
Repensar l’aula des de 
les persones
Eina de construcció de coneixement compartit
Rubén García Oria, Vanessa Ruiz Fernández, Marta Utset 

TEMA DEL CURS

COMPETÈNCIES PER

A UN APRENENTATGE

PERSONALITZAT

Ens interessa reflexionar sobre què fem a l’escola, perquè qualsevol decisió que prenguem tingui en consi-
deració les interaccions individuals i socials que tenen lloc a l’aula, i com aquestes relacions entre persones
interactuen amb el coneixement, de manera que esdevinguin necessàries per generar un coneixement com-
partit que reverteixi en la millora de l’aprenentatge de tots i cadascun dels nens i les nenes.

PARAULES CLAU: competències transversals, històries, contextos d’aprenentatge, inclusió, espais d’experiències, personalització de l’aprenentatge, socialit-
zació de l’aprenentatge. 
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veure amb les individualitats que el confor-
men, com també pel que fa al desenvolu-
pament dels processos que s’hi generen. 

Som un grup de persones (mestres inclo-
sos) amb experiències, trajectòries, reco-
rreguts i coneixements individuals que
aportem a la comunitat de l’aula perquè
interaccionin i n’esdevinguin històries situa-
des, contextualitzades, que connectin amb
els interessos, les necessitats i les motiva-
cions de l’alumnat i en modifiquin –n’aug-
mentin i en millorin– els coneixements.
Amb aquesta doble direccionalitat, el que
aporta cadascú té un alt valor per al grup
classe, perquè ens ajuda a anar construint
processos de coneixement compartit que,
alhora, permeten ajudar l’alumnat a apro-
piar-se de la cultura. 

Històries o contextos d’aula

El que passa a qualsevol aula pot estar
vinculat a dos tipus de situacions: les que
són pròpies de l’escola (l’inici de curs, les
festes que s’hi celebren, etc.) i les que
són pròpies de la vida del grup classe (a
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Somos mucho más que dos. 
(Mario Benedetti)

Qualsevol aula d’un nou curs a l’escola
Antonio Machado, de Mataró, s’obre aco-
llint les persones que en formaran part i
començant una història de creixement i
aprenentatge que ja comença carregada
de molt de valor. La finalitat és que tots
els infants s’hi sentin bé, acollits, estimats,
i que puguin aprendre al màxim de les se-
ves possibilitats. 

Aquesta idea és la que centra qualsevol
decisió que es pren a la nostra escola.
Aquest és el nostre compromís: la inclu-
sió. Però, perquè tingui lloc realment i no
quedi només com una declaració de prin-
cipis, pensem, repensem i prenem deci-
sions que tenen com a base tres idees
fonamentals sobre com podem ajudar a
aconseguir que totes les persones apren-
guin més i millor: tots els nens i les nenes
poden avançar en els seus aprenentat-
ges; tothom i cadascú és imprescindible
per donar qualitat a allò que ens passarà
al llarg del curs, i tot el que proposarem a
les aules ha de garantir que el que aca-
bem d’afirmar es durà a terme.

Entenem les aules com l’entorn social,
col·lectiu i viu en el qual un grup d’alum-
nes amb els seus mestres comparteixen
experiències –en diem històries o contex-
tos– que els són pròpies i singulars d’a-
quell sistema humà, tant pel que té a

algú li ha caigut una dent, algú porta una
pell de serp, algú explica que ha viatjat
amb avió, etc.). Qualsevol d’aquestes si-
tuacions esdevé una història o un context
de durada, intensitat i aprofundiment en
funció del grup, i es tractaran d’acord amb
el que anirà establint l’ensenyant. Aquest
és el seu rol clau: tot el que passa a l’aula és
perquè el mestre o la mestra hi ha refle-
xionat i ha pres decisions sobre cada cas
concret. 

La qüestió és que aquestes situacions (un
fet, una pregunta, una idea, etc.) es pro-
blematitzen, es plantegen com a pregun-
tes interessants i complexes, com a reptes
que el grup classe abordarà de manera
globalitzada. És a dir, aquells contextos
que s’han generat o que han emergit a les
aules necessiten, necessàriament (és im-
portant la redundància), treballar els con-
tinguts prescriptius (imatge 1).

En definitiva, es tracta d’entendre el món
des d’una perspectiva competencial. Hau-
rem de resoldre, d’enfrontar, de gestionar i
de reflexionar sobre situacions inèdites
per al grup classe a partir de la transfe-
rència i la mobilització de coneixements
que o bé ja tenim, o bé necessitarem
aprendre o formalitzar. Entenem que els
aprenentatges bàsics seran imprescindi-
bles per abordar històries en les quals,
sovint, s’estableixen connexions i rela-
cions (entre contextos, entre sabers i en-
tre continguts).

