
JUSTIFICACIÓ DEL PIM A L’INS JÚLIA MINGUELL 

 

Com a conseqüència i reflexió del traspàs d’informació de primària a secundària i escoltades les 

dificultats dels alumnes  que començarien primer d’ESO a l’institut, la CAD va valorar no establir el PIM 

tal i com es defineix des del Departament, sinó adaptar-lo a les necessitats concretes que manifestaven 

el alumnes  amb necessitats específiques d’aprenentatge i que segons informacions dels centres de 

referència de primària tenien dinàmiques entre ells molt disruptives, arribant a ser, en alguns casos, 

malaltisses. 

A partir del fil conductor de línia de treball del centre s’incorpora l’atenció específica d’aquest alumnes 

dins de l’estructura de “Projectes” que es desenvolupa a primer de l’ESO establint per a aquests 

alumnes, una programació de referència de les àrees curriculars de català, castellà i matemàtiques. 

Parlem d’un grup de 10 alumnes que no han assolit les competències bàsiques de primària. Per alguns 

d’ells s’ha establert un Pla Individual i a d’altres una Adaptació curricular. Se segueixen des de l’equip de 

psicopedagogia i s’estableixen les mesures d’atenció a la diversitat específiques per aquests alumnes.  

Es considera que, donades les característiques concretes d’aquest grup d’alumnes, el modelatge d’altres 

companys, l’anticipació, com acabar una feina, ajudar-los a adonar-se que també en els aprenentatges 

tot té una conseqüència els ajudarà a millorar les seves  espectatives d’èxit. 

Si aconseguim que el alumnes no es desenganxin de l’hàbit de l’estudi, de l’esforç i de la 

responssabilitat, els ajudarem a avançar en tots els sentits, a sentir-se segurs en els seu projecte de vida. 

Des de l’àmbit de psicopedagogia s’intervé en petits grups de no més de  dos o tres alumnes  o 

individualment 

També es participa una hora a cada grup de primer amb el treball per projectes on dediquem temps a 

tots els alumnes, però especialment aquells que necessiten més reforç, més planificació diversificant si 

s’escau les activitats per reforçar les competències lingüístiques i matemàtiques. 

Es treballen  amb el professorat  estratègies d’aula, de grup per tal de millorar el seu rendiment. El 

treball per projectes és un eix bàsic de treball. A partir d’aquí anem incorporant metodologies que 

creiem  ajuden a millorar el seu rendiment. 

Fonamentalment: El treball cooperatiu, aprenent a escoltar i conversar, a respectar al company,  a 

assumir una responsabilitat, en un espai on  tots som iguals sigui quin sigui el nostre “nivell maduratiu” i 

fent palès que la diferència també enriqueix al mateix temps. El treball multinivell dins l’aula que reforça 

els aprenentatges individuals de cada alumne on sempre es por partir del  nivell de competència de cada 

alumne. 

 



 

Característiques del “Treball per projectes” 
 
Abordarem la seva descripció en quatre apartats: 
 
1. El naixement 
 
D'alguna manera podem dir que un projecte neix d'un centre d'interès ampli que permet incloure 
moltes visions, aspectes i dimensions diferents, entenent per això un tema on moltes de les matèries 
“clàssiques” del currículum hi tenen continguts a treballar i poden articular-s’hi. Així doncs, un projecte, 
sigui “L'aigua”, “L'univers” o “Viatgem” contempla aspectes propis de les llengües (català, castellà i 
anglès), de matemàtiques, de les ciències socials i de les ciències experimentals, de plàstica, tecnologia, 
etc... a banda d'altres continguts de difícil encaix (aquells que són considerats com a “transversals” i que 
darrerament s’inclouen dins de les anomenades competències bàsiques). Aquí tractem d'integrar-los 
d'una manera harmònica de tal forma que si haguéssim de destriar a quina matèria pertanyen algunes 
activitats trobaríem serioses dificultats per discernir si és tracta d'una activitat de llengua, de 
matemàtiques o de ciències socials, per dir un cas, perquè així se'ns mostra la realitat, d'una forma on 
tot està imbricat d'una manera lògica i holística. Plantejar el treball partint d'un centre d'interès ens 
ajuda a crear un context on tot agafa un altre sentit i presenta una major rellevància. 
 
