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Presentació 

 

Els objectius pedagògics són els elements més importants que s‘haurien de fer 
explícits en la vida d‘un centre, malgrat les dinàmiques rutinàries i la gestió del dia a 
dia. Pot ser útil distingir entre els objectius que són explícits i obeeixen a una voluntat 
manifesta i consensuada de canvi, i la cultura de centre, on el que es comparteix pot 
perfectament restar implícit, encara que pugui guiar la conducta de les persones. El 
primer que copsa un professor o professora nouvingut/da –i és un element clau per 
adaptar-se al nou centre– és aquesta cultura implícita i compartida. Per tant, en molts 
centres la tasca assessora en aquesta fase de programació per competències 
consistirà a descobrir als i les assistents que poden arribar a compartir alguna cosa, 
algun objectiu de canvi més enllà d‘una cultura sovint passiva i una mica desertitzada.  

D‘altra banda, el professorat construeix majoritàriament les programacions d‘aula a 
partir del material que lliuren les editorials i del propi llibre de text. Però les 
competències bàsiques, en tant que transversals a les matèries curriculars, no estan 
recollides en cap llibre de text (alguns en parlen però les seves propostes resulten 
pobres, fins i tot pels professors i professores que no qüestionen el paper central dels 
manuals). Aquí se‘ns planteja una realitat: l‘evidència que no hi ha llibre de text per 
treballar competències i, per tant, de manera inevitable, les hem de programar i 
treballar en comú. 

Un fet que ens porta a plantejar-nos dues qüestions:: 

 Quin és l‘espai més adient per començar a programar activitats amb incidència real 
a les aules? 

 Com involucra aquesta primera interpretació de la programació altres instàncies 
organitzatives del centre?  
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Objectius de l’assessorament 

 

El propòsit general de l’assessorament és aproximar-nos a una línia pedagògica, 
reflectida en la programació per competències, que constitueixi el marc 
pedagògic consensuat pel professorat del centre. Es concreta en:  

 Reflexionar sobre les implicacions de la programació i de la programació per 
competències. Arribar a un marc d‘interpretació compartit.  

 Adonar-se de les implicacions metodològiques que comporta aquesta nova mirada. 

 Definir els objectius que ens proposem en relació a una línia pedagògica que el 
professorat del centre pugui compartir. 

 Preparar un seguit d‘activitats que puguin encabir-se en aquesta línia pedagògica. 
Treballar la transversalitat i la interdisciplinarietat. 

 Evidenciar els canvis que se‘n deriven en l‘avaluació. També els canvis que cal 
tenir en compte en el futur. 

 Impulsar accions afavoridores del treball en equip en el si de la comunitat de 
pràctica reflexiva.  

 Crear una dinàmica de centre que permeti als seus integrants continuar el que 
s‘hagi encetat en l‘assessorament. 

 Fer entendre la programació com una via complementària al treball per 
competències, com una previsió flexible de l‘acció. 
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Línies bàsiques de l’assessorament 

 

Entenem la programació com una tasca contínua que es realitza al llarg del curs 
escolar, oberta a canvis i modificacions. De fet, s‘aproximaria al concepte ―somiar 
la programació‖. És a dir, aquella barreja de desitjos, línies generals i 
desenvolupament d‘unitats concretes que, per raons diverses, ens apassionen o 
considerem reptes estimulants. És una manera de fer per començar a gaudir de la 
professió docent. 

No hem de perdre consciència que estem a cavall entre dos grans nivells: el nivell de 
programació per competències de cada matèria, que afecta  la totalitat del 
currículum disciplinar, i el nivell de treball i programació per CCBB amb una 
dimensió del conjunt del professorat i transversal. Pensem que, a l‘hora 
d‘assessorar en programació per competències, hauríem de tenir en compte aquestes 
dues dimensions en les seves interrelacions. 

 

De la unitat a la família d’unitats: una programació didàctica 

Unitat 
didàctica

Família 
d’unitats 

didàctiques

Connexions 
amb altres 

àrees / 
matèries

Projecte 
didàctic

Programació disciplinar

Programació interdisciplinar
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Què vol dir aquest quadre? 
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D‘una banda, hi ha dues possibles vies per treballar la programació per competències: 
la disciplinar i la interdisciplinar. També és possible i recomanable passar de l‘una a 
l‘altra quan es pugui (a secundària és complicat però absolutament necessari perquè 
es comprengui què significa treballar per competències). Hi ha una evolució que ens la 
dóna el treball en equip docent. Igualment, i donat que és un cicle, es pot començar 
per la banda superior esquerra o per la banda inferior esquerra en el cas que el centre 
disposi d‘un PEC actualitzat o d‘unes línies bàsiques d‘actuació definides. Les 
reunions prèvies amb l‘equip directiu i, fins i tot, la primera trobada amb el professorat 
seran definitòries del procés a seguir. 

1. És preferible començar per allò que ens és conegut: la unitat didàctica, amb una 
metodologia nova més propícia al treball per competències, que conscienciï el 
professorat de la necessitat de treballar d‘una altra manera. Entenem ―unitat 
didàctica‖ com a un bloc temàtic: una seqüència didàctica, una situació-problema 
[S-P], l‘anàlisi d‘un cas, etc. (pràctiques pròpies d‘un enfocament globalitzador). Es 
tractaria de partir de l‘anàlisi i el disseny planificat de les pròpies unitats didàctiques 
per passar a la seqüència d‘unitats o família d‘unitats didàctiques interrelacionades 
que configuren el contínuum de la programació anual. És a dir, el conjunt 
d‘actuacions interrelacionades que constitueixen la concreció d‘uns objectius 
concrets i prèviament establerts. Aquesta aproximació disciplinar d‘activitats 
enriquides competencialment ajudarà a desvetllar la connexió que es produeix 
sovint amb d‘altres àrees o matèries i ens obrirà el camí cap a la 
interdisciplinarietat.  

2. L‘altra possibilitat és començar per una activitat d‘aula interdisciplinar, com pot ser 
el projecte de recerca, el treball de recerca o el projecte interdisciplinar a primària, 
sota una mirada competencial. Aquest treball de planificació conjunta a partir de 
criteris consensuats d‘un equip docent o de nivell o de cicle pot ser el punt de 
partida per anar introduint aquestes pràctiques de programació conjunta 
interdisciplinar de manera més sovintejada, o també per aplicar-la a la pròpia 
programació d‘unitats didàctiques disciplinars.  

3. Ja que l‘equip docent ha de posar-se d‘acord en aquelles competències que no 
poden quedar oblidades, les metadisciplinàries (aprendre a aprendre, autonomia i 
iniciativa personal), mirarem de quina forma es poden coordinar determinats 
elements de les diferents programacions didàctiques en una actuació conjunta en 
uns quants eixos bàsics. 

4. D‘aquí pot sorgir la necessitat de definir els criteris o les línies bàsiques del centre 
(què vol fer, què vol que sigui el seu propi centre el professorat que hi treballa). La 
coordinació d‘aquests eixos bàsics correspondrà a la persona que s‘encarregui de 
l‘apoderament (empowerment) successiu de les estratègies i criteris establerts. A 

un pas estarà el disseny de projectes interdisciplinaris que neixin d‘aquestes línies 
preferents. 

Ara bé, com ja hem dit abans, el procés pot ser l‘invers: definir o recordar quines són 
aquestes línies bàsiques d‘actuació del centre, definir possibles projectes de caràcter 
interdisciplinari per posar en marxa i, des d‘aquí, dissenyar programacions d‘àrees o 
matèries que ho tinguin en compte. Des del punt de vista del treball i de la programació 
per competències seria el més lògic, però no sempre respon a la lògica de 
l‘experiència que ajuda a apropiar-se de manera significativa la metodologia subjacent 
al treball per competències. 

L‘apartat de les famílies de S-P és excel·lent com a cicle de reflexió, per definir què és 
una S-P i com es pot treballar, però sobretot per integrar el possible esquema 
d‘actuació dins de l‘assessorament en programació per competències. Més que una 
via a afegir a la disciplinària i la interdisciplinària, ho veiem com una concreció de 
màxims d‘aquest esquema que pot encabir totes dues i fins i tot la metadisciplinària. 
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De la mateixa manera com s‘ha fet amb les S-P, hi hauria un possible esquema 
d‘actuació similar per qualsevol tipus d‘ ‖unitats‖ que decidim treballar: SD, ABP, 
anàlisi de casos, etc. Cada persona formadora decidiria com treballar-ho si està clar el 
Marc en el qual ens movem. 
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L’enfocament globalitzador1 

 

Les activitats desenvolupades a l‘aula poden establir diferents graus de relació entre 
els continguts de les diverses matèries. Poden remetre a continguts molt locals i 
específics (anàlisi sintàctica, estudi d‘una obra d‘art, comentari sobre el pensament 
d‘un filòsof) o partir d‘altres de més globals que s‘han d‘abordar des de diferents àrees 
de coneixement: un conflicte, un problema, un projecte.  

La tradició escolar, amb una orientació clarament propedèutica i un clar referent 
universitari, ha agrupat els continguts en grans dominis o assignatures amb una certa 
coherència acadèmica. Malgrat això, al llarg del segle XX s‘ha anat desenvolupant el 
criteri d‘entendre de forma més integral l‘ensenyament i orientar-lo cap a les capacitats 
que s‘haurien de desenvolupar en les persones. És aquesta línia que ha anat produint 
models i pràctiques d‘ensenyament i aprenentatge, generalment minoritàries, en què 
els continguts, pertanyents a disciplines clàssiques, es presentaven i articulaven fora 
de la lògica disciplinar. 

Segons el grau de relació que mantinguin entre ells i les matèries curriculars, parlarem 
de multidisciplinaritat, interdisciplinaritat i metadisciplinaritat. És a dir, d‘un arc que va 

des de la màxima diferenciació de les matèries, sense cap punt de relació entre elles, 
fins al desdibuixament d‘aquestes, que deixen de ser objecte del coneixement per 
convertir-se en mitjà per abordar la realitat entesa com a una i global. Estem parlant de 
models globalitzadors en els quals l‘important no és el valor disciplinar dels continguts, 
sinó la seva potència per poder comprendre conflictes, situacions i problemes de la 
realitat i intervenir-hi. 

 

Disciplina A   . 

. 

. 

. 

 

Disciplina B   . 

. Disciplina C   

Disciplina D   

Disciplina E   . 

. Disciplina N   

 
Multi 
disciplinarietat 

Inter 
disciplinarietat 

Meta 
disciplinarietat 

 

Els plantejaments constructivistes que prediquen la significativitat, la funcionalitat dels 
coneixements i el caràcter no compartimentat de la realitat aconsellen l‘enfocament 
globalitzador dels continguts. Vol dir que les unitats didàctiques, encara que pertanyin 
a una matèria determinada, tinguin com a punt de partida situacions globals la 
comprensió de les quals –o l‘actuació sobre les quals– permeti mobilitzar continguts 
aportats per diferents disciplines. Aquest model és realitzable en etapes educatives en 
les quals un sol docent imparteixi la majoria de matèries o allà on existeixin equips 
docents molt cohesionats. 

 

                                                
1  Notes a partir de ―Los enfoques didácticos‖, de Antoni Zabala. Capítol 6 del llibre El 
constructivismo en el aula, Barcelona, Graó, 1993 
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Programar des de les disciplines 

 

Pel que fa a aquesta via –el treball per competències des de la pròpia matèria en un 

currículum que es defineix i es concreta com a clarament competencial– 
l‘assessorament en programació hauria de contrastar la pràctica habitual del 
professorat, massa lligada al llibre de text de cada assignatura, amb una utilització 
més flexible del mateix, tot relacionant-lo amb el currículum oficial. Per exemple, 
hauríem de comprovar si és possible programar, per a cada matèria, algunes unitats 
didàctiques clau –no més de vuit- que, tot seguint diferents continguts del currículum, 
puguin suposar una proposta de programació més realista (Exemple de programació 
d‘una unitat didàctica a partir del llibre de text). Dintre d‘aquesta vessant que estem 

comentant, també valorem la importància d‘activitats puntuals, com ara ―Cada 
maestrillo...‖ i fragments de T que portin a concepcions de la programació molt més 
qualitatives que la que la majoria del professorat entén i practica. 

La nostra línia de treball hauria de fer que les unitats de programació del professorat 
anessin integrant aspectes d‘algunes CCBB; per exemple, com llegim els textos 
específics de les nostres matèries, com escrivim els models textuals propis del nostre 
camp científic (CB comunicativa), etc.  

A més, hauríem d‘anar conduint el professorat cap a una orientació que facilités, per 
exemple, la implicació conscient de l‘alumnat i la contínua regulació i autoregulació 
dels aprenentatges (element bàsic de la competència d‘aprendre a aprendre). Aquests 
instruments portarien a activitats concretes que es pactarien i es repartirien entre el 
professorat de l‘equip docent. La consigna seria: practiquem de manera equilibrada i 
amb visió global les estratègies i activitats competencials bàsiques que elaborem, amb 
l‘ajut i acompanyament de les persones que ens assessoren. 

 

Un exemple de seqüència formativa disciplinar: Programació d’una didàctica a 
partir d’un llibre de text 

 

Aquesta activitat dins d‘un assessorament en programació per competències pretén 
partir del conegut, el llibre de text, és a dir, allò que dóna seguretat a la persona que 
assisteix i que evita partir de zero en la interpretació del currículum i de cara a la 
programació d‘aula. Es planteja, doncs, des de les disciplines. 

La intenció de l‘autora de l‘activitat, la Maria Masip, era fer una programació realista. 
Generalment, els que en algun moment hem seguit un llibre de text, sigui de la matèria 
o àrea que sigui, hem vist amb una certa impotència que pràcticament mai podíem 
acabar-lo, que sempre ens quedaven pendents algunes unitats, amb l‘angoixa que 
això suposava per no ―acabar el programa‖. La Maria Masip es proposa no treballar 
amb més de vuit unitats didàctiques, perquè considera que és el nombre raonable 
per poder abastar el currículum sense que ens quedin aspectes importants dels 
continguts per tractar. 

En el seu assessorament, i abans de començar aquesta activitat, havia treballat 
diferents aspectes com ara: quins elements conté una programació d‘aula, quins més 
ens agradaria que sortissin perquè considerem importants, o quins criteris tenim en 
comú a l‘hora d‘ elaborar una programació didàctica. La reflexió i el treball consensuat 
els ajudarà, a tots i a totes, a construir-la. 

En el seu exemple, es planteja els següents elements que es poden programar en una 
unitat didàctica: 
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1. Temporització 

2. Justificació 

3. Competències pròpies de la matèria 

4. Competències bàsiques 

5. Objectius d‘aprenentatge 

6. Continguts conceptuals 

7. Aprenentatges imprescindibles 

8. Criteris d‘avaluació 

9. Metodologia i activitats d‘aprenentatge 

10. Avaluació 

 

La seqüència d’actuacions que ens proposa és aquesta: 

A. Els dóna una fotocòpia de l‘índex d’un llibre de text d‘una matèria concreta, d‘un 
curs concret. En aquest cas, la matèria era socials de 1r d‘ESO de l‘editorial Vicens 
Vives. 

B. En un segon moment, els facilita el buidat corresponent al currículum oficial 
d‘aquella matèria i d‘aquell curs. Es comenta a la sessió presencial. En aquest 
primer acostament al currículum, comproven que no hi ha coses descabellades i 
que és perfectament assumible. 

C. Després, entre totes les persones assistents es concreten uns vuit temes possibles 
atenent als continguts que marca el currículum oficial. Es contrasten. La persona 
formadora haurà de preveure amb antelació els possibles títols, tenir-los preparats 
amb antelació per si és difícil el consens i poder suggerir solucions. 

D. Una vegada s‘han fixat els vuit grans nuclis de continguts, els mostra una 
exemplificació d‘una unitat didàctica d‘un d‘aquests temes. En aquest cas el tema 

de la unitat didàctica triada és la Prehistòria. 

E. Els assistents en dissenyen una altra, seguint els criteris fixats prèviament pel 
grup amb l‘orientació de la persona assessora. El que s‘ha aconseguit és la 
programació d‘una unitat didàctica que servirà de model per a la realització de les 
altres.  

F. S‘estén el procediment a la resta de la programació del nivell. 

G. S‘estén el procediment a la resta de nivells. 
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Exemple de programació d’una unitat didàctica a partir d’un llibre de text 

 
 

TEMPORITZACIÓ       12 hores / 3 sessions setmanals 

 Activitats inicials: La primera sessió esta dedicada a activitats introductòries i d‘exploració inicial 

 Activitats de desenvolupament: Les 5 sessions restants estan dedicades a  desenvolupar els continguts i les 

competències programades. 

 Activitats de síntesi: Les sessions 7, 8 , 9 i 10 estan dedicades a activitats de síntesi final  i d‘autoregulació 

 Activitats d’aplicació: La 11ª sessió és una activitat d‘aplicació i la 12ª està destinada a una prova final. 

 

JUSTIFICACIÓ 

 Aquesta és la primera unitat d‘introducció a la història. És la primera baula en la construcció d‘una 
consciència històrica que doni sentit a les relacions entre el passat, el present i el futur . Es tracta d‘iniciar-

se en la capacitat de percebre, comprendre, representar i interpretar  el temps  històric. 

 

 
COMPETÈNCIES 
PRÒPIES DE  
LA MATÈRIA 

 Adquirir elements d‘anàlisi per comprendre un període històric: De què viuen? Com s’organitzen? Qui 
mana? Com viuen? En què creuen?  

 Identificar diferents tipus de fonts (materials, iconogràfiques, digitals, etc.), valorant les seves aportacions al 

coneixement de les formes de vida de la prehistòria. 

 Aplicar la representació gràfica del temps històric. Ús de la periodització convencional. 

 Analitzar els elements de canvi i de permanència en el transcurs de la prehistòria 

 Localitzar i interpretar restes arqueològiques i elements patrimonials de Catalunya i Espanya. 
 

 

 
COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES 

 
Competència comunicativa: 

 Llegir i comprendre textos sobre la vida de la prehistòria. 

 Expressar-se oralment  amb precisió i pertinència 

 Escriure textos descriptius  i explicatius amb una pauta de realització 
Competència artística i cultural: 

Ciències Socials    Curs: 1 ESO UNITAT DIDÀCTICA 6 : Com es vivia a la prehistòria? 
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 Valorar el patrimoni arqueològic d‘Espanya i Catalunya 
Competència matemàtica: 

 Representar gràficament el temps. Operar amb els conceptes: segle, mileni, dècada... abans i després de 
Crist. 

Competència digital: 

 Cercar informació a internet, organitzar-la a través de formats digitals i comunicar-la de forma oral. 
Aprendre a aprendre: 

 Analitzar i corregir els errors 

 Utilitzar tècniques i estratègies per organitzar i sistematitzar la informació (resum, esquema, mapa conceptual). 

 Aplicar estratègies de regulació i autoregulació per aprendre a millorar. 
Conviure i habitar el món: 

 Mostrar respecte per altres societats que tenen formes de vida similars a les de la prehistòria. 

 Treballar en equip 
 
 
OBJECTIUS 
D’APRENENTATGE 

 

 Conèixer què va fer possible el procés d’hominització 

 Distingir les similituds i les diferències entre les formes de vida del paleolític, les del neolític i les de l‘edat 
dels metalls. 

 Llegir textos comprensivament i fer ús d‘estratègies i tècniques per organitzar i sistematitzar la informació 

que proporcionen: resum, esquema, mapa conceptual, paraula clau. 

 Observar i descriure fonts primàries (fòssils, eines, ceràmiques, pintures...) i secundàries (dibuixos, imatges 
virtuals...) aprenent a donar raons del seu per què. 

 Comunicar oralment els resultats dels treballs realitzats 

 Representar de manera gràfica la cronologia (fris cronològic) i comprendre la diferent durada del paleolític i 
del neolític, així com reflexionar sobre la diferència entre temps personal i temps històric. 

 Analitzar el mapa de la difusió del neolític i treure conclusions sobre el caràcter discontinu dels processos 

històrics. 

 Buscar informació a Internet sobre altres societats que en l‘actualitat  mantenen formes de vida similars a les 
de la prehistòria, organitzar la informació i comunicar-la de forma oral a través de formats digitals (ppt o 
bloc), identificant els diferents ritmes evolutius de les societats i valorant el caràcter no lineal de l'evolució 
històrica. 

 Treballar en grup 
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CONTINGUTS 
CONCEPTUALS 

 L‘evolució humana: Procés d‘hominització 

 Els períodes de la prehistòria: paleolític, neolític i edat dels metalls 

 El paleolític: cronologia del període; formes de vida (caça i recol·lecció); organització social; utillatge i eines; art 
de les cavernes (pintures rupestres, estatuetes i gravats) 

 El neolític: cronologia;  formes de vida (agricultura i  ramaderia); organització social; noves eines; poblats; 
habitatges; la difusió del neolític 

 L‘edat dels metalls: cronologia; formes de vida (artesans i comerciants); primeres ciutats; la importància del 
bronze i del ferro; els monuments megalítics. 

 La prehistòria a Espanya i Catalunya: Altamira; Atapuerca, pintura de les coves llevantines 

 

APRENENTATGES 

BÀSICS 

IMPRESCINDIBLES 

 

 Relacionar diferents factors que influeixen en el procés d‘hominització 

 Distingir les diferències entre paleolític i neolític 

 Llegir comprensivament. Resumir i esquematitzar la informació  

 Representar el temps gràficament 

 Cercar, organitzar i comunicar  la informació 

 Treballar en grup 
 

 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ 

 
Aquesta unitat s‘avaluarà amb els criteris següents:  
 

1. El treball realitzat. (producte elaborat) Es valorarà que:  
Sigui complet, és a dir, que estiguin recollides totes les activitats fetes a l‘aula: exercicis, reflexions, cerques, 
presentacions, conclusions...  

      Hi hagi reflexió sobre el què s‘ha après al llarg de la unitat. 
 
2. Els coneixements adquirits i les competències treballades. Es valorarà que en diferents situacions 

l‘alumnat pugui demostrar que pot aplicar a altres situacions els aprenentatges realitzats al llarg de la unitat. 
 

3. El  procés de treball. Es valorarà que: 

Es treballi amb regularitat a casa i a l‘aula, es corregeixin els errors, es treballi en grup i es mostri interès en la 
millora del propi aprenentatge. 
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ACTIVITATS  

D’APRENENTATGE 

 
A. Activitats introductòries  i d’exploració  inicial:  

 
1. Treball en grups de 4‗: Què explica el canvi de primat a ésser humà? Com s’ho feien els primers 

humans per sobreviure? Amb aquesta activitat inicial es comença una conversa a l‘aula que pretén que 

aflorin les idees dels nois i noies, les seves concepcions. El/la professor/a  procura que quedin oberts els 
principals interrogants.  

 
2. Treball individual: Instrument d‘autoavaluació KPSI (individual): Relatiu als següents conceptes: 

hominització, paleolític, recol·lecció, rupestre, australopitecus, homo neanderthalensis, homo 
sapiens, depredador, neolític, nòmada, sedentari, sílex, megàlit ... l‘alumnat ha de dir si:  no en sap res, si 

en té alguna idea, si ho sap bé, si ho pot explicar a alguna  una altra persona )  
 

3. Visionat del vídeo:  Nuestra especie (només la part corresponent l‘australopithecus) que dura 20 ‗: 
 

4. Treball en grups de 4: Respondre els següents interrogants: Què ens ha interessat més del vídeo? Què 
hem aprés? Quins nous interrogants ens fem? 

 
5. El/la professor/a recull els interrogants clau i fa que el grup en prengui consciència. 

 
B. Activitats de desenvolupament 

 

          Per assolir tots els continguts s‘han programat activitats amb formulacions com les següents:  (Treball per 
parelles) 
 

1. L’Hominització: 
 

Treball per parelles: 
1.1. Observació dels diferents homínids i descripció de quines diferències et criden més l‘atenció. 
1.2.Lectura i esquema del text: el procés d‘hominització 
1.3.Observació i descripció dels esquelets de goril·la i ésser humà: Quines diferències observo? (descripció) 
Quines raons expliquen aquestes diferències  (causes)  
1.4.Observació i descripció del mapa dels orígens de l‘ésser humà. Què aprenc observant aquest mapa? 
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1.5. Realització d‘un fris cronològic sobre els diferents homínids. Abans realitzar exercicis sobre la cronologia 
(pag 147) 
 

2. El paleolític: 
 

Treball per parelles 
2.1.Cerca d‘informació:   Què s‘entén per paleolític? Quina durada té? De què vivien? Com s‘organitzaven? 
En què creien?  
2.2. Descripció de les activitats que es realitzaven en un campament paleolític 

 
3. El Neolític: 
 

Treball per parelles 
3.1. Cerca d‘informació: Què s‘entén per neolític? On s‘origina? De què viuen? Com s‘organitzen? Qui mana? 
En què creuen?  
3.2. Observació i descripció d‘instruments i eines del neolític identificant la seva funció. 
 3.3. Descripció de la vida en un poblat neolític 
 3.4. Observació del mapa de difusió del neolític: És cert que les societats evolucionen de manera 
discontínua? 

 
4. L’ Edat dels metalls.  

  Treball individual d‘ampliació: 
4.1. Identificació dels  metalls que es van començar a fer servir a partir de l‘edat dels metalls. Enumeració 
dels canvis socials que van comportar. 

 
C. Activitats de síntesi i recapitulació : 

 
Treball en grups de 3 
 

1. Elaboració d‘ un mapa conceptual que  plasmi  les relacions pluricausals que expliquen el  procés 
d‘hominització. Presentació oral. 

2. Confecció d‘un fris cronològic de les etapes de la prehistòria que s‘ha de superposar al de la hominització. 
Exposició oral de les  
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    conclusions. 
3. Elaboració d‘un  quadre comparatiu del paleolític, el neolític i l‘edat dels metalls.  Com viuen? De què viuen? 

Quines eines  
    Utilitzen?    Presentació oral            

4. Cerca d’ imatges a internet utilitzant només paraules clau per presentar la informació. Cada grup fa només 
un tema. És important  utilitzar paraules clau sense cap altre text. (Es dona molta importància a saber 

concretar el propòsit de la cerca i a saber seleccionar la informació, evitant que sigui una còpia). Els temes a 
cercar són: 
 

a. Lles eines de les diferents etapes de la prehistòria 
b. Les manifestacions artístiques de les diferents etapes de la prehistòria 
c. La prehistòria a la península ibèrica 
d. La prehistòria a Catalunya 

D.    Activitats d’aplicació i d’autoregulació: 

 
1. Aplicació. Lectura en parelles: Quien mató al neandertal?  Extret de BBC Mundo.com   Amb aquesta 

lectura es pretén que els nois i noies vegin que actualment els científics tenen aquest tema com a objecte 
d‘estudi. Es tracta de fer veure que és un tema molt actual que genera molta discussió i polèmica. Activitats 
abans de la lectura: Mirar el títol,la imatge i fer primeres hipòtesis i prediccions.  Activitats durant la lectura: 

primera lectura silenciosa. Segona lectura entonant realitzada per la professora. Determinació de les paraules 
que no s‘entenen. Mirar de deduir pel context. Determinació del significat dels diferents  paràgrafs. Activitats 
després de la lectura: Escriure en una transparència: Quina ha estat la teoria més estesa sobre la causa 

de l’extinció dels neandertals? En què ha canviat recentment aquesta teoria? Quines proves o 
evidències han fet canviar d’opinió els investigadors? 

2. Aplicació:  En grups de 3. Treball a realitzar fora de l’aula i a fer-ne una presentació oral: Els pobles 
primitius actuals. Cerca d‘informació sobre societats actuals que viuen en condicions similars a les de la 

prehistòria: els inuit, els boiximans, els ianomani... Es tracta de cercar, organitzar i elaborar informació molt 
bàsica que cal presentar en format ppt o bloc: Localització geogràfica,. Formes de vida i organització 



 Àrea de Programes de Formació 
      Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

GRUP TÈCNIC en Pràctica Reflexiva                            24  Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
Assessorament en programació per competències 

 

econòmica. Organització social i política. Llengua parlada i escrita. Creences.  

3. Autoregulació. Anàlisi de: Què hem fet? Què he aprés? Quins dubtes tinc? Com puc millorar? 

 

 

AVALUACIÓ 

 
 
Avaluació inicial:Es tracta de posar en evidència què se sap sobre el procés d‘hominització i la prehistòria.  El 

professorat tindrà en compte el debat inicial i les respostes més estructurades del KPSI. Amb el buidatge d‘aquestes 
dades, el professorat pot anticipar quines persones necessitaran més suport. 
 
Avaluació formativa: L‘avaluació d‘aquesta unitat es fa mitjançant el seguiment regular de les activitats que l‘alumnat 

desenvolupa, fent especial atenció als aprenentatges següents: 
 

 L‘expressió oral en la presentació dels diferents treballs, en especial, en l‘exposició de la recerca: pobles 
primitius actuals (competència comunicativa) 

 La comprensió lectora, en especial el text Quien mató al Neandertal (competència comunicativa) 
 La capacitat de cercar la informació adequada i presentar-la en format digital., en especial, pobles primitius 

actuals(competència digital) 

 El quadre comparatiu de les tres etapes (aprendre a aprendre) 
 El fris cronològic (competència matemàtica) 
 El treball en equip (habitar el món) 
 L‘aplicació dels aprenentatges assolits en un altre context: Treball de recerca sobre pobles primitius actuals on 

caldrà aplicar conceptes com: nòmada/sedentari; caçador/recol·lector; agricultor/ramader; pensament mític... 
 

       Partint d‘aquets aprenentatges, l‘alumnat que no hagi entès les diferents relacions pluricausals que expliquen 
l‘hominització i les etapes de la prehistòria haurà de realitzar la següent activitat de regulació: fer una presentació 
amb format ppt sobre els diferents homínids i comparar el  paleolític i el neolític.  

 
Avaluació sumativa:  A més d‘avaluar les activitats ressenyades més a munt, es realitzarà una prova escrita al final 
del tema on es demana que l‘alumnat sàpiga: 
 
 Relacionar diferents eines i manifestacions artístiques amb cadascuna de les etapes de la prehistòria 
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 Explicar de manera raonada perquè es va produir l‘evolució dels homínids 
 Relacionar diferents eines i produccions (canto rodat, pal, llança amb punta de sílex, pintures rupestres) amb 
els diferents homínids.    
 Aplicar els conceptes apresos per analitzar la prehistòria a l‘anàlisi dels pobles primitius actuals.    
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Programar des de La InterDisciplinarietat 
 

Hem de tenir clar que ―interdisciplinar‖ és inter-disciplines; els espais de connexió entre 
matèries que no perden el seu caràcter de matèria específica. Fer un treball 
interdisciplinar implica que s‘arriba a acords amb altres matèries i s‘estableixen acords 
transversals, però els objectes del currículum són les diferents assignatures.  

Un projecte interdisciplinar comporta: 
 

 Un tema ―supradisciplinar‖, més enllà de les matèries, o que pertany a una àrea de 
coneixements, però l‘enfocament que se li vol donar concita la presència d‘altres 
àrees. Per exemple: ―L‘amor, entre la passió i el contracte‖. 

Una selecció de continguts –que s‘intenta que siguin bàsics- que cada àrea curricular 
aportarà al projecte. Per exemple: pensament, sentiment, emoció; l‘amor a la filosofia 
(filosofia); de l‘amor dels trobadors a la passió romàntica (llengua i literatura); les 
relacions entre els sexes, un passeig conflictiu al llarg de la història (socials); física i 
química de l‘amor (naturals), etc. 
 

 Una determinació de les competències que es poden treballar des de cada matèria 
(lectura crítica, comentari, interacció oral, pautes d‘autoavaluació, relacions de 
cooperació, etc.) i en el conjunt del projecte interdisciplinar (establir analogies, 
transferir coneixements, fer-ne síntesis personals i de grup, etc.) 

 Un itinerari competencial que precisi com s‘introduiran, mobilitzaran, aplicaran i 
transferiran les competències que es treballin. 

 Un establiment clar dels punts de contacte entre els continguts de les diferents 
matèries que entren en el projecte. 

 Uns acords didàctics acceptats per tot el professorat participant: estatus de 
l‘alumnat i rol del professorat, regulació, avaluació formativa, seqüència de les 
activitats, formes acreditatives de l‘avaluació, etc. 

 Una avaluació fonamentada en uns criteris acordats de manera comú per l‘equip 
docent i aplicats de manera regular i contínua en el temps que el propi equip 
docent es marqui. 

 Una utilització d‘estratègies per apropar puntualment continguts de diferents 
matèries. Per exemple, la professora de socials i el professor de literatura tracten 
un tema concret de manera conjunta, disposen de dues hores comunes que els 
permeten anar simultàniament a l‘aula i treballar amb l‘alumnat el context de 
començament del segle XX des de l‘òptica de l‘autor o autora que es pretén 
estudiar. Això de vegades implica perdre la por a alterar la seqüència dels 
continguts en les programacions, ser capaç d‘avançar o retardar una unitat 
concreta per fer-la coincidir amb una altra o altres matèries. 