Tots els nens i les nenes poden
avançar en els seus aprenen-
tatges; tothom i cadascú és im-
prescindible per donar qualitat
a allò que ens passarà al llarg
del curs
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TEMA DEL CURSCada context és una història de vivència i
d’aprenentatge que requereix les aporta-
cions de tots els membres de l’aula. Tan-
mateix, per tal que la participació i la
presència de tot l’alumnat siguin reals en
aquests processos, cal que es tracti d’his-
tòries flexibles. 

Els reptes i les preguntes que van sorgint
es poden treballar des de diferents aproxi-
macions personals, seguint recorreguts
diversos, des de perspectives, capacitats i
habilitats múltiples. Aquests processos
s’enriqueixen amb les aportacions de to-
thom i ajuden a construir coneixement
compartit, la qual cosa permet que ca-
dascú aprengui.

Elements que cal assegurar

El que passa en una aula concreta és di-
ferent, ha de ser diferent, del que succe-
eix en qualsevol altra. La vida en
qualsevol grup classe, les històries que hi
tenen lloc, les decisions que prenen les
mestres i els mestres per acompanyar-les

tenen uns elements subjacents comuns
des de P3 fins a sisè: la conversa, la
presa de decisions, l’organització social,
la consciència dels aprenentatges i la do-
cumentació. Aquests elements hi tenen
lloc simultàniament, de vegades, amb
més o menys preeminència, necessitat o
repercussió d’uns o altres en funció del
guiatge i de l’acompanyament que el pro-
fessorat decideix que convé realitzar en
cada moment. 

Considerem que la rellevància d’aquests
elements té en compte tres aspectes, els
quals, una vegada més, també estan in-
terconnectats:

En primer lloc, garantir que el que es
treballa té a veure amb la perspectiva
competencial, especialment en relació
amb les anomenades competències
transversals i genèriques, estretament
vinculades al fet d’aprendre a aprendre i
a l’autonomia i la iniciativa personals,
per tal de fomentar un creixement indivi-
dual i social de l’alumnat que no només
afavoreixi els futurs aprenentatges que
adquirirà al llarg de tota la seva vida,

La qüestió és que aquestes si-
tuacions (un fet, una pregunta,
una idea, etc.) es problematitzen,
es plantegen com a preguntes
interessants i complexes, com a
reptes que el grup classe abor-
darà de manera globalitzada

Uns elements subjacents comuns
des de P3 fins a sisè són: la
conversa, la presa de decisions,
l’organització social, la cons-
ciència dels aprenentatges i la
documentació

sinó també, en la mesura del que sigui
possible, la retroalimentació del que
aprèn en altres escenaris educatius. 
En segon lloc, atendre el pes que po-
den tenir a l’hora de connectar interes-
sos, necessitats i motivacions de
cadascú a allò que esdevé col·lectiu, in-
cidint a trobar, construir i explicitar el
sentit i el significat compartits en inte-
rrelació amb els aspectes individuals. 
Finalment, aquests elements tenen un
paper predominant, també, en la conse-
cució del traspàs progressiu del control i
la responsabilitat de l’alumnat envers els
seus aprenentatges i, per tant, en el fet
de ser-ne conscients i de regular-los. 

Imatge 1. Parlem per pensar junts i construir coneixement 
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fent, com s’està fent i per què. Usem,
doncs, el llenguatge per comprendre les
experiències conjuntament, per resoldre
problemes conjunts i per crear-ne de
nous. Són converses que ens permeten
farcir els processos de les històries de re-
formulacions, de pertorbacions significati-
ves, de reconstruccions. 

I és la bidireccionalitat entre el que és per-
sonal i el que és col·lectiu que ens permet
desequilibrar i reequilibrar el pensament
individual i el pensament conjunt. Perquè
les històr ies que emergeixen o que
es provoquen a les aules tenen també
vida pròpia, sorgida de les interaccions
entre les persones del grup classe. Fins al
punt que, després d’un temps, potser
aquella història ha desembocat en quel-
com més o menys distant del que es pre-
veia en el moment de sorgir. 

