
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Benicarló, Castelló de la Plana – 1950).    Doctor en Psicologia.   Catedràtic de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat 
de Barcelona.  Ha impulsat i dirigit treballs i investigacions sobre les implicacions pedagògiques de la psicologia i l’epistemologia 
genètiques, l’orientació i la intervenció psicopedagògica, el disseny  i el desenvolupament del currículum escolar i l’anàlisi de 
pràctiques educatives escolars.  Els seus interessos actuals es centren en la identificació i l’anàlisi de les experiències 
d’aprenentatge en diferents contextos d’activitat, el paper de les TIC en la configuració de les trajectòries individuals 
d’aprenentatge i la construcció de la identitat de l’aprenent (http://bridginglearning.psyed.edu.es). 
És coordinador del Grup de Recerca sobre Interacció i influència Educativa – GRINTIE, http://www.psyed.edu.es/grintie – des de la 

seva creació a finals de la dècada de 1980.  Així mateix, ha realitzat tasques d’assessorament i consultoria educativa en diferents 

països, especialment en temes curriculars i psicopedagògics.  És autor de nombrosos articles publicats en revistes acadèmiques i 

professionals nacionals i internacionals.  Entre els llibres que ha escrit, dirigit o coordinat destaquen Psicología y Curriculum (1987), 

Desarrollo Psicológico y educación. Psicología de la Educación escolar (con J. Palacios y A. Marchesi, 1990; 2001), El constructivismo 

en el aula (obra colectiva, 1993), Aprender contenidos y desarrollar capacidades (con E. Martín, 2003), Curriculum i ciutadania 

(2007), Psicología de la educación virtual (con C. Monereo, 2008), Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la educación secundaria 

(2010) y Personalización del aprendizaje escolar (2016). 

MOMENTS PER PARLAR DE L’ESCOLA 

CÉSAR COLL SALVADOR 

“La personalització de 

l'aprenentatge” 

 L'interès, la clau de l’aprenentatge. 
 D'on venen els interessos? 
 Ajudem a construir interessos, ajudem a 

aprendre. 
 S'aprèn a casa, s'aprèn a l'escola, s'aprèn 

en qualsevol lloc, s'aprèn en qualsevol 
moment… 

 Què és important aprendre i què és 
imprescindible aprendre? 

 

 DIMARTS 15 DE MAIG, DE 16:45 A 18:15h 

Hi haurà servei de cangur 
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