
UN PROJECTE METODOLÒGIC OBERT

Montserrat Hernández Vela
Miquel Albertí Palmer
INS Vallès (Sabadell)

Simposi d’aprenentatge globalitzat i per projectes
ICE-UAB 2018



Característiques del projecte

— Una perspectiva d’entendre l’aprenentatge: constructivisme
— Manera d’entendre la pròpia matèria

Implicacions
— Alumnat: passa de passiu a actiu
— Professorat: passa de transmissor a incitador de l’aprenentatge
— Apropar-se a una vertadera educació per competències, la qual resulta molt difícil fora del 

constructivisme
— Desenvolupament: a través del diàleg
— La classe esdevé una comunitat de recerca
— Cada matèria enfoca i ofereix respostes a les qüestions obertes des de la seva perspectiva



L’INSiTU, base dialògica

Objectiu Característiques Resultat Qui guanya? Recurs d’E/A

Diàleg
Recerca de 
la veritat

Escolta activa
Raonament “objectiu” (lògica)
Cooperació
Constructivista

Coneixement Tothom Sí

Conversa No n’hi ha

Subjectivitat
Passar l’estona
Espontaneïtat
Col·laboració

Obert Ningú No

Debat Convèncer
Competició
Enfrontament Triomf Un No



Normes del diàleg



Orígens

— Grup de treball CoMatVa per a la competència matemàtica
Coordinació: Miquel Albertí Palmer

— Projecte de filosofia 3-18
Coordinació: Montserrat Hernández Vela



Aspectes derivats

— El problema no és si fem o no el currículum, sinó limitar-nos al currículum 
atesa la riquesa del que surt a classe

— Emergeixen les dificultats d’aprenentatge

— Afavoreix el desenvolupament d’estratègies competencials: conjectura, 
experimentació, analogia, contra exemple, definició, modelització…

— El professor i la pissarra no són els principals centres d’atenció

— El temps és nostre!



Qüestions d’incitació

ESO1
— Qui sóc i com ho expresso?
— On visc i com ho expresso?

ESO2
— Com mirem?
— Què pot passar?



Avaluació

Activitats compartides d’E/A
QUELIS: activitat plantejada a totes les matèries INSiTU per treballar l’argumentació

Ítems d’avaluació compartits
Competència dialògica: atenció, escolta, participació, respecte torn (normes diàleg fetes per ells)
Gestió del propi aprenentatge: treball d’aula, dossier, participació en els diàlegs
Argumentació: expressió oral i escrita

Atenció a la diversitat
No se separa l’alumnat del grup classe
Atenció entre iguals (alumnat-alumnat) i entre professorat-alumnat
Atenció individualitzada del professor durant activitats i proves individuals



Què dir sobre el diàleg filosòfic?
Professora Alumnat Anàlisi Guiatge
— Qui ha de dirigir les 
escoles i com?

Les persones que “saben el que es fan”. Ajuda a la fonamentació

— Quines són les persones 
que “saben el que es fan”?

Aquelles que hi entenen sobre alguna cosa. Les 
persones que han de dirigir les escoles són les que 
saben com ensenyar els alumnes.

Relació
Cerca de criteris

Una persona que “sap el que es fa” és una 
persona amb seny i coherència.

Caracterització

— Què és el seny?
Dir una cosa amb seny és parlar amb sentit. És 
una qualitat mental que ens permet raonar.

Definició
Reflexió/discussió

Respecte per totes les opinions
Incitar que es basin en el 
raonament

— Com és “ensenyar bé als 
alumnes”?

CONCLUSIÓ. És una manera creativa d’ensenyar 
en una classe més oberta i, per tant, hi ha més 
escolta activa.

Posada en comú
Ajuda a la síntesi
Comprensió significativa

Ensenyar a plantejar-nos preguntes i a buscar 
respostes.

Del particular a l’universal

Meta conclusió: 
aprenentatge



Diàleg matemàtic a 1r d’ESO

Professor Alumnat Anàlisi Guiatge

— Què és un rectangle? — Una figura de quatre costats. Definició 1 Incitació

Ningú no la considera rectangle.
Observació
Conclusió

Contra exemple

— De quatre costats, però dos d’iguals i altres 
dos també iguals, però diferents.

Definició 2

— Algú podria dibuixar una 
figura així que no sigui 
rectangle?

Contra exemple Incitació

Ningú no la considera rectangle.
Observació
Conclusió

Observació
— El costat major ha d’estar horitzontal.

Bifurcació: aspecte que s’aparta de la 
la línia lògica de pensament

— No importa el rectangle serà el mateix.
Observació
Conclusió



Diàleg matemàtic a 1r d’ESO

Professor Alumnat Anàlisi Guiatge

– Una figura com abans, però amb els costats iguals 
paral·lels.