Així comença l'aventura: plantejant un centre d'interès que ens genera un àmbit on poder 
contextualitzar tot el que vindrà després. Un cop plantejat el tema i generat el context... arriba el 
moment de presentar-lo a l'alumnat. Considerem que la presentació és un moment cabdal en el 
desenvolupament del projecte ja que és el vincle motivacional que sovint marca la diferència entre el 
rebuig o l'acceptació de la temàtica a treballar. Per això es busca que la primera activitat, la presentació, 
constitueixi la manifestació d'aquest vincle entre allò que l'alumnat ja coneix i forma part de la seva 
realitat propera, de la seva vida, de la seva manera de veure i pensar i allò que a partir d'aquest moment 
serà motiu d'estudi. Es tracta de que el context on tots els continguts agafen sentit sigui a més a més un 
context significatiu en la vida de l'aprenent, buscant la manera d’acostar-lo a la seva realitat propera. 
Normalment els projectes comencen amb una pregunta simple: “Què és l'aigua?” “Què sabem de 
l'univers?” “T'agrada viatjar?” Un cop llençada la pregunta, tot ha començat. Ja ho explicarem després 
però és fonamental que aquesta primera pregunta sigui del tot oberta, és a dir, que la totalitat de 
l’alumnat pugui elaborar una resposta, la seva resposta, amb el mínim d’ajuda possible. D’aquesta forma 
l’entrada no queda vedada a ningú i tothom hi pot accedir. D’aquesta forma comencem convidant a 
l’alumnat a formar part d’un projecte inclusiu. Això és el que entenem per “atendre la diversitat”. 
 
A partir d'aquí la manera de treballar sobre el tema és on es pretén marcar la diferència en el 
plantejament proposat. Perquè maneres de treballar hi ha moltes tot i que en secundària abusem d’un 
model que repetim i repetim: subministrar un text - fer la lectura - respondre a unes qüestions de 
comprensió - estudi - exàmen.  Revisarem totes les característiques i consideracions que plantegem 
sense cap tipus d’ordre. 
 
Així la primera que destacarem serà la perspectiva competencial. Si agafem un llibre de text trobarem 
que, en el cas de que un tema comenci amb una pregunta (“Què és la tecnologia?”) tot seguit ve la 
resposta que els autors han decidit ja que són els “experts” i els que “transmeten “el seu coneixement 
mitjançant el binomi “professor-llibre de text”. Tot això ja és diferent des del començament del treball 
per projectes. Aquesta pregunta no pretén trobar “la resposta correcta”. De fet l'important no és la 



resposta sinó la mateixa pregunta, posar a l'alumnat en situació de pensar, de reflexionar, de recercar 
dins seu i d'expressar una idea pròpia. Aquesta és la base del desenvolupament de les capacitats de 
pensar i expressar, a diferència del treball clàssic de “llegir-entendre-memoritzar”. Pensar i expressar no 
un discurs extern après sinó una idea, un pensament, una vivència pròpies. Aquesta visió constructivista 
serà una característica estructural del projecte que es mantindrà al llarg de tot el seu desenvolupament, 
per això contínuament es fan referències a la relació del tema d'estudi amb les vivències, coneixements, 
interessos i gustos dels aprenents. 
 
D'aquí emana una altra característica fonamental per a la nostra concepció de la metodologia: aquesta 
construcció es fa de manera col·lectiva. Aleshores la necessitat d'expressar no neix de la pressió per 
avaluar si l'alumne ha entès o domina una part del tema (perquè òbviament que ho fa: és el seu 
coneixement el que ens interessa, el que ja té, no el nostre!). La necessitat i la justificació de l'expressió 
ve donada pel fet de que construir col·lectivament implica compartir i compartir en aquest cas vol dir 
expressar i escoltar. És d'aquesta interacció entre tots els integrants del procés d'aprenentatge on neix 
bona part del coneixement i on la diversitat és font d'enriquiment. 
 
