’una representació de l’obra
El Mercader de Venècia.

Estudiant

-En Parelles: Intercanvi
de notes (informació
important /informació
interessant; les llegeixen,
i discuteixen quina és
l’opinió de l’autor sobre
l’obra i la
representació, explicant
les referències al
text.
-Individualment: Alguns
alumnes presenten al grup
durant la discussió general.

Exemple:
LECTURA D’UN
ARTICLE
INFORMATIU/
CRITICA LIT.

9:50
REFLEXIÓ
O
AUTOAVALUACIÓ
(durada:
2-3
minuts)

Professor

Estudiant

- Observar activament, prenent
notes

-Individualment: De la
reflexió sobre el que s’ha
après, fer-ne un hàbit
d’estudi.

-Tenir converses individuals per
avaluar progrés: Entén el que
llegeix? Llegeix aprenent
l’assignatura? Aplica l’estratègia
de manera eficient? (2’/alumne.

Poden ser simplement unes
notes al quadern d’apunts
de l’assignatura, o una
autoavaluació en base a una
rúbrica o un qüestionari que
el professor ha preparat o
ha baixat de la xarxa, i
adaptat.
Per exemple:

Autoavaluació: Reflexió sobre el que he après
Objectiu: Comprensió del text. Llegir l’article i explicar al teu company que
opina aquest crític de la representació. Assegura’t de tenir referències del text
que justifiquin els teus arguments (puntua’t de 1 a 5).

1. He llegit el text amb compte, posant-me
en el lloc de l’autor de la crítica.
2. He identifcat i he pres nota de les idees
que dóna el crític sobre la representació, i
que considero importants.
3. A l’altra columna he pres nota d’idees que
trobo interessants.
4. He presentat els meus arguments sobre
fent referència a les notes escrites.
5. He escoltat quan el meu company
presentava els seus arguments.
6. Per acabar, hem intercanviat opinions sobre
l’article i l’obra d’El Mercader de Venècia.

3. Preparar tots els estudiants perquè puguin

assolir aquests reptes

Una vegada hem reorientat les sessions i l’activitat a
l’aula, què fem per desenvolupar les capacitats dels
nois i noies, i formar alumnes responsables? quines són
les seves responsabilitats?

1. Prendre responsabilitat
del seu propi aprenentatge
(mostrar evidència)
2. Articular objectius i portar
iniciativa de com assolir-los

3. Saber reflexionar sobre el
que ha après i avaluar-se
segons uns criteris compartits

Com fomentar que prengui iniciativa del propi aprenentatge?

Amb expectàtives clares i objectius entenedors

Exemple: LECTURA D’UN ARTICLE INFORMATIU/CRITICA LITERARIA – TEMA “Una
crítica sobre la representació al TNC del Mercader de Venècia”
Professor
9:00
OBJECTIU
SESSIÓ
DES DE
L’APREN.

Saber llegir l’article i ésser
capaç d’explicar al teu
company què opina aquest
crític de la representació.

Estudiant
- Escoltar activament
- Explicar o explicar-se a ell
mateix el que ha de fer
- Prendre responsabilitat del
que ha d’aprendre

Com fomentar que prengui iniciativa del propi aprenentatge?
Iniciem un portafolis…

Usa mostres exemplars
Registre dels llibres,
volums, novel·les I
articles que he llegit.
També inclou una
reflexió sobre les
estratègies que ha fet
servir quan llegeix.

Com fomentar la responsabilitat del propi aprenentatge?
Fem que domini estratègies transversals

1. Identificar similituds i diferències
2. Resumir i prendre notes
3. Reforçar l’esforç i fer-ne el reconeixement
4. Fer exercicis de pràctica
5. Usar representacions no lingüístiques
6. Treballar en grups cooperatius
7. Establir objectius mesurables i retroalimentació descriptiva
8. Generar i provar hipòtesis
9. Evidències, fer-se preguntes, organitzadors gràfics, quadres
visuals
Classroom Instruction that works, R. Marzano at Mid-continent Research for Education and Learning (McREL)

Com fomentar la responsabilitat i la iniciativa?
Entenem la vàlua de l’especificitat estratègica
Ciències

-Buscar connexions
entre teoria i
resultats o hipòtesis
- Seguir uns passos
-Transformar el text
en representacions
visuals –gràfiques,
esquemes

Història

- Interpretar la
perspectiva de
l’autor
- Adquirir
informació sobre
el context
- Esquemes de
vocabulari, i
d’idees o
conceptes

Matemàtiques

Llengua i
Literatura

-Llegir i rellegir el
problema per
identificar la
informació rellevant
i la que no ho és (i
pot distreure)

-Totes les
anteriors

- Posar atenció en el
significat de cada
paraula

- Mètode
Socràtic
(preguntes)

- Buscar
connexions
entre textos

Com fomentar la iniciativa, la responsabilitat del
propi aprenentatge i l’autoavaluació?

Fem servir rúbriques o pautes,
especialment
quan són el resultat d’una conversa entre el
professor i els alumnes

Tornem al començament de l’activitat després de la lectura…

Exemple: LECTURA
D’UN ARTICLE
INFORMATIU/
CRITICA LIT.

9:35
ACTIVITAT
I
POSADA EN
COMÚ
(durada:
10-15
minuts)

Professor

Estudiant

- Escolta i Observa activament

- En Parelles: Intercanvi de notes
(informació important /informació
interessant); les llegeixen i discuteixen
quina és l’opinió del crític sobre la
representació, explicant les
referències al text.

- Dona suport on faci falta

- Guia la Discussió General a
partir de les idees que
exposen els propis alumnes,
en aquest cas sobre la crítica
literària d’una representació
de l’obra del Mercader de
Venècia.

-Individualment: alguns alumnes presenten al
grup durant la discussió general.

… i ara els donem unes pautes per a l’activitat:

Criteris d’avaluació de la lectura i de l’activitat
CRITERIS
PUNT DE
VISTA

ELEMENTS
D’UN
ARTICLE

COMUNICACIÓ
ESCOLTAR
L’ALTRE

DIÀLEG

4

3
Llegeixo el text amb compte,
posant-me en el lloc de l’autor
de la crítica.

Identifco i prenc nota de les idees
que dóna el crític sobre la
representació, i que considero
importants. A l’altra columna
prenc nota de idees que trobo
interessants.
Presento els meus arguments
sobre l’opinió del crític fent
referència a les notes escrites.

Escolto activament el meu
company.
Intercanvio opinions sobre l’article
i sobre l’obra d’El Mercader de
Venècia.

2

1

Llegir per aprendre,
és només tasca
del professor de llengua i de literatura
o
és una tasca que ens pertoca a tots?

El pas
d’un ensenyament dels continguts a
l’aprenentatge responsable
-és un procés cultural-

La cultura
guia el treball
ASPECTES
CULTURALS

Ús del treball
com a eina de
canvi cultural
Aprendre
el procés

ASPECTES
TECNICS

Procés
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