Definició 3

Contra exemple

Ningú no considera que aquesta figura sigui un rectangle.
Observació
Conclusió

— El mateix, però amb els quatre angles rectes. Definició 4 Definició definitiva



Diàleg matemàtic a 1r d’ESO

Professor Alumnat Anàlisi Guiatge

— I què significa la paraula 
rectangle?

– Angle recte (tothom).
Incitació de base 
lingüística

— Per què creieu que es diu 
així i no “quatrectangle”?

— Perquè no es poden fer 5 angles rectes en una 
figura així.

Inferència
Raonament condicionat

Incitació

— Comprovem-ho! Incitació

— No se’n poden fer ni més ni menys de 4, si la 
figura ha de tancar-se.

Observació
Raonament condicionat

Conclusió: No cal especificar la quantitat de costats si els angles han de ser 
rectes. Només amb 4 costats es possible. Dient RECTANGLE, ja n’hi ha prou.

CBAM: diàleg a través 
de la dimensió 2
RAONAMENT i PROVA

Recull de la cnclusió



PsP: El tot i les parts (tots, alguns, cap) 

Quantificadors universals 

MAT: Quantificació del tot i de les parts

Tot: 24/24 100% 1
Cap: 0/24 0% 0
Alguns: 1/5 25% 0,2



Matemàtiques

Qui sóc
i com ho expresso?

Persona

Cos

Aspectes
objectius

Aspectes
subjectius

Quantificables

No quantificables

Organització dades
Quantificadors universals
Tot i les parts
Majories i minories
Precisió de les parts
Representació parts

  Nombre

(freqüència
absoluta)

          %

  (freqüència
  relativa)

    Part

 (fracció)

Decimal   Angle

(sector
circular)

14

10

24Total

24
14

24
10

24
24

0,5833

0,4167

1

58,3 %

41,67 %

100 % 360º

150º

210º

Sentit i significat de fraccions,
decimals i percentatges

Per a conèixer
els altres
i a mi mateix

Límits físics

Caminar

Temperatura
Freqüència cardíaca
Freqüència respiratòria

Test d’esforç de Cooper

Quants cops bategarà el meu cor en tota la vida?
Quants cops respiraré?

Quin és el meu pas?
A quin ritme camino?

Fraccions

Decimals

Percentatges

Constants vitals



Qui sóc
i com ho expresso?

Persona Sóc unes
emocions

Sóc un
pensament

Sóc un cos

Què sento quan… ?

Aspectes objectius

Mesura
Forma
Color
Sexe

Aspectes subjectius
Respiració

Meditació

Atenció
Concentració
Comprensió sentiments

Percepció sensorial
Comprensió de mi
Comprensió de l’entorn

Em renyen
M’elogien
M’ignoren
Em molesten
Em miren
M’acaricien

Què és pensar?

Actes mentals

Estructura lògica

Recordar
Imaginar
Raonar
Deduir

Tots
Cap
Alguns

Representació
Des-velament de prejudicis
Possibilitat de desfer-losAplicació pràctica

Pensar sobre el pensar
 



Llengües
1r trimestre 2016-2017

Qui sóc?

Resposta

Aspecte físic
Aspecte psicologic

Lectura

Text descriptiu

Estructura

Lingüístics: adjectiu
Literaris: comparació

Objectiva
Subjectiva

Anàlisi
Comentari

El gos que corria cap a un estel
(Henning Mankel)

Historia de una gaviota
y del gato que le enseñó a volar
(L. Sepúlveda)

Deducció del sentit de l’obra en relació
amb el títol i el referent del trimestre

Anàlisi del valor al·legòric dels personatges
Comentari dels valors ètics

Elements

Intencionalitat



Expressió visual i plàstica

Qui sóc
i com ho expresso?

Jo

Circumstància

Cos

Psique

Imatge La que tinc de mi
La que dóno als demés

Cultura i educació

Color
Línia del temps

Herència genètica

Autoretrat
Veig tot el que miro
Miro tot el que veig
L’ull i la càmera fotogràfica
Mínima expressió gràfica: el punt
Simetria
Deconstrucció

Lectura de la imatge
El color: quin color em representa?
Moviment emocional

Moviments artístics
Artistes



El professor i la pissarra
no són els principals
centres d’atenció



De quina matèria és aquest vídeo?



Aprendre així…

… és motivador perquè implica directament a la persona.

… dóna significat a l’aprenentatge, perquè té sentit allò que s’aprèn.

… fa emergir dificultats d’aprenentatge.

… afavoreix el desenvolupament de les competències des d’una perspectiva transversal de totes les 
matèries INSiTU.

… ajuda a aprendre a pensar, ja que en totes les matèries es treballa l’argumentació.



El temps és nostre!

… siguem optimistes