Reprendrem una característica més d'aquesta activitat inicial (la pregunta amb la qual tot comença) que 
ja hem esmentat abans i que també ho és del tarannà de la totalitat de la metodologia: la pretensió de 
que les activitats proposades siguin el més obertes possibles. Obertes en el sentit de que tothom hi pot 
entrar perquè tothom ja sap alguna cosa que pot aportar i obertes perquè tothom desconeix alguna 
cosa que en pot aprendre. Obertes perquè en funció del nivell de cada alumne, des de la seva diversitat, 
se situarà d'una manera diferent davant de l'activitat i farà una producció més complexa o més simple, 
més o menys elaborada, amb uns aspectes diferents a millorar en cada cas. Tothom hi cap, ningú queda 
fora de la possibilitat de fer alguna producció com tampoc ningú queda fora de la possibilitat de trobar 
el repte de realitzar alguna millora. 
 
 
2. L'encàrrec i el desenvolupament del projecte. 
 
Un cop presentat el projecte arriba el moment dels encàrrecs. Perquè la manera de desenvolupar tots 
els continguts és a través de tasques i activitats. D'aquí ja és desgrana una de les altres característiques 
fonamentals d'aquesta metodologia: el principi d'activitat de l'alumne. És l'alumne el que ha d'aprendre 
fent de manera activa, motivat per la necessitat d'acomplir amb l'encàrrec. D'aquesta manera tot canvia 
en l'enfocament de les sessions d'aula. Ja no és el professor amb el seu coneixement el que aboca els 
coneixements des de la pissarra i els alumnes els que passivament han de rebre la informació, prenent 
apunts i/o escoltant el discurs sobre els continguts, per aprendre'ls i reproduir-los en un posterior 
examen on demostraran que els tenen assolits. Ara el professor canvia completament de rol. Deixa de 
ser el portador del coneixement per esdevenir un gestor de l'aprenentatge en el grup, passa de 
transmetre coneixements des del davant de la classe a gestionar persones en un procés d'aprenentatge 
des del darrere, perd el protagonisme i s'altera radicalment la manera d'interaccionar amb l'alumnat. El 
professor ja no transmet el seu coneixement com a activitat per defecte, ja no és l'ensenyant en una 
classe magistral sinó que planteja a l'alumnat la necessitat d'interaccionar amb els materials, els 
companys i fins tot ell mateix com a docent, per tal d’arribar al coneixement i anar construint així 
l'aprenentatge. L’aprenentatge no es produeix per l’escolta o simplement a través de l’estudi sinó a 
través d’interaccions diverses.  En principi el docent únicament transmet instruccions i motiva des del 
centre de la classe quan totes les mirades estan posades en ell. Aquest “briefing” és l'únic moment on 
s'arroga un protagonisme al que ha de renunciar després perquè desapareixerà tot seguit en quant 
l'alumnat comenci a treballar, a fer, a produir seguint les instruccions rebudes. Aquesta manera permet 



a cada alumne seguir el seu ritme, interaccionar amb les fonts que considera necessàries. Li posa en 
situació d'haver de gestionar-se a si mateix, de posar en marxa els seus propis recursos i fer-los servir 
per resoldre una situació-encàrrec. Cada alumne trobarà unes dificultats diferents i buscarà la manera 
de resoldre-les. D'aquesta manera es fomenta l'aprenentatge horitzontal, el diàleg bilateral o en petit 
grup entre el docent i els alumnes. Es genera un clima de relax on no hi ha la pressió de seguir el fil de la 
classe al ritme que el professor decideix. Òbviament per a que aquesta situació pugui dur-se a terme de 
la manera òptima calen uns recursos que han d'estar presents des de l'inici del disseny d'aquesta 
metodologia d'aula. 
 
Un dels aspectes que es veuen modificats és la durada de la sessió. L'experiència ens fa veure que 
treballar en aquest clima i d'aquesta manera durant tres hores és molt possible i recomanable. No 
sempre és possible i aquí al centre hem dissenyat sessions de dues hores que són infinitament millors 
que les d'una hora perquè permeten un grau de versatilitat superior a l'hora d'abordar l'activitat. A més 
de l‘increment de la durada de la sessió, amb aquest model de funcionament incrementem el nombre 
d’hores setmanals que passa el professor amb el grup ,en el nostre cas fins a 6 hores. Tenir més temps 
per interaccionar amb el grup classe implica una sèrie d’avantatges que faciliten moltíssim el procés 
d’aprenentatge. El primer i més evident és que en multiplicar el nombre d’hores el coneixement de 
cada alumne que el docent té és molt major en un període més curt de temps, la qual cosa el fa situar-
s’hi millor, arribar a conèixer millor l’alumnat i la seva diversitat (per poder tractar-la), es potencia la 
creació del vincle afectiu (tan necessari!) i es facilita el procés de trasferència d’autoritat (tan 
fonamental!). D’igual manera per a l’alumne és més fàcil tenir un referent clar i no deixar tant de temps 
entre sessió i sessió, cosa que considerem perjudicial per la facilitat que hi ha de poder “perdre el fil”. 
 