Des de l‘equip docent es prenen decisions d‘acord també amb les directrius d‘àmbit 
general del centre:  

 Es llença una proposta de projecte en comú aplicable a un grup d‘alumnes en 
concret o a un nivell d‘ESO (el projecte definit en un temps). (GRUP) 

 Es consensua un marc didàctic d‘actuació, un model didàctic. (GRUP) 

 Es tracen les línies generals del projecte de forma col·laborativa en el si de l‘equip 
docent (competències prioritàries, objectius, criteris de seguiment, d‘avaluació, 
seqüenciació d‘unitats, etc.) (GRUP) 
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 Cada especialista es compromet a programar a dos nivells: a nivell d‘unitat 
didàctica, a nivell d‘activitats d‘aula. (JO) 

 Cada especialista assumeix els acords del seu departament pel que fa a objectius, 
criteris d‘avaluació, etc., d‘aquell nivell. (JO) 

 En el treball col·laboratiu en el si de l‘equip docent el professor/a especialista 
aporta aquests criteris i entre tots i totes se‘n consensuen uns. (GRUP) 

 En l‘aplicació, es revisa, es fa el seguiment en el si del grup col·laboratiu de l‘equip 
docent. (GRUP) 

 En l‘avaluació s‘apliquen els criteris prèviament consensuats i explicitats en la 
programació. (GRUP) 

Què tindrem? 

 Un grup de professors i professores que pensaran i treballaran col·laborativament: 
que aniran de la disciplina que els és pròpia al contrast i a la construcció amb les 
altres disciplines. 

 Que donaran coherència a la tasca comuna des del seu saber, saber fer i saber 
ser individual. 

 Que prioritzaran les mateixes competències i les treballaran en el mateix grup 
d‘alumnes, cosa que amplificarà i potenciarà les seves tasques individuals. 

 Que la tasca educadora d‘un grup de docents al voltant d‘uns objectius comuns 
repercutirà positivament en el grup d‘alumnes. 

 

Un exemple de seqüència formativa des de la interdisciplinarietat a partir de 
preguntes: pensem un projecte interdisciplinar a Primària 

 
1. Per dissenyar i organitzar un projecte interdisciplinar a partir del currículum per 

competències ens plantegem els primers passos que hauríem de fer com a 
claustre o equip docent: Per decidir el tema o context, quines preguntes ens hem 
de plantejar? Quina estructura d‘espai i de temps? Quins temes ens semblen 
adequats per al projecte i per què? En quin període de temps volem realitzar el 
projecte? En quina franja horària el volem desenvolupar? Quantes hores de treball 
en resulten de la combinació de les dues decisions anteriors? 

 
2. Posem en comú tot allò que hem pensat i consensuem com a claustre o equip 

docent els primers passos del projecte interdisciplinar (exemple d‘acords: el tema: 
Univers; la durada en què es durà a terme: una setmana; altres, com eliminar els 
horaris habituals per disciplines, etc). 

 
3. De manera individual reflexionem sobre: Què és el que pensem que ens falta per 

decidir conjuntament? O, quins creieu que són els passos a seguir a partir d‘aquest 
moment, un cop hem pres els primers acords?  

 
4. Posem en comú tot allò que hem pensat per arribar a definir el tema, la durada, els 

horaris i de quina manera afecten a cada cicle. Ho podem fer a partir d‘una pluja 
d‘idees a la pissarra en forma de xarxa que provoqui arribar al punt n.5 mitjançat 
una pregunta: Quins punts dels que han sortit podem tenir en compte per 
dissenyar activitats d‘aprenentatge?  
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5. Proposta: triar una sola activitat competencial (situació–problema) a realitzar durant 
el projecte interdisciplinar. Recordem les característiques fonamentals de les 
activitats competencials (situació–problema):  

 

 La funcionalitat dels aprenentatges i de l‘activitat recolzada en una bona 
contextualització de la mateixa.  

 Integració dels tres tipus de continguts (conceptes, procediments i actituds). 
No es treballen de forma separada sinó que l‘aprenent els mobilitza de forma 
integrada durant tot el procés.  

 Autonomia personal de l‘aprenent que permet prendre consciència del propi 

procés d‘aprenentatge i li dóna cert grau de creativitat en l‘aplicació d‘allò que 
esta elaborant l‘alumnat.  

 
Aquests aspectes els haurem de sumar (si no hi són) als que ja tenim plasmats a la 
graella de les bones pràctiques docents. 

 
6. Pluja d‘idees entre tots i totes, que podem recollir a la pissarra sobre possibles 

activitats competencials, amb els criteris exposats al punt anterior, i acompanyats 
d‘exemples concrets perquè ja s‘ha escollit el tema:  

 

 Una conferència o xerrada (exemple: sobre el big-bang, les constel·lacions, 
els forats negres, Galileo Galilei, Newton, etc); construcció d‘una maqueta 
(un planeta, cometa, el sistema solar, un telescopi, una constel·lació, un 
satèl·lit de comunicacions, un coet, etc); fer un còmic (com es van formar 
els planetes després del big-bang, etc); una representació teatral (llegendes 
d‘algunes constel·lacions, etc) o d‘expressió corporal (com es mouen els 
planetes i els seus satèl·lits), construir un joc de taula (trivial sobre univers, 
el joc de l‘oca, el parxís dels planetes, etc); preparar i portar a terme una 
exposició, preparar i fer un debat (univers en creixement?), etc. 

 
7. Un cop elegida l‘activitat competencial (situació–problema), analitzar-la per saber: 

Quins són els continguts (conceptes, procediments i actituds) que s‘hi relacionen i, 
per tant, quins coneixements haurà de mobilitzar l‘alumnat per portar-la a terme? A 
quines àrees es vinculen aquests continguts? Quins continguts volem potenciar o 
incidir-hi més, o quins continguts considerem que són més importants? Quines 
competències especifiques de cada àrea es treballaran? (Grups homogenis de 
cicle)  

 
8. Tornar a repassar l‘activitat competencial (situació–problema) per extreure‘n les 

diferents competències transversals que es treballaran amb la seva realització. 
(Grups homogenis de cicle i posada en comú en grups heterogenis intercicles)  

 
9. Pensar i planificar de manera organitzada les diferents fases (una a una) i les 

tasques d‘aprenentatge en cada una d‘elles per portar a bon terme l‘activitat 
competencial (situació–problema) escollida. Per exemple: la conferència -1r triar el 
tema; 2n, argumentar la tria; 3r, pensar on trobar la informació; 4t, pensar què es 
vol cercar sobre el tema; 5è, recollir la informació; 6è, organitzar-la; 7è, reelaborar-
la, etc. (Grups homogenis de cicle) 

 
10. Un cop seqüenciades les diferents tasques d‘aprenentatge,  

 

 plantejar-se com gestionarem l‘aula (agrupament de l‘alumnat, materials 
didàctics necessaris, etc.)  
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 definir els criteris d‘avaluació (podem consultar els criteris d‘avaluació del 
currículum) els quals han d‘estar relacionats amb l‘objectiu d‘aprenentatge de 
l‘activitat. (Grups homogenis de cicle)  

 
11. Pensar i dissenyar els instruments que necessitarà l‘alumnat per fer un seguiment i 

una avaluació del seu procés d‘aprenentatge. (Grups homogenis de cicle) 

 
12. El professorat especialista (llengua estrangera, educació física, música, etc.) 

revisarà les diferents tasques per pensar en quina fase o fases poden aportar 
algun aspecte i com intervindran: liderant alguna de les feines o de suport al tutor?  

 
13. Contrastar la planificació de l‘activitat competencial (situació–problema) amb 

l‘esquema de les competències transversals per veure si podem introduir algun 
altre element a l‘activitat competencial (situació–problema) i afavorir el treball d‘una 
altra competència transversal (exemple: una conferència sobre el sol amb power 
point –competència digital–, una representació d‘expressió corporal amb música     
–competència artística–). 

 
14. Un cop acabat aquest procés, recapitulem la feina feta i dissenyem un instrument 

de programació d‘un projecte interdisciplinar en el format que ens sembli més 
adient.  
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Programar des de La MetaDisciplinarietat 

 
Entenem per metadisciplinareitat el conjunt de sabers que no pertany a cap matèria 

curricular en concret, sinó que és transversal a tot el currículum; els aprenentatges 
humans, socials, conceptuals, instrumentals que ajuden l‘alumnat a desenvolupar-se 
com a persones, com a ciutadans i ciutadanes i com a estudiants. Metadisciplinareitat 
vol dir ―àrea comuna‖, competències bàsiques. 
 
El treball cooperatiu en aquelles competències bàsiques o transversals a tot el 
currículum es presenta com a tasca immediata dels docents que comparteixen 
alumnat i per tant poden dissenyar conjuntament activitats competencials per exercitar-
les des de cada matèria, però de manera sistemàtica i coordinada amb la resta de 
matèries que rep l‘alumnat d‘un curs, nivell o etapa educativa.  
 
Es tracta d‘aconseguir que l‘alumnat vagi interioritzant que el seu professorat 
coincideix en la pràctica en una mateixa representació sobre determinats sabers 
competencials bàsics. En altres paraules, és necessari que l‘alumnat visqui que un 
currículum –avui per avui parcel·lat en matèries– es veu travessat per una línia 
d‘intersecció on es fan aprenentatges necessaris per a qualsevol dels camps de saber 
que conté el currículum. En el cas de l‘educació secundària, aquest paper central de 
l‘equip docent exigeix un treball coordinat entre aquests i els respectius departaments 
didàctics. 
 
Sembla aconsellable que l‘equip de professors i professores que comparteix el mateix 
alumnat afronti el treball de la ―matèria comuna‖ de manera gradual. Sí el que 
pretenem és un treball cooperatiu ―real‖ del professorat i una incidència ―real‖ d‘aquest 
treball a les aules, no és aconsellable programar més de tres competències bàsiques 
per curs i, potser, se n‘hauria de pactar una seqüenciació al llarg de tot un cicle o 
etapa educativa. 
 
Pel que fa a la forma de programar activitats competencials en el si d‘un equip, pot 
donar bon resultat aplicar una estratègia de disseminació–recol·lecció. Si un equip 
programa activitats metadisciplinars sobre, per exemple, la competència bàsica 
aprendre a aprendre convé que cada competència sigui introduïda a través d‘una 

matèria i es vagi estenent a d‘altres, tot evitant l‘impacte de sobrecàrrega en què 
incorreríem si féssim les mateixes coses i en el mateix ordre en cada una de les 
matèries. Però, de manera complementària, hi ha activitats que visualitzen la relació 
entre les diferents matèries; per exemple, activitats d‘avaluació comunes a totes elles o 
de transferència a una matèria d‘un aspecte competencial treballat en una altra. 
 
Per exemple, continuem amb aquest centre que vol treballar –programar matèria 
comuna– la competència aprendre a aprendre. El professor de plàstica ensenya 
l‘alumnat en bases d‘orientació, que permeten representar-se el conjunt d‘una acció i 

planificar-la adequadament; la professora de matemàtiques realitza activitats de 
presentació i representació d‘objectius per part de l‘alumnat, mentre que el de lengua 
castellana elabora exercicis de diagnòstic inicial i xarxes sistèmiques. Per la seva 
banda, la professora d‘experimentals fa activitats de ―modelatge‖ del que deriven unes 
pautes que permetran l‘alumnat ―regular‖ el seu procés d‘aprenentatge.  

 
Inicialment, l‘alumnat pot percebre de manera confusa i potser una mica caòtica la 
relació entre les diferents activitats que el seu professorat programa i du a terme a 
l‘aula. La cosa es va aclarint quan és el professor de llengua castellana qui invita 
l‘alumnat a pactar pautes d‘avaluació o la de matemàtiques utilitza les bases 
d‘orientació que ja es treballaven a plàstica, etc. Poc a poc, tot va adquirint sentit i, tot 
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evitant la sobrecàrrega cognitiva d‘un bombardeig de renovació competencial, 
l‘alumnat va veient el sentit del conjunt i interioritzant que hi ha uns meta–
coneixements que no són de ningú en particular, però són de tots, que travessen de 
manera real el que constitueix el seu currículum. 
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Progressió metadisciplinar en el si d’un equip docent 

 

SENSIBILITZACIÓ 

Sobre la importància de les competències més 
transversals en els processos educatius i 
d‘aprenentatge i sobre la possibilitat ―realista‖ 
de treballar-les en comú en el si de l‘equip 
docent. 

Fase 
d’autoanàlisi i 
contrast 

CONSENS DE 
SIGNIFICATS 

A partir de pre-T (teoria prèvia), T (teoria que 
incideix en el contrast) i E (experiència 
reeixida), treball cooperatiu en el si de l‘equip 
(els equips) que es formen per tal de 
consensuar significats, una base d‘actuació 
comuna. Elaboració d‘un primer banc de 
recursos (estratègies, activitats) per anar 
treballant en equip les competències escollides 
Per exemple: pautes d‘autoavaluació, bases 
d‘orientació, exposicions orals, estratègies de 
lectura comprensiva... 

Es tracta d‘un treball metadisciplinar.  

Fase de 
contrast i 
redescripció 

PLANIFICACIÓ 
CONJUNTA 

Planificació conjunta del desplegament a l‘aula 
de les activitats competencials pactades per 
l‘equip. Des de quina matèria s‘introduiran i en 
quines matèries s‘exercitaran. Criteris pactats 
sobre la transferència de competències i sobre 
l‘avaluació. 

Fase de 
planificació 
de noves 
actuacions 

Redescripció 
I 

POSADA EN 
PRÀCTICA I 
AVALUACIÓ 

Posada en pràctica del projecte de treball de 
l‘equip. El rol formador pren forma 
d‘acompanyament i de facilitador de l‘avaluació 
contínua de l‘experiència per anar prenent les 
decisions, canvis i reajustaments que calguin. 
Extraordinàriament positiu acompanyar l‘equip 
durant una sessió ―real‖ de reunió.  

Fase 
d’actuació 

Redescripció 
II 

EMPOWERMENT 

Persona o grup de persones que prenen la 
responsabilització de la generalització a tot el 
centre de l‘experiència ―local‖ (amb els ritmes 
possibles a cada context). En aquesta fase, 
l‘inici de la qual hauria de coincidir amb 
l‘avaluació del curs de formació, pren tot el 
sentit plantejar-se la importància d‘una 
programació d‘àrea que faciliti el treball conjunt 
per competències i pren rellevància plena la 
discussió sobre fórmules menys disciplinars i 
més integrades d‘abordar el currículum. Aquí 
entren els departaments didàctics. També és 
una fase clau per a una actuació facilitadora de 
la inspecció educativa.  

Fase 
d’avaluació, 

empowerment 
i obertura de 
nou cicle 
reflexiu 

Avaluació 
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Un exemple de seqüència formativa des de la metadisciplinarietat: itinerari 
formatiu de programació conjunta de competències transversals al si de l’equip 
docent  

 
L‘IES Costa Marina està molt a prop del mar, no més de cent metres en línia recta. És 
confortable, espaiós i ple de llum. Un ampli pati interior amb una font al bell mig li dóna 
encara més obertura i lleugeresa. 
 
El curs 07-08 s‘hi va fer una intervenció sobre el currículum mínim imprescindible que 

semblava, de manera no gaire clara, que era el tema que volia abordar el centre. 
L‘objectiu va ser que els i les assistents s‗adonessin de la necessitat de prioritzar 
continguts de les matèries curriculars i lligar-los en propostes globals atractives per a 
l‘alumnat. Encara que aquest objectiu no es va aconseguir, la junta directiva va estar 
molt interessada a continuar l‘assessorament durant el curs 08-09, en la línia 
suggerida per la parella assessora: una proposta de treball més concreta i que revertís 
de manera més directa en el centre, tot salvant la distància entre l‘espai de 
l‘assessorament i el funcionament real de l‘institut. 
 
A partir del mes d‘octubre de 2008, es van iniciar els contactes entre la junta directiva 
del centre (representat per la nova coordinadora pedagògica) i la parella assessora. 
Per raons de calendari es va decidir que la intervenció començaria el mes de gener, 
immediatament desprès de les vacances de Nadal. Al centre li interessava de treballar 
de manera col·lectiva la programació d‘un parell de competències bàsiques, 
especialment potents des d‘un punt de vista transversal: la competència d‘aprendre a 
aprendre i la d‘autonomia i iniciativa personal. A la reunió entre un dels assessors i la 
coordinadora pedagògica realitzada en el propi centre, a mitjans d‘octubre, s‘acorda 
centrar el tema de l‘assessorament en la ccbb aprendre a aprendre, ja que la millora 

en aquesta competència, sobretot en l‘aspecte de l‘autoregulació dels aprenentatges, 
incideix positivament en l‘autonomia i iniciativa personal de l‘alumnat.  
 
L‘equip directiu va veure clar una de les condicions bàsiques plantejades per la parella 
assessora per tal de garantir la incidència de la formació en la realitat de les pràctiques 
de l‘institut: la presència d‘un equip docent o una representació significativa del mateix 
com a canal de transmissió entre l‘espai extern de l‘assessorament i l‘espai 
institucional de l‘equip educatiu, amb incidència directa a les aules. La coordinadora va 
ratificar que a l‘assessorament hi hauria una nodrida representació de l‘equip docent 
de primer d‘ESO. 
 
La formació comença el gener de 2009, amb una activitat que anomenem ―cas virtual‖ i 
que forma part del banc de recursos del GTPR. L‘activitat presenta el cas d‘una 
professora que està aprenent a treballar per competències i, com que només s‘explica 
el que fa la docent, obliga els i les assistents a explicitar els criteris bàsics de les 
activitats competencials. Posteriorment la parella formadora demana al professorat 
que exposi per escrit les representacions que ja tenen sobre la competència que es 
treballa i el seu valor en el procés d‘ensenyament–aprenentatge. A partir de la primera 
devolució sistematitzada per part de la parella assessora del que ha escrit el 
professorat, s‘inicia la proposta de formació a través de dos canals complementaris: 
 

1. Aprofundiment en la competència bàsica triada, a través de sessions T 

sobre el tema de la regulació i autoregulació dels aprenentatges, de textos 
escollits sobre la competència bàsica que es treballa i d‘experiències d‘aula 
en què la competència aprendre a aprendre té un caràcter nuclear. 
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Aquestes sessions sempre acaben en propostes d‘actuació, en idees sobre 
possibles activitats competencials que els professors i professores poden 
aportar des de diferents matèries o àmbits curriculars. Aquestes propostes 
es discuteixen en grup. Algunes s‘eliminen i d‘altres es milloren. S‘estableix 
el compromís de portar-les a l‘aula i avaluar col·lectivament la seva eficàcia 
a les trobades de formació. 

 
2. Selecció, redacció de les propostes i programació d‘un banc de recursos 

competencial a disposició de l‘equip docent de primer d‘ESO. Aquesta 
proposta de programació global d‘activitats competencials que ajudin 
l‘alumnat a aprendre a aprendre es lliurarà com a proposta articulada a 

l‘equip docent de 1r ESO del curs 09-10, però els i les assistents es 
comprometen a presentar propostes semblants als equips docents  on 
treballin. La programació inclou una descripció de cada activitat, del procés 
que desencadena i una proposta d‘itinerari a l‘equip educatiu: quina 
matèria introdueix l‘instrument i quines el treballen posteriorment. L‘equip 
decideix també algunes eines per avaluar el procés d‘ensenyament 
(evidències de l‘eficàcia de les activitats) i per avaluar el procés 
d‘aprenentatge d‘aquesta competència per part de l‘alumnat. Es presenten 
sobretot activitats per a fomentar l‘atenció de l‘alumnat, les actituds 
personals que afavoreixen l‘aprenentatge i d‘altres pròpies d‘un dispositiu 
pedagògic basat en la regulació i autoregulació dels aprenentatges: 
activitats diagnòstiques inicials, de presentació i representació d‘objectius, 
pautes d‘autoregulació, d‘anticipació i planificació de l‘acció, de 
representació dels criteris d‘avaluació, etc. 

 
La parella assessora constata una altra vegada que un dels moments més delicats de 
la formació en centres és quan la lògica interna del procés de formació du a la 
necessària implicació del professorat assessorat en la tasca de traspassar els 
aprenentatges realitzats dintre de l‘espai de l‘assessorament als espais reals i 
institucionals del centre. Les causes d‘aquesta dificultat de ―prendre el poder‖, 
d‘exercitar l‘autonomia sense la ―bastida‖ assessora (empowerment) són variades, 

però l‘assessor i l‘assessora pensen que n‘hi ha una d‘especial importància. 
 

Encara que es negociï molt el caràcter de centre de la formació, costa trencar la 

dinàmica que la percep com a d‘orientació individual; és a dir, adreçada a persones 
individuals que formen part del mateix centre i no al centre mateix, en la seva 
organicitat representada per les persones que hi assisteixen. És per això que quan es 
fa evident que ens hem de fer càrrec dels resultats de la formació, que els hem 
d‘utilitzar de manera efectiva en el futur, que han de convertir-se en instruments per al 
canvi de tota l‘organització, el col·lectiu que assisteix a les sessions s‘angoixa i adopta 
posicions contradictòries amb el compromís inicial de què l‘assessorament reverteixi 
en les pràctiques d‘ensenyament a l‘aula. Donar resposta a aquesta paradoxa 
requereix sensibilitat per part de les persones assessores, però també determinació en 
el principi que la formació en centres no acaba en la pura disponibilitat individual de 
portar o no portar a l‘aula allò que s‘aprèn. 
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Un exemple de seqüència formativa metadisciplinar: com sorgeix la necessitat 
de planificar metadisciplinàriament unes actuacions concretes dintre de l’aula? 
 
Context de la intervenció formativa 

 
Un institut d‘ensenyament secundari d‘una població costanera, amb un elevat nombre 
d‘ alumnat de procedència cultural i geogràfica molt diversa i amb un percentatge molt 
petit d‘alumnat arrelat familiarment i culturalment a Catalunya.  
 
El professorat que assisteix a l‘assessorament a centre en pràctica reflexiva, 
representa un 35% del total i són professors/es dels departaments de: llengua catalana, 
llengua castellana, llengües estrangeres, visual i plàstica, cicles formatius, 
psicopedagogia, ciències experimentals. No assisteix cap docent dels departaments 
de matemàtiques ni de tecnologia. És una formació molt promocionada per la direcció 
del centre i per docents del mateix centre que ja havien assistit a alguna formació 
prèvia en pràctica reflexiva d‘àrea i que van animar a altres companys i companyes a 
inscriure‘s.  
 
L‘objectiu de millora col·lectiu de l‘assessorament se centra al final de la fase 
d‘autoanàlisi en una pregunta de recerca: Què podem fer per treballar les habilitats 
socials dels nostres alumnes en benefici d'una millora del seu procés d'aprenentatge?" 

 
Fase de redescripció: programació d’un pla d’acció conjunt 
  

Després de realitzar la fase de contrast amb la incorporació d‘articles, del disseny 
curricular, de la pròpia teoria i d‘altres experiències, s‘arriba a plantejar la necessitat de 
realitzar una tasca comuna i coordinada entre el professorat que interacciona amb un 
grup d‘alumnes comuns. 
 
En l‘anàlisi de la necessitat de treballar i planificar coordinadament sorgeixen com a 
elements claus i motivadors per part dels docents: a) La percepció del mateix alumnat 
que ―pateix‖ discursos i actuacions diverses i sovint contradictoris b) El reforç a la 
pròpia seguretat del professorat que suposa planificar i actuar col·legiadament c) El 
convenciment que el treball planificat conjuntament des de mirades disciplinars 
diverses enriqueix l‘actuació. 
 
Arribats a aquest punt de discussió i debat, es decideix planificar unes actuacions que 
seran: 1. Conjuntes (entre grups de docents de diverses especialitats); 2. Continuades 
(al llarg d‘un període de temps concret); 3. Connectades (entre elles per un fil 
seqüencial que doni coherència) 2  i 4. Centrades en el desenvolupament de la 

competència personal i social. 
 
D‘aquí parteix la necessitat que cada docent planifiqui des de la seva disciplina però 
establint un fil seqüencial comú que tingui la coherència necessària des de la 
perspectiva de l‘alumne/a. 
 

                                                
2 Ens referim a establir una ordenació d‘activitats pautades i seqüenciades, la primera 
de les quals serà realitzada pel docent A de ciències experimentals en una primera 
sessió, la segona serà realitzada per la docent B de llengua anglesa en una segona 
sessió, etc., en una planificació construïda amb el consens de tots els docents que 
intervenen. 
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La discussió dóna peu a prendre consciència que aquesta és una de les tasques 
fonamentals que haurien de realitzar els equips docents en un centre: planificar i 
programar actuacions d‘aprenentatge transversal, cosa que facilitaria i milloraria la 
tasca dins de l‘aula en tots els àmbits de treball. 
 
La percepció que la tasca docent no s‘acaba en la pròpia disciplina ni en la pròpia aula 
i que la connexió amb el professorat de les altres àrees és necessària, és una altra 
descoberta del grup de docents que l‘ empeny a trobar fórmules d‘organització per 
avançar en aquesta línia de treball més oberta. 
 
El pas següent és organitzar els petits equips docents en base al grup d‘alumnes que 
tenen en comú. Organitzats els grups: 1r A, 3r B, 4tD, etc. es comença per elaborar un 
pla d‘acció (veure document model penjat en el Protocol General). 
 
Els docents prenen un seguit de decisions, que prèviament han debatut i consensuat: 
 

a. Delimitació i redacció de l‘objectiu de millora  
b. Implicació de l‘alumnat en l‘objectiu de millora. Treball d‘inducció partint d‘una 

pregunta, d‘unes imatges, d‘uns fets, etc. 
c. Implicació de l‘alumnat en el procés i en el seguiment valoratiu.  
d. Fer partícip de l‘experiència  la resta de l‘equip docent que no ha intervingut 

en la formació. 
 
Planificació d’aula 

 
A partir de l‘elaboració del pla d‘acció s‘extreuen tots aquells elements que 
conformarien una programació d‘unes activitats concretes en una aula concreta i es 
revisen les característiques competencials de les activitats programades. 
 
Aquestes activitats concretes d‘aula es dibuixen en un esquema previ on sigui possible 
veure‘n les interconnexions i on l‘objectiu de cada SD quedi ben delimitat, que en 
aquest cas serà un objectiu transversal. Posem per cas que l‘equip docent es posi a 
planificar una seqüència d‘activitats per treballar l‘objectiu següent: Millorar l‘escolta 
activa en la interacció entre els alumnes a l‘aula. 

 
Quan diem que quedin reflectides les interconnexions i seguint el mateix exemple, ens 
referim a la connexió amb les habilitats que hi ha al darrere d‘aquest objectiu que, per 
una banda, té una intencionalitat competencial transversal (personal i social), però que 
per altra banda es pot treballar en qualsevol context disciplinar d‘aula i estendre‘s a 
altres situacions emparentades: millorar l‘escolta activa en els actes acadèmics del 
centre, en les situacions de conflicte que es donen dins de l‘aula, etc. 
 
L‘esquema d‘actuació serà únic per a l‘equip docent però concretat en activitats 
diverses segons cada docent i segons cada disciplina. 
 
 
Nivells de planificació 
 
Veiem, doncs, que el treball de planificació es basteix a dos nivells: un pla d‘acció 
elaborat per l‘equip docent (grupal i meso) i una programació d‘aula elaborada pel 
docent (individual i micro) però que parteix de les decisions preses col·legiadament per 

l‘equip docent. 
 
Hi hauria un tercer nivell de bastiment meso: estendre horitzontalment el conjunt de 
decisions preses a nivell global i el conjunt de decisions preses a nivell instrumental i 
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més concret (de programació, metodològiques, de regulació i d‘autoregulació, etc) a la 
resta d‘equips docents. 
 
I encara hauria una quarta possibilitat que ens donaria el bastiment a nivell exo: l‘ideari 

o el projecte educatiu de centre, on quedaria recollida aquesta planificació horitzontal 
però elevada a categoria de principi o d‘ objectiu de centre. 
 
Tindríem un exemple de com, en una intervenció formativa en centre i a partir d‘una 
reflexió d‘aula i d‘equip docent interdisciplinar, es marca una prioritat que es direcciona 
cap a més amunt en forma de planificació d‘equip docent i que un cop recollida torna a 
direccionar-se cap a baix impregnant-ne tots els elements intermedis: departaments 
didàctics, equips docents, comissions de ―diversitat‖, etc. i retorna a l‘aula per ampliar-
la, millorar-la i, modificar-la en una dinàmica de constant regulació. 
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Programar des de les situacions–problema i les famílies de situacions– 
problema 
 
L‘enfocament competencial que proposa el currículum actual fa una proposta clara cap 
a enfocaments globalitzadors on, segons Zabala3, el que justifica l‘aprenentatge dels 
continguts no és el seu valor disciplinar, sinó la seva capacitat per valorar, comprendre 
i intervenir davant de situacions i conflictes de la realitat. 
 

Podem dir que un dels aspectes clau del treball per competències i, en conseqüència, 
de la programació en competències, és el disseny d‘una família de situacions que 

doni sentit al projecte educatiu d‘un centre, a la manera de treballar-hi i, evidentment, a 
la programació didàctica i, més que didàctica, pedagògica de les diferents àrees i 
matèries. 

Emmarcant determinats tipus d‘actuació en aquesta formació, és important treballar 

des del que Xabier Garagorri defineix com a situacions-problema. Diu:  

 
 Es una cuestión central para diferenciar la pedagogía basada en competencias de la 

pedagogía basada en contenidos o recursos: la referencia para la selección de contenidos 
(recursos) no son las materias disciplinares, sino que los contenidos (recursos) los que se 
precisan para resolver la situación problemática (giro copernicano) 

 ¿Cuáles son las situaciones (familias de situaciones) significativas o auténticas en las que 
un alumno/a que termina la Educación Básica ha de saber desenvolverse, de acuerdo con 
las características del perfil de salida? 

 La selección de situaciones/problema será muy distinta según las prioridades que se 
marquen con respecto a las finalidades educativas: 

 Es una cuestión clave en la que habrá que pensar con tiento. 

 

Tipología de situaciones: 

 Situación didáctica: situación-problema de exploración, cuya función es aprender nuevos 
recursos (saber, saber-hacer, saber-ser) en las que los alumnos/as aprenden de forma 
activa y autónoma (individual o en grupo) 

 Situación de integración: o de movilización, o de transferencia de saberes cuya función 
es enseñar al alumno a movilizar e integrar los recursos (saber, saber-hacer, saber-ser) en 
función de una situación compleja a resolver y evaluar la competencia. 

 Familia de situaciones: grupo de situaciones de la misma competencia que son 
equivalentes pero variadas entre sí, que permiten trabajar el aprendizaje de la 
competencia además de su evaluación. 

 Se describen las características esperadas del alumnado en forma de competencias 
terminales de integración para cada ciclo y área o materia. 

 Se recomienda que las competencias terminales no sean numerosas (2-3 por 
área/materia). 

 En cada competencia terminal se integran los siguientes elementos: 
a) Tarea: competencia básica específica del área/materia + competencia básica general 

asociada a la específica. 
b) Familia de situaciones. 

c) Criterios de evaluación 

                                                
3 Op. Cit. 
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El nostre objectiu màxim consistiria a ajudar a trobar escenaris representatius i 

rellevants per a un centre concret. Per desenvolupar en competències aquest 
escenari, s‘haurien de crear situacions–problema, les quals mobilitzarien 

coneixements de tots tipus, i amb una sistematització que ens permeti d‘agrupar-les en 
famílies segons les competències que compartirien. D‘aquesta manera, aquestes 
famílies de situacions–problema establirien llaços de continuïtat entre els diferents 
aprenentatges i facilitarien la transferibilitat dels coneixements. La coherència 
aconseguida seria de parentiu –en tant que famílies competencials– i també de 
continuïtat –l‘ensenyament–aprenentatge es concep com a un bucle en espiral. 
 

 

Programar a partir de situacions–problema i famílies de situacions–problema  
 
Fase I: Apropiació del significat i funcionalitat de les situacions–problema, 
ubicació en el marc dels projectes curriculars d’etapes, cicles,... 
 

Des de la perspectiva de l‘ensenyament basat en competències caldria: 

1. Identificar què són les situacions– problema i quins tipus de situacions hi ha: 
compartir una definició comuna i una taxonomia bàsica que permeti avançar.  

Des de la formació caldria aportar exemples clarificadors que permetin tipificar les 
diverses situacions competencials de forma prou entenedora per a tothom. 

2. Situar–prioritzar les diverses situacions en funció de la seva tipologia (personal, 

social, acadèmica, laboral–professional, aquestes són les definides pels experts) 
dins les etapes – cicles – cursos on s‘hagi de fer la programació. El plantejament 
serà diferent a primària o secundària. 

