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La societat canvia:  

CONEIXEMENT 

GLOBAL 

OBERT INTERDISCIPLINARI 

MÚLTIPLES CANALS 



JUNTS FEM CAMÍ    

La societat canvia:  

- 
De l’aprenentatge 
concret i acotat... 

A l’aprenentatge invisible 
i en qualsevol context... 

Del professor i el llibre ... 
A  l’acompanyant en 
l’aprenentatge 

De l’alumne format per a 
tota la vida 

A l’alumne que ha de 
saber formar-se al llarg 

de tota la vida 
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I just sued school system:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=G0Ece11tlvU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G0Ece11tlvU
https://www.youtube.com/watch?v=G0Ece11tlvU
https://www.youtube.com/watch?v=G0Ece11tlvU
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Quina és la nostra MISSIÓ :  

 

Aconseguir que els nostres 
alumnes siguin persones 
competents i preparades 
per al món en què viuran. 
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Metodologia:  

L’alumne protagonista del seu aprenentatge: 
 

L’ESCOLA ESTÀ EN UN CANVI DE PARADIGMA 
 
 
 
 
 

La pregunta clau no és tant què he de fer com a mestre 
per ensenyar millor, sinó què he de fer per afavorir que els 
meus alumnes aprenguin més i millor. 

Protagonisme del 
professorat 

Protagonisme de 
l’alumne 
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Metodologia:  

Ensenyar a partir de la lògica de qui aprèn demana un canvi 
de metodologia: 

   CONEIXEMENT 
TRANSMISSIÓ I REPRODUCCIÓ              RECONSTRUCCIÓ  COMPARTIDA 

 

 

 

 

ESCOLTAR  COPIAR         PREGUNTAR    PARLAR 

CONTESTAR  ASSEGUT      PRODUIR   DISCUTIR 

SILENCI  REPRODUIR         NEGOCIAR   ACORDAR 
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Metodologia: 

Ensenyament  basat  en  competències 

 

COMPETÈNCIA: 
 

«És l’aplicació dels coneixements, 
habilitats i estratègies per a la 
resolució eficaç de problemes i 
situacions diverses» 
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   Metodologia:  
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Exemple: LA LECTURA   

                                                                                                         

                  - Visió                                                                     Saber dir  

                                            - Llenguatge                                                         Saber fer 

                                                     Saber ser/estar 
MEDIACIÓ 

SOCIAL                              - Descodificador                          

                                                                       de grafies                                    SABER PENSAR 

                                  - Normes de puntuació              SABER RESOLDRE 
                                 

                                   PRÀCTICA                                              - Vocalització                                                                                                                                                                                                                       

            - Fluïdesa  

            

                                                     METACOGNICIÓ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Seguir la lectura amb el dit 

                                                                                                                                                  - Llegir en diagonal  

    

        - Llegir un discurs  

   CONTEXTOS  ESPECÍFICS   en públic. 

        - Comprendre un  

        formulari o un  

        text instructiu 

FUNCIONS O 
CAPACITATS 

CONEIXEMENTS 
Conceptes 

Procediments 
Actituds 

 

HABILITATS 

COMPETÈNCIES 

ESTRATÈGIES 
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MARC  NORMATIU: 

CURRÍCULUM:  DECRET 119/2015, DE 23  de 
juny, d’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació primària.  
 

AVALUACIÓ: Ordre ENS/ 164/2016, de 14 de 
juny, per la qual es determinen el 
procediment i els documents i requisits 
formals dels procés d’avaluació en l’educació 
primària. 

 

 

 



 JUNTS FEM CAMÍ    

 

 

• Aprenentatge basat en contingut 

• Aprenentatge basat en problemes (ABP) 

• Aprenentatge basat en investigació (ABI) 

– Treball globalitzat 

– Treball cooperatiu 

– Ambients/ Espais d’aprenentatge 

 

 

Metodologia:  COM ENSENYEM 
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• Aprenentatge basat en problemes (ABP) 

   - Quan  partim d’un problema  real 

    -  Anàlisi de la demanda i del context 

    - Aprendre allò que necessitem 

    - Construir una proposta o solució i defensar-la o     

       portar-la a terme 

 

 

Metodologia:  COM ENSENYEM 
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• Aprenentatge basat en investigació (ABI) 

   - Plantejar el tema 

    - Brainstorming de preguntes sobre aquest tema 

    - Selecció de les preguntes definitives i repartiment 

    - Recerca 

    - Generar una resposta, compartir-la i argumentar-la 

    - Mètode científic (pregunta, hipòtesi, cerca   bibliogràfica,      

       anàlisi, resultats i conclusions) 

 

Metodologia:  COM ENSENYEM 
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Quines decisions hem pres? 
- Canvi d’organització horària 
- Canvi metodològic com a línia d’escola:  
 Espais Aprenentatge,  
 Treball globalitzat,  
 Treball cooperatiu  
- Canvi d’avaluació 
- Rellevància en la tutoria 
-   Codocència 
- Ús de les Tecnologies a l’aula  
     (introducció  de les tauletes   com a recurs)  
-    Deures  
-    Comunicació digital tutoria/família 
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L’AVALUACIÓ:  
De l’avaluació de continguts...    A l’avaluació per competències 
    

        

 

 

 

 

      

 

    

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Comprova coneixements,        
habilitats i actituds en 
activitats  
- La finalitat és avaluar els   
continguts acadèmics  
 

- Comprova  integració i 
transferència de 
coneixements a la resolució 
de situacions de la vida real.  

- La finalitat és avaluar els 
coneixements en acció 
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«Jo no ensenyo als meus 
alumnes, només els proporciono 
les condicions en què puguin 
aprendre».  
 
                         Albert Einstein 
 
   
 

 

 