Igual que l'eix “temps” es veu modificat, l'eix “espacial” també ho fa. En plantejar una sessió on el centre 
no és la pissarra, almenys durant la gran majoria del temps, la distribució de l'aula pot ser i de fet ha de 
ser diferent. En el nostre cas i donat l’espai del qual disposem hem optat per fer grups de 3, 4 o 5 
persones. Ara ja no cal que el docent aïlli a l'alumne per evitar interaccions entre ells que els distreguin 
de la tasca fonamental que és l'escolta i l'atenció sobre el propi discurs magistral. Ara justament el que 
es busca és que hi hagi aquestes interaccions entre ells en el context d'unes tasques a desenvolupar per 
anar construint de manera col·lectiva el propi aprenentatge. D'aquesta manera un altre efecte 
aconseguit és millorar les capacitats de treball en grup, d'adoptar models diferents, de desenvolupar 
l'autonomia personal i la col·lectiva en practicar l'aprenentatge amb un alt grau d'autogestió. A 
l'alumnat se li posa en situació d'haver de prendre moltes altres decisions que de la manera 
convencional estan atribuïdes al docent. 
 
En el nostre cas trobem fonamental, per poder renunciar al paper del professorat com a portador del 
coneixement a transmetre, que l'alumnat tingui un material de qualitat amb el qual interaccionar 
mitjançant una interfaç atractiva. Per aquesta raó tot això no seria possible sense l'existència 
d'ordinadors amb connexió a l'aula. Bona part del coneixement està en la xarxa i aquesta és una de les 
interaccions fonamentals amb la qual l'alumnat s'ha de trobar per poder fer-lo seu. Tot això a través 
d'un moodle que resulta ser una eina cabdal com a contenidor versàtil i adient que ens permet articular, 
seleccionar, dirigir i seqüenciar les activitats que presentem a l'alumnat. La combinació ordinador + 
xarxa + moodle + pissarra digital ofereix unes possibiltats infinites: treballar amb textos, presentacions, 
blocs, aplicacions diverses, imatges, vídeo, audio i xarxes d'interacció social, tot això pel que fa a la 
tipologia de suport però a més a més aquesta combinació de recursos permet el desenvolupament de 
diverses interaccions entre les persones implicades en el procés. D'aquesta manera es provoca, d’altra 
banda,  l'immersió digital i es posa a alumne en un context on desenvolupar totes les competències 
digitals i les seves destresses en un entorn on exercitar-se amb les conegudes com a eines TIC. 



 
Evidentment no totes les activitats dutes a terme dins l'aula es fan a través del moodle ni tan sols a 
través de l'ordinador (encara que com a eina per practicar allò de les tres X -explorar, intercanviar i 
expressar, de l’anglès: eXplore, eXchange, eXpress- és molt potent i per això s’erigeix com a mitjà 
principal). Perquè justament aquest és un altre objectiu intrínsec d'aquesta metodologia: intentar 
presentar activitats el més divers possible. Fugir de la fitxa monolítica i de la seva acumulació successiva 
en aquesta eina tan emprada pels docents anomenada “dossier”. Perquè l'objectiu en tot cas ha de ser 
aquest: interaccionar. Interaccionar i fer-ho amb les fonts més diverses que tenim a l'abast. La xarxa n'és 
una (predigerida, a través del filtre moodle, o sense segons el nivell i la complexitat de l'activitat), els 
companys, els docents, els llibres si és el cas i tot el material del que puguem disposar. L'atenció a la 
diversitat només es pot fer des del respecte pels diferents ritmes i des de la creacció d'un context on hi 
hagi activitats diverses que plantegin interaccions diferents. Això obri l'espectre. Activitats obertes en un 
contex obert per a què tothom hi càpiga hi per a que tothom desenvolupi la diversitat de capacitats i 
competències necessàries per enfrontar-se a la vida dels segle XXI. No es pot atendre la diversitat si es 
planteja constantment la mateixa activitat. L’atenció a la diversitat passa forçosament per oferir 
activitats diverses. 
 
