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Motivacions. El perquè d’aquest Pla. 

 
El currículum actual té com a eix transversal la competència 
d’Autonomia i Iniciativa personal. Els descobriments neurocientífics mostren que 
l’aprenentatge profund requereix d’una participació activa de l’aprenent. En l’actual sistema 
educatiu es produeixen tensions entre aquesta visió emancipadora de l’educació (com a 
objectiu i com a mitjà) i les limitacions que la pròpia estructura del sistema educatiu té. En 
aquesta estructura, diversos aspectes  (els rols i relacions professorat-alumne, la logística 
d’espais i temps …) estan orientats més aviat a coartar i limitar l’acció lliure de l’alumnat i la 
seva presa de decisions. Tot i que els adolescents tenen diferents nivells d’autonomia 
personal -tant en l’aprenentatge com en la seva vida diària- en ocasions s’apliquen de 
manera indiscriminada suports que poden ser contraris a aquesta generació d’autonomia.  
 
Aquesta proposta respon a la necessitat de noves fórmules aplicables i sostenibles per al 
desplegament d’una educació per i en la democràcia, la responsabilitat i la llibertat. 
 
En aquest projecte ens proposem habitar aquesta zona de tensió i generar un espai on 
l’alumnat pugui dirigir la seva activitat, per al benefici del seu aprenentatge. Aquest  pla es 
centra en “recuperar” els espais d’autonomia per a aquells alumnes que ja són autònoms. 
 
Aquest pla forma part del Pla de Convivència i Projecte Educatiu de Centre de l’Institut 
Marta Estrada i té com a horitzó que en acabar quart d’ESO tot l’alumnat pugui continuar 
aprenent, de forma autònoma i auto-propulsada.  
 

Objectius i destinataris 

 
Objectius curs 2019-2020 el projecte es centra en: 

● Estructurar el paisatge “d'allò possible” en autonomia de l’alumnat  al centre. 
● Oferir espais d’auto-gestió a aquells alumnes que ja mostren autonomia. 
● Avaluar què passa quan s’ofereixen aquests espais als alumnes (relació amb 

l’aprenentatge, resultats acadèmics, relació amb la institució escolar, convivència en 
el centre, impactes en l’enfoc metodològic de la gestió d’aula, grau de satisfacció de 
la comunitat educativa…). 

 



Alumnat que hi pot accedir: 
Només poden accedir al Projecte d’Autonomia aquells alumnes que mostrin autonomia en 
els dos àmbits següents: 

● Autonomia en l’aprenentatge: alumnes capaços de gestionar el seu aprenentatge, 
auto-avaluar-se, planificar-se i prendre decisions.  

● Autonomia en la gestió personal: alumnes capaços d’entendre les normes socials de 
cada espai, ser responsables i conduir-se amb respecte i educació pels espais i les 
persones. 

 
Per a la selecció de les participants ens basem en l’observació i autoavaluació de l’alumnat 
de  les següents conductes que reflecteixen cinc competències que abarquen les cinc grans 
categories o trets de personalitat -Big Five Personality Traits, descrites per Costa i McCrae 

(1992) i que conformen el marc amb el que treballa també la OECD (2017). Els cinc trets de 
personalitat són els patrons de pensament, sentiment i de comportament que reflecteixen la 
tendència de les persones a reaccionar de determinada manera en circumstàncies 
concretes (Roberts, 2009).  
Definicions de les cinc competències  

Responsabilitat: Realitza les seves tasques, procurant assolir els compromisos. 
Cooperació: Escolta i participa per poder prendre decisions consensuades i resoldre 
conflictes.  
Autonomia i iniciativa: Treballa sense necessitat de supervisió i demana ajuda quan la 
requereix. Proposa idees i solucions davant les tasques i les necessitat que sorgeixen 
Regulació de les emocions: És conscient de les seves emocions i de les de la resta i en fa 
una bona gestió.  
Habilitats de pensament: Fa referència a la tendència a interessar-se per estímuls 
intel·lectuals, culturals i/o estètics.  