3. Seqüenciar això en el temps i argumentar i reflexionar sobre la decisió que es 
prengui. 

4. Concretar quines són les diverses situacions que s’abordarien en cada curs, 
cicle, etapa,...  

 Concretar en cada etapa/nivell/cicle, i en cadascuna de les situacions 
proposades quins són els problemes concrets que es vincularan. En aquest 
moment és quan les ―macrosituacions–problema‖ triades d‘entrada es 
concreten en diferents situacions–problema menys extenses i més concretes. 
El conjunt d‘aquestes situacions–problema menors però interrelacionades 
constitueixen el que podríem anomenar una família de situacions–problema, 
les quals permeten progressar en l‘aprenentatge des de diferents òptiques però 
de forma funcional i coordinada.  

 Quines àrees intervindran per a l‘estudi i resolució de cada problema. 

 Quina serà la metodologia utilitzada per abordar cada problema. 

És imprescindible que les persones formadores disposin d‘un banc de recursos 
que inclogui possibles situacions-problema amb propostes de contextualització. 

  

Fase II: Programació específica d’una situació–problema 

  

1. Definir clarament la situació-problema i situar-la (cicle, curs,...): la proposta ha 

de ser rellevant per a l‘alumnat, útil i aplicable en situacions diverses. Flexible pel 
que fa a la possibilitat de connectar continguts diversos, o sigui, que tingui 
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capacitat d‘aglutinar continguts. Caldrà proposar contextos d‘aprenentatge 
relacionats amb les situacions de partida. En aquesta fase serà necessari definir 
instruments que facilitin que el professorat reflexioni sobre la importància dels 
criteris d‘elecció de les situacions–problema. 

2. Determinació de les dificultats amb què ens trobarem en portar a l‘aula la 

situació–problema triada: 

 Dificultats cognitives 

 Dificultats procedimentals 

 Dificultats organitzatives 

3. Síntesi del que volem que l’alumnat aprengui o apliqui: Caldrà inicialment fer 

una síntesi on s‘expliciti clarament què volem exactament que aprenguin – apliquin 
els i les alumnes.  

4. Tria i seqüenciació dels continguts: després de fer la síntesi dels continguts clau, 

cal detallar-los fins al nivell que sigui necessari i definir la seva ordenació al llarg de 
la unitat didàctica. 

5. Concretar les aportacions de les diferents àrees, així com les transversals: 

aquest pas faria referència als continguts específics que des de cada àrea es 
treballen en relació a la situació–problema concreta que pretenem treballar. Cal 
tenir una visió global per aconseguir una adequada coordinació, tant si es treballa 
amb una organització de matèries separades com si es fa de forma més integrada 
de l‘estil del treball per projectes. En el cas de treballar les situacions–problema 
només des de l‘òptica d‘una matèria, en aquesta fase es faria només referència als 
continguts d‘altres matèries que cal utilitzar per treballar el context plantejat, ja que 
el que es pretén és tenir-ne una visió global per tal d‘establir les adequades 
connexions entre continguts de les diferents àrees implicades.  

En qualsevol d‘aquestes tres opcions organitzatives, cal també tenir presents 
aquells continguts de caire transversal que es requereixen per treballar la 
situació o situacions–problema específiques que pretenem programar. 

6. Activitats concretes que es desenvoluparan: ara cal definir les activitats 

didàctiques vinculades a la situació–problema. Cal que aquestes siguin coherents 
amb un cicle didàctic, com, per exemple: 

 Activitats inicials: serveixen per presentar la situació–problema a 

l‘alumnat, per fer aflorar les seves idees al respecte, així com per fer que 
prenguin consciència dels objectius que es pretenen aconseguir amb la 
resolució de la mateixa. 

 Activitats de recerca d’informació: pretenen dotar l‘alumnat d‘eines i 

criteris per abordar la resolució de la situació–problema. 

 Activitats de planificació i estructuració: serveixen per a què l‘alumnat 
organitzi l‘acció o accions que ha de dur a terme per tal de resoldre la 
situació–problema de manera satisfactòria.  

 Activitats de contrast i anàlisi de la informació: pretenen confrontar les 

idees de l‘alumnat en relació a la situació–problema i amb la informació que 
han cercat. 

 Activitats de síntesi: a partir del contrast anterior, se‘n deriven algunes 

idees clau que cal explicitar i consensuar. 

 Activitats d’aplicació: en aquest pas final, les idees clau i la resta 
d‘informació ens permeten resoldre la situació–problema. A vegades, dins 
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d‘una situació–problema s‘hi inclouen situacions o contextos ―germans‖ que 
també cal resoldre en aquesta fase final. El seu objectiu és que l‘alumnat 
demostri la seva competència sobre els continguts específics associats a la 
situació–problema inicial. 

7. Competències: cal revisar i especificar quines competències es treballen i des de 

quines matèries i activitats es fa. Habitualment les situacions–problema tenen un 
alt valor competencial però cal fer-ne aquesta revisió per garantir-ho i perquè és un 
dels apartats de la programació que caldrà elaborar. 

8. Definir els criteris d’èxit: per poder avaluar l‘alumnat i, en funció de les 

competències abans especificades, cal concretar quins són els criteris que 
defineixen el grau d‘assoliment de les mateixes. 

9. Programació de l’activitat: un cop concretats tots els passos anteriors que ens 

permeten dissenyar tots els aspectes didàctics associats al treball a partir d‘una 
determinada situació–problema o una família de les mateixes, es pot desenvolupar 
la programació específica (tercer nivell) de les activitats que es duran a terme amb 
els i les alumnes. Aquesta programació haurà de contenir els apartats habituals en 
aquest tipus de documents.  

 

Full de ruta per planificar a partir d’una situació–problema 

 

Nom del recurs Full de ruta 

Descripció 

 
Aquest instrument és una pauta pel formador o formadora, 
on hi pot trobar els diferents passos, fins a onze, per 
ajudar a elaborar una activitat d‘aprenentatge de situació–
problema al professorat. 
 
Aquests passos estan explicats breument i després donen 
pas a un seguit de preguntes, en clau metacognitiva, que 
poden ajudar a desencadenar el procés de disseny d‘una 
activitat d‘aprenentatge de situació–problema. 
 

Moment del procés Durant la fase de redescripció 

Utilitat. 

Què desencadena? 

 
És útil per ajudar a la redescripció de la pràctica docent en 
el tema del disseny d‘activitats d‘aprenentatge de 
situacions–problema. 
 
El més interessant és que serveix al formador/a com a 
banc de recursos, doncs mitjançant les preguntes 
(escollint les que més interessin) pot guiar la programació 
competencial i orientar el professorat aprenent en aquest 
procés.  
 

Presencial/no 
presencial 

Presencial o no.  

Temporització total 
Depèn dels passos que s‘apliquin i del total de preguntes 
que se seleccionin per guiar el procés. 
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1. Primer de tot triem una activitat d‘aprenentatge que ja estem realitzant a l‘aula, que 
nosaltres considerem que és una bona activitat. Quina activitat de les que ja estem 
fem pensem pot ser una bona activitat competencial? Què ens ho fa pensar? En 
quins criteris ens recolzem per afirmar-ho?  

2. Analitzem amb la graella de les bones activitats competencials aquesta activitat 
escollida per veure si compleix amb els criteris necessaris per esdevenir una 
activitat de competències. És una activitat funcional per a l‘alumnat (contesta a ―per 
a què serveix‖: per una exposició, per publicar, per representar, etc.)? L‘activitat 
està recolzada en una bona contextualització? Integra els tres tipus de continguts, 
conceptes, procediments i actituds? L‘aprenent/a els mobilitza de forma integrada 
durant el procés d‘execució de l‘activitat? Pren consciència del propi procés 
d‘aprenentatge? Podem considerar que amb aquesta activitat l‘alumnat té cert grau 
d‘autonomia personal? Existeixen elements de creativitat en l‘aplicació d‘allò que 
està elaborant l‘alumnat? 

3. Si no és així i li manca algun aspecte essencial per esdevenir una activitat 
competencial, hem d‘enriquir-la. Quin/s aspecte/s li manca/en? Quin/s element/s 
podem afegir per subsanar-ho? 

4. Formulem l‘activitat en forma de situació–problema; això vol dir que requerirà una 
acció per part de l‘alumnat en la qual haurà d‘aplicar una sèrie continguts. Quina/es 
acció/ns demanda a l‘alumnat? 

5. Repassar quins coneixements haurà de mobilitzar l‘alumnat per portar a terme 
correctament l‘activitat. Quins coneixements necessitarà l‘alumnat per resoldre la 
situació–problema que li plantegem? En quin/s bloc/s de continguts d‘una o vàries 
àrees emmarcarien aquesta situació–problema plantejada?  

6. Destriem i seqüenciem les activitats d‘ensenyament aprenentatge que l‘alumnat 
haurà de dur a terme per resoldre amb èxit la situació–problema plantejada. Què 
ha de realitzar l‘alumnat per resoldre la situació–problema correctament? Quines 
accions i activitats? En quin ordre? Com les seqüenciem? Com les podem distribuir 
per què l‘aprenentatge de l‘alumnat sigui més adequat? 

7. Passem a analitzar cada activitat d‘aprenentatge pensada en l‘apartat anterior. 
Quins continguts treballarà l‘alumnat en aquesta activitat? Quins aprenentatges 
aporta cada activitat a l‘alumnat? Per què és necessària aquesta activitat en la 
consecució de l‘èxit en la resolució del problema–situació triat? Quina serà la 
metodologia didàctica més adequada per dur-la a terme? Quin paper 
desenvoluparà el professorat i l‘alumnat? Quins recursos són necessaris per 
realitzar l‘activitat per part del professorat i per part de l‘alumnat?  

8. Després d‘analitzar cada activitat d‘aprenentatge hem de preveure l‘avaluació. Cal 
avaluar totes les activitats d‘aprenentatge? Quines ens han de servir per avaluar el 
procés d‘aprenentatge? Quins criteris d‘avaluació establirem? Com els explicarem 
a l‘alumnat o com els farem explícits? Podem redactar aquests criteris com a 
competències operatives/específiques? Quin tipus d‘avaluació usarem en cada 
activitat que hem decidit avaluar? Com intervindrà l‘alumnat i el professorat? 
Quines eines utilitzarem per realitzar l‘avaluació? Quins recursos usarem en 
aquesta avaluació? Què usarem de l‘avaluació per continuar aprenent?  

9. Una vegada realitzat tot aquest recorregut es hora de pujar un esglaó i adonar-nos, 
amb la visió que ens dóna el treball d‘esmicolament de la situació–problema, de 
quines són les competències transversals que estem treballant. Repassant la feina 
feta, quines són les competències transversals que l‘alumnat està desenvolupant 
en resoldre la situació–problema? Per què penseu que treballa aquestes 
competències transversals i no unes altres? Podem introduir algun PETIT canvi en 
alguna de les activitats o en la situació–problema per treballar més competències 
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transversals? Podem introduir algun PETIT canvi en la metodologia per treballar 
més competències transversals? Podem introduir algun PETIT canvi en l‘avaluació 
per treballar més competències transversals? 

10. Per acabar hem de relacionar tot el treball dissenyat amb els objectius del 
currículum. Quins objectius de l‘àrea o àrees ajuda a assolir el treball realitzat per 
l‘alumnat? A quins objectius d‘etapa contribueixen els objectius d‘àrea o àrees? De 
quina manera contribueixen aquests objectius d‘àrea als objectius d‘etapa? 

11. Per últim caldrà sistematitzar el procés seguit per realitzar la programació. Com 
podem plasmar el treball fet fins al moment per tal de sistematitzar el procés? Una 
graella, un desplegable, text amb apartats, en forma de mapa, etc.? Quins són els 
elements essencials que hem de destacar per realitzar la programació? Quins 
aspectes volem destacar de cada element? 
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Cap a on volem anar. Una proposta d'itinerari formatiu: programar a partir de 

situacions–problema i famílies de situacions–problema 

 
El que presentem a continuació és una concreció de programació de màxims, 

fonamentada en el concepte de la família de situacions–problema, amb els instruments 
adients per portar-la a terme en un assessorament en centre. Ens plantegem un 
enfocament que: 
 

 Integra i situa les diferents mirades (disciplinar, interdisciplinar i 
metadisciplinar). 

 

 Parteix d‘un projecte comú on les disciplines  
 

a. dialoguen i defineixen el seu grau de participació depenent de les 
situacions proposades; 

 
b. és corresponsabilitzen de manera organitzada d‘aquells continguts 

propis per al desenvolupament de competències metadisciplinars; 
 

c. integren la mirada disciplinar profunda i experta per definir els 
coneixements necessaris (conceptuals, procedimentals, actitudinals) 
per resoldre-les. 

 
Tot això implica aplicar-la en un centre dinàmic, cohesionat a través dels seus equips 
docents i de cicle, i avesat a dinàmiques col·laboratives entre els membres del seu 
claustre. Es requerirà igualment que aquest centre hagi assolit un grau de maduresa 
en el treball per competències que li permeti d‘impulsar una programació d‘aquest 
tipus.  
 
Des de les disciplines també és possible treballar a partir de famílies de situacions–
problema, i seria especialment recomanable en aquells centres on no es donin les 
condicions de cohesió esmentades. Facilitem una mostra en l‘ instrument Seqüència i 
família de seqüències: un exemple, dins de la segona part. 

 
En tot cas, seria la persona formadora qui valorés aquest supòsit en la fase prèvia de 
l‘assessorament o en les trobades inicials. 
 
Com ho concretem? 
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Documents i instruments per programar a partir de situacions-problema i 
famílies de situacions-problema 

 

La documentació adjunta recull una sèrie d‘elements i reflexions teòriques, i sobretot 
instruments i estratègies de formació útils per al disseny d‘una programació en 
competències a partir de situacions–problema. És una proposta que recull una sèrie de 
passos o fases que, al nostre entendre, un equip docent hauria d‘anar superant per tal 
d‘avançar en la programació. El conjunt de fases descrites en aquest document 
constituirien una mena de base d‘orientació del procés.  

Els instruments dissenyats per a la fase de contrast van en el sentit de construir de 
forma grupal aquesta base d‘orientació, de manera que sigui el propi grup de treball 
(equip docent, claustre,...) qui autoreguli i s‘apropiï del procediment de treball. Els 
instruments i les estratègies no constitueixen un cos tancat i unidireccional, sinó que 
representen una pauta referencial que la persona formadora pot utilitzar adaptant-lo a 
les necessitats que plantegin els seus grups de professorat. 

S‘han diferenciat dues fases clarament marcades: una primera que serveix per situar 
el professorat en el context didàctic de les situacions–problema, les seves implicacions 
i el que porta a consensuar una programació anual amb una perspectiva holística, i 
una segona en la qual es proposa l‘elaboració d‘una programació en competències de 
la seqüència d‘activitats vinculades a una situació–problema concreta. En ambdues 
tipologies es proposa partir del que ja s‘està fent al centre, a l‘au la i de com es pot 
transformar en una programació d‘aprenentatges competencials. 

 

Fase I: Apropiació del significat i funcionalitat de les situacions-problema, 
ubicació en ela marc dels projectes curriculars d’etapes, cicles... 

 
Des de la perspectiva de l‘ensenyament basat en competències caldria: 
 
1. Identificar què són les situacions–problema i quins tipus de situacions poden 

existir: compartir una definició comuna i una taxonomia bàsica que permeti 

avançar (no seria, en cap cas, una classificació). Els instruments proposats aquí 
són:  
 

 Instrument 1: Com ho podem fer entre tots? Activitat per verbalitzar les 

creences i compartir-les. 

 Instrument 2: Fonaments teòrics de les situacions–problema. 

 
2. Situar i prioritzar els diversos escenaris on podem trobar les diferents situacions 

(parlem aquí d‘escenaris per referir-nos als contextos inicials) en funció de la seva 
tipologia (personal, social, acadèmica, laboral–professional), dins les etapes, cicles 
o cursos on s‘hagi de fer la programació. El plantejament serà una mica diferent a 
primària o secundària. 

 
3. Seqüenciar això en el temps, argumentar i reflexionar sobre la decisió que es 

prengui, a partir de la relació activitats d‘aprenentatge que ja s‘estan duent a terme 
en el centre amb els escenaris competencials escollits. Aquí caldria determinar 
quina part de cada trimestre es dedicarà a treballar cada escenari i les situacions–
problemes que es poden abordar.  

 

 Instrument 3: Consensuar el marc general 
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Es pretén consensuar una programació anual per cicles o per cursos on el 
professorat pren decisions al voltant dels escenaris que es treballaran al llarg dels 
cursos i els trimestres, el marc competencial associat a cada escenari, les 
implicacions de les diferents àrees, etc. Es farà a partir del contrast amb el que 
s‘està fent en les diferents àrees, perquè detectant els aspectes comuns es pugui 
construir aquesta programació conjunta. 

 
4. Concretar quines són les diverses situacions que s’abordarien en cada curs, 

cicle, etapa,...  

 Concretar en cada etapa/nivell/cicle/trimestre, i en cadascun dels escenaris 
proposats quins són els problemes concrets que es vincularan. En aquest 
moment és quan els escenaris triats d‘entrada es concreten en diferents 
situacions–problema menys extenses i més concretes. El conjunt d‘aquestes 
situacions–problema menors, però interrelacionades, constituiran el que 
podríem anomenar una família de situacions–problema, que permeten 
progressar en l‘aprenentatge des de diferents òptiques però de forma funcional 
i coordinada.  

 Quines àrees o matèries intervindran per a l‘estudi i resolució de cada 
problema. 

 Quina serà la metodologia utilitzada per abordar cada problema. 
 

Els instruments proposats en aquest punt són:  
 

 Instrument 4: Completem la programació anual 
Activitat per planificar la concreció, per cada curs o cicle, de cadascun dels 
escenaris, en quines situacions-problema es desenvoluparan, a quines àrees 
implicarà i quins continguts curriculars permetrà treballar.  

 Instrument 5: Com ho portarem a l‘aula?  
Activitat per verbalitzar les creences sobre els aspectes metodològics que implica 
aquesta forma de treballar. 

 Instrument 6: Activitats adequades a les situacions–problema  

Contrast entre bones pràctiques per a l‘aplicació de les situacions–problema. 

 Instrument 7: Les seqüències d‘activitats didàctiques lligades a la resolució de 
situacions–problema  

Amb aquesta activitat es pretén: 
o Caracteritzar la metodologia. 
o Veure quines són les fases del procés. 
o Compartir i contrastar exemples d‘activitats. 
o Iniciar-se en el disseny de situacions–problema 

 
 

Fase II: Programació específica d’una situació-problema 

 
Cada departament o cicle, a partir del seu context concret i pràctica docent elabora la 
programació específica de les situacions–problema, això constituirà el pla d‘acció 
d‘aquesta segona fase. Per conduir aquest procés es detallen a continuació els passos 
que caldria realitzar. 

 

 Instrument 8:. Programar una situació problema 

Aquest instrument es concreta en quatre etapes diferents: 
o Escollir una activitat d‘aprenentatge amb possibilitats de transformar-la 

en una situació–problema  
o Trobar la forma com enriquir i programar aquesta activitat en una 

situació–problema 
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o Consultar què diuen els experts? 
o Dur a terme el pla d‘acció 

 
Instrument S – P 1 Com ho podrem fer entre tots i totes? 

 

Nom del recurs Com ho podrem fer entre tots i totes? 

Presencial/ no 
presencial 

Presencial. Individual i en petit grup dins d‘un treball per cicles o 
en una comissió pedagògica o en un equip docent 

Descripció 

 
Es tracta d‘introduir, dins del marc de la programació per 
competències, la idea de la programació anual de centre.  
 
L‘activitat tindrà algunes petites adequacions en funció de quin 
sigui el subjecte grupal que hom tracti: es pot tractar de 
professorat de tots els cicles en una escola de primària o d‘una 
comissió pedagògica amb representants dels departaments 
didàctics d‘un centre de secundària, o d‘un equip docent. 
 
El formador utilitzarà la lectura del paràgraf inicial de l‘instrument 
per situar el grup davant del que és la programació anual i els 
passos que cal fer per desenvolupar-la, i després deixarà un 
temps (5 minuts) per la reflexió individual. La síntesi en petit grup 
(4 persones) es farà amb agrupacions heterogènies (15 minuts) i 
finalment es farà la posada en comú on es recolliran les diferents 
aportacions dels petits grups heterogenis. 
 
El formador recollirà les aportacions i, com a document de retorn, 
es pot elaborar un mapa conceptual que reculli els aspectes 
competencials i els criteris que el grup considera bàsics per tal 
d‘elaborar el projecte de programació anual.  
 

Moment del procés 
Fase d‘autoanàlisi inicial del procés. De manera prèvia caldrà 
treballar les representacions sobre programació en general. 

Utilitat. 

Què desencadena? 

  
L‘objectiu bàsic és recordar entre tots i totes quins són els 
principis bàsics de l‘ensenyament competencial tal com els hem 
treballat en l‘assessorament previ i fer emergir les creences del 
professorat sobre els criteris que caldria considerar per tal 
d‘elaborar col·lectivament un marc curricular competencial i 
compartit per un centre (sigui per un curs, per un cicle, per un 
nivell,...) 
 
És important el retorn dels resultats, en forma de mapa 
conceptual o bé en forma d‘esquema (OBA), que pot ser el punt 
de referència de la tasca a realitzar 
 

Material 
 Fitxa de treball individual com a guia per a la realització de 
l‘activitat 

Temporització total 35 minuts 
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Com ho podrem fer entre tots? 
 
L‘objectiu bàsic del treball que estem encetant és realitzar un projecte anual de 
programació per competències. Per tant, caldrà arribar a un acord que ens permeti 
distribuir els continguts rellevants del currículum, des de la perspectiva del que és 
l‘educació per competències i tenint en compte l‘àmbit de decisió en què ens trobem 
(cicle, comissió pedagògica, equip docent ...).  
 
Començarem fent una activitat d‘autoanàlisi per tal de determinar quins creiem que 
són els criteris bàsics que haurien de conformar una programació anual 
 
Treball individual (5 minuts) 
Per a mi els principals trets de l‘educació en competències són: 

  
 

  
 

  
 

  
 

Per tant, els principals criteris que per a mi hauria de tenir la nostra programació anual 
són: 

  
 

  
 

  
 
 
 
Quins passos crec que hauríem de seguir per poder desenvolupar aquesta 
programació?: 

  
 

  
 

  
 
 
 
Treball en petit grup (15 minuts) 

 
 Fem una síntesi de les preguntes contestades durant la reflexió individual 
 
Per a nosaltres els principals trets de l‘educació en competències són: 
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Per a nosaltres els principals criteris que hauria de tenir la nostra programació anual 
són: 

  
 

  
 

  
 
 
 
Per a nosaltres els passos que hauríem de seguir per poder desenvolupar aquesta 

programació són: 

  
 

  
 

  
 
 
Posada en comú 
 
Comunicació dels resultats de tots els grups.  
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Instrument S – P 2. Fonaments teòrics de les situacions-problema 

 

Nom del recurs Fonaments teòrics de les situacions–problema 

Tipus de recurs 

Document teòric per la persona formadora. Pot utilitzar-se 
també com a documentació aportada al final de la fase de 
contrast durant un assessorament sobre la programació per 
competències basada en situacions– problema. 

Descripció 

 
Els continguts del document inclouen: 
 

 Marcs de referència per a la definició de situacions– 
problema: els escenaris. 

 Les situacions–problema: concepte i ús.  

 Justificació didàctica de l‘ús de situacions–problema. 

 Vinculació entre l‘ús de situacions–problema i la 
programació. 

 Les famílies de situacions–problema: concepte i ús.  

 Alguns exemples de famílies de situacions–problema.  

 Tipologia de situacions–problema i de famílies de 
situacions–problema. 

 Indicadors de qualitat didàctica d‘una situació–
problema. 

 Bibliografia. 
 

Moment del procés 
Durant la fase de contrast pel formador/a o al final del mateix 
si es lliura als i les assistents.  

Utilitat.  

Què desencadena? 

 
Dóna una visió global de diversos aspectes didàctics 
relacionats amb les situacions–problema. 
 
Serveix com a material informatiu pel formador/a i també pot 
utilitzar-se com a lectura o material informatiu pels assistents 
a l‘assessorament. En aquest segon cas, es pot lliurar 
juntament amb un full de lectura per analitzar-lo com a tasca 
entre dues sessions presencials.  
 

Tipus de formació 
Preferentment no presencial. S‘utilitzen entre dues sessions 
de treball i s‘analitza com a tasca.  

Material 
Fulls en paper o arxiu del propi document. 
 

Temporització total 2 hores no presencials (lectura i anàlisi del document)  
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La programació a partir de situacions-problema: alguns fonaments teòrics 

 
En aquest document s‘inclouen alguns aspectes generals relacionats amb l’ús 
didàctic de les situacions–problema, sempre en el context de l‘elaboració d‘una 
programació didàctica basada en aquesta metodologia. És inicialment un text d‘ús 
intern per poder compartir un mateix llenguatge a nivell de l‘equip de formadors i 
formadores però, un cop consensuat a nivell de grup, pot també convertir-se en un 
document per utilitzar durant les sessions de formació. 
 
Marcs de referència per a la definició de situacions–problema: els escenaris  

 
Anomenem escenaris a aquells centres d‘interès o ―macrocontextos‖ que per a un 
determinat centre i nivell educatius són rellevants i permeten definir aquelles 
situacions–problema més concretes on es desenvoluparan les activitats didàctiques. 
 
La seqüenciació dels diferents escenaris que s‘utilitzin marcarà les diverses famílies de 
situacions-problema en les quals encabir la totalitat o una part de les activitats 
didàctiques que es duguin a terme. Com més gran sigui la proporció de sessions de 
classe dedicades al treball didàctic basat en situacions–problema, majors seran les 
garanties d‘un assoliment de les competències per part de l‘alumnat. 
 
Com és lògic, aquests escenaris poden variar molt en funció del context concret de 
cada centre educatiu (urbà o rural, emplaçament geogràfic, entorn i diversitat cultural, 
etc.). Tot i aquesta variabilitat possible a l‘hora de definir els escenaris sobre els quals 
programar, establir-ne una tipificació pot ser útil per donar idees i orientar el procés de 
disseny de les programacions basades en els mateixos. 
 
Monereo (2007) proposa fer servir de base les ―macrocompetències‖ (competències 
molt generals que qualsevol ciutadà necessita per afrontar amb èxit les 
transformacions que es produiran durant el s.XXI) per definir els diferents tipus 
d‘escenaris que s‘haurien d‘utilitzar a l‘educació obligatòria D‘aquesta manera, la 
interrelació entre aquestes macrocompetències i els escenaris on encabir les 
situacions–problema es pot esquematitzar així: 

 
A partir d‘aquesta premissa, Monereo proposa definir 4 tipus d‘escenaris, els quals 
inclouen tots aquells aspectes de desenvolupament personal que són clau per a 
l‘alumnat: 
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- Escenaris acadèmics: inclouen qualsevol situació en la qual es gestiona 

coneixement i aprenentatge, així com tècniques que permeten dur a terme 
adequadament aquestes dues accions. No fa referència només a l‘àmbit 
educatiu escolar sinó que pretén ser molt més general. Exemples: Com és l‘IES? 
(1r d‘ESO), Com es fa una recerca? (4t d‘ESO). 

 
- Escenaris professionals i laborals: són aquelles situacions que capaciten per 

desenvolupar adequadament una tasca com a personal treballador. Exemples: 
Aprenem a cooperar (Primària o secundària), Quines aptituds requereixen els 
diferents sectors professionals? (4t d‘ESO). 

 
- Escenaris convivencials: fan referència a aquells que fomenten la 

convivència, la solidaritat i la participació a qualsevol nivell. Exemples: 
Organitzem el Carnestoltes (Qualsevol nivell de primària o secundària), Fem un 
ús sostenible de l‘energia? (Qualsevol nivell de secundària). 

 
- Escenaris personals i afectius: són aquells que es poden relacionar amb el 

nostre entorn més proper (família, amics i amigues, companys/es), així com 
amb un mateix o una mateixa (autoestima, salut, etc.). Exemples: Com són els 
meus companys i companyes de classe? (Primària o secundària), Menjo bé? 
(3r d‘ESO). 

 
Un segon element a tenir en compte a l‘hora de definir els escenaris sobre els quals 
elaborar la programació són les grans tipologies de problemes a les quals s‘enfronta 
l‘alumnat i, en general, els ciutadans i les ciutadanes. Tenir-los en compte ens 
permetrà que els escenaris que definim siguin veritablement rellevants per a l‘alumnat, 
que connectin amb la realitat social i que puguin ser útils per resoldre problemes de la 
seva vida quotidiana com a ciutadans o ciutadanes. Segons Monereo (2007) hi ha 3 
grans tipologies de problemes a considerar: 
 

 Clàssics: són aquells que habitualment es tenen en compte en el procés educatiu i 

ja apareixen amb molta freqüència en l‘activitat escolar. Alguns exemples: 
preparació d‘una prova, disseny d‘una recerca, etc. 

 

 Emergents: es tracta de problemes que són relativament recents però que cada 

cop són més freqüents i amb una clara tendència a incrementar-se. Alguns 
exemples: ús adequat de les TIC, alimentació sana i equilibrada, el canvi climàtic, 
etc. 

 

 Invisibles: són problemes que encara no reben una resposta plenament 

satisfactòria en el context escolar i en la societat en general, fet que origina efectes 
negatius en el desenvolupament personal dels i les alumnes. Convé tenir-los en 
compte per desenvolupar en l‘alumnat (i, per tant, en els ciutadans i ciutadanes del 
futur) mecanismes per resoldre‘ls. Alguns exemples: discriminació per sexe o 
procedència, límits de la privacitat, etc. 
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Les situacions–problema: concepte i ús  

 
Podem entendre una situació–problema com un context que permet plantejar una 

macroactivitat complexa on queda molt ben definit l‘obstacle que ha de superar 
l‘alumnat per avançar en el seu aprenentatge. A més: 
 

 Pretén despertar l‘enigma que genera el desig de saber. 

 Permet l‘apropiació dels continguts.  

 Ajuda a adquirir procediments efectius de resolució de problemes.  
 
Segons Moreno i Waldegg (2002), aquells requisits que una situació–problema ha de 
complir per garantir que sigui el detonant de l‘activitat cognitiva de l‘alumnat són els 
següents: 
 

 Ha d‘incloure implícitament els continguts que es volen treballar. 

 És un veritable problema per als estudiants, és a dir, és rellevant per a ells, però 
a l‘hora és prou accessible abordar-lo des del seu nivell. 

 Ha de permetre i afavorir que l‘alumnat utilitzi els coneixements que ja té. 

 
 
Justificació didàctica de l’ús de situacions–problema 
 
Vigostky afirma que la resolució de problemes és el procés bàsic que desencadena 
l‘elaboració de nous conceptes. Així, l‘ús de les situacions–problema a les activitats 
d‘aprenentatge permetrà, que els alumnes desenvolupin tots aquells processos que 
porten a la construcció de nous coneixements: establiment de relacions amb idees i 
creences, associació, deducció, estructuració, generalització, etc. 
 
Com posteriorment comentarem, l‘ús continuat i coordinat de situacions–problema a 
partir de la definició de famílies d‘aquestes situacions, permetrà l‘aplicació dels nous 
conceptes formulats pels estudiants a contextos una mica diferents, de manera que 
s‘afavoreixi la seva generalització. A diferència dels plantejaments didàctics més 
clàssics, aquest procés permet inferir els aspectes generals dels continguts a partir de 
la visió d‘aspectes més particulars i concrets. 
 
 
Vinculació entre l’ús de situacions–problema i la programació 
 
La inserció de situacions–problema en el marc d‘una programació pot realitzar-se amb 
enfocaments i graus d‘implicació molt diferents. L‘aspecte clau a considerar a l‘hora 
d‘iniciar aquest procés hauria de ser el punt de partida del professorat que ho ha de 
dur a terme (Departament, Equip de nivell o cicle, Centre). Convé plantejar aquells 
canvis que siguin factibles en funció de la zona de desenvolupament del grup i, 
basant-nos en aquest punt de partida, els que permetin obtenir alguns resultats 
satisfactoris per motivar l‘extensió i generalització de l‘ús de situacions–problema. El 
propi procés acostuma a comportar aquesta expansió en el seu ús. 
 
Depenent de l‘organització de cada centre, tal com ja es comenta en d‘altres 
documents, podem trobar estructures de funcionament multidisciplinars, 
interdisciplinars o metadisciplinars. Aquest serà el primer marc que ens indicarà els 
límits on emmarcar l‘ús de les situacions–problema per a l‘elaboració de 
programacions. És molt probable que el propi procés porti a generar paulatinament 



 Àrea de Programes de Formació 

      Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

GRUP TÈCNIC en Pràctica Reflexiva                            54  Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
Assessorament en programació per competències 

 

formes de programació cada cop més transversals, tot i que el procés pot ser lent en el 
temps, especialment a l‘educació secundària. 
 
Un segon marc de referència és el temps. Depenent també del punt de partida, caldrà 
considerar dues possibilitats: un primer nivell o estadi en el qual només es 
desenvolupen activitats vinculades a situacions–problema en alguns moments del curs 
(un cop per trimestre, per exemple), i un segon en el qual les situacions–problema són 
l‘eix vertebrador de tota la programació del curs. 
 