No només actuem, sinó que també ne-
cessitem reflexionar abans, durant i des-
prés d’actuar. Incidir en la consciència
dels aprenentatges ens sembla substan-
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cial per afavorir la regulació dels proces-
sos i del que es treballa, tant a nivell indi-
vidual com col·lectiu. Ens fem conscients
del que estem aprenent o del que creiem
que hem après, com també de les con-
nexions que han sorgit entre continguts,
entre processos, entre històries..., per
ajudar-nos a ser més competents a
l’hora de transferir i, si pot ser, mobilitzar
el que sabem en altres situacions, o per
ajudar-nos a veure què ens manca, què
necessitem reforçar, o mecanitzar, o for-
malitzar per avançar en l’aprenentatge
personal i el del grup classe. Segons la
situació, es dissenyen i es treballen es-
tratègies, eines i recursos diferents, per
exemple: els mapes conceptuals i els
mapes mentals, els esquemes, les rúbri-
ques, les graelles i les pautes d’autore-
gulació, etc. (imatge 2).

Al nostre entendre, tot el que hem dit
fins ara podria tenir un caire massa su-
perficial, anecdòtic o casual si no féssim
atenció a la necessitat de documentar el

Això vol dir que, independentment de les
històries que estiguem abordant, al llarg
de la setmana, l’alumnat haurà de decidir
com s’organitza per prendre decisions. I
serà en el marc de converses col·lectives,
o de petit grup o per parelles, com també
de reflexions individuals, que s’iniciaran,
se seguiran, es reorientaran i s’avaluaran
els processos. Així emergiran dubtes, ne-
guits, idees, pensaments, propostes per-
sonals que, en la interacció de l’aula, van
conformant pensaments, idees, dubtes,
neguits i nous coneixements compartits. 

En l’exploració d’aquests pensaments, té
una rellevància especial la interrogació, el
malentès, el dubte o la idea de qualsevol
persona de l’aula sobre allò que s’està

No només actuem, sinó que tam-
bé necessitem reflexionar abans,
durant i després d’actuar. Incidir
en la consciència dels aprenen-
tatges ens sembla substancial
per afavorir la regulació dels
processos 

En l’exploració d’aquests pensa-
ments, té una rellevància especial
la interrogació, el malentès, el
dubte o la idea de qualsevol per-
sona de l’aula sobre allò que
s’està fent, com s’està fent i per
què

Imatge 2. Necessitem refer els processos que es donen a l’aula i deixar-ne
rastres documentals
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que ens passa. Per recordar, per definir,
per reorientar, per explicitar, per forma-
litzar, per institucionalitzar, per compar-
tir, per comunicar... En definitiva, per
donar valor i importància a les experièn-
cies (sovint costoses i que requereixen
molts esforços per part nostra, tant per-
sonals com de grup) que comporten
aprenentatge.

Els espais d’experiències

És responsabilitat del professorat incidir
de manera deliberada en l’activitat de
l’aula per afavorir que aquests elements
s’infusionin en el marc dels coneixe-
ments que s’hi treballen, perquè s’apren-
guin i siguin de qualitat. Tanmateix, hem
vist la necessitat que, al llarg de la set-
mana, l’alumnat també pugui viure expe-
riències de manera més personal, més
autònoma, més lliure. És aquí on aparei-
xen el que nosaltres en diem espais d’ex-
periències. Es tracta de zones d’ubicació
fixa i amb la mateixa oferta de recursos i
materials per a totes les edats (de P3 a
sisè). Serveixen per simular entorns que
existeixen en la realitat: la ciutat, el mu-
seu, el despatx Gaudí, el Monumental,
l’acadèmia Fama, el Chillout, el Palau de
la Música, el casino, la cova, la Tèxtil i el
Silicon Valley (imatge 3).

La realització dels espais d’experiències
té lloc per cicles, durant una sessió d’una
hora i mitja a la setmana. L’alumnat deci-

deix què hi vol fer i la manera com pot
aprofitar aquest racó personal. Això fa que
la seva interacció sigui individual o
col·lectiva, que els infants puguin canviar
quan vulguin i, per tant, que el nombre de
persones que ocuparà cada espai sigui
diferent en cada sessió. 

La responsabilitat principal de la persona
adulta és deixar que els nens i les nenes
visquin experiències com els plagui. Ente-
nem que aquest marc permet que els es-
colars connectin directament amb les
seves pròpies qualitats i necessitats més
individuals, alhora que fomenta el poten-
cial d’aprenentatge, la dignitat i la humani-
tat de cadascun dels alumnes i de les
alumnes que tenim al nostre càrrec.
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Imatge 3. Cadascú pot viure els espais d’experiències com necessiti, decideixi, li convingui,
prefereixi...; per exemple: la Tèxtil
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