 
Comunicació a les famílies: Pla d’autonomia serà presentat a les famílies oralment i per 
escrit en les trobades d’inici de curs. Si les famílies demanden més informació sobre el 
desenvolupament del seu fill/a en aquest pla poden fer una trobada amb el tutor/a de 
l'alumne/a. 

Funcionament del pla 

 
Cada equip docent decideix quins alumnes formen part del Pla a partir del diàleg amb 
l’alumnat.  
Un alumne pot entrar o sortir del Pla al llarg del curs. El llistat d’alumnes es mantindrà 
actualitzat (altes/baixes) en les reunions d’Equip docent i els tutors seran els encarregats de 
comunicar als alumnes que en formen part les condicions.  
Cal comunicar a Coordinació Pedagògica les altes i baixes. 
 
Els alumnes seleccionats podran (excepte en projectes globalitzats): 

● Escollir a quin espai volen treballar en la mesura de la disponibilitat dels espais. (dins 
de classe, fora de classe, laboratori, taller).  

● Treballar sense professor/a. 



● Decidir romandre o no en una classe, avisant al professorat. Decidir estar al pati o no 
estar-hi. 

● Escollir les seves tasques (han de proposar a cada professor o professora tasques 
alternatives o projectes propis). 

Els alumnes seleccionats hauran de: 
● Fer-se responsables  de seguir el desplegament del currículum i el treball que es fa 

a l'aula (preguntar si hi ha tasques a fer, informar-se si hi ha coses a presentar, 
exàmens o tasques a fer,...) i han de  proposar  al professorat tasques 
alternatives (que el professorat pot acceptar o no). 

● S’intentarà que allò que els alumnes del pla d’autonomia facin fora del grup reverteixi 
en el grup o la comunitat educativa (presentin el seu projecte o proposta, serveixi 
com a suport per als companys…). 

● A fi de curs, l’alumnat participant ha de decidir en quin espai i de quina manera 
(reunió amb tutor, grup classe, vídeo, portafoli,...) recollirà i compartirà les evidències 
de les seves produccions, reflexions i processos durant el procés d'aprenentatge. 

 
Hi ha un curs Moodle 
http://agora.xtec.cat/institutgranollers/moodle/course/view.php?id=562 

que serveix de suport a aquests alumnes.  

El coordinador del Pla d’autonomia demanarà al responsable TIC que doni d’alta o baixa a 
l’alumnat del curs Moodle. 
Aquest curs contindrà: 

1) La descripció del pla 
2) El currículum  
3) El fòrum on es poden comunicar-se entre ells ho volen.  
4) El diari de l’alumnat 

 
Els dilluns de 11.30 a 12.30 els i les  alumnes que tinguin algun dubte sobre el Pla 
d’autonomia podran consultar-lo amb el Coordinador del Pla d’Autonomia. 
 
Preguntes Freqüents 
Aquest Pla és només per a alguns alumnes? No. El pla es concep perquè tots els 
alumnes puguin aprendre de forma autònoma i autopropulsada, amb l'horitzó que en acabar 
quart d'ESO tot l'alumnat pugui desenvolupar-s'hi. L'alumnat s'hi incorpora de forma 
paulatina a mesura que adquireix l'autonomia necessària per a participar-hi. 
 
Aquest Pla és per a l'alumnat amb millors notes? No. Participar al Pla implica ser capaç 
d'auto-regular-se o ser autònom, però no necessàriament tenir bones notes. 
 
Els alumnes poden sortir de l'Institut o no venir-hi? L'alumnat que participa al Pla és 
tractat dins el centre com a adult, però ha d'estar al centre en horari lectiu i no pot accedir 
als espais exclusius del professorat (p.e: sala de professorat o reunions de professorat). 
 



 

 

Avaluació del projecte 

 
Per a fer una valoració, de cara al curs que ve 2019/2020, es recolliran a final de curs les 
següents evidències: 
 

1) Observacions en les memòries del professorat. 
2) Observacions al diari de l’alumnat 
3) Enquestes a alumnat participant, famílies i professorat. 
4) Qualificacions acadèmiques de l’alumnat. 
5) El retorn a la comunitat del treball fet dins el Pla. 
6)  

Caldrà fer aquest retorn en el butlletí de notes trimestral. 
 
  



 