En qualsevol cas, tant en la tria i disseny dels escenaris com de les situacions–
problema i de totes les activitats didàctiques vinculades als mateixos, cal tenir en 
compte les competències transversals i les ―subcompetències‖ més específiques 
vinculades a les diferents matèries, per garantir que s‘aconsegueixi veritablement el 
seu assoliment. Aquest aspecte serà especialment rellevant quan tota o bona part de 
la programació s‘estructuri a partir de situacions–problema. 
 
Les famílies de situacions–problema: concepte i ús  

 
Entenem per família de situacions–problema aquell conjunt de contextos o 

situacions–problema entre les quals hi ha un lligam a nivell didàctic i disciplinar (des de 
multi fins a metadisciplinar).  
 
El lligam didàctic entre situacions–problema d‘una mateixa família va estretament unit 
al cicle d‘aprenentatge. Imaginem una primera situació–problema en la qual s‘ha 
treballat de forma central una determinada competència. La situació–problema 
següent que es plantegi a l‘alumnat ha de permetre que aquest apliqui en un context 
diferent la competència treballada a fons a la situació–problema anterior. Aquesta 
vinculació també és aplicable a les ―subcompetències‖ més específiques que es 
treballen des de les àrees o matèries implicades en el desenvolupament d‘una 
determinada situació–problema. També hi poden haver lligams entre situacions–
problema d‘una mateixa família que siguin conseqüència de la continuïtat existent 
entre els continguts curriculars que es treballen. 
 
El lligam disciplinar entre situacions–problema faria referència senzillament a les àrees 
o matèries implicades en el seu desenvolupament, que habitualment seran les 
mateixes a les diferents situacions–problema d‘una mateixa família. 
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Tipologia de situacions–problema i de famílies de situacions–problema 
 
Com abans hem esmentat, el marc de referència per establir una classificació de 
situacions–problema i de les famílies de les mateixes és la tipologia d‘escenaris on les 
emmarquem. A banda d‘aquest referent general, i donada la major diversitat possible 
de situacions–problema es poden establir algunes especificacions concretes en la 
seva classificació atenent a la seva vinculació a àmbits específics del coneixement. Un 
possible referent en aquest sentit poden ser els criteris d‘ordenació utilitzats a l‘hora de 
classificar els contextos emprats a les proves PISA, els quals, en el fons, defineixen 
petites situacions-problema que, en el context escolar podrien servir per definir i 
desenvolupar seqüències d‘activitats didàctiques vinculades a aquestes situacions–
problema.  
 
La classificació de contextos (situacions–problema) establerta a les proves PISA és la 
següent: 
 
Àmbit científic: 
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Àmbit matemàtic: 

 
• Contextos personals: relacionats amb les activitats diàries, en els quals l‘estudiant 
ha d‘activar els seus coneixements matemàtics per resoldre problemes rellevants en 
situacions quotidianes.  
 
• Contextos educatius i professionals: són situacions que sorgeixen a l‘escola o en 

un treball i que exigeixen que l‘estudiant —o treballador/a simulat— identifiqui 
problemes que requereixen una solució matemàtica. 
 
• Context públic: es refereix a situacions en què el noi o la noia han de relacionar 

diversos elements de l‘entorn social per avaluar quins aspectes hi tenen 
conseqüències rellevants. 
 
• Context científic: inclou continguts més abstractes com la comprensió de processos 

tecnològics o l‘explicació de problemes matemàtics. Aquesta categoria inclou també 
situacions de matemàtica abstracta que poden sorgir a les classes, i que requereixen 
explicitar els elements matemàtics del problema per situar-lo en un context més ampli. 
 
 
Àmbit lector (extrapolable al comunicatiu en general): 
 

S‘estableix una classificació dels contextos segons l‘ús que pretén l‘autor, les quals 
s‘han extret d‘un estudi del Consell d‘Europa on es reconeixen 4 tipologies:  
 
• Textos d’ús personal o privat: cartes, novel·les... 

 
• Textos per finalitats públiques: documents oficials, textos informatius... 

 
• Textos amb finalitat ocupacional o laboral: informes, currículums… 
 
• Textos amb finalitat educativa o formativa: llibres de text, exercicis, … 

 
Apart dels criteris utilitzats per PISA, hi ha altres formes de classificació de les 
situacions–problema, de la mateixa manera que els contextos en general, poden 
també classificar-se en funció de quin és l‘element o document vertebrador on 
s‘emmarca el context, sempre i quan aquest serveixi per plantejar un problema a 
resoldre per l‘alumnat: 
 

 Encàrrecs: situacions en què l‘alumnat, a partir d‘una proposta (que sovint prové 
de fora l‘aula) ha de resoldre un problema. 

 

 Notícies del diari o d‘una revista: textos periodístics reals o versemblants que 

presenten una informació actual a partir de la qual es planteja un problema.  
 

 L‘anàlisi d’imatges: imatges que presenten situacions tal qual, és a dir, que 

mostren o suggereixen fenòmens o processos tal com es donen en la realitat i hi 
permeten formular problemes o qüestions. 

 

 Els casos: són textos o il·lustracions (a vegades còmics) on es mostra un fragment 

de la vida d‘una persona, on es plantegen més o menys fets que l‘afecten i que 
permeten plantejar un problema.  

 

 Les polèmiques: situacions on dos o més persones o grups discuteixen o 

s‘enfronten per les seves opinions relacionades amb una qüestió d‘actualitat. 
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Permeten plantejar alguns problemes però, a diferencia de les tipologies anteriors, 
aquests no tenen una solució evident ni universal. 

 
 
Indicadors de qualitat didàctica d’una situació–problema: 
 
Mathiaud (1996) planteja algunes preguntes que poden servir per avaluar les 
situacions–problema en relació a la seva capacitat de canalitzar el treball dels i les 
alumnes en el procés de construcció del coneixement. Aquests indicadors són els 
següents:  
 

 Permet que l‘alumne o l‘alumna desenvolupi estratègies d‘elaboració de respostes, 
encara que siguin parcials al problema que es planteja? 

 

 L‘alumne o alumna ha de convèncer a algú (companys/es, professor/a, etc.) de la 
seva resposta? Hi ha algun mitjà per plasmar aquesta justificació? 

 

 El plantejament de la situació–problema transfereix a l‘alumne o alumna la 
responsabilitat de triar els instruments i processos que el portaran a resoldre el 
problema, així com d‘elaboració de la resposta? 

 

 El procediment de resolució de la situació–problema que es pretén que els i les 
alumnes apliquin és adequat a la seva capacitat? 

 
Podem plantejar-nos també les següents preguntes, imprescindibles: 
 

 L‘aprenent que resol la situació-problema s‘enfronta a un obstacle que ha de 
superar? 

 

 Pot resoldre la situació-problema sense que hagi aprés res de nou? 
 

 Las tasca és socialment rellevant per a l‘alumnat, i, per tant, la sent com a 
funcional? 

 
Aquest mateix autor proposa també dues condicions que no són desitjables en les 
situacions–problema que es facin servir per aconseguir l‘objectiu abans esmentat. 
Aquestes condicions són: 
 

 L‘enunciat de la situació–problema no hauria de plantejar subpreguntes que donin 
pistes a l‘alumnat sobre el procediment a seguir per resoldre-la. 

 

 L‘enunciat no hauria d‘incorporar o esmentar de forma explícita els procediments 
específics a seguir per resoldre la situació–problema. 
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Instrument S – P 3. Consensuar el marc general 

 

Nom del recurs Consensuar el marc general 

Tipus de recurs 
Individual i en petit grup dins d‘un treball per cicles o en una 
comissió pedagògica o en un equip docent 

Descripció 

 

 Activitat 1: Presentació d‘un model de programació anual 

basat en situacions–problema (s‘adjunten dos exemples, un 
pensat per un centre de primària i un altre ideat per un 
centre de secundària; s‘inclou en cada cas un desplegament 
de diferents escenaris d‘estudi i alguns exemples del que 
representa la mirada competencial d‘aquests escenaris). 

 A cada persona li lliurem un esquema d‘acció amb un 
quadre en el centre que diu: PROGRAMACIÓ ANUAL 
BASADA EN SITUACIONS PROBLEMA. S‘explica breument 
quin és el sentit dels OBA. Immediatament és fa una 
seqüència d‘autoanàlisi per tal que cadascú faci el seu OBA, 
amb els aspectes que considera importants a tenir en 
compte durant el procés. En petit grup es contrasten els 
OBA individuals i es construeix un per cada grup. Després 
es reparteix l‘SCOBA elaborat per la parella formadora i es 
demana de fer la síntesi tot responent aquestes qüestions:  

      Què m‘agrada? 
      Què trobo a faltar? 
      Què trauria?      

 Finalment es fa la posada en comú col·lectiva. 
 

 Activitat 2: Treball en grups (3 o 4 persones) heterogenis, 

formats per professorat de cicles (primària) o àrees diferents 
(secundària). L‘objectiu de cada grup és, tenint com a marc 
de referència l‘SCOBA definit pel gran grup a l‘activitat 1, fer 
una proposta de programació anual basada en les 
situacions- problema. 

 Cada grup exposa de forma argumentada el seu projecte i el 
presenta amb una transparència, utilitzant un powerpoint,... 
Les propostes (en paper) queden exposades al gran grup. 

 Cada persona disposa d‘enganxines de tres colors (verd, 
blau o vermell) per col·locar al costat de cada proposta el 
grau d‘acord amb què està disposat a impulsar-la o no (verd, 
si s‘hi està totalment d‘acord, blau si hi ha dubtes i vermell si 
no s‘hi està d‘acord). Els membres d‘un petit grup no 
marquen la seva proposta (se suposa que tots i totes hi 
estan d‘acord).  

 Conforme avança l‘activitat es poden afegir colors, delimitar 
el nombre de propostes, modificar-les, en funció de com 
evoluciona el procés. En acabar es pot veure quina és la 
proposta que té més consens. 

Moment del procés 
Fase de contrast a partir de pràctiques docents externes al grup 
(exemples que es presenten).  
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Utilitat.  
Què desencadena? 

 
Es tracta d‘una activitat, en principi inductiva, que posa el grup 
de professorat en formació amb el repte d‘elaborar un document 
que s‘haurà de consensuar al final.  
 
En la primera part es pretén que el grup faci seu el procés 
d‘acció necessari per avançar i que plasmi el marc de referència 
comú.  
 
En la segona part, la tècnica proposada com a eix és una 
manera àgil d‘afavorir el consens i, sobretot, de recollir totes les 
veus, en un moment molt significatiu com és l‘elaboració de la 
programació anual.  
 

Tipus de formació 
Presencial. S‘utilitzen dues sessions de treball (4 hores); per 
tant el moodle pot servir per penjar els documents. Podem obrir 
un fòrum d‘intercanvi i de connexió entre sessions. 

Material 

 
Fitxa de treball: Els elements que cal tenir en compte  
Enganxines de tres colors (verd, blau i vermell). Cartolines o 
fulls DINA3 per a fer a exposar les diferents propostes. 
Transparències o canó de projecció 
 

Temporització total 4 hores  
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Exemple (Primària): es defineixen diferents escenaris que poden ser el punt de 

partida integrador i contextualitzat per a pensar en situacions problema 
 

 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

Cicle 
inicial 

L‘hort 
Les joguines 

(les màquines) 
El zoo 

El mercat ** 
L‘home o la dona del 

temps 
L‘hospital 

Cicle mitjà 
El museu L‘hort ** Som veterinaris 

Els mecanos Astronautes La sortida 

Cicle 
superior 

El museu ** La protectora d‘animals L‘hort 

Els invents Nosaltres 
La sortida 

 

 
** Es marquen amb un asterisc els escenaris que s‘acompanyen d‘una exemplificació 
de la mirada competencial –és a dir, de breus narracions des de l‘òptica de l‘alumnat–  
que es pot fer quan es planifica.  
 
 
Exemple (Secundària): es defineixen diferents escenaris que poden ser el punt de 
partida integrador i contextualitzat per pensar en situacions- problema 
 

 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

1r ESO L‘institut ** El barri ** La ciutat 

2n ESO Jo i la meva família ** Jo i els meus amics Jo i el meu entorn 

3r ESO La salut i la dieta ** Sexualitat i afecte El canvi climàtic 

4t ESO  Les comunicacions socials 
L‘educació després de 

l‘ESO 
El món del treball 

 
** Es marquen amb un asterisc els escenaris que s‘acompanyen d‘una exemplificació 
de la mirada competencial –és a dir, de breus narracions des de l‘òptica de l‘alumnat–  
que es pot fer quan es planifica. 
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Alguns exemples de mirades competencials a escenaris 
 
Escenari: L‘hort 
 
Nivell: Cicle mitjà de primària. 
Al començar el segon trimestre volem construir un hort a un racó del pati. Hem de 
preparar el sòl i delimitar la zona. Ens caldrà saber quants sacs de terra bona 
necessitem i quanta cinta ens fa falta per fer una tanca al seu voltant. A l‘ordinador 
cercarem quines són les espècies més adequades, quan i com s‘han de plantar. 
 
Quan les plantes comencin a créixer, ens informarem de com es nodreixen i 
reprodueixen. Per fer-ho haurem de cercar informació a internet i elaborar una 
presentació per explicar-ho als companys i companyes. 
 
Farem un tríptic d‘informació per als companys i companyes d‘altres nivells, explicant 
com és el nostre hort i demanant que el respectin. Quan les plantes ja estiguin 
crescudes, farem uns petits cartells amb el seu nom en català, castellà i anglès. Si 
l‘alumnat dels nivells inferiors hi té interès, podem organitzar visites guiades per 
nosaltres.  
 
 
Escenari L‘IES 
 
Nivell: 1r d‘ESO. 

Som l‘alumnat nou de l‘IES. Tenim curiositat i alhora preocupació per conèixer 
aspectes importants per a nosaltres i coses curioses sobre el nou centre educatiu del 
qual formarem part. 
 
Haurem de llegir i entendre els fulls informatius que ens ha lliurat el tutor/a i comunicar 
als companys/es les idees principals de la part que ens ha tocat a nosaltres. Part 
d‘aquesta tasca la farem també a partir de la informació que hi ha a la pàgina web de 
l‘IES. A les classes d‘anglès ens han demanat que fem el disseny de la portada de la 
web de l‘IES però escrita en aquest idioma. 
 
Analitzarem un croquis de l‘edifici per calcular-ne les dimensions. També esbrinarem el 
nombre de persones que van cada dia a l‘IES (alumnat, professorat, PAS, etc.).Hem 
anat al pati per veure quins arbres hi ha i quines són les seves característiques. Això 
ens ha servit per comparar els éssers vius i els inerts, així com per analitzar les 
característiques de les plantes.  
 
 
Escenari: El mercat o el supermercat 
 
Nivell: Cicle inicial de primària. 

Avui vaig amb la mare al supermercat. Em fixo en els cartells per trobar els productes i 
el menjar que més m‘agrada; tots els sabons per rentar estan junts i les galetes també!; 
busco les que són de xocolata. Ara ja començo a saber els preus, els números que 
estan abans del punt són els euros i els que estan després són els cèntims. La mare 
m‘ajuda a veure els preus per comparar i saber quins són els més barats. Quin munt 
de preus que hi ha!; llavors he de sumar per saber el preu final i fixar-me en el canvi. 
El millor és repassar el tiquet. Uuf, què complicat d‘entendre!.  
 
Veig que hi ha pomes que són d‘aquí i unes altres que vénen de molt lluny: quina 
comprarem? I això quina fruita és? Ai! que em perdré si em despisto. 
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Escenari: El museu 
 
Nivell: Cicle superior de primària. 

Avui anem al museu. Per què està en aquest edifici?. Primer cal comprar les entrades 
adequades i mirar el plànol per saber on ens trobem, què podem visitar i en quin ordre.  
 
Durant la visita ens hem de comportar bé, crec que algun dels itineraris és interactiu i 
podrem tocar els objectes exposats, però els altres no. 
 
El que he vist a la sala 2 m‘ha interessat moltíssim, li preguntaré a la guia on puc 
trobar més informació, també podria buscar-ho a internet, de qualsevol manera vull 
aprendre més sobre el tema, que lliga molt amb això que em preocupa tant últimament.  
 
 
Escenari: La salut i la dieta 
 
Nivell: 3r d‘ESO. 

Avui vénen a sopar les col·legues i l‘amic de la Maria. Hauré d‘anar a comprar el 
menjar, primer em faré un llistat –no vull gastar més del compte al súper. Com que dos 
dels amics són esportistes i no voldran qualsevol cosa, he pensat de fer un sopar 
saludable. Quins són els aliments més adequats per fer-lo? A més a més, la Paula fa 
règim i segur que comptarà les calories, per no passar-se. 
 
Al llibre de cuina del pare crec que surten plats fàcils i adequats, hauré de llegir-lo i 
triar què vull fer, després fer el llistat del que necessito. La profe ens va dir que era 
millor el bullit que el fregit, em sembla. Ho preguntaré. 
 
 
Escenari: El barri 
 
Nivell: 1r d‘ESO. 
Aquest segon trimestre, l‘alumnat de primer haurem de treballar i conèixer el nostre 
barri. Haurem de fer estudis amb mapes de la ciutat i del nostre barri per tal de saber 
quina és la distribució dels habitatges i dels serveis. Utilitzant l‘escala, coneixerem les 
dimensions o superfície del barri i calcularem itineraris, distàncies entre diferents llocs 
representatius. Haurem de saber explicar als companys i companyes com ens podem 
desplaçar d‘un lloc a un altre, com podem arribar a un determinat hospital o com li 
podríem explicar a una parella de turistes anglesa el camí que ha de fer per anar a 
visitar l‘ajuntament i quin és l‘interès artístic de la nostra església 
 
Entrarem a Internet per aconseguir informació sobre dades demogràfiques, 
econòmiques, culturals i socials que siguin rellevants pel coneixement de la realitat del 
barri.  
 
Haurem de preparar presentacions, treballant en petits grups per tal de comunicar a la 
resta del gran grup els resultats dels nostres estudis. Cada grup elaborarà murals que 
siguin la base de la presentació.  
 
 
Escenari: La meva família i jo 
 
Nivell: 2n d‘ESO. 
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Per començar el nou curs, l‘alumnat de segon estudiarem la família. Individualment, 
hem d‘elaborar el nostre arbre genealògic amb les tres darreres generacions i posar el 
nom dels diferents membres de la família, les edats, així com les relacions de parentiu. 
Com que tenim companys i companyes de diferents països, buscarem els noms 
d‘aquest parentius en diferents idiomes i construirem frases de presentació i descripció 
utilitzant els arbres i els parentius.  
 
Elaborarem textos descriptius i narratius sobre l‘origen de la nostra família i sobre 
successos històrics importants que hagin viscut els avis, els pares o els tiets. 
 
Elaborarem gràfics amb les edats dels pares, de les mares, els avis i les àvies de tota 
la classe, el nombre de germans i germanes, i utilitzarem algunes de les variables 
estadístiques senzilles en el seu estudi.  
 

 

Els elements que cal tenir en compte 

 
Activitat 1 (40 minuts) 

 
El full adjunt és un exemple d‘un centre que ha definit tota una sèrie d‘escenaris 
diferents al llarg dels cursos o dels cicles i dels diferents trimestres de cada curs. Per 
planificar una programació d‘aquest estil cal tenir en compte tot un seguit d‗aspectes 
que ens ajudaran durant el procés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treball individual (5 minuts) 

 
En l‘esquema superior pensa què caldria tenir en compte per fer una programació 
anual basada en situacions-  problema. Els quadres en blanc són orientatius i et poden 
ser d‘utilitat a l‘hora de situar el que cal tenir en compte. 
 
 
 

PROGRAMACIÓ  
ANUAL  

BASADA EN  
SITUACIONS-  
PROBLEMA 
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Contrast en petit grup (25 minuts) 

 
Formeu ara grups de 3 o 4 persones el més heterogenis possible (persones de 
diferents cicles o d‘àrees diferents) i intenteu fer una síntesi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fem ara el contrast amb el model teòric aportat per la persona formadora. Compareu 
el vostre esquema d‘acció amb el model aportat i contesteu les següents preguntes: 
 

Què ens agrada? 
      Què trobem a faltar? 
      Què trauríem?  
 
 
Posada en comú final (10 minuts) 

Cada grup comunica el seus resultats. Caldrà plasmar tota la complexitat de l‘acció en 
forma d‘esquema global. 
 
 
 

PROGRAMACIÓ  
ANUAL  

BASADA EN  
SITUACIONS-  

PROBLEMA 
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PROGRAMACIÓ

ANUAL 

BASADA EN 

SITUACIONS 

PROBLEMA
METODOLOGIA DE TREBALL

• Projectes

• Resolució de problemes

• Cicles d‘aprenentatge

• Elements per incrementar

la autonomia de l‘alumnat 

• Treball cooperatiu

TEMPORALITZACIÓ

• Distribució per cursos o cicles

• Distribució per trimestres

• Durada  de cada situació

plantejada

ESCENARIS DE PARTIDA

Relacionats amb:

• La persona i/o  les 

relacions interpersonals

• El medi

• Aspectes emergents 

• Situacions acadèmiques 

o laborals

ÀREES IMPLICADES

• Quines àrees s‘impliquen 

en cada escenari?

• Què n‘aporten?

• Quins continguts?

• Quines competències?  

AVALUACIÓ

• Què avaluarem

• Com ho farem

• Amb quins criteris

DOCUMENTS

DE REFERÈNCIA

• Currículum

• Indicadors 

competencials

 
 
Activitat 2 (3 hores aproximadament) 

 
1. Treball en grups (3 o 4 persones) heterogenis, formats per professorat de cicles 

(primària) o àrees diferents (secundària). L‘objectiu de cada grup és, tenint com a 
marc de referència l‘esquema definit en l‘activitat 1, fer una proposta de 
programació anual basada en situacions-problema. 

 
2. Cada grup exposa de forma argumentada el seu projecte i el presenta amb una 

transparència, utilitzant un powerpoint... Les propostes (en paper) queden 
exposades al gran grup. 

 
3. Cada persona disposa d‘enganxines de tres colors (verd, blau o vermell) per 

col·locar al costat de cada proposta el grau d‘acord amb què està disposat a 
impulsar-la o no (verd, si s‘està totalment d‘acord, blau si hi ha dubtes i vermell si 
no s‘està d‘acord). Els membres d‘un petit grup no marquen la seva proposta (se 
suposa que ja hi estan d‘acord). 

 
Conforme avança l‘activitat es poden afegir colors, delimitar el nombre de propostes, 
modificar-les, en funció de com evoluciona el procés. En acabar es pot veure quina és 
la proposta que té més consens. 
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Instrument S – P 4. Completem la programació anual 

 

Nom del recurs Completem la programació anual 

Tipus de recurs 

Per treballar en petit grup, utilitzant els mateixos grups 
heterogenis que s‘han constituït anteriorment dins d‘un equip 
docent, un equip de cicles o una comissió pedagògica. 
 
Caldrà disposar del currículum oficial del nivell o nivells que 
s‘estiguin programant 

Descripció 

 
1. La persona formadora pot aportar, com a exemple, un tipus de 
graella de treball com la que s‘adjunta. Aquí només es presenta la 
graella d‗un curs (1r ESO). Cal tenir en compte que s‘haurien de 
fer més graelles pels diferents cursos o cicles que s‘hagin de 
programar. El grup ha de consensuar primerament aquest tipus 
de graella, una de diferent o un altre instrument on se sentin 
còmodes, així com els aspectes que s‘han de reflectir, sempre 
tenint en compte l‘esquema d‘acció (SCOBA) definit en l‘activitat 
anterior. 
 
2. Cal repartir la feina, per tant la proposta seria dividir el nombre 
d‘escenaris definits anteriorment entre el nombre de grups de 
treball. Les preguntes que cada grup haurà de contestar són les 
següents: 

 Quines àrees han d‘intervenir per abordar l‘estudi de 
l‘escenari en qüestió? Justificar la decisió 

 Quins continguts curriculars es treballaran en cada cas? 

 Quines situacions-problema es podrien treballar en cada 
cas i en cada àrea? 

 Quant de temps del trimestre s‘utilitzaria en cada cas per 
estudiar els escenaris? 

 
Una de les tasques que pot contribuir a l‘inici d‘aquesta concreció 
és el que hem anomenat ―mirades competencials‖ dels escenaris. 
Són breus narracions, escrites des de l‘òptica de l‘alumne/a que 
pretenen esbrinar què hi pot haver de rellevant per a ell/ella en 
aquell context concret. Aquesta reflexió hauria de facilitar la 
programació i disseny de les activitats didàctiques vinculades a 
cada situació–problema, tenint com a referent aquelles 
competències i subcompetències que són rellevants per a 
l‘alumnat. S‘adjunten 4 exemples diferents de ―mirades 
competencials‖. 
 
3. Les propostes de treball de cada grup es poden penjar en el 
moodle en forma de debat en un fòrum per tal de compartir les 

feines fetes. 
 
4. Cada grup presenta el resultat del seu treball a la resta.  
Seria convenient que el grup disposés d‘alguna graella d‘escolta 
activa durant les exposicions dels diferents subgrups. Aquesta 
graella podria fer referència a les següents preguntes 



 Àrea de Programes de Formació 

      Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

GRUP TÈCNIC en Pràctica Reflexiva                            68  Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
Assessorament en programació per competències 

 

metacognitives: 

 Què m‘ha agradat més? Per què? 

 Què és el que comparteixo del que es diu? 

 Quins aspectes caldria millorar? 
 
5. Posada en comú final  
 
6. Elaboració del document final consensuat que caldria penjar en 
el moodle. 

 

Moment del procés L‘activitat correspon a un moment de redescripció de la pràctica. 

Utilitat.  
Què desencadena? 

 
El grup de formació constitueix comissions d‘estudi que tenen 
encàrrecs a fer. Cada subgrup o comissió ha de treballar en 
funció del marc de referència (SCOBA) i l‘instrument definit per tal 
programar les diferents situacions problema. 
 

Tipus de formació 
Presencial amb treball en grup i amb una part de treball autònom 
Ús del moodle per obrir debats en forma de fòrum i penjar 
materials elaborats pels subgrups de treball. 

Material 

Graelles per fer la programació. 
La persona formadora pot elaborar (o no) una pauta d‘escolta 
activa per al moment de la presentació dels resultats de les 
comissions d‘estudi. 

Temporització total 3 – 4 hores 
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Completem la programació anual 

 
Seqüència d‘activitats a realitzar: 
 
1. El punt de partida d‘aquesta activitat pot ser un exemple de graella de treball com 

la que s‘adjunta, aportada per la persona formadora i que correspon a un únic curs 
(1r ESO). Cal tenir en compte que s‘haurien de fer més graelles per als diferents 
cursos o cicles que s‘hagin de programar. El grup ha de consensuar aquest tipus 
de graella, una de diferent o un altre instrument on se sentin còmodes, així com els 
aspectes que s‘han de reflectir, sempre tenint en compte l‘esquema d‘acció 
(SCOBA) definit en l‘activitat anterior. 

 
2. Cal repartir la feina, per tant la proposta seria dividir el nombre d‘escenaris definits 

anteriorment entre el nombre de grups de treball. Les preguntes que cada grup 
haurà de contestar són les següents: 

 

 Quines àrees han d‘intervenir per abordar l‘estudi de l‘escenari en qüestió? 
Justificar la decisió 

 Quins continguts curriculars es treballaran en cada cas? 

 Quines situacions problema es podrien treballar en cada cas i en cada àrea? 

 Quant de temps del trimestre s‘utilitzaria en cada cas per estudiar els 
escenaris? 

 
3. Les propostes de treball de cada grup es poden penjar en el moodle en forma de 

debat en un fòrum per tal de compartir les feines fetes. 
 
4. Cada grup presenta el resultat del seu treball a la resta.  
 
Seria convenient que el grup disposés d‘alguna graella d‘escolta activa durant les 
exposicions dels diferents subgrups. Aquesta graella podria fer referència a les 
següents preguntes metacognitives: 
 

 Què m‘ha agradat més? Per què? 

 Què és el que comparteixo del que es diu? 

 Quins aspectes caldria millorar? 
 
5. Posada en comú final  
 
6. Elaboració del document final consensuat que caldria penjar en el moodle. 

 
Aquest document final és la graella de programació anual a la qual fa al·lusió el títol de 
l‘activitat. 
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1 ESO  1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 

Escenaris 
Àrea 

 Com és l’IES? El barri La ciutat 

Llengua 
catalana 

Situació–
problema 

 
 

 
 

Continguts 
 
 
 

 

 

Llengua 
castellana 

Situació–
problema 

 
 

 
 

Continguts 
 
 
 

 
 

Matemàtiques 

Situació–
problema 

  
 

Continguts   

 

Ciències 
Socials 

Situació–
problema 

 
 

 
 

Continguts 

 
 
 
 

 

 

Ciències 
naturals  

Situació–
problema 

  
 

Continguts   
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1 ESO  1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 

Escenaris 
Àrea 

 Com és l’IES? El barri La ciutat 

Tecnologia 

Situació–
problema 

   

Continguts  
 
 
 

  

Llengua 
estrangera 

Situació–
problema 

 
 

  

Continguts  
 
 
 

  

Música 

Situació–
problema 

 
 

  

Continguts  
 
 
 

  

Ed. Visual i 
Plàstica 

Situació–
problema 

 
 

  

Continguts  
 
 
 

  

Educació 
Física 

Situació–
problema 

 
 

  

Continguts  
 
 
 

 
 
 

  

 
 

1 ESO  1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 

Escenaris 
Àrea 

 Com és l’IES? El barri La ciutat 

Tutoria 

Situació–
problema 

 
 

  

Continguts 
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Instrument S – P 5. Com ho portarem a l’aula? 

 

Nom del recurs Com ho portarem a l’aula? 

Tipus de recurs  Fitxa de treball 

Descripció 

 
Individual (3 minuts): El professorat disposa de tres minuts per a 

plasmar les seves creences implícites sobre el significat de la 
metodologia en el cas de l‘estudi de situacions-problema. La 
limitació és que s‘han de plasmar només paraules o missatges 
amb un màxim de tres paraules.  
 
Petit grup (7 minuts): Es formen grups heterogenis de 4 o 5 
persones que han de contrastar les aportacions dels diferents 
membres del grup i han de fer-ne una síntesi. 
 
Posada en comú (10 minuts): Cada grup comunica els seus 
resultats i la persona formadora els recull.  
Després el o la formadora farà un retorn que constituirà el punt de 
partida referencial pel que fa a metodologia. El o la formadora 
haurà de tenir en compte el contingut de l‘SCOBA. 
 

Moment del procés 

 
La persona formadora fa una petita introducció per contextualitzar 
l‘activitat. Després de consensuar el desplegament de les 
situacions-problema en cadascun dels cicles o cursos i les 
aportacions de cada àrea, caldrà tenir en compte com serà la 
intervenció metodològica.  

 
Fase d‘autoanàlisi prèvia al treball sobre la metodologia 
 

Utilitat.  

Què desencadena? 

 
Es treballa la representació gestàltica que cada persona plasma a 

la resposta de forma gairebé intuïtiva i sense elaborar massa. 
Important limitar molt el temps de la primera fase i el fet que els 
conceptes que individualment es plasmin siguin o bé paraules 
clau o bé frases amb un màxim de tres paraules.  
  

Tipus de formació   Presencial 

Material   Fitxes de treball per a cada participant. 

Temporització total   20 minuts 
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Com ho portarem a l’aula? 
 
Cal pensar ara en la metodologia de treball: Com ho farem? Quines estratègies 
utilitzarem? Com organitzarem l‘aula? 
 
Intentarem ara fer un mapa col·lectiu amb els aspectes, estratègies, pautes que 
considerem importants a l‘hora d‘organitzar una programació basada en situacions 
problema. 
 
 
Treball individual (3 minuts) 
Reflexiona per plasmar en forma d‘aspectes–clau (d‘una a tres paraules com a màxim 
per a cada aspecte) els trets que per a tu defineixen una bona metodologia de treball a 

l‘aula. Utilitza l‘esquema adjunt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

METODOLOGIA 
DE 

TREBALL 



 Àrea de Programes de Formació 

      Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

GRUP TÈCNIC en Pràctica Reflexiva                            74  Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
Assessorament en programació per competències 

 

Treball en petit grup (7 minuts) 

 
Organitzats en grups de composició heterogènia (diferents àrees, cicles,...) de 4 o 5 
persones contrasteu les vostres anàlisis individuals i elaboreu un mapa col·lectiu en 
forma sintètica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  METODOLOGIA 
DE 

TREBALL 
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Posada en comú 

 
Comunicació dels resultats de tots els grups. Anoteu els aspectes globals en 
l‘esquema adjunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 METODOLOGIA 
DE 

TREBALL 
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Instrument S – P 6. Activitats adequades a les situacions-problema 

 

Nom del recurs Activitats adequades a les situacions–problema 

Tipus de recurs  Fitxa de treball 

Descripció 

 
L‘activitat s‘inicia demanant als i les assistents que pensin i 
descriguin individualment alguna activitat didàctica seva que pugui 
ser adequada per incloure a la programació basada en situacions–
problema que s‘ha elaborat en altres sessions de l‘assessorament. 
 