En tot aquest plantejament no podem deixar d’incloure l'element de l'optativitat. Aquest és un element 
clau en el respecte i l'atenció a la diversitat. Plantejar opcions diverses és fonamental per ajustar el 
menú a les necessitats de cada participant en el procés d’aprenentatge. Només davant d'opcions 
diferents es pot exercir la llibertat i es pot practicar la presa de decisions. Posar a l'alumnat en la 
situació de decidir implica situar-lo com a part activa en el seu propi procés d'aprenentatge i això és un 
pas importantíssim de cara a desenvolupar l'autonomia personal i totes les competències englobades en 
l'aprendre a aprendre. Optativitat per a què el docent pugui escollir, pactar i negociar amb cada alumne 
allò que s'ajusta a la seva realitat, a la seva situació i les seves possibilitats de desenvolupament, sense 
aclaparar-lo amb una exigència que excedeixi allò del que és capaç i sense eliminar el repte i la 
possibilitat de enfrontar-se a la dificultat que els fa evolucionar, créixer i desenvolupar les competències 
que han de mobilitzar per produir allò que se'ls proposa. Optativitat per respectar ritmes diferents. 
Optativitat per a que l’aprenent pugui ser part activa i decidir en funció dels seus interessos i del seu 
propi projecte personal. Allò del cafè per tothom, de la classe magistral igual per a tothom amb suport 
d’un material únic per a tothom (o potser amb un dossier B per als “despenjats”) amb un nivell 
d’exigència estandaritzat i únic és un sistema imbuit dels mateixos valors obsolets de l’era industrial. Ara 
vivim l’era de la personalització, la customització, el tunneig, els plans a mida, els tractaments a mida… 
l’era de plantejar-se que cadascú és diferent i ha de rebre un tracte diferent. Això que ja entenen bancs, 
hospitals, venedors de cotxes i tants altres professionals i que encara costa tant d’implantar en 
educació. Però aquesta és l’essència del tractament de la diversitat. 
 
Una altra pota molt important i sobre la qual es recolzen bona part de les activitats del projecte, com ja 
hem avançat en l’apartat del “naixement”  és el treball col·lectiu. Entenem que el treball col·lectiu és 
aquell que implica que dos o més aprenents treballin junts en una mateixa tasca. Aquesta tasca pot ser 
individual i la col·laboració es duu a terme amb l’objecte d’ajudar-se mutuament en la producció pròpia 
a la que cadascú ha de fer front, o bé pot ser un encàrrec de producció col·lectiva amb la qual cosa la 
cooperació per portar a bon terme la comanda rebuda es fa necessària. En el primer cas aconseguim 
que l’alumnat cooperi entre si ajudant-se mútuament (o de manera no tan recíproca i més 
unidireccional però igualment vàlida) simplement actuant sobre la disposició de la classe (no aïllant als 
aprenents, situar-los en grups, gestionant i impulsant la necessitat de l’aprenentatge horitzontal). 
Plantejar activitats obertes, creatives, on estigui present la necessitat de triar fa que “copiar” no sigui 
possible ni interessant per a l’alumnat. En aquest context cadascú esdevé un model que poder seguir o 



no però que va donant pautes als alumnes amb més dificultats. Les descobertes d’un aprenent 
ràpidament s’escampen per la gran majoria del grup i l’existència del grup-classe deixa de ser un 
“incovenient logístic” a resoldre a través de l’aïllament (individus treballant en la mateixa activitat 
tancada ben separats  per a que no es copïin!) i passa a ser una oportunitat i una riquesa on sorgeixen 
més idees, es descobreixen més coses i es construeix més que treballant tot sol. 
 