Posteriorment, en grups petits homogenis (per cicles en el cas de 
primària i per matèries en el cas de secundària), es fa una posada 
en comú de les activitats i s‘analitzen les seves característiques. 
 
En una tercera fase es posen en comú i en consensuen les 
característiques d‘aquestes activitats (indicadors de riquesa 
competencial adequats al format concret de les situacions–
problema). 
 
Al final de l‘activitat i novament de forma individual primer i en petits 
grups homogenis després, es demana que es faci una relació de 
totes les activitats que ja coneixen o duen a la pràctica, que, 
modificades si s‘escau, es podrien encabir a la programació basada 
en situacions–problema concreta que s‘està treballant.  
 

Moment del 
procés 

Contrast entre bones pràctiques competencials i a l‘inici de la fase 
de redescripció. 

Utilitat.  

Què 
desencadena? 

 
L‘activitat té bàsicament quatre objectius: 
 

 Revisar quines activitats didàctiques ja es duen a terme que, 
íntegrament o després de ser modificades, poden incloure‘s 
dins de la programació basada en situacions–problema que 
s‘ha dissenyat. 

 Motivar els i les docents a partir de la comprovació que la 
programació basada en situacions–problema no implica 
haver de començar totalment de nou.  

 Consensuar els criteris de selecció i modificació d‘activitats 
didàctiques per tal de incloure-les convenientment en el marc 
d‘una programació basada en situacions–problema. 

 Iniciar el procés de reelaboració d‘activitats. 
 

Tipus de formació Presencial.  

Material 
Fitxa de treball del document. 
 

Temporització 
total 

2 hores presencials 
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Activitats adequades a les situacions–problema 

 
Elaborar un projecte anual de programació per competències basat en situacions–
problema pot fer-nos pensar en el fet d‘haver de partir de zero a l‘hora de decidir 
quines activitats didàctiques haurem de portar a l‘aula. Això, no necessàriament ha de 
ser així, sinó que sovint trobarem activitats que ja utilitzem o que coneixem que ens 
poden ser útils en el context d‘aquesta programació. 
 
Caldrà revisar quines activitats ens poden ser útils i especialment quins criteris fem 
servir per triar aquestes activitats.  

 
Treball individual (10 minuts) 
 
Pensa en una activitat que habitualment utilitzis, o que coneguis, que creguis que és 
adequada per a la programació basada en situacions–problema que heu estat 
treballant en sessions anteriors. Fes-ne una breu descripció: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quines són les característiques d‘aquesta activitat que la fan adequada per a aquesta 
programació? 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 
 
Treball en petit grup (25 minuts) 

 
Feu una posada en comú de l‘activitat triada individualment. Busqueu-ne aspectes 
comuns així com la seva coordinació en el context de la programació: 
 

 Quines característiques tenen en comú? 

 A quin escenari dels programats es poden incloure? 

 Es poden connectar o coordinar d‘alguna manera les diferents activitats 
presentades? (Formen part de situacions–problema relacionades o bé de la 
mateixa situació–problema? Es poden enllaçar d‘alguna manera? Poden 
transformar-se en una activitat interdiscilinar més àmplia? En quin ordre caldria 
fer-les?)  
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Feu una síntesi d‘aquests aspectes per poder-ho comunicar al grup. Per acabar 
busqueu les característiques comunes d‘aquestes activitats.  
 
Per a nosaltres les principals característiques de les activitats que hem triat, que les 

fan adequades per a la vostra programació basada en situacions–problema són: 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 
 
Posada en comú 

 
Comunicació dels resultats de tots els grups. Anoteu els aspectes globals de la tasca 
que s‘hagin consensuat. 
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Inventari d’activitats adequades a les situacions–problema 

 
Abans d‘iniciar un Pla d‘Acció per elaborar la programació per competències basat en 
situacions–problema i les seves activitats didàctiques, pot ser molt motivador tenir una 
visió global de la totalitat d‘activitats que ja tenim o coneixem que, més o menys 
modificades, podrem encabir dins de la programació.  
 
Treball individual (5 minuts) 

 
Fes una relació d‘activitats que et serien fàcils d‘utilitzar en el context de la 
programació que esteu elaborant, les quals compleixin les característiques que abans 
heu consensuat:  

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 
 
 
Treball en petit grup (35 minuts) 
 
Feu una posada en comú de la relació d‘activitats elaborada individualment. Intenteu 
encabir-les de forma coordinada a la graella de programació que heu elaborat a 
l‘activitat 1.4.1. 
 
Haureu de tenir en compte el seu lligam en base a les famílies de situacions-problema 
a les quals pertanyen.  
 
 
Posada en comú 
 
Cada subgrup haurà d‘explicar les activitats seleccionades i la seva ubicació. A 
mesura que els diferents subgrups exposin la seva tasca, cal que aneu fent la revisió 
del lligam entre les diferents propostes per anar construint, mica en mica i en comú, 
una primera aproximació a les activitats de les que d‘entrada es disposa, tot i que en 
moltes ocasions caldrà modificar-les.  
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Instrument S – P 7. Les seqüències d’activitats didàctiques lligades a la 
resolució de situacions–problema 
 

 

Nom del recurs 
Les seqüències d’activitats didàctiques lligades a la resolució 
de situacions–problema. 

Tipus de recurs 

Document teòric per la persona formadora. Pot utilitzar-se també 
com a documentació aportada durant la fase de redescripció dels 
assessoraments sobre la programació per competències basada 
en situacions–problema. 

Descripció 

 
Els continguts del document inclouen: 
 

 L‘aprenentatge durant la resolució de situacions–problema. 

 Les fases de la resolució d‘una situació–problema: 
o Presentació de la situació–problema. 
o Identificació del problema o problemes a  resoldre. 
o Valoració de coneixements i recursos per resoldre la 

situació–problema. 
o Fase de treball individual. 
o Elaboració de la tasca grupal. 
o Aplicació a una situació–problema relacionada.  

 Bibliografia. 
 

Moment del 
procés 

Durant la fase de redescripció pel formador/a o bé per lliurar a les 
persones assistents en el mateix moment.  

Utilitat.  
Què 
desencadena? 

 
Serveix per pautar la seqüència d‘activitats didàctiques vinculades 
a la resolució d‘una situació–problema. Pretén donar una relació de 
tasques a realitzar en base als objectius didàctics generals a 
assolir per cadascuna de les fases que es defineixen que són 
coherents amb el cicle didàctic. Descriu, per tant, les fases a 
realitzar i dóna pistes sobre l‘organització i gestió d‘aula més 
adequada per a cadascuna d‘elles.  
 

Tipus de formació 
Preferentment no presencial. S‘utilitzen entre dues sessions de 
treball i s‘analitza com a tasca.  

Material Fulls en paper o arxiu del propi document. 

Temporització 
total 

1 hora no presencial (lectura i anàlisi del document)  
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Les seqüències d’activitats didàctiques lligades a la resolució de situacions–
problema 
 
El present document pretén aprofundir en la posada en pràctica d‘una programació 
didàctica basada en situacions–problema. Tal com s‘indica al Quadre de síntesi sobre 
les diverses metodologies d‘ensenyament-aprenentatge d‘aquest document (pàgina 
104) hi ha diverses metodologies de treball que permeten dur a terme aquest procés. 

Dues de les metodologies allà esmentades són coherents amb la proposta 
metodològica que ara explicarem: 
 

 Aprenentatge basat en problemes (ABP). 

 Treball per projectes. 
 
Aquestes metodologies han d‘estar englobades en el marc de la pedagogia de les 
situacions-problema perquè siguin efectives i competencials. 
 
L’aprenentatge durant la resolució de situacions–problema  

 
La seqüència que ara presentarem pretén que l‘alumnat desenvolupi uns processos 
d‘aprenentatge força diferents de la metodologia tradicional. Si habitualment es parteix 
dels continguts per, en el millor dels casos, proposar als i les alumnes una aplicació 
dels mateixos en acabar la seqüència d‘activitats, el plantejament basat en situacions–
problema és totalment diferent. La presentació d‘una situació que cal resoldre i l‘anàlisi 
de necessitats lligades a la seva resolució seran les que condueixin cap als continguts 
de les matèries implicades, perquè l‘alumnat haurà de mobilitzar-los per portar a terme 
amb èxit la tasca. D‘aquesta manera els continguts cobren sentit en el context 
específic en el qual s‘han presentat, sempre amb un criteri operatiu lligat a la resolució 
de la situació–problema presentada. 
 
El tipus de processos d‘aprenentatge que comporta aplicar aquest tipus de 
metodologia en grups cooperatius està més a prop de l‘aprenentatge no formal, que 
les persones duem a terme a la nostra vida quotidiana, que de les metodologies 
escolars més freqüentment utilitzades. Cal tenir present que aquest és un aspecte molt 
positiu, doncs fomenta clarament l‘autonomia de l‘alumnat i el fa més competent per 
continuar amb el seu procés d‘aprenentatge, fins i tot després de finalitzar la seva 
escolarització.  
 
 
Les fases de la resolució d’una situació–problema 
 

 Presentació de la situació–problema: el primer pas a realitzar és presentar a 

l‘alumnat la situació–problema específica que es treballarà. Estarem, per tant, 
definint un determinat context en el qual hi ha una tasca o una sèrie de tasques a 
realitzar plantejades en forma de pregunta, encàrrec, acció a realitzar, etc. 
Diversos tipus de suport poden ser útils per a aquesta tasca: una notícia o text, una 
carta, un vídeo, un anunci, etc. (El powerpoint sobre els contextos i el seu ús 

didàctic pot aportar algunes idees i exemples per a aquesta fase). 
 

 Identificació del problema o problemes a resoldre: per avançar de forma 

segura cal garantir que la totalitat de l‘alumnat hagi entès la situació problema i la 
tasca o tasques que se‘ls demanen. Per fer això cal: 

 
o Que l‘alumnat expliciti individualment què entén i que no entén de la 

situació que es presenta, així com quina és la tasca clau a realitzar. 
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o Que els grups d‘alumnes posin en comú i discuteixin, en els petits grups (3 
– 4 alumnes) en els quals treballaran, què és el que cada membre de grup 
ha escrit, per posteriorment elaborar un document per exposar a la totalitat 
del grup–classe. 

 
o Fer una posada en comú de les aportacions de cada grup i discutir els 

aspectes que calgui. En aquesta fase i l‘anterior es generen processos 
d‘autoregulació importants. El o la docent poden conduir aquests processos 
de tal manera que tots els grups iniciïn les seves tasques en les millors 
condicions possibles. 

 

 Valoració de coneixements i recursos per resoldre la situació–problema: En 
aquesta tercera fase hi ha 3 accions molt clares que l‘alumnat ha de dur a terme: 

 

o Valorar el que sap i el que no sap sobre la situació–problema que es 
planteja. 

 

o Analitzar de quins recursos disposa per cercar el que no sap. 
 

o Planificar les tasques a realitzar per resoldre la situació–problema, tenint en 
compte la valoració i els anàlisis anteriors.  

 
Al final d‘aquesta fase el o la docent podrà valorar la coherència de la planificació 
elaborada per cada grup de manera que, si és necessari, orienti a l‘alumnat per tal 
que desenvolupi adequadament la seva tasca. 
 
Normalment els i les alumnes no tenen costum de treballar d‘aquesta manera i, per 
això, en un principi, aquesta fase ha de ser clarament guiada pel docent en 
diversos aspectes: 

 En la valoració d‘aspectes coneguts i desconeguts: mitjançant algun 
document on els i les alumnes s‘hagin de plantejar preguntes com: 

o Què hem de fer? 
o Per què ho hem de fer? 
o Com ho hem de fer? 
o Què ens fa falta per fer-ho? 
 

 En la recerca de recursos: posar a la disposició dels i les alumnes aquells 
que els poden ser més útils, així com orientar en els procediments per 
cercar informació (biblioteca del centre o de l‘aula, aula d‘ordinadors, webs 
específiques, etc.). 

 
A mesura que els grups–classe són més experts en la metodologia que aquí es 
proposa, és aconsellable anar deixant més obertes les tasques a realitzar durant 
aquesta fase de manera que l‘autonomia de l‘alumnat vagi en augment. 

 

 Fase de treball individual: de la planificació elaborada per cada grup al final de la 

fase anterior se‘n deriven tasques diversificades que els i les alumnes han de 
realitzar de forma individual. Al principi d‘aquesta fase el o la docent hauria de 
vetllar perquè la tasca específica que ha estat assignada a cada alumne o alumna 
sigui mínimament assumible tenint en compte les seves capacitats.  
Depenent del grau d‘autonomia de l‘alumnat i de la diversitat existent a l‘aula es 
poden establir mecanismes de control i autoregulació de les tasques a realitzar fent, 
per exemple, que els i les alumnes elaborin individualment un petit pla de treball i 
que el mostrin i discuteixin amb el o la docent, abans de començar a treballar.  
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També és important establir mecanismes d‘interacció dins del grup de manera que 
els diferents membres del grup siguin també responsables de la tasca individual 
dels altres i es puguin establir així mecanismes de consulta i ajut quan sigui 
necessari. 
 

 Elaboració de la tasca grupal: Ja que les tasques han estat diversificades, la 

darrera fase obligatòria del procés s‘inicia amb la comunicació de la tasca 
individual, elaborada per cada component del grup, a la resta del grup. Convé 
explicar i justificar què ha fet, com i per què ho ha fet. Aquest procés es pot guiar 
amb algun full de treball, si els grups són poc experts en aquesta metodologia de 
treball o bé quan la complexitat de les tasques individuals sigui gran. Aquest és un 
dels moments adequats per aplicar instruments de coavaluació de tasques en cas 
que es cregui convenient (és recomanable fer-ho i molt coherent amb la 
metodologia global de treball per competències que estem plantejant). 
 
També en aquest moment és recomanable incorporar mecanismes que permetin 
als membres de cada grup fer propostes de millora a les tasques fetes pels seus 
companys i companyes (els fulls de coavaluació són sovint un bon instrument per 
realitzar-ho). 
 
Durant la segona part d‘aquesta darrera fase, es desenvolupa l‘activitat més 
important de tot el procés: cada grup ha de preparar, a partir de les tasques 
individuals que s‘han realitzat, la comunicació de resultats que és, en realitat, la 
seva resolució de la situació–problema que se‘ls va plantejar d‘entrada. Aquesta 
comunicació pot adoptar formes molt diverses: presentació amb ordinador, pòster o 
mural, document escrit, etc. 
 
Habitualment es convenient pautar què és el que volem que cada grup comuniqui, 
indicant aquells aspectes clau que han de comunicar, com: quin problema estem 
resolent, com l‘hem afrontat, quina informació i recursos hem consultat, quines són 
les nostres conclusions (solució o solucions a la situació plantejada), què ens ha 
semblat la tasca realitzada. 

 
Aplicació a una situació–problema relacionada: una fase addicional que pot 

incloure‘s en la metodologia proposada i que és coherent amb el cicle d‘aprenentatge 
és la realització d‘una activitat final en grup que pertany a una situació–problema 
diferent però de la mateixa família. L‘objectiu clau és l‘aplicació dels continguts 
(integrant conceptes, procediments i actituds) treballats per l‘alumnat en les fases 
anteriors a un context diferent. Com en la primera fase de la seqüència anterior, 
aquesta aplicació es pot realitzar a partir de formats força diversos d‘activitats 
d‘aprenentatge. 
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Instrument S – P 8. Programar una situació–problema 
 

Nom del recurs Programar una situació–problema 

Tipus de recurs 
Presencial: Individual i en petit grup dins d‘un treball per cicles o en 
una comissió pedagògica o en un equip docent 

Descripció 

 

 Fase I: Escollir una activitat d‘aprenentatge amb possibilitats de 
transformar-la en una situació–problema 

El professorat pensa una activitat d‘aprenentatge realitzada a la seva 
aula i que pot ser una tasca competencial, l‘analitza des del punt de 
vista de la seva programació i la contrasta amb un company o una 
companya. 

 Fase II: Com programar una situació-problema? 

El professorat ha de reflexionar sobre quins serien els passos i les 
decisions que caldria dur a terme en el disseny o enriquiment d‘una 
programació a partir d‘una situació-problema. 

Com a recurs de la persona formadora es disposa d‘un model de 
graella que pot servir d‘orientació en el procés de formació, però que 
no pretén ser excloent. Cada grup haurà d‘arribar allà on pugui i haurà 
de consensuar el model de programació que el seu cicle formatiu 
permeti. 

El model de graella incorpora vuit passos, que coincideixen amb les 
vuit etapes que nosaltres considerem; evidentment, el nombre 
d‘etapes es pot modificar en funció de la via de treball que el grup es 
doni, però el fet de posar vuit ajuda de forma implícita a acceptar 
millor la possible proposta que arribarà posteriorment. 

És important, tot i que és difícil, que el professorat aporti arguments i 
justificacions a les propostes que es facin. 

 Fase III: Què diuen els experts? 

Aquesta activitat comença amb un petit contrast amb la teoria: es pot 
utilitzar la presentació ―Pedagogia de situacions problema‖ que 
ajudarà a veure què és el que s‘ha de considerar a l‘hora de 
programar a partir de situacions–problema. 

En una segona part, el treball consisteix a contrastar el model aportat 
per la persona formadora amb el marc de referència que el grup ha 
definit en la fase I. Al final s‘ha d‘aconseguir que el grup faci seva una 
base d‘orientació per a l‘acció de programar.  

El model de graella que s‘adjunta incorpora les diferents etapes del 
procés, així com justificacions o argumentacions que poden ajudar a 
la persona formadora durant el procés reflexiu. 

 Fase IV: Dur a terme el pla d‘acció:  

Organitzats en grups, cal programar una situació–problema a partir 
d‘un dels escenaris plantejats a la programació anual. 

El treball es farà parcialment de forma presencial i de forma 
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autònoma, obrint un espai comú o fòrum al moodle per compartit els 

materials. Caldrà fer un seguiment del treball fet per cada grup i una 
presentació de les programacions per part de cada subgrup a la resta 
del grup. 

No es planteja cap fitxa de treball per a la realització d‘aquesta fase. 

Moment del 
procés 

Durant la fase de contrast del procés, però condueix clarament a la 
redescripció de la pràctica. 

Utilitat.  
Què 
desencadena? 

  
L‘objectiu d‘aquesta activitat és ajudar al grup a la redescripció de la 
pràctica docent en el tema de la programació a partir de situacions–
problema. Es tracta de treballar sempre en la zona de 
desenvolupament proper i partir de les expectatives i coneixements 
que es puguin plasmar i contrastar. No es tracta de conduir 
necessàriament al model de referència que té el formador o la 
formadora sinó de conduir al grup en el procés de construcció i 
apropiació d‘una forma de treball que faciliti la posterior programació. 
De fet, tot ha de conduir a construir una base d‘orientació que ajudi en 
el posterior disseny del pla d‘acció.  
 

Tipus de 
formació 

Presencial i autònom 

Material 
Les fitxes de treball que ajuden el procés de reflexió (Com programar 
una situació problema? i què diuen els experts?)  

Temporització 
total 

 
4 hores 20 minuts 
Fase I i II: 1h 10 minuts 
Fase III: 1 h 10 min 
Fase IV: 2 hores 
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Fase I: Escollir una activitat d’aprenentatge amb possibilitats de transformar-la 

en una situació–problema  
 
Individual (5 minuts) 
 

1. Descriure breument una activitat d‘aprenentatge realitzada a l‘aula que pot estar 
molt propera a una tasca competencial perquè es pot identificar com a una bona 
pràctica docent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Analitzar l‘activitat des del vessant de la programació, per destriar-ne els aspectes 
essencials que la perfilen i generalitzar-los. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En parella (10 minuts) 
Compartir i contrastar les activitats d‘aprenentatge escollides i els elements destriats 
de la programació. Posar en comú els aspectes generals que han sorgit de l‘anàlisi 
feta individualment. 
 
Després passarem a la segona fase que l‘encetarem altre cop amb la reflexió 
individual, però des de l‘enriquiment del treball per parelles. 
 
 
Fase II: : Com programar una situació–problema? 
 
Segons diu la investigació i la pròpia experiència docent, tota lliçó ha de ser una 
resposta. Només s‘integra un element nou a la nostra xarxa de coneixements si aquest 
és, d‘una manera o altra, una solució a un problema que volem resoldre… Les tasques 
d‘aprenentatge que organitzem seran eficaces si permeten que les respostes puguin 
ser construïdes per les i els aprenents i integrades així en la seva xarxa cognitiva. 
 
Individual (7 minuts) 

 
Durant el procés de disseny de la programació d‘una situació problema adreçada a 
aconseguir que l‘alumnat aprengui el que hem decidit, i pensant tant en les i els 
nostres alumnes com en els continguts i les competències hi ha una sèrie de decisions 
a prendre... 
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1. Les més importants serien: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. Numera-les segons el seu ordre lògic d‘execució. 
 
 
 
 
 
 
 
En petit grup (20 minuts) 

Ompliu a la graella, primer les dades bàsiques (des del curs fins al nom de la situació-
problema).  
 
Després d‘explicar-nos l‘ordre d‘elaboració que hem triat individualment i de parlar-ne, 
acordem que la seqüència d‘elaboració seria: (Columna ―Etapes...‖). Justifiqueu 

cadascuna de les etapes que proposeu 
 

CURS:              TRIMESTRE: 

MATÈRIA O CICLE:        

Escenari on s‘emmarca 
 

Situació–problema específica: 
 
 

Etapes (decisions a prendre) Això ho justifiquem perquè ... 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

6. 
 

 

7. 
 

 

8.  
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Posada en comú (25 minuts) 

 
Cada grup exposa el seu esquema bàsic de treball i intentem plasmar quins són els 
punts de consens, és a dir, les etapes que tothom considera bàsiques i un ordre de 
treball conjunt. 
 

CURS:              TRIMESTRE: 

MATÈRIA O CICLE:        

Escenari on s‘emmarca 
 

Situació–problema específica: 
 
 

Etapes (decisions a prendre) Això ho justifiquem perquè ... 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

5. 
 
 

 

6. 
 
 

 

7. 
 
 

 

8. 
 
 

 

 
 
Fase III: Què diuen els experts? 
 
Les persones formadores faran ara una breu exposició sobre el que representa avui 
dia treballar a l‘aula a partir de situacions-problema. Aquesta intervenció es pot fer a 
través d‘una lectura, una exposició amb una presentació de powerpoint...  

 
Treball individual (10 minuts) 
Una seqüència d‘intervenció, d‘acord amb el que hem treballat ara, podria ser la 
següent: 
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Etapes (decisions a prendre) 

1.Quin és el meu objectiu? 

 
 

2. Quina tasca proposaré? 

 
 
3. Quins obstacles o dificultats definiran a la tasca? 

 
 

4. Quins continguts treballarem? 
 
 

5. Com organitzaré la tasca? 

- Quins recursos, instruments,... 
- Treball individual i grupal 
- ... 

6. Quina seqüència d’activitats proposaré? 
- Valoració inicial 
- Desenvolupament 
- Aplicació 

7. Quines competències treballarem? 
 
 

8. Quins seran els criteris d’èxit? 

 
 

 
Comparo aquesta proposta amb l‘esquema bàsic de treball anterior: 
 

 No acabo d‘entendre: 
 
 
 
 

 De la nova proposta, incorporaria a l‘esquema anterior: 
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Treball en petit grup (20 minuts) 

Contrastem ara les reflexions individuals i elaborem la base orientativa del nostre 
treball, tot justificant cadascun dels passos a fer: 
 
 
 
 
 
 
CURS:              TRIMESTRE: 

MATÈRIA O CICLE:        

Escenari on s‘emmarca 
 

Situació–problema específica: 
 
 

Etapes (decisions a prendre) Això ho justifiquem perquè ... 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

5. 
 
 

 

6. 
 
 

 

7. 
 
 

 

8. 
 
 

 

 
Posada en comú final (30 minuts) 
Cada grup de treball aporta el seu model i es consensua una metodologia comuna de 
programació.  
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Recurs pel formador 
 
 

Etapes (decisions a prendre) Això ho justifiquem perquè 

1.Quin és el meu objectiu? 

 
 

Què vull que l‘alumnat adquireixi per 
avançar? 
... 

2. Quina tasca proposaré? 

 
 

Què hauran de fer per a dur a terme 
l‘objectiu? 
... 

3. Quins obstacles o dificultats definiran 

a la tasca? 
 
 

Quin dispositiu organitzaré per tal que es 
permeti, fent la tasca, l‘accés a l‘objectiu? 
... 

4. Quins continguts treballarem? 

 
 

Què necessitaran saber, saber fer...? 
... 

5. Com organitzaré la tasca? 

- Quins recursos, instruments... 
- Treball individual i grupal 
- ... 

Quins materials necessitaré reunir? 
Quines consignes hauré de donar per tal 
que l‘alumnat treballi amb els materials? 
... 

6. Quina seqüència d’activitats 

proposaré? 
- Valoració inicial 
- Desenvolupament 
- Aplicació 

Quines activitats proposaré que permetin 
avançar? 
Com asseguraré l‘autonomia de 
l‘alumnat? 
... 

7. Quines competències treballarem? 

 
 

L‘objectiu definit, respon a una necessitat 
rellevant? Quina? 
... 

8. Quins seran els criteris d’èxit? 

 
 

Com sabrem (l‘alumnat i jo) si es van 
assolint els aprenentatges? 
Quins són els criteris d‘avaluació? 
... 
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Segona Part 
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SCOBA: Aspectes bàsics d’una programació per competències 

El quadre o esquema que presentarem a continuació ens podria orientar a l‘hora de 
definir un marc des d‘on ens puguem sentir còmodes a l‘hora d‘encetar un 
assessorament per competències, i donar-lo a conèixer als i les assistents. Ens hem 
basat en Zabala (veure l‘esquema següent i la presentació disponible als recursos 
bibliogràfics generals) perquè ens ha semblat que recollia força les idees plantejades 
per nosaltres des del GTPR i per la mateixa Administració, amb els matisos 
corresponents. 

1. En primer lloc, el centre educatiu que assessorem. Podem dir aquí coses 
bàsiques que tots i totes podem compartir: implicació de l‘equip directiu; treball 
sobre equips docents concrets; una clara informació del que serà, farà i suposarà 
l‘assessorament; la clara consciència que haurà d‘haver-hi una persona que 
coordini, en el present de l‘assessorament i en el futur del mateix, l‘estela deixada 
per la formació, etc. Tot això amb un treball intens de dinàmiques grupals (veure 
Protocol General, pàgines 72 a 84). És a dir, hauríem de tenir en compte les 
estructures organitzatives i de relacions interpersonals que permeten que una 
organització aprengui. 

2. Les vies des d‘on s‘haurien de tractar les competències bàsiques: disciplinar, 

interdisciplinar, metadisciplinar. 

3. El bastiment que s‘hauria d‘aixecar, pel que fa a una programació per 

competències, en un centre educatiu. 

4. Les funcions d‘una programació per competències, entre les quals destacarem el 

fet que sigui un instrument de planificació i de reflexió, però també de comunicació 
dins del nostre entorn educatiu en múltiples nivells, i una ajuda imprescindible per 
construir el bastiment de la programació. 

5. Els criteris per a l‘elaboració de la programació per competències. És important ja 
que serviran a les persones que coordinin en el futur la continuïtat de les 
successives programacions. Evidentment, són vitals per a la formació, com deixa 
clar el model de famílies de situacions–problema. Reflectirien les línies bàsiques 
d‘actuació del centre educatiu, a partir de les quals podrien confegir el seu PEC si 
encara no el tenen, i alhora emmarcarien el treball de la programació per 
competències.  

6. El procés d’una acció competent està recollit per l‘Administració en el document 
Del currículum a les programacions, l‘origen del qual és Antoni Zabala (op. cit). 
Respon a un microcicle.  

El que ens proposa en Zabala és el següent: 
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5

Procés d’una acció competent

Situació real
que ens obliga a intervenir i qüestiona o planteja problemes que s’han de resoldre

ACTUACIÓ FLEXIBLE 

I ESTRATÈGICA

ESQUEMA 

D’ACTUACIÓ A
ESQUEMA 

D’ACTUACIÓ B
ESQUEMA 

D’ACTUACIÓ C

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ

SELECCIÓ ESQUEMA 

D’ACTUACIÓ

ESQUEMA 

D’ACTUACIÓ D

Fets Conceptes Procediments Actituds

 
En tot cas, qualsevol seqüència parteix d‘una situació real (o simulació d‘una 
situació real, plausibilitat); s’analitza tot mirant els seus components; es busquen 
criteris per a resoldre el conflicte amb estratègies teòriques, pràctiques, 
exemplificacions de models, estructuració del problema, etc.; i es proposa una 
solució (o solucions possibles). Això porta a la transferència del coneixement 
adquirit a altres contextos. Aquesta transferència a d‘altres situacions variades 
però que estan relacionades amb la primera perquè requereixen la mateixa o 
mateixes competències que l‘anterior (família de situacions) ens permeten 
continuar desenvolupant l‘aprenentatge de la competència a més de la seva 
avaluació. També, la transferència obre possibilitats en el treball de cohesió dels 
equips docents o dels equips de nivell: el que es fa a Llengua es reflecteix a 
Socials. 

7. Les metodologies poden ser múltiples i totes elles vàlides, sempre en funció de la 

persona formadora (amb aquella que se senti més segura, amb aquella que 
conegui millor...), del context formatiu en què s‘actuï i del centre que es tingui al 
davant. En el quadre de síntesi (p. 94) mostrem una aproximació de les seves 
característiques. En tot cas, es tractaria de conscienciar el professorat d‘un centre 
que sense canvi metodològic no és possible ni treballar per competències ni molt 
menys programar per competències, ja que entenem la programació com a la 
concreció d‘aquest treball i, per tant, una feina de síntesi d‘objectius i intencions 
que ens guien en el procés d‘ensenyament / aprenentatge que ens proposem 
respecte del nostre alumnat. En definitiva, un instrument de comunicació entre els 
membres de l‘equip docent i entre els diferents departament didàctics i el centre o 
l‘equip de gestió. 

Aquestes metodologies portarien a reflexionar sobre el model didàctic subjacent i 
que correspondria a la nostra fase d‘autoanàlisi i, posteriorment, de redescripció. 

8. Les variables que configuren la pràctica a l’aula, implícites en els punts 

anteriors però que han de quedar paleses en els nostre esquema perquè sense 
elles no es pot donar ni una bona programació competencial d‘aula ni una 
renovació metodològica. Són punts com l‘organització social de l‘aula, 
l‘organització del temps i de l‘espai, l‘organització dels continguts, els materials 
curriculars, l‘atenció a l‘individu (divers), l‘avaluació.  

Seguidament expliquem de manera més detallada la relació entre la programació i el 
concepte de bastiment, i les diferents funcions que es poden atribuir a la programació.  
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El concepte de bastiment i la seva relació amb els nivells i la planificació 
 
L‘objectiu de l‘escola com a entorn cultural d‘educació formal és el d‘afavorir un tipus 
d‘aprenentatge que permeti als i les aprenents reelaborar el seu coneixement més 
espontani, fruit de la seva experiència quotidiana, i convertir-lo en un saber més 
fonamentat, en un coneixement més científic, que els doni una actuació més 
competent.  
 
Aquest procés té lloc en l‘espai que Vigotsky (1981) anomena ZDP (Zona de 
desenvolupament proper), que descriu la distància entre allò que l‘aprenent és capaç 

de fer sol i allò on és capaç d‘arribar amb l‘ajuda i guia d‘altres persones més expertes.  
 
En aquest recorregut vist essencialment des del paper protagonista de la persona que 
aprèn, l‘actuació de la persona experta s‘ha d‘entendre en la seva dimensió mediadora 
que Bruner defineix amb la metàfora del bastiment. Es tracta d‘un procediment 

instructiu que té lloc en la interacció entre la persona experta i la novella davant d‘una 
tasca d‘aprenentatge concreta, on la primera va ajustant la seva ajuda o suport de 
manera contingent a les capacitats de la segona. Aquesta ajuda se situa en un nivell 
proper als límits de la capacitat de l‘aprenent per tal d‘afavorir al màxim la seva 
participació i retirar-se progressivament fins a la seva completa desaparició. Es tracta 
doncs d‘una estructura facilitadora que té com a objectiu que l‘aprenent es vagi 
apropiant de l‘estratègia d‘ajuda i que arribi a actuar de manera autònoma. Aquesta 
definició de bastiment es refereix a la situació concreta de l‘aula, a l‘acció in situ on 

aprenents i docents interactuen. 
 
On situem la programació? 
 
Van Lier (1998) usa el concepte de ―bastiment‖ no només en el context immediat de 
l‘aula, sinó que el trasllada a altres nivells des d‘on, de manera més llunyana i indirecta, 
es pot exercir una influència mediadora, com a estructura facilitadora en el procés 
d‘aprenentatge. Parteix, per a la seva anàlisi, de la teoria d‘ecosistemes de 
Bronfenbrenner (1979) sobre el desenvolupament humà, que té en compte en 
l‘evolució de la persona, la seva ecologia, es a dir, els diferents sistemes ambientals 
que l‘envolten. El context apareix com un conjunt d‘esferes d‘influència que exerceixen 
la seva acció combinada i conjunta sobre el desenvolupament de l‘infant (microsistema: 
família, escola; mesosistema: les relacions que s‘estableixen entre les diferents 
microsistemes, per exemple relacions llar-escola; exosistema: relacions més llunyanes 
com l‘ideari de l‘escola, les amistats dels pares; macrosistema: la ideologia i valors de 
la cultura o subcultura en què està immers el nen o la nena).  
 
La representació del centre educatiu des de la perspectiva ecològica ens permet 
comprendre i prendre consciència de la influència que exerceixen els diferents 
aspectes de l‘entorn d‘aprenentatge i per tant l‘estructura de bastiment que es pot 
construir des de cadascun dels sistemes. És precisament aquí on rau l‘interès d‘aquest 
enfocament que ens fa veure el valor de cadascuna de les actuacions i decisions que 
prenem, no com a actes aïllats sinó en la seva interrelació dinàmica.  
 
Des d‘aquesta visió ens apareixen els següents tipus de bastiment: 
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Bastiment micro: és, com ja hem dit, el que es produeix en l‘activitat interactiva de 

l‘aula on la persona més capaç va ajudant l‘aprenent, a través de guies i pistes, i 
proposant-li reptes, a passar a un estadi superior de coneixement que l‘ajudi a 
superar-los. 
 
Bastiment meso: aquest recull aquelles decisions pròpies de la programació que 
ajuden a crear una estructura coherent i facilitadora, una seqüència predictible, no fixa, 
de les fases o passos a seguir per assolir els objectius d‘aprenentatge, una estructura  
construïda com a entramat en què la següent activitat es construeix a partir de 
l‘anterior, donant d‘aquesta manera continuïtat als aprenentatges. Ens referim a 
totes aquelles ajudes i suports previstos per arribar a assolir uns objectius concrets 
que afavoreixin el desenvolupament de les competències en l‘alumnat, com: la 
seqüència d‘activitats, la tria dels continguts, els escenaris o contextos reals a què es 
referiran les situacions d‘aprenentatge, els agrupaments, espais, temps… Veiem que 
estem parlant de diferents nivells, un que afecta la programació d‘aula i el disseny 
d‘unitats didàctiques (tercer nivell de concreció); un altre que és el que hi dóna 
continuïtat i coherència en una programació anual o de cicle (segon nivell de 
concreció), i un altre que comença a dibuixar una nova esfera o sistema i que tractem 

en un següent apartat.  
 
Bastiment exo: aquí quedarien recollides aquelles decisions globals de centre, que 

fan èmfasi en la contextualització d‘una escola, amb un alumnat concret i en un entorn 
concret i a unes mesures aparentment de tipus organitzatiu però que van configurant 
la cultura i valors ideològics del centre i que, encara que de manera més indirecta, 
tenen una incidència en  l‘optimització dels aprenentatges .  
 
Bastiment macro: per últim, com a sistema més extern, tenim el currículum oficial i la 
llei d‘educació que configuraria el bastiment macro.  
 
El que resulta especialment important d‘aquest enfocament ecològic o sistèmic és 
veure la influència que suposa l‘entorn total de cada alumne o alumna per al seu 
procés d‘aprenentatge, i no de considerar només el nivell més pròxim, sinó la 
interrelació dels diferents sistemes i les estructures d‘ajuda que podem crear des de 
cadascun d‘ells per optimitzar l‘aprenentatge de l‘alumnat, i per altra banda la 
necessitat de buscar una coherència entre ells.  
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Les funcions de la programació: per què i per a què programem? 

 
La manera d‘apropiar-se d‘un procediment, com pot ser el de la programació, és 
plantejar-se per a què serveix o per a què em serveix a mi o ens serveix a nosaltres, 
membres d‘un mateix centre. És a dir, veure el valor que li podem atribuir i que per tant 
ens desvetlla l‘ús ric que en podem fer i plantejar-nos la manera com aconseguir-ho. 
Les funcions que presentem a continuació són tres: 
 

 com a eina estratègica i de reflexió 

 com a eina de bastiment 

 com a eina de comunicació 
 
La utilitat més òbvia que ens presenta la programació és la planificació prèvia de 
l‘acció. A través de la programació s‘intenta seleccionar els passos, mitjans, 
procediments més adients per assolir un objectiu fixat; és tracta, doncs, d‘una eina 
estratègica que serveix per explicitar les intencions educatives i el pla d‘actuació o 
intervenció d‘una persona o equip docent, és a dir, anticipar i concretar què ha de fer 
l‘alumnat i com s‘ha d‘ajustar la nostra ajuda per tal d‘assolir de manera eficaç i 
reeixida els objectius fixats. Aquesta planificació, a priori, com a actuació 

metacognitiva, permet a més fer un seguiment conscient de les accions previstes en la 
seva realització i reflexionar sobre la seva idoneïtat. Es tracta per tant d‘una eina 
estratègica i de reflexió que ens permet dur a terme, en tant que docents, petits 

cicles reflexius: partim d‘una planificació de l‘acció pedagògica, la realitzem, l‘avaluem i, 
en funció d‘aquesta avaluació, reelaborem o reajustem la planificació inicial. És, així, 
una eina que no descriu un patró fix sinó dinàmic i canviant que ens permet aprendre i 
millorar la nostra tasca docent.  
 
Amb aquesta planificació prèvia el que es pretén no és només construir una seqüència 
ben travada en un moment donat, acció que molts i moltes docents amb experiència i 
tacte pedagògic poden realitzar de manera intuïtiva sense massa explicitació, sinó 
garantir la continuïtat entre aquests moments del procés. Es tracta de donar forma i 
sistema a un contínuum, que permet crear un bastiment, una estructura facilitadora 
dels aprenentatges de l‘alumnat, no només en el context petit de l‘aula i en l‘ara 
immediat, sinó també en contextos més amplis en l‘espai i el temps: en el context de 
curs, cicle, etapa...; en el context de centre, d‘entorn. És a dir, que es planteja els 
diferents ecosistemes en els quals s‘inscriu l‘aprenentatge de l‘alumnat, des dels més 
pròxims als més llunyans, i des de la planificació en els diversos nivells, com influir per 
tal d‘optimitzar-lo. Per tant, acompanya l‘ara i prepara el demà. (veure l‘apartat del 

Bastiment) 
 
L‘explicitació i concreció de les nostres intencions i actuacions educatives en la 
programació, és a dir, el fet de publicitar els nostres pensaments, ens descobreix l’ús 
comunicatiu d’aquesta eina. Les preguntes que ens formularem, pròpies de tot acte 
de comunicació, seran: amb qui?, on?, per a què?, de quina manera comuniquem? 
 
La programació en primer terme, recuperant les primeres reflexions, suposa un diàleg 
interior i privat. La plasmació i verbalització ens ajuda a ordenar les idees, a descobrir 
possibilitats i buits, a prendre major consciència de les nostres maneres de fer i a 
poder resseguir el procés que fem per guiar i acompanyar l‘aprenentatge de l‘alumnat.  
 
Però com a eina de comunicació, la seva funció principal és la de compartir amb altres 
docents (aquells o aquelles amb els quals treballem o que s‘incorporaran). Compartir 
ens permet enriquir els nostres plantejaments particulars i aprofundir, a través del 
contrast i la diversitat de perspectives, en una major comprensió de la nostra pròpia 
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manera de treballar i també, com a col·lectiu, actuar de manera coordinada, donant 
així coherència i continuïtat als aprenentatges de l‘alumnat. El currículum actual, que 
persegueix fomentar el desenvolupament integral de l‘alumnat i que té com a eix 
vertebrador el desenvolupament d‘unes competències bàsiques que superen les 
fronteres entre les matèries, fa imprescindible aquesta comunicació. Per tant, caldrà 
construir una eina o unes eines que permetin que aquesta comunicació flueixi, que 
respongui a la nostra realitat, que ens permeti contrastar pràctiques. El que resulta 
interessant en aquest procés és que la construcció mateixa de l‘eina que ens ha de 
servir de mitjancera per a comunicar, esdevé l‘objectiu que impulsa el procés 
comunicatiu d‘anar compartint significats. La seva construcció ha de ser el resultat 
d‘haver creat com a grup un marc de referència comú sobre el que significa la nostra 
tasca educativa: per a què ensenyem; què ensenyem?; com i quan ensenyem?; i per a 
què, com i quan avaluem? Si l‘objectiu que tenim no és l‘aprenentatge d‘una sèrie de 
continguts acadèmics, sinó el desenvolupament de competències per a la vida, el què, 
com i quan hem d‘ensenyar i l‘objectiu i manera d‘avaluar diferiran inevitablement. Per 
tant, el procés de construcció d‘uns paràmetres compartits ens ha de servir com a 
oportunitat per aprofundir en la reflexió sobre la nostra funció i manera d‘educar i per a 
refermar o replantejar-nos les nostres pràctiques. Amb això, el que es planteja és que 
cada col·lectiu ha de dissenyar, amb ajuda d‘exemples i models, la pròpia eina de 
programació, aquella que millor li resulti.  
 
Per a la construcció conjunta de coneixement caldrà, però, crear l‘ambient de 
confiança necessari i definir com a grup una estructura interactiva explícita regida per 
les regles bàsiques d‘allò que podríem definir com ―un bon debat‖ i que permet tenir en 
compte les representacions de cada membre, acceptar la varietat de punts de vista, 
provocar un debat d‘idees i experiències per arribar a construir nous coneixements. És 
a dir, allò que ens va constituint com a comunitat de pràctica (veure l‘apartat de la 
Comunitat de pràctica del Protocol General) 

 
Estirant el fil de la comunicació, cal plantejar-se quin tipus d‘eina, quin format pot ser el 
més adequat per tal que la comunicació sigui àgil, dinàmica, eficaç. En aquest sentit la 
plasmació en forma de representació gràfica (graella, mapa conceptual, …) se‘ns 
planteja com la més operativa ja que ens permet, en realitats en què hi juguen gran 
quantitat de variables com és el cas de l‘acció pedagògica, copsar una imatge 
completa, el tot en la seva complexitat, i veure-hi no tan sols els elements per separat, 
sinó la xarxa, les seves interrelacions. A més ens fa estar atents des de l‘element als 
aspectes implicats que recull la globalitat, és a dir, que vetllem perquè en el petit 
element, a mode de fractal, quedi reflectida l‘estructura global. Al final d‘aquest apartat 
mostrem dos exemples que il·lustren maneres diferents de plasmar una programació 
de seqüència didàctica a partir d‘una situació–problema, que ens descobreixen les 
possibilitats i la manera diferent com ens arriba el missatge segons la plasmació que 
triem.  
 
La plasmació o, com dèiem abans, el fet de fer públiques les nostres intencions i el pla 
a seguir per aconseguir els objectius fixats, ens obre també l‘oportunitat de fer explícit i 
compartir aquest guió amb l‘alumnat, per tal de promoure una orientació en allò que es 
demana que faci i per tant la condició bàsica perquè, individualment i col·lectivament, 
puguin anar agafant el control del propi procés d‘aprenentatge i autoregular-lo. La 
manera com ho explicitem, com fem transparents els objectius d‘aprenentatge no 
podrà realitzar-se lògicament de la mateixa forma que entre companys i companyes 
expertes, però sí que la planificació pròpia serà indispensable per buscar l‘eina i la 
forma adequada per compartir-ho amb l‘alumnat.  
 
En darrer lloc, la programació com a eina de comunicació ha de ser útil per donar 
compte de la nostra actuació a mirades externes (inspecció, tribunals d‘oposició) que 



 Àrea de Programes de Formació 

      Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

GRUP TÈCNIC en Pràctica Reflexiva                            
101 

 Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
Assessorament en programació per competències 

 

exerceixen una funció de control, ja sigui amb finalitats avaluatives o acreditatives o 
per ajudar-nos, des de la seva perspectiva externa, a comprendre i enriquir la nostra 
tasca educativa.  
 
 
 

SITUACIÓ-PROBLEMA 

 

OBJECTIU/S 

 

ACTIVITATS 
D’APRENENTATGE 

AVALUACIÓ COMPETÈNCIES 
OPERATIVES 
(CRITERIS D’AVALUACIÓ) 

TIPUS EINES 

1     

2     

3     

4     

5     

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

 

ACTIVITATS 
D’APRENENTATGE 

METODOLOGIA 
CONTINGUTS 

GESTIO D’AULA RECURSOS 

1     

2     

3     

4     

5     
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SITUACIÓ 
PROBLEMA 

OBJECTIU/S 

COMPETÈNCIES 
TRANSVERSALS 

ACTIVITATS 

D’APRENENTATGE 

1 
2 
3 
4 
5 
... 
 

AVALUACIÓ 

TIPUS 
Autoavaluació 
Coavaluació 
Dinàmica  

Continua... 

EINES 
Graelles 
Contractes 
didàctics 
... 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
(COMPETÈNCIES OPERATIVES) 

METODOLOGIA 

CONTINGUTS 
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PROGRAMACIÓ PER COMPETÈNCIES

EL CENTRE, ORGANITZACIÓ QUE APRÉN

 Implicació de l’equip directiu o persones puntals 

en l’estructura organitzativa

 Adreçat a l’equip docent o de nivell

 Apoderament successiu de la coordinació del 

centre

LES VIES

 Disciplinar

 Interdisciplinar

 Metadisciplinar

BASTIMENTS

MACRO: LOE

EXO: Cap a una Cultura 

compartida de centre

MESO: Cap a una 

Programació anual, de Cicle. 

(2n nivell de concreció)

Cap a una Programació 

d‘aula (3r nivell de concreció) 

→ Continuïtat dels 

aprenentatges. 

MICRO: Interacció a l‘aula. 

Marc real d‘ensenyament-

aprenentatge

FUNCIONS

 Eina estratègica i reflexiva (cicle)

 Eina de comunicació (un mateix, 

professorat, alumnat, departaments 

didàctics, equips docents, equips de 

cicle, agents externs)

 Bastiment planificat

PROCÉS D’UNA ACCIÓ 

COMPETENT

 Situació real
 Anàlisi de la situació
 Disseny de l’esquema o 

esquemes d’actuació
 Actuació flexible i estratègica

METODOLOGIES

 Situacions-problema
 Seqüències didàctiques
 Aprenentatge basat en 

problemes (ABP)
 Projectes
 Anàlisi de casos
 Recerca
 ...

CRITERIS PER A L’ELABORACIÓ

 Funcionalitat

 Complexitat

 Caràcter procedimental

 Activitats variades i diferenciades

 Enfocament globalitzador

 Avaluació dels processos

 Treball col·laboratiu

 Contextualització

 Transferibilitat

 ...

FAMÍLIES DE SITUACIONS

VARIABLES QUE CONFIGUREN 

LA PRÀCTICA A L’AULA

 Organització social a l‘aula

 Organització de l‘espai

 Organització del temps

 Organització del contingut

 Atenció a l‘individu

 Materials curriculars

 Avaluació

 ...

Transferència amb l‘avaluació

Transferència amb l‘avaluacióTra
nsferè

ncia amb l‘a
valuació

DINÀMIQUES GRUPALS

 Des d’on (equips docents, departaments, 
grups de coordinació…)?

 Compartint quins objectius?
 Com (vessants individual i de grup)?
 Planificant-se com?
 Des de grups homogenis, heterogenis...
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Quadre de síntesi sobre les diverses metodologies d’ensenyament-aprenentatge 

Elements ABP SD Projecte Situacions-problema 

Punt de partida Plantejament d‘un problema Fixació d‘un objectiu físic, tangible 

Objectiu tangible que pugui ser 
compartit 
Desenvolupament en altres 
subobjectius 

Context que conté un problema a 
resoldre 
Desenvolupament en altres 
contextos i altres problemes 

Tipus 
d’aprenentatge 

Situat, contextualitzat Situat, contextualitzat Situat, contextualitzat Situat, contextualitzat 

Coneixements previs Activació per resoldre el problema 
Activació com a punt de partida 
per a la construcció de nous 
coneixements 

Activació com a punt de partida 
per a la construcció de nous 
coneixements 

Activació com a punt de partida 
per a la construcció de nous 
coneixements 

Objectius 
Disseny a partir d‘objectius 
concrets 

Disseny a partir d‘objectius 
concrets 

Integració de diverses àrees o 
matèries en un objectiu compartit 

Objectius interrelacionats 
Integració de diverses àrees o 
matèries en un objectiu compartit 

Planificació 
Estructura i procés obert per a la 
solució del problema 

Planificació curosa de tots els 
coneixements que es deuen 
activar per a l‘elaboració del 
producte final 

Procés de recerca 

Planificació que contempla anar 
del particular al general i del 
general al particular per a la 
construcció del coneixement 

Metodologia 
d’aprenentatge 

Treball en grups col·laboratius 
Interacció 

Treball en grups col·laboratius 
Interacció 

Treball en grups col·laboratius 
Interacció 

Treball en grups col·laboratius 
Interacció 

Tipus de 
coneixements i 
d’aprenentatge 

Només coneixements necessaris 
per a la consecució de l‘objectiu 
(significatius i funcionals) 
Aprenentatge conscient i 
sistemàtic 

Coneixements necessaris per a la 
consecució de l‘objectiu 
(significatius i funcionals) 
Aprenentatge conscient i 
sistemàtic 

Coneixements necessaris per a la 
consecució de l‘objectiu 
(significatius i funcionals) 
Previsió d‘altres coneixements de 
la família 
Aprenentatge conscient i 
sistemàtic 

Coneixements necessaris per a la 
consecució de l‘objectiu 
(significatius i funcionals) 
Previsió d‘altres coneixements de 
la S-P 
Aprenentatge conscient i 
sistemàtic  

Avaluació i 
autonomia de 
l’alumnat 

Auto i heteroavalaució 
Progressiva autonomia de 
l‘alumnat 

Auto i heteroavalaució 
Progressiva autonomia de 
l‘alumnat 

Auto i heteroavalaució 
Progressiva autonomia de 
l‘alumnat 

Auto i heteroavalaució 
Progressiva autonomia de 
l‘alumnat 
Les activitats integren elements 
avaluatius per a poder continuar 
en la solució del problema 

Àrees o matèries 
implicades 

Disciplinar Disciplinar Disciplinar o interdisciplinar Disciplinar o interdisciplinar 

Transferència 
Capaç d‘aplicar el que s‘ha après 
a noves situacions 

Capaç d‘aplicar el que s‘ha après 
a noves situacions 

Connexió dels coneixements 
acadèmics a la vida i a les 
competències laborals 

Capaç d‘aplicar el que s‘ha après 
a noves situacions promogudes 
per la S-P 
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Estructura del cicle 

 
Fase prèvia 
 
Els primers contactes amb els centres que ha de rebre l‘assessorament són decisius 
a l‘hora de planificar-lo. A més del que marca el protocol general, hauríem d‘esbrinar si 
tenen un projecte de centre, unes línies educatives sobre les que vulguin treballar o 
sobre les que ja estiguin treballant. No es tracta, doncs, del Projecte Educatiu de 
Centre com a document en paper mort, sinó com una cosa viva i que forma part del 
tarannà del propi centre. Per exemple, un centre pot estar molt interessat en la 
mediació escolar, o en l‘intercanvi amb altres centres o en el trilingüisme, la solidaritat, 
etc. L‘instrument del Protocol General Les ―bones pràctiques‖ de l‘equip directiu (pàg. 

60) ens pot servir com a punt de partida per esbrinar els seus punts forts. 
 
Igualment ens pot servir d‘ajut Un primer passeig amb guió (pàg. 63) o El context des 
de la mirada de la Direcció (pàg. 65), a l‘hora de tenir en compte determinades 

qüestions dins de la primera entrevista i en relació a la dinàmica del centre. 
 
En tot això és bàsic el contrast de les persones formadores abans d‘encetar i planificar 
l‘assessorament. 
 
D‘altra banda, és absolutament necessària la implicació dels estaments del centre 
en l‘assessorament, especialment i per la naturalesa del tema a tractar, dels equips 
docents o de cicle, caps de departaments o coordinadors de cicle, coordinació 
pedagògica, comissió pedagògica. Si no es dóna aquesta condició, difícilment es 
podrà posar en marxa una activitat sobre programació d‘aula. 
 
Ens sembla fonamental caracteritzar amb precisió aquesta fase. Si no es fa tot el 
procés de l‘assessorament serà ―castells en l‘aire‖. Treballar per famílies de situacions-
problema, a partir de l‘equip docent o equips de cicle, o en projectes interdisciplinaris 
pactats pels departaments didàctics no poden convertir-se en direccions ―en abstracte‖ 
de la programació per competències, sinó en opcions lligades plenament al context, a 
la situació real dels centres que anem a assessorar: el seu passat, el seu present i les 
seves expectatives de futur. Ens interessa que aquesta idea estigui suficientment 
destacada. Intentarem anar més enllà i concretar-la més. 
 
Potser hauríem d‘intentar descriure contextos; és a dir diferents ―models de centre‖, tot 
entenent per models de centre configuracions específiques, encara que sovint difoses, 
de creences, organització, continguts del currículum ocult i identitat (experiència mites, 
percepcions presents, expectatives de futur compartides). 
 
Els models són inevitablement reduccionistes i la realitat no els ofereix de manera pura. 
Per exemple: 
 
TIPUS A. Centres amb una tradició innovadora i creences compartides sobre la 
necessitat de canviar i actualitzar-se de forma permanent. L‘estructura organitzativa de 
la qual s‘han dotat està al servei de la innovació pedagògica i l‘atenció de les 
necessitats del seu alumnat. Són centres que no només possibiliten, sinó que animen 
a la innovació en qualsevol direcció. Acostumen a tenir equips directius amb persones 
amb forta identificació entre elles, amb carisma i lideratge, un nucli potent de persones 
que constitueixen un minoria molt activa que coincideix en línies generals amb els 
plantejaments de l‘equip directiu. Acostuma a haver debat i conflicte però en general 
es resol de manera positiva i integradora. El perill d‘aquesta tipologia rau en la de 
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convertir-se en un centre ―histèric‖ que acabi innovant per innovar i no acabi de 
consolidar els seus avenços. Practiquen l‗avaluació continua. La gestió està al servei 
dels objectius pedagògics i de l‘acompanyament i la promoció de l‘alumnat. El 
professorat innovador es troba en una situació òptima. Acostumen a estar enclavats en 
zones desafavorides socialment i econòmicament. 
 
TIPUS B. Centres amb una ―èpica gloriosa‖, reconeguda per diferents agents externs, 

que van ser innovadors en el seu moment i que, per raons diverses, s‘han aturat i 
venen una imatge, un ―historial‖. Tot i ser innovadors en relació a d‘altres centres, 
consideren que han arribat a una meta satisfactòria i que no necessiten canviar més 
coses. Ja no practiquen l‘avaluació continua. Les seves estructures organitzatives i 
―formes de fer‖ s‘han quedat velles pel que fa als nous reptes. La gestió està al servei 
dels objectius pedagògics i de l‘acompanyament i la promoció de l‘alumnat, però 
també de la pervivència d‘una identitat institucional que, per la raó que sigui, es veu en 
perill. El professorat innovador està ben vist sempre que no forci els límits que la 
institució defensa. També són propis de barris amb problemàtica social. 
 
TIPUS C. Centres que presenten estructures organitzatives que semblen innovadores, 

però que són ―epidèrmiques‖ i no afecten a les pràctiques de l‘aula i a l‘atenció a 
l‘alumnat en la seva diversitat. Els espais organitzatius no tenen un contingut clar, 
encara que funcionen com a tals. La gestió està al servei de la gestió; és a dir, els 
mitjans es converteixen en finalitats. El centre ―ven‖ una imatge de modernitat 
compatible amb una consideració positiva de la innovació, sempre que sigui molt ―local‖ 
i no afecti el plànol de la gestió tal i com s‘ha interioritzat. 
 
TIPUS D. Centres rutinaris, amb els esquemes organitzatius i de funcionament que les 

lleis marquen, sense cap interès per innovar a cap nivell. Centrats de manera 
declarada i explicitada en la pura gestió, veuen amb sospita qualsevol intent de canvi i 
poden tendir a neutralitzar i aïllar les persones innovadores. Els temes pedagògics 
susciten una especial animadversió. 
 
En aquest sentit els nostres itineraris de programació (situació–problema, 
interdisciplinarietat, etc.) han de ser interpretats com a línies estratègiques que els 
contextos faciliten o dificulten. No sembla aconsellable, per exemple, promoure una 
orientació interdisciplinar de la programació per competències en un centre de 
tipologia D i sí en un altre de tipologia A, que pot sentir-se ―engrescat‖ i respondre als 
canvis organitzatius que una tal orientació pot demanar. 
 
Les fases de l’assessorament en programació per competències són quatre, que 

visualitzem en el següent esquema: 
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Programació 
per 

competències

A
Autoanàlisi

B
Contrast

C
Redescripció

Avaluació

 

 
 
Autoanàlisi 
 
L‘objectiu primordial d‘aquesta fase és ajudar el professorat participant a fer-se 
conscient de la seva manera de programar i del model didàctic propi que el guia, 
intentant desvetllar el sentit i la funció més profunda que atribueixen a la programació 
tant a nivell d‘aula com de centre. 
 
Aquest plantejament analitza pràctiques i rutines però també obre la porta a dubtes, 
interrogants, pors, prejudicis, tot tipus de coneixements i emocions al voltant de la 
programació en general i a la programació per competències en particular. 
 
Les activitats que aquí es proposen pretenen fer emergir aquests esquemes 
complexos a través de l‘ús de diferents maneres de representar-nos el pensament. 
D‘aquesta manera es posen en pràctica processos d‘indagació fent servir, d‘una banda, 
la imaginació i les representacions metafòriques que ens situen en paràmetres més 
holístics i menys immersos en realitats que ens ofeguen; de l‘altra, la provocació que 
sacseja i mobilitza el pensament, o la representació gràfica que ens permet mostrar als 
propis ulls i als aliens, de manera àgil i clara, realitats complexes en les quals, a través 
de dimensions espacials i d‘interrelació, donem valor i ubiquem els diferents elements 
que les composen.  
 
Què pretenem en aquesta primera fase? 
 

 Fer emergir creences i representacions del professorat. És una primera presa 

de contacte en la qual el professorat assistent manifesta el que creu, pensa, fa i 
sent en relació a la programació en general i a la programació per 
competències en particular en els diferents nivells de la seva tasca docent.  

 

 Compartir significats respecte del que entenem per programació en 
competències i orientar el professorat assistent cap a un treball d‘equip docent 
que treballi una programació per competències. Fer-lo conscient del que fa, del 
que vol, del que pot, com a conjunt d‘individus que poden compartir un objectiu, 
i com a col·lectiu que pot i ha de treballar plegat per aconseguir-ho. En aquest 
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sentit, el concepte de treball en equip i de la necessitat de compartir esdevé 

eina i objectiu del mateix procés de programació per competències.  
 
 Per tant ens plantegem les següents preguntes:  
 

 Com ajudar a fer emergir el sentit i valor que el professorat participant atribueix 
a la programació, tant a nivell individual com de grup? 

 

 Com promoure l‘anàlisi de les pròpies pràctiques de programació des de la 
mirada competencial i identificar-ne els trets principals? 

 

 Com ajudar a analitzar el propi context i les relacions interpersonals que poden 
facilitar o obstaculitzar el debat al voltant de la programació per competències? 

 
 
 
Contrast 
 

L‘objectiu és obrir cognitivament i emocionalment el professorat participant a altres 
alternatives, tant pel que fa a la programació com al treball en equips (homogenis i 
heterogenis).  
 
Per una banda se‘ns plantegen preguntes més genèriques, com ara: 
 

 Com fer-ho per tal que reconeguin el valor afegit de les noves propostes, allò 
que aporta de nou la programació per competències? 

 Quan i quins elements de contrast introduirem, depenent del seu punt de 
partida individual i de grup? 

 
I d‘altres de més concretes :  
 

 Com fer-ho perquè la programació per competències esdevingui, no només un 
procés de planificació del treball per competències, sinó també una eina més 
per continuar aprofundint-hi? (eina de reflexió individual i grupal). 

 Com convertir el currículum en una eina útil i de rellevància significativa per 
programar? 

 Quines vies seleccionarem per iniciar el procés d‘aproximació (disciplinar, 
interdisciplinar, metadisciplinar, depenent del grau de maduresa del grup i de 
la seva cultura professional inscrita en un nivell educatiu concret? 

 En quins nivells de la programació treballarem i quines eines seran les més 
adients per tal de copsar el sentit i funció de la programació per competències?  

(la programació com a sistematització d‘un procés d‘aprenentatge continu). 

 Quines dinàmiques grupals farem experimentar als i les assistents per tal que 
els serveixin com a eina per transferir, en la fase de redescripció, al seu treball 
en equip inherent a la programació i treball per competències?  

 
La fase de contrast ens serveix per preparar i guiar el procés de redescripció aportant 
elements de contrast tant a nivell de contingut, proposant i analitzant maneres diverses 
de programar, com a nivell procedimental fent experimentar eines i dinàmiques grupals 
per gestionar la comunicació i la construcció conjunta de coneixement. 
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D‘altra banda, si partim de la base que els individus es desenvolupen en la mesura 
que comencen a actuar, en molts moments ens ha resultat difícil distingir entre el que 
era contrast i el que ja suposava processos de redescripció de la pròpia pràctica, ja 
que en molts casos el procediment emprat per promoure el contrast es basava en la 
mateixa reelaboració de pràctiques pròpies a través de la reflexió col·lectiva en grups 
homogenis o heterogenis.  
 
 
Redescripció 
 
En aquesta fase es tracta de: 
 

 Ajudar a concretar propostes de programació o criteris d‘elaboració de 
programacions compartits, tant a nivell d‘unitats didàctiques com a nivell de 
programació anual, que permetin donar continuïtat i coherència als 
aprenentatges de l‘alumnat. 

 Ajudar a establir paràmetres compartits en la programació, sempre 
revisables, que els moguin a intercanviar i enriquir les pròpies pràctiques i 
l‘aprofundiment en el que significa treballar per competències, tant a nivell 
d‘àrea com entre àrees, o en aquella àrea comuna que suposen les 
competències bàsiques i de la qual ens hem de corresponsabilitzar tots i totes 
les docents del centre, és a dir, plantejar la programació com a eina de 
comunicació entre els i les docents del centre per continuar aprenent i 
formant-se.  

 Ajudar a concretar estructures facilitadores –d‘espai, de temps, de 
dinàmiques grupals– que afavoreixin la continuïtat del debat pedagògic que 
s‘ha generat en les sessions de formació (empowerment). 

 
En aquesta fase, com a persones formadores, intentem donar resposta a les següents 
preguntes:  
 

 Com ha de ser el nostre acompanyament per promoure un compromís de 
reelaboració de l‘ús de la programació, sempre realista, respecte del grau de 
maduresa i de desenvolupament del centre, que suposi un inici de canvi en els 
tres nivells que poden fer prosperar un projecte de centre: les pràctiques, la 
cultura i les relacions interpersonals?  

 

 Quines poden ser eines útils perquè el centre es vagi capacitant per anar 
prenent el control sobre el seu propi procés de redescripció? 

 

 
Avaluació 
 
L‘avaluació l‘entenem en un doble sentit. D‘una banda, l’avaluació del professorat 
assistent a la formació que reflexiona sobre: 
 

 L’aprofitament del procés de formació en tant s‘ha acomplert amb les 
expectatives, personals i col·lectives, creades des del començament. 

 

 Les perspectives de futur que s‘obren a partir del que s‘ha treballat i les 
implicacions col·lectives i personals: des del centre com a claustre, des de 
l‘equip de gestió, des dels departaments didàctics, des de l‘equip docent (o 
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equips docents), des de la pròpia aula que treballa en programació per 
competències. 

 
Cinc instruments, cada un d‘ells amb unes característiques i objectius concrets, ens 
ajudaran en aquest objectiu. El portafolis individual i de grup que recollirà el recorregut 
evidenciat de cada professor o professora en tant que individu però també com a part 
integrada d‘un col·lectiu que té uns objectius comuns. El full de continuïtat, a més, té la 
intenció d‘un diari que contindrà les reflexions del professorat, dia a dia, amb les 
implicacions que cada un dels components del grup considera que s‘obren de cara al 
futur del centre o del departament o de l‘equip docent; o, si més no, de la seva pròpia 
aula. Hi incloem també una eina, l‘objectiu de la qual és permetre la conscienciació i 
l‘autoregulació del professorat assistent una vegada ha dissenyat una programació; 
això li permetrà tractar amb més eficiència la següent programació que es proposi o la 
millora de l‘actual. 
 