D’altra banda la producció col·lectiva exigeix un grau més en la cooperació. Exigeix arribar a acords. De 
fet, l’acord és una activitat clau en el treball cooperatiu que exigeix mobilitzar moltes competències a 
nivell comunicatiu (argumentació, expressió, comprensió…), a nivell d’habilitats socials (escolta activa, 
assertivitat, cessió i acceptació d’idees, tolerància…) i per descomptat tot el procés complexe de 
pensament necessari per adoptar un criteri propi davant d’opinions diverses.   
 
Desenvolupar les habilitats socials i comunicatives necessàries per a la cooperació, ja sigui per a la 
consecució de produccions personals i o per aconseguir produccions col·lectives és un objectiu 
fonamental en aquesta metodologia que fins i tot esdevé instrumental en un context on l’aprenentatge 
es construeix col·lectivament. Les habilitats socials necessàries per a la cooperació són un instrument 
tan necessari per a l’aprenentatge i el desenvolupament personal dins d’aquest medi com les 
competències comunicatives i matemàtiques. Per això l’entrenament en aquest camp assoleix un gran 
protagonisme quan en altres contextos és una cosa sovint residual sinó inexistent. 
 
3. La cloenda: l’avaluació. 
 
Un muntatge metodològic diferent (que com s’ha anat desgranant respon al plantejament d’uns 
objectius diferents) obviament exigeix un procés d’avaluació diferent. A l’igual que succeeix amb tots els 
altres aspectes l’enfocament de l’avaluació segons aquesta metodologia  és diametralment diferent a la 
concepció tradicional de la mateixa. Si el procés d’avaluació el que pretén habitualment és comprovar 
com s’han assolit uns continguts mitjançant la reproducció d’un discurs, en canviar de sistema de treball 
i passar a tenir com a objectius el desenvolupament de les competències el plantejament ha de ser ben 
diferent. 
El nostre objectiu inicial, quan encetem un procés d’aprenentatge no és simplement el fet de posar a 
l’alumne en front d’uns continguts que ha d’interioritzar sí o sí per a fer posteriorment la comprovació 
de en quin grau han estat incorporats. El nostre objectiu va molt més enllà. Si el que volem es ajudar a 
les persones a desenvolupar-se i fer-se competents i autònomes en la vida, l’avaluació ha de mirar en 
tot cas en quin grau s’assoleix aquest desenvolupament. Dit d’una altra manera, l’avaluació ha de ser 
una eina enfocada a ajudar  a avançar a les persones sotmeses a un procés d’aprenentatge  en 
l’esmentat procés, no simplement a qualificar el seu avanç. 
 Des de la nostra perspectiva no té cap sentit qualificar (i menys externament!) si aquesta qualificació no 
va acompanyada de la reflexió sobre les causes que han portat a aquests resultats. De fet aquesta 
reflexió, que com he apuntat ha de ser duta a terme pel “subjecte” del procés educatiu, és a dir, 
l’alumne, és la part més interessant i pedagògica de tot el procés. Així passem d’una situació d’avaluació 
merament qualificadora a una avaluació diagnòstica.  Perquè el que ens interessa no és arribar a 
determinar “la nota” sinó que l’objectiu primer és realitzar la diagnosi de la situació que vivim. La 
valoració del resultat és simplement el punt de partida (mai el punt d’arribada!) amb el qual iniciar la 
reflexió que ens donarà llum sobre com hem realitzat el procés i estudiar totes les causes implícites que 
porten a la consequència que ja coneixem. Però aquesta avaluació no pot ser només diagnòstica sinó 
que ha de ser proactiva.  Perquè de res serveix realitzar una diagnosi sinó l’acompanyem d’un 
“tractament”.  Aquest “tractament” fruit de la reflexió del propi subjecte és l’ànima de l’avaluació.  Aquí 
es troba l’element de millora, la construcció pròpia dels nous objectius, els propòsits, les modificacions 



d’actitud o d’estratègia de l’alumne en relació al procés educatiu que viu. Aquesta conclusió és la que 
dóna sentit a l’avaluació i no la nota.   
A hores d’ara, ja estarà clar que la manera d’avaluar el procés no és mitjançant exàmens dels quals 
poder extreure una nota amb la qual omplir la nostra casella del butlletí. En el nostre cas hi ha dos 
elements claus: la reflexió i el diàleg. 
 