Però hi ha una altra vessant que considerem important: el propi procés 
d’autoregulació de la persona formadora. La pràctica reflexiva no ho és només per 

al professorat que assisteix a una formació. Ho és també per a la pròpia persona 
formadora que planifica en raó d‘uns supòsits i evidències inicials, però que també va 
modificant el disseny inicial perquè les circumstàncies han canviat o perquè necessita 
impulsar processos que no estaven presents al començament. L‘instrument proposat 
ajuda a recollir informació important al començament de la formació ja des dels passos 
previs i primers contactes amb el centre, i guia al personal formador en el procés de 
l‘assessorament. 
 
Oferim també un instrument emprat abans i que es repren al final del procés per 
concretar alguns elements afavoridors de la continuïtat del debat pedagògic; a més, 
contribueix a l‘avaluació de la formació. 
 
Per això ens fem un seguit de preguntes, com ara: 
 

 Com recollir els processos de canvi que s‘han produït en les persones, en els 
equips docents, en els departaments didàctics, en l‘equip de gestió, en el 
centre? 

 Com fer-los evidents als assistents? 

 Com fer conscient el professorat assistent que el procés de canvi endegat a la 
formació, en relació a la programació per competències. És només un 
començament i que ha de continuar amb una reflexió intensa en cursos 
posteriors? 

 Com transferir la responsabilitat del canvi (empowerment) a les persones 
assistents, al centre, en finalitzar la formació? 

 De quina manera ens plantegem i analitzem el nostre propi procés de formació? 
Què fem per millorar-lo? 
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Instruments d’Autoanàlisi 

 
Imagino... 

 

Nom del recurs Imagino... 

Descripció 

 
Proposa ―un exercici d‘imaginació‖ per situar el grup en 
formació davant per davant de la propera classe. Adopta el 
temps com a eix vertebrador de la reflexió i planteja 
compartir experiències prèvies establint tres grans 
moments: abans-durant-després de la sessió. Una primera 
reflexió individual es comparteix a nivell de petit grup i 
finalment es posa en comú en una pissarra o paper 
d‘embalar recuperable en fases posteriors. 
 
La cita inicial de S. Tofano pot esdevenir (sempre d‘acord 
amb la vivència d‘aquesta experiència i en relació al tema 
de la formació) un darrer recurs a l‘hora de proposar una 
reflexió de síntesi a nivell individual i/o també compartida a 
nivell presencial o no presencial.  
 

Moment del procés Fase d‘autonàlisi. Primera o màxim segona trobada.  
 

Utilitat.  

Què desencadena? 

 
Emergir i enriquir creences, compartir pors i esculls, 
evidenciar virtuts, explicitar inquietuds... en relació a la 
planificació de les classes i generar expectatives positives 
envers la formació. 
 
Promoure actituds favorables envers la planificació 
sistemàtica de la tasca docent. 
 
Iniciar un procés compartit de conceptualització al voltant 
de ―Què entenc/entenem per planificar/programar?‖, 
―Quins crec/creiem que són/poden ser els seus aspectes o 
elements essencials?‖, ―A quines necessitats crec/creiem 
que dóna/pot donar resposta?‖... 
 

Presencial/no 
presencial 

Presencial amb possibilitat de continuïtat no presencial. 

Temporització total 1h ½ o 2h, fins i tot 2 ½ 
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Imagino... 

 

―Aladí pot ser un captaire i el llop dolent pot ser en realitat una  
ànima generosa calumniada injustament. En resum, (...) que es pot sortir dels  

camins ja fressats, que es poden construir altres camins, nous, diferents, millors.‖ 
Sergio Tofano 

 

 Imagino que demà al matí tinc classe... i em pregunto: “què farem?” 

 
* Quins són aquells aspectes essencials que he de tenir en compte?  
 
 
 
 
 
 
 
* Quins són aquells aspectes que m‘acostumen a generar dubtes, por i/o 
dificultats? 
 
 
 

 
 

 Imagino que ja sóc a l’aula amb els alumnes... i em pregunto:  

 
* Com em sento? Quines sensacions acostumo a tenir?  
 

 
 

 
 
 
* On queda la feina feta prèviament? Què m‘aporta?  
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 Imagino que la sessió s’ha acabat...  

* ... i algunes sensacions que acostumo a sentir?  
 
 
 
 
 
 
 
 
* ... i algunes accions que acostumo a fer?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Allò” que ... 

 

“Allò” que m’acostuma a 
“entrebancar” 

 

 

 

 

 

 

“Allò” que m’acostuma a “sortir rodó” 
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* ... i algunes preguntes que m‘acostumo a plantejar? 
 
 

 

 
 
 
* ... i altres aspectes que ara també vull aprofitar per comentar:  
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 Compartim el nostre abans/durant/després d‘una classe: 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ABANS 

ASPECTES ESSENCIALS DUBTES o PORS 

 

SENTIR  SENTIR 

FER 

 

 FER 

PENSAR  PENSAR 

 
 

 
QÜESTIONAR 

  
 

 

 DURANT  DESPRÉS 
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Cuinar és senzill! 
 

Nom del recurs Cuinar és senzill! 

Descripció 

Requereix un exercici d‘imaginació, establir un paral·lelisme 
entre programar i cuinar.  
 
La primera part situa a cada participant en la pròpia aula a 
l‘hora d‘explicitar ―la recepta‖ dels principals elements, 
aspectes, procés... que orienten la seva programació i, 
organitzant ―tallers de cuina‖, convida a compartir-los en 
grups homogenis (cicles, departaments...), heterogenis 
(intercicles, interdepartaments...) i a nivell de centre. 
 
A continuació, torna a l‘aula per incorporar de forma explícita 
l‘enriquiment generat en el decurs d‘aquest procés, tant a 
nivell personal com d‘equip de cicle o departament, i encara 
proposa organitzar una ―xefla final‖ buscant evidenciar-ho a 
nivell de centre.  
 
Per tancar, proposa l‘elaboració ―d‘un receptari‖ a nivell 
personal-cicle / departament-centre per recollir i organitzar la 
informació generada en el procés de l‘experiència.  

Moment del procés Fase d‘autoanàlisi.  
 

Utilitat.  
Què desencadena? 

Emergir, explicitar i enriquir experiències prèvies en relació 
als elements bàsics, procés... en la programació d‘aula, cicle-
departament i centre. 
 
Iniciar un procés compartit de conceptualització al voltant 
d‘aquells criteris compartits que orienten la programació 
d‘aula, de cicle-departament, o d‘intercicles-
interdepartaments i centre.  
 
Promoure actituds positives envers el treball en equip a nivell 
de cicle-departament, intercicles-interdepartaments i de 
centre perquè la programació no és una feina 
individualitzada. 
 
Generar expectatives vers la programació com a eina per a la 
sistematització de la tasca docent a nivell d‘aula, cicle-
departament i centre.  
 
Disposar d‘una base compartida inicial que podem recuperar 
des de fases posteriors del cicle reflexiu per promoure el 
contrast-redescripció-avaluació de forma sistemàtica ja sigui 
a nivell d‘aula, cicle-departament o centre. 

Presencial/no 
presencial 

Presencial. L‘elaboració del ―receptari final‖ podria ser no 
presencial. 

Temporització total 2h ½ o 3h 
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1. Escriu la recepta que acostumes a seguir a l‘hora de planificar o programar una 

activitat, sessió, seqüència didàctica... a la teva aula. Alerta!!! Procura també 
recordar ―aquells petits trucs que et donen tan bon resultat: com acabar fent que 
―es llepin els dits‖, com aconseguir seduir ―els llepafils... possibles guarniments... 
Tu ja saps! 
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2. Organitzeu tallers de cuina a nivell de cicle o departament per explicar-vos les 

respectives propostes i elaboreu una única recepta conjunta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recepta “estrella michelin” de 

cicle o departament 

de ..................................... 



 Àrea de Programes de Formació 

      Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

GRUP TÈCNIC en Pràctica Reflexiva                            
116 

 Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
Assessorament en programació per competències 

 

 
3. Coure o enriquir?  
 
Fes una breu reflexió individual al voltant de les qüestions següents: 

 
- Què ―he aportat‖ a la recepta per a la nostra programació de cicle o departament? 
 
 
 
- Què ―m’ha aportat‖ la nostra recepta per a la programació de cicle o departament? 
 
 
 
 
4. Presenteu la vostra recepta “estrella michelin” de cicle o departament a la 

resta de cicles del centre. Escolteu per identificar aquelles “idees compartides” o 
“temes recurrents”... que apareixen en les diferents receptes i anoteu-les a 

continuació: 
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5. Organitzeu tallers de cuina inter-cicles o interdepartaments per posar en comú 

les anotacions anteriors. Procureu aclarir petits dubtes i elaboreu uns criteris 
orientatius compartits en relació a “la cuina de la programació al nostre 
centre”. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Compareu a nivell de taller de centre els vostres criteris orientatius en relació a 

―la cuina de la programació al nostre centre‖ per elaborar un únic recull.  

 
Escolta les aportacions i recull tot allò que et sorprengui. 
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7. Condimentar 
 

 Recupera la pròpia recepta d’aula per condimentar-la d‘acord amb ―la cuina de la 
programació al nostre centre‖. Incorpora aquells aspectes que t’han resultat 
nous, interessants, atractius...  

 
 

 Torneu als tallers de cuina a nivell de cicle i, d‘acord amb ―la cuina de la 
programació al nostre centre‖, valoreu quins aspectes modificaríeu, afegiríeu... 
a la vostra recepta “estrella michelin” de cicle o departament.  

 
 
 
 
 
8. Torneu al taller de centre i organitzeu ―una xefla final‖ per compartir la respectiva 

“versió definitiva de l’estrella michelin” de cicle o departament. Presenteu i 
expliqueu de forma detallada totes les modificacions que heu acordat introduir. 

 
 
 
 
9. Elaboreu o confegiu receptaris per tal de recollir de forma organitzada tots els 

materials generats en aquest ―taller de cuina de la programació‖. Durant la 
formació heu de poder anar revisant, completant... aquests receptaris 
personals d’aula, de cicle-departament i de centre juntament amb altres 
documents.  
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El típic tòpic 
 

Nom del recurs El típic tòpic 

Descripció 

 
Activitat que pretén que el professorat es faci més 
conscient del que fa quan programa (actuacions, activitats, 
unitats, cursos) i ho verbalitzi. S‘utilitza com a element 
desencadenant el tòpic social de ―la bona vida del 
professorat‖ i s‘invita a una explicitació de tota la feina de 
preparació –especialment de programació- que hi ha al 

darrere d‘una classe. 
 

Moment del procés 

 
El recurs s‘ubica de manera clara en la fase d‘autoanàlisi, 
de consciència i verbalització de les pròpies pràctiques tot 
proporcionant indicis sobre les creences que hi ha al 
darrere. 
 

Utilitat.  

Què desencadena? 

 
No s‘incita directament a parlar de programació per tal de 
no crear actituds defensives que puguin bloquejar més 
l‘expressió del que realment es fa. S‘utilitza un tòpic d‘una 
certa ressonància social que molesta força el professorat, 
la qual cosa podria revertir en respostes més ―autèntiques‖ 
i amb una certa càrrega emocional. L‘activitat 
desencadena, doncs, una expressió personal de les 
pràctiques i, de manera implícita, de les creences en què 
se sustenten. 
 

Presencial/no 
presencial 

Presencial 

Temporització total 20‘ 
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El típic tòpic 

  
Imagina que un amic, tot seguint idees malauradament molt esteses, et fa la típica 
broma sobre la ―bona vida‖ del professorat. A tu et surt evocar tot el que hi ha darrere 
de les quatre classes que acabes de fer. Aquesta informació –que no explicites- et 
passa com a una pel·lícula pel cap. 
 
Et demanem que, amb la complicitat que dóna estar entre col·legues, et posis en 
aquesta situació i explicitis ―el que hi ha al darrere de cada classe que fas‖. Enumera 
els diferents aspectes per ordre d‘importància i afegeix sobre cadascú un petit 
comentari que pot tenir el caràcter objectiu o subjectiu que tu vulguis. (8‘) 
 
Seguidament posem en comú els resultats de les reflexions individuals per tal de 
cercar i analitzar conjuntament coincidències i discrepàncies. (12‘) 
 
 

ASPECTES COMENTARIS 

1 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 

 

5 
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El dibuix del meu centre 

 

Nom del recurs El dibuix del meu centre 

Descripció 

 
L‘activitat convida el professorat a representar de manera 
gràfica i sistèmica la seva visió individual del seu centre i 
els diferents contextos, rols i relacions interpersonals que 
el configuren. En l‘intercanvi en el grup, es tracta d‘acostar 
les visions i veure on situen el treball de la programació en 
aquest entorn complex. 
 

Moment del procés 

 
És una activitat inicial d‘anàlisi del punt de partida en què 
es troben com a centre respecte al treball de la 
programació. 
 

Utilitat.  
Què desencadena? 

 
Aquesta activitat d‘anàlisi del context pretén fer emergir les 
representacions que el professorat té del centre i prendre 
consciència que aquest constitueix un entramat 
d‘interrelacions, on cadascú hi juga un paper decisiu des 
del seu espai d‘influència.  
 
La visualització gràfica permet, amb un cop d‘ull, veure de 
manera clara el valor i la funció que li atribueixen a la 
programació i adonar-se‘n de quina manera funcionen en 
aquest sentit com a docents i com a centre.  
 
Es tracta d‘anar compartint significats sobre el propi 
context i el valor i funció de la programació en el si 
d‘aquest context.  
 

Presencial/no 
presencial 

Presencial 

Temporització total 40 minuts 

 

  



 Àrea de Programes de Formació 

      Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

GRUP TÈCNIC en Pràctica Reflexiva                            
122 

 Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
Assessorament en programació per competències 

 

 

El dibuix del meu centre  

 
 Treball individual (5 minuts): Fes un primer esbós individual. 

 
Com representaries gràficament el teu centre a algú que no el coneix? No et 
proposis fer una representació ideal, basa‘t en la teva percepció personal. 
 
Pensa en representar espais d’actuació, figures i rols, relacions, 
connexions,… com si es tractés d‘un sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Treball en grups heterogenis (20 minuts) (diferents àrees, diferents rols, 

diferents espais d‘influència). Intenteu construir una representació col·lectiva amb el 
que totes i tots us hi sentiu identificats.  
 

 

 Treball en gran grup: (Cada grup disposa de 3 minuts per presentar el seu dibuix) 
 

o Observeu les representacions dels altres grups. Amb què coincidiu? Què us 
ha sorprès? Heu descobert alguna cosa que vulgueu comentar en gran 
grup? 

o Hi ha alguna representació que voldríeu conservar com a imatge de grup? 
Per què? 

o En relació a aquesta imatge, on situaríeu la programació per competències? 

o Quin és l‘espai d‘influència dels diferents rols? (equip directiu, coordinador/a, 
equips docents…)  
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Com programem 

 

Nom del recurs Com programem? 

Descripció 

És una activitat que pretén analitzar què té en compte el 
professorat a l‘hora de programar activitats d‘aula. 
S‘analitza aquest aspecte a quatre nivells, primer 
individualment, després per parelles, grups de quatre i 
finalment de forma plenària. Al final del procés s‘haurà 
elaborat un mapa conceptual a partir de les aportacions de 
tot el grup que, posteriorment, pot utilitzar-se i modificar-se 
en el decurs d‘activitats de contrast.  

Es pot elaborar un possible document de retorn amb el 

mapa conceptual elaborat amb el grup (document de 
referència).  

Activitat adaptada d‘Anke Tigchelaar (Universitat Utrech 
IVLOS) 

Moment del procés 
Per a la fase d‘autoanàlisi dels assessoraments sobre 
programació per competències. 

Utilitat. Què 

desencadena? 

Pel professorat participant provoca una reflexió sobre què 
hi ha darrera el treball que fan a l‘aula El fet de poder 
compartir aquestes reflexions en petit grup farà visibles les 
―maneres de fer‖, a vegades implícites. L‘elaboració del 
mapa conceptual suposarà una plasmació d‘aquestes 
accions (ocultes o visibles), d‘on sorgiran les possibilitats 
de canvi que hi ha al seu abast. 

Pel professorat formador pot servir per percebre el punt de 
partida, els interessos del grup i les seves dificultats. Ens 
servirà per definir cap a on han d‘anar les properes 
trobades per tal d‘aconseguir el nostre objectiu 
fonamental: iniciar la programació per competències.  

Presencial/no 
presencial 

Presencial.  

Temporització total 60 minuts 
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Com programem?  
 
Treball individual 

 

 Pensa en el moment en el qual et poses a preparar una sessió qualsevol de classe 
i respon breument a les següents preguntes: 

 

o Què tens en compte?  
 
 
 
 

o Com ho fas? 
 
 
 
 
 

o Quins dubtes et sorgeixen mentre programes? 
 
 
 
 
 
Treball en parelles 

 

 Poseu-vos per parelles. Primerament un de vosaltres pensarà en una determinada 
sessió de classe que la propera setmana haurà de fer amb un dels grups 
d‘alumnes que té aquest any. Després de decidir això, explicarà en veu alta què 
farà exactament per preparar aquesta sessió de classe. L‘altra persona no pot 
parlar ni intervenir de cap forma (no pot fer preguntes, no pot expressar opinions, 
etc.), només s‘ha de limitar a prendre nota de forma sintètica d‘allò que el seu 
company o companya està explicant. Després intercanviareu els papers. Preneu 
les anotacions sobre l‘explicació de la vostra parella a l‘espai que hi ha a 
continuació.  

 

 Quins són els aspectes a destacar de la manera com programa la teva parella?  
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 Un cop acabades les explicacions en veu alta dels dos membres de la parella, 
compareu les vostres anotacions i definiu categories que permetin agrupar-les 
(material, temps, què fan els alumnes, etc.). Anoteu a continuació les categories 
que establiu:  

 
 
 
 
 
 

 

 Ordeneu les accions que heu descrit abans en veu alta dins de les categories que 
heu definit: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Reviseu l‘esquema resultant de la vostra classificació. Creieu que hi ha algun 
aspecte o aspectes importants que no hagin sortit i que considereu important a 
l‘hora de programar una sessió de classe. Quins?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treball en grups de quatre 

 
Agrupeu-vos dues parelles i compareu les vostres classificacions en categories dels 
aspectes a tenir en compte a l‘hora de programar una sessió de classe. Utilitzeu un full 
DINA3 per elaborar un mapa conceptual a partir de les aportacions dels dos grups. 
Recordeu que per elaborar aquest document, primer heu de classificar en diferents 
categories les accions que porteu a la pràctica a l‘hora de programar una sessió, i 
després ordenar-les de forma jeràrquica. Podeu utilitzar colors diferents per destacar 
aquells aspectes que considereu especialment importants. Nomeneu un portaveu per 
a la posada en comú que es farà amb la totalitat del grup al final.  
 
Sessió plenària 
 
Per acabar l‘activitat, es farà una posada en comú dels mapes conceptuals elaborats 
per cada grup. La persona que condueix l‘activitat anirà fent un mapa conceptual 
global a la pissarra, el qual s‘anirà completant i modificant a partir de les aportacions 
dels diferents portaveus dels grups. Finalment, el mapa conceptual resultant serà la 
recopilació ordenada de totes les aportacions.  
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Programació... 

 

Nom del recurs Programació... 

Descripció 

 
Les relacions amb els altres acostumen a satisfer 
parcialment l‘arrelada necessitat humana de cercar el 
contacte social. Per tant, personificar la programació 
permet exercir el dret a exposar els nostres sentiments en 
relació a com ens tracta una persona o sobre una situació. 
 
Un procés de verbalització de l‘opinió o d‘expressió de 
sentiments propis que, desenvolupada de forma individual 
i compartida, permet concretar ―l‘estat actual de la qüestió‖ 
i ―les alternatives de canvi o millora‖ que podrien contribuir 
a ―la progressiva consolidació de la nostra relació personal 
amb la programació‖. 
 

Moment del procés Autoanàlisi. 
 

Utilitat.  
Què desencadena? 

 
Expressar i compartir estats d‘ànim, fruit de ―l‘actual relació 
personal amb la programació‖, i canalitzar-los. 
 
Generar actituds favorables vers la formació i promoure la 
cohesió en el grup, tot participant d‘experiències positives 
noves vertebrades a través de les emocions. 
 
Emergir creences i criteris implícits en relació amb la 
funcionalitat de la programació a través d‘un procés 
compartit d‘expressió de sentiments i d‘opinió raonats. 
 
Verbalitzar noves línies d‘acció concretes en relació a l‘ús 
de la programació com a eina per a la sistematització de la 
tasca docent, tot plantejant la formulació d‘alternatives de 
―millora o canvi de conductes‖ des d‘un procés imaginari 
d‘enriquiment de ―la nostra relació personal amb la 
programació‖. 
 

Presencial/no 
presencial 

Presencial. 

Temporització total 1h – 1h ¼ 
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  P R O G R A M A C I Ó ... 
 

 

      
 

    Programació... SÍ!  
       Programació... NO! 
         Programació... SÍ! 
        Programació... NO! 
       Programació... 

           ... 
 

 

Sembla ser que les relacions amb els altres acostumen a satisfer parcialment la nostra 

necessitat humana de cercar el contacte social. Per tant...  

 
1. Quin és l’estat actual de la meva relació amb la programació?  

Anota “a raig” totes i cadascuna de les idees o expressions fruit de les 
emocions, sentiments... que et suggereix aquest dilema. 
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2. Classifica en “satisfactòries” o “millorables” les idees anteriors i en cada cas explicita breument les raons que t‘empenyen a l‘hora 

de fer una o altra valoració. 
 

 
satisfactòries 

 
millorables 
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3. Compartiu en petits grups heterogenis la taula anterior per tal d‘anar aconseguint una visió més precisa de ―la vostra relació personal‖ 

amb la programació. Concreteu o matiseu les expressions i raonaments detallant en quines circumstàncies es donen, com us 
afecten... i sempre que es tracti d‘un estat d‘ànim de desgrat o disgust expliciteu “com” us agradaria que fos aquesta relació i “per 
què”. La taula següent pot ajudar-nos a l‘hora d‘expressar de forma clara els nostres sentiments, estats d’ànims... en el camí cap a 
“una millor relació d’entesa” amb la programació. 

 

 

QUAN... 

 
Em sento... 
Ens sentim 

 
perquè...  

 
M’AGRADA/RIA... 
ENS AGRADA/RIA... 

 
perquè... 
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4. Presenteu les vostres taules a la resta de grups per tal d‘identificar ―emocions i demandes‖ compartides. Feu atenció a tots aquells 
aspectes que segons les circumstàncies podrien “contribuir favorablement a la progressiva consolidació de la nostra relació 
personal i compartida amb la programació”. 

 

 
 

QUAN... 

 
Em sento... 
Ens sentim 

 
perquè...  

 

M’AGRADA/RIA... 
ENS AGRADA/RIA... 

 
perquè... 
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5. A tall de síntesi, després de l‘anàlisi anterior expliciteu en petits grups heterogenis quins “àmbits genèrics” podríem identificar com 
a vertebradors de la nostra relació personal amb la programació i utilitzeu paraules clau per recollir de forma organitzada no 

solament el valor o significativitat de determinats elements, dinàmiques... que configurarien cada ―bloc temàtic‖, sinó també la introducció 
de possibles alternatives o propostes concretes de canvi en el “possible camí cap a la progressiva consolidació d’aquesta relació”. 

Podeu utilitzar la taula següent o qualsevol altra proposta de síntesi o esquematització.  
 

 
ÀMBIT TEMÀTIC 

 
ELEMENTS “SATISFACTORIS” 

 
 
ELEMENTS “MILLORABLES” 

 
 
POSSIBLES ALTERNATIVES 
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ÀMBIT TEMÀTIC 

 
ELEMENTS “SATISFACTORIS” 

 
 
ELEMENTS “MILLORABLES” 

 
 
POSSIBLES ALTERNATIVES 
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6. Presenteu a nivell de gran grup la vostra proposta per posar en comú els blocs 

temàtics o àmbits genèrics que heu identificat en els diferents grups de treball.  
 
 
 
 
 

 
7. Fes una breu reflexió individual al voltant d‘algunes de les qüestions següents: 

 Què m‘ha aportat aquesta experiència?  

 Què observo quan retorno a l‘apartat 2 i reviso ―el meu punt de partida‖? 

 Quins adjectius utilitzaria per descriure com em sentia en iniciar la sessió i 
quins denoten com em sento en aquest moment?  

 

 
 
 
 
 
 
 
8. Quins aspectes de la reflexió anterior vull compartir amb la resta del grup? 
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La programació i jo 
 

Nom del recurs La programació i jo 

Descripció 

 
Es comença fent una reflexió individual sobre la 
funcionalitat de la programació. La reflexió s‘ha d‘escriure 
al full de l‘activitat i, del text escrit, han d‘escollir tres o 
quatre paraules clau.  
 
Després, en petit grup, han de contrastar les seves 
reflexions i analitzar totes les paraules clau que han sortit 
al grup, intentant consensuar les més significatives.  
 
Per acabar, es farà una posada en comú de les paraules 
clau de tots els grups. El professorat formador les anirà 
escrivint a la pissarra en dues columnes (per exemple, 
positives i negatives, avantatges i inconvenients, a favor i 
en contra, ...) sense encapçalament. Quan ja estiguin totes 
escrites, el grup haurà de trobar una característica comuna 
per cada columna (l‘etiqueta).  
 
El professorat formador pot elaborar una fitxa de retorn 
dels resultats de la posada en comú. 

 

Moment del procés 

 
Fase d‘autoanàlisi, després de haver creat la comunitat de 
pràctiques. Segona trobada 
 

Utilitat.  

Què desencadena? 

 
Pel professorat participant, una reflexió que farà emergir 
les creences individuals sobre la utilitat de la programació i 
permetrà plasmar (mitjançant les paraules clau 
categoritzades) l‘opinió del grup al respecte.  
 
Pel professorat formador, l‘activitat servirà per copsar el 
punt de partida del grup respecte al treball de 
programació.  
 

Presencial/no 
presencial 

Presencial.  

Temporització total 40 minuts 
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La programació i jo 

Reflexió individual (10 minuts) 
 
1. Què és per a mi una programació? 
 
 
 
 
 
 
 
2. D‘aquesta reflexió, tria tres o quatre paraules clau: 

  

  

  

  

 

Reflexió en petit grup (15 minuts) 

Intercanvieu i comenteu breument la vostra reflexió individual i recolliu totes les 
paraules clau que han sortit al grup. Analitzeu les possibles diferències o similituds. 
Intenteu consensuar les que, des del punt de vista del grup, considereu més 
significatives. 
 

    

    

    

    

 

 

Posada en comú de tot el grup (15 minuts) 

Una persona de cada grup, com a portaveu, explicarà el resultat de les deliberacions 
del seu grup.  
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Les nostres percepcions d’allò que és necessari 
 
 

Nom del recurs Les nostres percepcions d’allò que és necessari 

Descripció 

 
Primera part: Reflexió individual.  

Després de llegir el text que acompanya a l‘activitat, s‘han 
de parar a pensar què podrien aportar individualment, per 
planificar els aprenentatges que ajudaran a convertir la 
població nàufraga en competent per sobreviure a l‘illa.  
El text pot il·lustrar-se amb un power point. 
 
Segona part: Contrast en petit grup i introducció d‘un nou 

element de reflexió: intentem lligar aquesta situació 
hipotètica amb la nostra situació real de docència.  
 
Tercera part: Posada en comú per tal d‘elaborar un llistat 
no exhaustiu d‘allò que necessita saber el nostre alumnat i 
allò que poden aprendre a les escoles.  
 
El professorat formador pot elaborar una fitxa de retorn 
amb les conclusions grupals. 

 

Moment del procés 

 
Fase d‘autoanàlisi, després de haver creat la comunitat de 
pràctiques. Primera o segona trobada. 
  

Utilitat.  

Què desencadena? 

Mitjançant la metàfora, es pretén desencadenar una 
reflexió sobre si allò que fem a les nostres aules és el que 
es necessita per viure a la societat actual: quines són les 
pràctiques socials bàsiques, els aprenentatges bàsics que 
cal que el nostre alumnat sàpiga? 
 
Un segon pas seria provocar la discussió perquè s‘adonin 
que començar per fer una programació per competències 
implica fer-se aquestes preguntes tan senzilles, que 
cobren tota la seva importància i rellevància davant la 
situació hipotètica del naufragi 

Presencial/no 
presencial 

Presencial.  

Temporització total 40 minuts 
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Les nostres percepcions d’allò que és necessari 

 

Si vols sobreviure, actua 
 
Imaginem que ens n‘anem a donar la volta al món en un vaixell on hi van uns dos 
milers de persones, la meitat de les quals són nois i noies d‘edats compreses entre els 
12 i els 16 anys.  
 
Quan ens trobem al mig del Pacífic, un fort huracà fa perdre el rumb del vaixell que, 
amb una gran via d‘aigua, aconsegueix arribar prop una petita illa. Ens dóna temps 
d‘arribar a terra i després, el vaixell s‘enfonsa.  
 
Ens trobem en una illa meravellosa, que resulta estar deserta. Hi ha recursos 
suficients per sobreviure però cal organitzar-se en previsió que ens toqui passar allà 
molt temps.  
 
Hi ha moltes coses a fer i es necessita la col·laboració de moltes persones. La gent 
jove també haurà de treballar. Però, després d‘una primera reunió, ens adonem que no 
hi ha tanta gent, ni jove ni adulta, capacitada per fer les coses que ara es necessiten.  
 
A nosaltres, que som docents, ens encarreguen muntar una ‗escola‘, establir un 
programa d‘ensenyament que capaciti a tothom, noies i nois inclosos, per poder 
col·laborar a sortir d‘aquesta situació i portar-lo a terme. Què prioritzarem? Què els 
ensenyarem?  

 
 

Com ho farem? 

Reflexió individual  intercanvi i contrast en petit grup  posada en comú gran grup 

 

 

  Reflexió individual (5 minuts) 

 
Escriu només 3 o 4 paraules clau que associes a allò que és estrictament necessari 

 
1. Què necessiten saber?  

. ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 
2. Què els puc ensenyar jo, professor o professora de...........................? 
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3. Com ens podem organitzar per aconseguir optimitzar esforços? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reflexió en petit grup (25 minuts) 

Intercanvieu i contrasteu les vostres paraules per consensuar un llistat únic de grup. 

Necessiten saber Podem ensenyar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Proposem organitzar-nos així:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pensem ara en la nostra pràctica docent quotidiana:  
Quins aspectes d’aquesta situació extraordinària podríem traspassar a la nostra 
situació habitual de docents? 
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ALLÒ QUE ÉS NECESSARI 

Necessiten saber 

ALLÒ QUE PODEM FER 

Podem ensenyar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COM S’HA DE FER PER OPTIMITZAR ESFORÇOS 

Proposem organitzar-nos així  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Posada en comú de tots els grups (10 minuts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Per acabar: Creieu que hi ha alguna relació entre aquesta activitat i la 
programació?  
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Power Point del vaixell 

1)  
 

 
 
2) 
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Bones pràctiques en programació d’aula 

 

Nom del recurs Bones pràctiques en programació d’aula 

Tipus de recurs  Presencial 

Descripció 

Es deixen 10‘ per a què, de manera individual, els assistents 
omplin la primera graella. 

Es reuneixen en grups heterogenis de quatre persones i 
s‘expliquen les seves bones pràctiques en programació d‘aula. 
Després d‘exposar-se-les, omplen la segona graella, consensuada 
per tots els integrants del petit grup. Han de tenir en compte els 
aspectes més rellevants pel que fa al tema de la programació, 
sobretot (25‘). 

Un portaveu de cada grup explica davant del grup sencer els punts 
acordats i la persona formadora va anotant a la pissarra els 
elements coincidents de tots els grups, mira d‘establir-ne relacions 
i estimula que els participants ho facin també. Pot sortir un mapa 
conceptual molt sintètic del pensament del grup. 

A la trobada següent seria interessant que la persona formadora 
portés, en forma redactada, els elements que han anat sorgint en 
l‘explicitació dels punts coincidents. Constituirien els criteris o eixos 
bàsics a partir dels quals es construiria la base d‘orientació de la 
programació d‘aula o, fins i tot, d‘una programació més 
interdisciplinar. 

Moment del procés Fase d‘autoanàlisi  

Utilitat.  

Què desencadena? 

Emergir i enriquir creences, compartir pors i esculls, evidenciar 
virtuts, explicitar inquietuds... en relació a la possibilitat de 
planificar i a la necessitat de fer-ho de forma sistemàtica.  

Promoure una actitud favorable i generar seguretat envers la 
necessitat / possibilitat d‘elaborar ―bones / útils planificacions / 
programacions d‘aula‖. 