Entenem que en aquest sentit l’alumnat, per ser coherent amb la totalitat del procés de treball 
plantejat, ha de fer almenys dues reflexions. La primera és la reflexió sobre el resultat de la feina que va 
fent, sobre les seves pròpies produccions del dia a dia. La segona és una reflexió global de tot el procés, 
del resultat global i de les seves implicacions en el seu procés d’aprenentatge. Això que coneixem com a 
metareflexió i que es troba pràcticament absent de les aules.  
 Parlem de metareflexió perquè si durant el procés d’aprenentatge ja hem deixat palès l’interès en 
proposar activitats que fomenten la capacitat de reflexionar, de pensar, ara que reflexionem sobre el 
paper que juga tot això entrem en una fase “meta”.  Com ja hem explicat anteriorment tot això 
s’aconsegueix posant a l’alumnat en la situació d’haver de pensar, enfrontant-lo a unes preguntes que 
l’obliguen a fer introspecció i a mirar cap enfora alternativament. Per veure el que fa, el que produeix, 
com ho fa i com li fa sentir això que fa. Per mirar si allò que fa de la manera en la qual ho fa satisfà les 
seves expectatives i s’ajusta a l’encàrrec rebut, si està al límit d’unes possibilitats que va engrandint o 
no. La metareflexió té una dimensió fonamentalment individual i és cada subjecte el que ha de veure i 
decidir com encaixen els seus resultats, les seves estratègies i actituds, en definitiva el seu procés viscut 
amb les seves expectatives, interessos, possibilitats i plantejaments previs. És una introspecció vinculada 
amb aspectes molt íntims i per tant són una font valuosíssima per a la construcció personal de cada 
individu. Així, en crear i fomentar aquest hàbit, estem donant eines per a la construcció personal. 
 
Però si la metareflexió té aquest vessant individual, la reflexió ha de contenir una dimensió col·lectiva. 
D’aquesta manera l’avaluació, com veiem, necessita també del col·lectiu, a l’igual que la resta del procés 
d’aprenentatge.  Com tantes vegades ho hem explicat al llarg d’aquest document, per pura conherència 
interna del procés. Si la construcció dels aprenentatges es fa de manera col·lectiva, la mirada del 
col·lectiu sobre totes les produccions i les reflexions dels altres esdevenen imprescindibles.  El diàleg és 
l’eina fonamental per compartir. Quan parlem de diàleg incloem totes les dimensions possibles en 
relació al nombre de participants en una conversa on es comparteixen parers. Així aquest diàleg pot 
succeir entre dos alumnes, en un grup reduït o en el grup classe. D’aquesta manera la modelització 
esdevé polièdrica: tothom és susceptible de realitzar alguna producció que pugui ser presa com a 
“model” i de fet tothom ho és en algun moment. El docent deixa de ser l’únic model a seguir. L’opinió de 
tothom compta i és aquest magma col·lectiu fet per les aportacions de tots els individus on cadascú 
d’ells troba la font amb la qual extreure els elements necessaris per construir el seu propi criteri. 
Obviament l’aportació del docent és cabdal però en cap cas no és la única i demana del seu “savoir 
faire” en la gestió del grup (a través de l’assertivitat) per reconduir i tutelar aquesta modelització 
col·lectiva. De fet aquest és el rol que ha de jugar el docent durant tot el procés d’avaluació. Si el seu 
paper ja havia canviat en relació a les dinàmiques d’aula on es duen a terme les activitats pròpies del 
procés d’aprenentatge (recordem que el seu paper no era el de “portador” del coneixement sinó el de 
gestor d’un col·lectiu que recerca i construeix el seu propi coneixement) ara que estem en la fase 
d’avaluació aquest rol és igualment diferent. De la mateixa manera que no era un simple “portador” del 
coneixement ara tampoc no serà un simple “portador” dels criteris i del judici sinó que esdevé un 
orientador en el procés de construcció del criteri (i de les estratègies que en cada cas són necessàries 
per a la construcció de tal criteri i dels posteriors judicis) dels aprenents. 
 
Dins d’aquest rol que ha d’exercir el docent hi ha d’altres moments on realment la seva aportació és 



clau. I és que en el disseny de tot aquest sistema d’avaluació ha d’haver un moment, per breu que sigui, 
on el docent i l’aprenent puguin dialogar, de manera tranquil·la i aïllats de tota la resta d’individus sobre 
el procés viscut per cada alumne. Ha d’existir aquesta reunió d’avaluació bilateral perquè lógicament la 
visió del docent i la visió de l’aprenent s’han de poder trobar en algun moment, cara a cara i fora de 
l’univers de l’aula. Aquesta interacció resulta imprescindible i lliga l’acció tutorial a l’aprenentatge. 
 
Així doncs, al final de tot el procés (parlem ara dels trimestres),  més enllà de totes les consideracions, 
aportacions i idees a les quals docent i aprenents han arribat, més enllà de tot els fòrums i qüestionaris 
dissenyats per reflexionar i compartir i més enllà de totes les sessions dedicades a aquestes activitats, el 
que físicament queda de tot això és un informe qualitatiu on queden registrades les conclusions del 
procés. Un informe qualitatiu on hi ha les visions compartides, el diagnòstic i el “tractament”. Un 
informe on apareixen les causes i les conseqüències. Un informe personalitzat que no deixa de ser un 
punt de partida per al nou cicle que subsegueix. Un informe que és la materialització de l’esperit d’ajuda 
del docent i no una simple sentència. Un informe en contraposició a un sol i fred número, que no pot ser 
mai, en la lògica humana del concepte d’educació, ser el final d’un procés d’avaluació de l’aprenentatge 
d’una persona. 
Des del bon començament vam tenir clar que poder dur a terme un projecte així calia una estructura 
organitzativa potent basada en formar un equip ferm amb reunions freqüents. L’equip humà i la seva 
capacitat de cooperar  són el pal de paller que permet implementar tot això. En l’actualitat ens reunim 
un cop per setmana per programar, ajustar, coordinar-nos i organitzar tot aquest muntatge. Igualment 
aprofitem per fer la reflexió sobre allò que duem a la pràctica i fer créixer el projecte contextualitzant-lo 
en la realitat que vivim al Júlia Minguell. 
 
Alguns instruments que utilitzem en el “Treball per projectes” 

 
https://docs.google.com/a/insjuliaminguell.net/document/d/1Af1XXQTIL5xtSLKTrmsNCmVL12K6mhV7o
_oRgWmCpGg/edit 
 
https://docs.google.com/a/insjuliaminguell.net/document/d/1G3vGH7aYZa9v1LXRdfdBcqn9a8fB3Sc9Sp
A0G3TUOCo/edit 
 
https://docs.google.com/a/insjuliaminguell.net/document/d/10bHoxoo2SyNNCekVdnUJL955TgDjHQ2o
FEz4uf5VotU/edit 
 
https://docs.google.com/a/insjuliaminguell.net/forms/d/1Y2ga0rzIIh8n46OCFtO5LAeYURHUuEj778-
wdT8SYlk/edit 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/a/insjuliaminguell.net/document/d/1Af1XXQTIL5xtSLKTrmsNCmVL12K6mhV7o_oRgWmCpGg/edit
https://docs.google.com/a/insjuliaminguell.net/document/d/1Af1XXQTIL5xtSLKTrmsNCmVL12K6mhV7o_oRgWmCpGg/edit
https://docs.google.com/a/insjuliaminguell.net/document/d/1G3vGH7aYZa9v1LXRdfdBcqn9a8fB3Sc9SpA0G3TUOCo/edit
https://docs.google.com/a/insjuliaminguell.net/document/d/1G3vGH7aYZa9v1LXRdfdBcqn9a8fB3Sc9SpA0G3TUOCo/edit
https://docs.google.com/a/insjuliaminguell.net/document/d/10bHoxoo2SyNNCekVdnUJL955TgDjHQ2oFEz4uf5VotU/edit
https://docs.google.com/a/insjuliaminguell.net/document/d/10bHoxoo2SyNNCekVdnUJL955TgDjHQ2oFEz4uf5VotU/edit
https://docs.google.com/a/insjuliaminguell.net/forms/d/1Y2ga0rzIIh8n46OCFtO5LAeYURHUuEj778-wdT8SYlk/edit
https://docs.google.com/a/insjuliaminguell.net/forms/d/1Y2ga0rzIIh8n46OCFtO5LAeYURHUuEj778-wdT8SYlk/edit