Iniciar un procés compartit de conceptualització al voltant de ―Què 
entenc/entenem per planificar/programar?‖, ―A quines necessitats 
dóna/pot donar resposta?‖, ―Quins creiem que són/poden ser els 
seus aspectes o elements essencials?‖  

Tipus de formació Assessorament en programació per competències 

Material 
Fotocòpies de la Graella  

Pissarra o ordinador 

Temporització total 1½h. 
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Bones pràctiques en programació d’aula 

Graella per a la presentació de l’experiència 

 

Reflexió individual (10’) 

Títol de la unitat o 
seqüència 

 

Breu descripció 

(continguts, temps, 
espais, activitats, 
metodologia...) 

 

Què he observat que 
feien, sentien, 
parlaven, deien... els 
alumnes 

 

Com em sentia jo com 
a docent... 

 

Aquesta pràctica 
estava / podia estar 
integrada en la 
programació general 
d’aula perquè... 

 

Quines competències 
hi estaven incloses 

 

Planificar l’activitat ha 
servit per a... 
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Valoració del grup 

 

Petit grup (25’) 

Les experiències en programació han estat positives perquè... 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

 
  



 Àrea de Programes de Formació 

      Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

GRUP TÈCNIC en Pràctica Reflexiva                            
144 

 Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
Assessorament en programació per competències 

 

 
La matriu del canvi 1 

 

Nom del recurs La matriu del canvi (1) 

Descripció 

 

Es proposa una anàlisi reflexiva inicial i dirigida sobre la 
matriu del canvi, en sessió presencial, quan ja han tingut 
un contacte amb la pràctica reflexiva. Es presenta com 
una petita T (píndola teòrica) en una diapositiva power, 

per exemple.  

Després, partint de dues preguntes, es proposa una 
petita reflexió individual que, amb la matriu de referència, 
ha de permetre una ―primera mirada‖ a la situació del 
centre (veure proposta). Es demana a cada participant 

que escrigui la seva reflexió en un full, el guardi en un 
sobre (que se li lliurarà), el tanqui i escrigui el seu nom. 
Els sobres els guardaran les persones formadores fins 
l‘última trobada.  

A  l‘última trobada (Avaluació), a partir d‘una reflexió 

individual sobre el procés de formació, es recupera el 
sobre i es fa un contrast en el temps. Finalment, en grup i 
amb l‘acompanyament d‘una bateria de preguntes, 
s‘acaba amb la concreció d‘allò que es pot incorporar al 
centre de manera immediata, des de la mirada realista.  

Moment del procés 

Dues fases: s‘inicia a la segona trobada i es recupera a 
l‘última trobada, preparant l‘avaluació.  

Una segona opció és treballar-la tota en la fase de 
redescripció (veure matriu del canvi 2) 

Utilitat.  
Què desencadena? 

Afavoreix una primera representació del centre per part 
del professorat. Pot fer emergir primeres inquietuds 
(sacseig) referents a la poca tradició a debatre qüestions 
pedagògiques, a les rutines, a la necessitat de crear 
equips de treball, a les dificultats de coordinar les 
programacions (pla d‘acció) ... Ajuda a analitzar el propi 
context i els possibles obstacles entorn a la programació 
per competències.  

A la fase final, en grup, ajuda a concretar alguns 
elements afavoridors de la continuïtat del debat 
pedagògic, iniciat a les sessions de formació, al centre.  

Alhora pot esdevenir un instrument d‘avaluació de la 
formació.  

Per a les persones formadores, dóna una perspectiva 
dels resultats pràctics de l‘actuació i desencadena una 
reflexió crítica encaminada a la millora de futures 
actuacions.  

Presencial/no presencial Presencial en sessions separades (inicial –final) 
 

Temporització total 
10‘ de T. 10‘ en la segona trobada i 60 ‗ en l‘última 
trobada presencial 
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La matriu del canvi: factors que s‘han de donar per què es produeixi un canvi en la cultura d‘un entorn de treball4 

Llenguatge 

Compartit 
Consens Habilitats Incentius Recursos Pla d’acció 

 

 
Canvi 

 

 
Consens Habilitats Incentius Recursos Pla d’acció  Confusió 

Llenguatge 

Compartit 
 Habilitats Incentius Recursos Pla d’acció  Sabotatge 

Llenguatge 

Compartit 
Consens  Incentius Recursos Pla d’acció  Ansietat 

Llenguatge 

Compartit 
Consens Habilitats  Recursos Pla d’acció  Resistència 

Llenguatge 

Compartit 
Consens Habilitats Incentius  Pla d’acció  Frustració 

Llenguatge 

Compartit 
Consens Habilitats Incentius Recursos   Rutina 

                                                
4 Moesby, Egon: Reflections on making a change towards Project Oriented and Problem-Based Learning (POPBL). En World Transactions on Engineering and Technology Education, Vol.3, 

No.2, 2004 
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Trobada 2 

La matriu del meu institut 

 
UNA REFLEXIÓ INDIVIDUAL. Davant la matriu del canvi em pregunto:  

1. On situaria jo en aquest moment el meu Institut, l’IES Xxxx Xxxx ... o la meva 
escola, el CEIP.... ? Per què?  

 

 

 

 

 

 

2. Quin paper crec que pot jugar l’elaboració de la programació per 
competències en el canvi de la matriu del meu centre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guardeu el full al sobre. Escriviu el nom.  
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Última trobada 

En què hem avançat? 

 

Estem arribant a la fase final del nostre treball. És el moment de mirar enrere. Per això 
ens formulem preguntes: 

REFLEXIÓ INDIVIDUAL - 10 minuts -  

1. Mirant enrere, de tot el procés, Què ha estat el més significatiu d’aquesta 
formació per a mi? 

 

 

 

 

 

 

2. Obro el sobre, em fixo en les respostes a les preguntes i contrasto amb la meva 
reflexió d‘ara. 

Què canvio, què afegeixo, què trec, què amplio, a la meva reflexió?  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Recupero la matriu del canvi. Des de la meva posició en el centre (com a professora 
o professor de... , com a persona tutora, com a cap de departament, com a membre de 
l‘Equip Docent de .. o com a responsable de...), 

què puc fer jo per contribuir que es donin els factors necessaris per a un canvi 
cap a la millora del centre? (Veure fila 1 de la matriu)  
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POSADA EN COMU  RODA DE TANCAMENT (10-15’) 

 
 Què és allò que m‘agradaria compartir amb el grup?  

 

PETIT GRUP. Pluja de preguntes  pluja d’idees (30’) 

A partir de les intervencions individuals ens preguntem: i ara què? Per on 
començar?  

Ens formulem preguntes: Quins aspectes dels departaments haurien de canviar? 
Quins aspectes organitzatius s‘haurien de considerar? Quina formació necessitem el 
professorat de l‘IES Xxxx o de l‘escola CEIP Mmmm? Quins aspectes de discussió i 
consens són prioritaris de tractar-se en els equips docents?... Es fan connexions 
explícites entre continguts de diferents matèries? Hi ha oportunitats perquè l‘alumnat 
treballi en parella, petit grup, grup cooperatiu...? S‘expliciten els criteris d‘avaluació? 
L‘alumnat està implicat en aquesta explicitació?.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
RECULL DE CONCLUSIONS (de tots els grups) - 10 minuts -  

 Posem-nos d‘acord en allò que és prioritari, i que té repercussió en les 
programacions, per incorporar d’una manera immediata al nostre centre.  

  



Àrea de Programes de Formació 

      Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

GRUP TÈCNIC en Pràctica Reflexiva 149 Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
Àmbit: Formació a centre amb assessorament extern 

 

 
La meva manera de programar 
 

Nom del recurs La meva manera de programar 

Descripció 

 
Primera part: Reflexió individual. A més de l‘activitat 
escrita, es passarà un power point perquè les imatges es 

vegin amb molt detall.  
 
La reflexió individual girarà al voltant del perquè de la 
imatge escollida i a partir d‘aquí s‘intentaran treure els 
aspectes claus d‘una bona programació.  
 
Segona part: Contrast en parella. Un company o 

companya farà de ‗mirall‘ on veure reflectides les 
conclusions pròpies i servirà per enriquir-les. 
 
Tercera part: Posada en comú per tal d‘elaborar el llistat 

jerarquitzat dels trets característics d‘una bona 
programació. 
 
El professorat formador pot elaborar una fitxa de devolució 
amb les conclusions grupals. 
 

Moment del procés 

 
Fase d‘autoanàlisi, després de haver creat la comunitat de 
pràctiques i haver introduït les ccbb. Segona o tercera 
trobada 
 

Utilitat.  

Què desencadena? 

 
Pel professorat participant, una reflexió sobre la pròpia 
manera de treballar, en aquest cas, programant i 
planificant el curs i un contrast amb les maneres de 
companyes i companys.  
 
Pel professorat formador, l‘activitat servirà per mostrar 
l‘estat actual del grup respecte al treball de programació.  
 

Presencial/no 
presencial 

Presencial.  

Temporització total 40 minuts 
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Activitat: La meva forma de programar 

Es pot programar de moltes maneres. Les imatges següents en mostren algunes: 

1) 

 

 

2)  

 

 

3)  
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4) 
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Reflexió individual (15 minuts) 

 
1. Quina imatge sents més a prop de la teva forma de programar l‘ensenyament 

aprenentatge? 
 

2. En quins elements t‘has fixat per identificar-t‘hi? 
 

3. Per què la veus semblant a la teva manera de programar? 
 

4. Quins són per a tu els aspectes claus per tal de preparar una bona 
programació? Per què? Compara aquests aspectes amb els elements que has 
escrit en la segona pregunta. Es donen coincidències? Fes un rànquing 
d‘importància de forma global amb tots. 

 
5. Penses que alguna altra forma de programar és millor que la utilitzada per tu? 

Per què? 
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 Reflexió en parella (10 minuts) 
 

Després d‘explicar a la teva parella el perquè de la imatge escollida i d‘escoltar la seva 
explicació, compareu els dos estils de programació. 
 
Pots enriquir la teva manera de programar amb alguna de les idees que t‘ha donat la 
teva parella? Per què? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posada en comú (15 minuts) 

Quins són els aspectes claus a tenir en compte per tal de fer i seguir una bona 
programació? 
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Cada maestrillo... 
 
 

Nom del recurs Cada maestrillo... 

Descripció 

 
Primera part: Reflexió individual.  

L‘activitat descriu quatre maneres diferents de programar. 
Després d‘escollir la que més se sembla a la nostra forma 
de treballar, la reflexió individual girarà en torn el perquè 
de la nostra elecció, l‘anàlisi de la pròpia manera de fer: 
avantatges, dificultats, contradiccions, pors que s‘hi 
amaguen, paper que s‘hi atorga a l‘alumnat.  
 
Segona part: Posada en comú per tal d‘enriquir les 
visions individuals. 
 
El professorat formador pot elaborar una fitxa de devolució 
amb les conclusions grupals. 

 

Moment del procés 

 
L‘activitat és fronterera entre la fase d‘autoanàlisi i la de 
contrast, perquè introdueix concepcions sobre la 
programació que són alienes a la cultura professional de la 
majoria del professorat.  
 

Utilitat.  
Què desencadena? 

 
Pel professorat participant, una reflexió sobre la pròpia 
manera de treballar (en aquest cas, de programar i 
planificar el curs) i un contrast amb les maneres d‘altres 
persones.  
 
Pel professorat formador, l‘activitat servirà per mostrar 
l‘estat actual del grup respecte al treball de programació.  
 

Presencial/no 
presencial 

Presencial.  

Temporització total 25-30 minuts 
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“Cada maestrillo…” 
 
Quin d’aquests exemples s’assembla més a la meva manera de “programar”? 
 
(Reflexió individual, debat en petit grup i posada en comú de les conclusions) 
 
A) El Manel i la Maria del Mar programen la seva matèria ―per projectes‖. Es miren 

atentament el currículum del curs que han d‘impartir, seleccionen el conjunt de 
continguts i competències bàsiques que més s‘ajusten al projecte i pensen que així els 
donen una màxima funcionalitat. Per exemple, la Maria del Mar està desenvolupant 
ara, a 2n d‘ESO, el projecte ―Periodistes‖ a on treballa textos periodístics d‘informació, 
estructura de les notícies, l‘oració simple, classes de subjecte gramatical (a partir del 
títol d‘una notícia), expansió del SN i expansió del SV (per a la redacció de l‘entradeta), 

etc. Avaluen bàsicament en funció de procés i del ―producte‖ acabat. 
 
B) La Marta i el Josep Maria no programen d‘una manera explícita. Tots dos, 

professors de ciències socials, parteixen d‘un conjunt de grans ―centres temàtics‖ que 
han pensat com a bàsics en el nivell que han de treballar. En cada tema donen una 
―pista inicial‖ i és a partir del debat i el treball en grup com pensen que els seus 
alumnes poden anar concretant els seus aprenentatges. Estan desenvolupant a quart 
d‘ESO dels seus respectius instituts un tema que han titulat ―Canvi o revolució‖ i la 
―pista inicial‖ recull experiències de vida en què les persones canvien de manera 
progressiva o prenen decisions arriscades i dràstiques. En funció del desenvolupament 
de les discussions, van aportant textos històrics o polítics que van generant noves 
preocupacions i focalitzant els continguts històrics. No saben mai com acabarà el tema 
que inicien. En tot cas, al final de cada gran unitat didàctica, els alumnes, amb l‘ajuda 
del professor o la professora, arriben a conclusions que sintetitzen el tema treballat. 
Avaluen en funció del procés i, especialment, del ―compromís personal‖ dels seus 
alumnes. 
 
C) La Margarida i el Màrius segueixen el programa tal i com el concreta el llibre de 

text. Preparen a consciència cada tema que han d‘explicar; localitzen els passatges 
més ―foscos‖ del manual o aquells que poden presentar més dificultats al seus 
alumnes i decideixen quines parts necessitaran explicar i quines podran llegir els nois i 
les noies. Pel que fa als exercicis del llibre determinen quins són bàsics per assimilar 
conceptes claus i quins són menys importants o perfectament prescindibles. Finalment, 
planifiquen acuradament les activitats que es faran a l‘aula i a casa. Avaluen 
bàsicament pel grau d‘assimilació dels continguts explicats i ho fan a traves de proves 
objectives o exàmens. 
 
D).El Bartomeu i la Mercè prenen també el llibre de text com a element bàsic de la 

seva programació, però el complementen amb activitats dissenyades per ells mateixos 
o recollides d‘altres llibres de text o materials didàctics. Fins i tot alguns dels textos que 
es treballen han estat produïts per alumnes tot seguint consignes molt clares de 
redacció; per exemple, aquell que porta per títol ―L‘interior de la granota‖ i que és un 
informe molt sistemàtic d‘una experiència de dissecció al laboratori d‘ Experimentals a 
càrrec d‘un grup de noies de tercer d‘ESO. L‘avaluació també es fa a través 
d‘exàmens i proves que evidencien el grau dels aprenentatges assolits. 
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GRAELLA INDIVIDUAL PER COMPARTIR AMB EL GRUP 
 

Amb quin exemple 
m’identifico més. Per què? 

 

En quins principis crec que 
descansa la meva 
preferència per una de les 
opcions presentades? Fer-
ne un “llistat”: 

 “L’alumne necessita un 
referent per a estudiar. 

 Etc.” 

 

Explica breument la teva 
pròpia manera de 
programar  

 

Explica ara el que 
t’agradaria fer però no 
t’atreveixes perquè penses 
que no en saps prou, o 
comporta molta feina o ets 
sentiràs sol/a 

 

Aspectes contradictoris. 
Qüestions que la meva 
orientació no m’acaba de 
resoldre 

 

Quin paper li atorgo als 
meus alumnes (escolten, 
fan activitats, participen, 
creen, avaluen...) 

 

Què em porto cap a casa 
(suggeriments, 
inquietuds,etc.) després de 
compartir idees amb el 
grup? 
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Instruments de Contrast 

 
Activitat en grup cooperatiu 
 

Nom del recurs Activitat en grup cooperatiu 

Descripció 

 
Es formen petits grups (màxim de cinc persones) Cada 
grup llegeix un dels textos seleccionats i negocia 
col·lectivament les respostes a les preguntes generals.  
 
Seguidament cada equip de treball presenta les seves 
conclusions escrites en una transparència que es projecta 
per a la resta de companys i companyes. És indispensable 
que abans de la participació al si del grup, cada persona 
hagi llegit individualment el text i hagi contestat les 
preguntes per escrit. L‘activitat es contextualitza en un 
assessorament de centre destinat a equips docents d‘un 
institut de secundària que volien treballar la competència 
bàsica ―Aprendre a aprendre‖. 
 

Moment del procés 

 
És clarament una activitat de ―contrast‖, ja que introdueix 
elements bàsics de T a través d‘un procés de lectura que 
es pretén que sigui situat i funcional. Dintre de la fase de 
contrast, hauria de ser una de les primeres activitats que 
es realitzessin.  
 

Utilitat. 

Què desencadena? 

 
Permet sobretot, a banda del contrast entre la TEORIA i 
les creences del professorat, una primera formulació de 
línies d‘actuació i, fins i tot, una programació d‘activitats 
concretes que responen més al SCOBA del treball i la 
programació per competències que als OBES del 
professorat. Col·loca els i les assistents en la hipòtesi 
d‘haver de pensar i fer d‘una altra manera, però aprofitant 
la pròpia experiència de la realitat. 
 

Presencial/no 
presencial 

Presencial 

Temporització total 
45-50 minuts, encara que depèn del nombre de grups que 
hi participin. 
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Treball en grup cooperatiu 

 
Repartir els tres textos entre els i les assistents de manera que cada fragment sigui 
treballat cooperativament per un mínim de tres persones. Cada assistent es mira les 
preguntes que ha de respondre, i després llegeix el text que li toca tenint-les presents.  

 
Consensuar en cada grup de treball les respostes i redactar-les en la transparència 
que es lliura. Cada grup comunica a la resta les seves conclusions. Coordinació 
pedagògica pot informar a la resta de l‘equip o els equips docents representats a 

l‘assessorament de les conclusions globals. 
 
CONCLUSIONS DE LA DISCUSIÓ 

 
(Graella de grup) (fotocòpia en transparència, una per cada grup de treball) 

 

Definició clara 
i precisa 

 
 
 
 

Per què 
considerem 
bàsica 
aquesta 
competència 
pels nostres 
alumnes? 

 

L’adquisició 
d’aquesta cb 
implica 

 

Estratègies i 
activitats 
possibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disseny d’un 
instrument o 
activitat 
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TEXTOS QUE ES REPARTEIXEN ENTRE ELS GRUPS 
 

1 (donada la seva extensió, es pot repartir el seu contingut entre dos grups)  
Algunes reflexions sobre 
competències bàsiques 
Jaume Graells 
Director general de l‘Educació Bàsica i el Batxillerat 
Cinquena Jornada d‘ensenyament de les matemàtiques 
organitzada per FEEMCAT, XEIX I SCM 
Barcelona, 20 de setembre de 2008 

 
Avui, en el món de l‘educació, tothom parla de competències bàsiques. Però em fa l‘efecte que, 
com acostuma a passar quan una paraula té èxit i és usada per moltes persones, no totes 
entenem el mateix sobre l‘expressió ―competències bàsiques‖. Crec, sincerament, que a la 
noció de competència s‘apliquen diversos significats. Primer de tot, les competències 
assenyalen els continguts essencials o mínims. Aquest tret del concepte és el que sembla 
deduir-se d‘una colla de textos normatius i, en particular, a la Llei Orgànica d‘Educació i també 
als decrets curriculars elaborats pel Departament d‘Educació de la Generalitat de Catalunya. 
Però les competències no són només això. 
 
Una competència és la capacitat d‘actuar amb eficàcia davant un tipus definit de situacions. 
Aquesta capacitat es recolza en certs coneixements: sense coneixement no hi ha competència, 
o, per dir-ho en forma matemàtica, els coneixements són condicions necessàries però no 
suficients de les competències. En altres paraules, les competències incorporen també 
coneixements i, alhora, són més que coneixements. 
 
Caps ben plens o ben moblats? 
 
La incorporació de la noció de ―competència‖ en el debat educatiu revifa una discussió 
tradicional; un debat, com ja va plantejar Michel de Montaigne fa molt de temps, sobre si els 
caps han d‘estar ben plens o ben moblats. Des d‘aquest punt de vista, dir que les competències 
fixen els continguts bàsics adquireix un altre sentit. 
 
Actualment hi ha dues visions contraposades. Per a unes persones, ensenyar vol dir recórrer el 
camp més ampli possible de coneixements, principalment conceptuals, sense preocupar-se 
gaire de la seva mobilització davant situacions complexes. Els exercicis d‘aplicació —de 
vegades força estereotipats i que acostumen a presentar-se només al final de les 
explicacions— s‘entenen, des d‘aquesta òptica, com a exemplificacions justificades per 
consolidar els conceptes teòrics. Aquesta concepció de l‘educació pressuposa que la 
construcció de les competències és una qüestió que no correspon a l‘educació bàsica, sinó 
més aviat a la formació professional, al món del treball, a la vida quotidiana: en qualsevol cas 
no a l‘escola. 
 
Per a altres persones, en canvi, ensenyar no és tant una qüestió de la quantitat de 
coneixements com de la seva qualitat. Els qui pensen d‘aquesta manera estan disposats a 
limitar, tant com calgui, la quantitat de coneixements ensenyats per concentrar-se en exercitar 
de forma intensiva la seva mobilització davant de problemes pròxims que ens pot plantejar la 
vida quotidiana. En aquest cas, els problemes van primer que les explicacions i els conceptes: 
si cal determinat concepte és, justament, per resoldre un problema. 
 
Competències i disciplines 
 
Vull considerar ara una qüestió que es troba en la categoria que jo anomeno ―confusió 
conceptual‖. De fet, una bona part dels problemes teòrics de tota mena neix de confusions 
d‘aquest tipus. Centrar l‘educació en les competències bàsiques conduiria —és el neguit que 
tenen alguns professionals de l‘educació— a renunciar a les disciplines i a les especialitats 
docents, a confiar- ho tot a la transversalitat, a una concepció totalment transdisciplinària. I cal 
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dir que això és així. No ho és necessàriament. La qüestió de fons és, més aviat, una altra. Més 
aviat la pregunta que cal fer-nos és: quina concepció de les disciplines acadèmiques es 
defensa? 
 
En aquest sentit paga la pena anar a poc a poc. Les competències mobilitzen coneixements, en 
bona part conceptuals, però també procedimentals i normatius: són més que coneixements, 
però no són res sense aquests. I una gran part dels coneixements estan vinculats a divisions 
del saber nascudes d‘una determinada tradició històrica. I sembla que així continuarà essent, si 
més no mentre l‘organització del saber continuï distingint disciplines, i cadascuna fent-se càrrec 
d‘un àmbit o parcel·la de la realitat. 
 
D‘altra banda, cal recordar que una cosa són les disciplines acadèmiques, enteses com a 
divisions del saber, i una altra l‘organització del currículum en assignatures, matèries, àrees o 
àmbits, que poden incloure una o més disciplines i que es justifiquen tant en la font 
epistemològica com en les fonts psicològica i pedagògica centrades més en com es construeix 
el coneixement i en com s‘organitzen els processos d‘ensenyament i d‘aprenentatge. 
 
Aquesta posició que defenso pot sorprendre. Tot sovint són els defensors de la transversalitat 
els qui justifiquen l‘enfocament de les competències, mentre que els defensors de les 
disciplines acostumen a rebutjar la transversalitat. Però crec sincerament que cal superar 
aquests clixés. Posar l‘accent exclusivament sobre les competències anomenades transversals 
pot, paradoxalment, ser un entrebanc per a l‘enfocament competencial, tot i que cal reconèixer 
que algunes competències són fonamentalment transversals. 
 
El punt de vista de les competències no nega les disciplines; més aviat defensa la seva 
combinació com a requisit per poder resoldre problemes d‘un cert grau de complexitat. La 
transversalitat total és un miratge, és el somni d‘una terra de ningú on la ment es construiria a 
sí mateixa al marge de qualsevol contingut. 
 
El vertader debat no oposa els partidaris de les disciplines i els defensors de la transversalitat. 
El veritable debat oposa, d‘una banda, als qui pensen que l‘escola ha de limitar-se a transmetre 
els sabers, al marge de qualsevol referència a situacions i pràctiques reals; i de l‘altra, als qui 
defensen la construcció de competències, tant a l‘interior de les disciplines com a les seves 
interseccions, tot advocant, per tant, per la mobilització dels coneixements davant situacions 
complexes, més enllà dels clàssics exercicis de consolidació i aplicació. 
 
La insistència sobre la transversalitat —entesa com quelcom no pròpiament disciplinari— limita 
el punt de vista competencial. Condueix al camp contrari a totes aquelles persones que 
estarien disposades a recórrer un tros del camí cap a les competències, però les veuen 
ancorades a les disciplines. 
 
A les consideracions tàctiques, caldria afegir-hi altres relatives a l‘estructura del coneixement. 
Si, en bona mesura, les competències estan vinculades a coneixements disciplinaris, això es 
deu al fet que les disciplines organitzen en molts casos el món del treball i de la investigació. 
Defensar les competències bàsiques no té res a veure amb la dissolució de les disciplines en 
una líquida ―sopa transversal‖. Això, però, no ens ha d‘impedir fer preguntes sobre el tancament 
en sí mateixes de les disciplines i sobre les seves possibles interseccions, preguntes 
especialment pertinents en educació, on la construcció del coneixement no es pot veure 
limitada a l‘àmbit de les disciplines acadèmiques. 
 
Competències i identitat professional 
 
Philippe Perrenoud, als seus llibres Construire des competénces dès l‘école i Dix nouvelles 
compétences pour enseigner, examina les competències incidint sobre les que ha de tenir el 
professorat per poder ensenyar competències. L‘enfocament competencial implica, segons 
Perrenoud, alguns canvis importants quant a la identitat professional del professorat. Quatre 
canvis són, al meu parer, fonamentals. 
 
En primer lloc, deixar de considerar secundaris els aspectes pragmàtics del coneixement. La 
universitat encara continua fingint que la majoria dels seus estudiants es dedicarà a la 
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investigació, és a dir, a una ocupació on la producció i l‘ordenació metòdica del coneixement 
passa per davant de la seva aplicació pràctica immediata. L‘enfocament competencial implica 
construir una relació amb el saber menys presonera d‘aquesta jerarquia que situa al lloc més 
alt el saber acadèmic pur i aïllat de la quotidianitat i, molt per sota d‘ell, els sabers sense nom 
nascuts de l‘experiència. 
 
En segon lloc, acceptar el desordre i el caràcter fragmentari dels sabers per fer front als 
diversos problemes que ens proposa la realitat. Respecte de qualsevol situació concreta, 
sempre és possible reconstruir, pas a pas, la ―pilota teòrica‖. Quan un professor o professora 
respon a una pregunta, està sempre temptat d‘anticipar-se i respondre, abans d‘hora, a totes 
les preguntes que encara no li han fet: i això transforma la seva pregunta en un curs magistral. 
Treballar en la construcció de competències és acceptar donar a cada resposta el mínim 
requerit, tot sabent que la resta vindrà en una altra ocasió, de manera certament inconnexa, 
però d‘acord amb una necessitat real. 
 
En tercer lloc, renunciar a voler dominar l‘organització dels coneixements en la ment de 
l‘alumnat. El professorat ha esmerçat temps i esforços per dominar allò que ensenya. Més enllà 
dels continguts, els sabers han trobat una organització que, de mica en mica, li ha anat 
semblant evident i que és subjacent a l‘estructura del seu curs magistral. I té l‘esperança que el 
seu alumnat no només domini els components, sinó també que sigui capaç de restituir 
l‘estructura sencera. 
 
En l‘enfocament competencial, en canvi, és el problema real que es vol resoldre allò que 
organitza els coneixements, i no pas els discurs teòric. S‘esvaeix, d‘aquesta manera, una part 
de la ciència del magister. I no queda, doncs, més remei que cercar altres models de 
satisfacció personal: tal vegada, en lloc de la figura del magister, caldria pensar en la figura de 
l‘entrenador, la mestria del qual no consisteix a exposar sabers de forma discursiva, sinó 
suggerir o fer que es treballin els vincles entre els sabers i les situacions concretes. 
 
En quart lloc, tenir una pràctica personal de l‘ús dels sabers en contextos d‘acció reals. Un 
professor o professora de ciències que no participa en cap projecte de recerca, bé sigui 
pedagògica o bé científica, o d‘aplicació tecnològica dels seus coneixements, que per no fer no 
fa ni bricolatge, té alguna possibilitat de fer-se una idea realista del funcionament dels sabers 
en contextos d‘acció? Un professor o professora de llengua catalana o de llengua castellana, o 
un professor de qualsevol matèria, que no s‘escriu amb ningú, que no publica mai res, que no 
participa en cap debat, que no intervé en públic enlloc llevat de la seva aula, té una imatge 
realista d‘allò que vol dir parlar i escriure? Ens podem imaginar un entrenador esportiu o un 
mestre de ball o de música que només facin discursos teòrics sense cap pràctica real? Ens 
podem imaginar un cirurgià que mai no hagi entrat en un quiròfan? 
 
Aquests interrogants tenen una resposta que ens pot ajudar a reflexionar sobre les 
competències: per ensenyar coneixements, n‘hi ha prou amb saber algunes coses; per formar 
en competències, cal que els formadors i les formadores les tinguin assolides. 
 
El quatre canvis fonamentals a què m‘he referit crec que són suficientment rellevants perquè 
tots els agents implicats en l‘educació continuem reflexionant sobre la importància d‘una 
educació que tingui en compte les ―competències bàsiques‖ del nostre alumnat, a fi que aquest 
aprengui a desenvolupar-se amb èxit en situacions complexes de la vida quotidiana i pugui 
continuar aprenent al llarg de la seva vida. 
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MARCO PARA COMPETENCIAS CLAVE EN UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

La competencia consiste en los siguientes conocimientos, destrezas y actitudes dependiendo 
del contexto: 

Dominio 
Definición de la 

competencia 
Conocimientos Destrezas Actitudes 

 
5. 
 
Aprender a 
aprender 
 

‗Aprender a 
aprender‘ 
comprende la 
disposición y 
habilidad para 
organizar y regular 
el propio 
aprendizaje, tanto 
individualmente 
como en grupos. 
Incluye la habilidad 
para organizarse 
el tiempo de forma 
efectiva, para 
solucionar 
problemas, para 
adquirir, procesar, 
evaluar y asimilar 
conocimientos 
nuevos, y para 
aplicar 
conocimientos y 
destrezas nuevas 
en una variedad 
de contextos — en 
el hogar, trabajo, 
educación y 
formación. En 
términos más 
generales, 
aprender a 
aprender 
contribuye 
enormemente al 
manejo de la vida 
profesional propia. 

• Conocimiento y 
comprensión de los 
métodos de 
aprendizaje preferidos, 
las virtudes y defectos 
de las propias 
destrezas y 
capacidades 
profesionales. 
• Conocimiento de las 
oportunidades de 
educación y formación 
disponibles y la forma 
en la que las 
diferentes decisiones 
tomadas a lo largo de 
la educación y 
formación llevan a 
diferentes carreras. 

• Organización 
efectiva del propio 
aprendizaje y de la 
vida laboral en 
general5: Habilidad 
para dedicarle tiempo 
a la formación, 
autonomía, 
disciplina, 
perseverancia y 
manejo de 
información en el 
proceso de 
aprendizaje. 
• Habilidad para 
concentrarse durante 
periodos cortos y 
largos de tiempo. 
• Habilidad para 
reflexionar de forma 
crítica acerca del 
objetivo y propósito 
del aprendizaje. 
• Habilidad para 
comunicarse como 
parte del proceso de 
aprendizaje 
utilizando la forma 
apropiada 
(entonación, gestos, 
mímica, etc.) para 
apoyar la 
comunicación oral, la 
comprensión y la 
producción de 
diversos mensajes 
multimedia (lenguaje 
escrito o hablado, 
sonido, música, etc.). 

• Una imagen de uno 
mismo que constituya la 
base de una disposición 
para cambiar y 
desarrollar 
competencias así como 
motivación y confianza 
en la capacidad de uno 
mismo de lograr el éxito. 
• Apreciación positiva 
del aprendizaje como 
una actividad que 
enriquece la vida e 
iniciativa para aprender. 
• Adaptabilidad y 
flexibilidad. 

 
COMISIÓN EUROPEA 
Dirección General de Educación y Cultura PUESTA EN PRÁCTICA DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

―EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 2010‖ COMPETENICIAS CLAVE PARA UN APRENDIZAJE A LO 

LARGO DE LA VIDA 

UN MARCO DE REFERENCIA EUROPEO. NOVIEMBRE 2004 
 

 

                                                
5 La Resolución del Consejo número 9286/04 del 18 de mayo 2004 acerca del Strengthening 
Policies, Systems and Practices in the field of Guidance, hace un llamamiento para la 
promoción de técnicas de estudio y aprendizaje autónomo con el fin de capacitar a la gente 
joven y a los adultos en el manejo efectivo del propio aprendizaje y vida profesional. 
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3. Text elaborat a partir del currículum oficial per a la secundària (GTPR 

subdirecció de formació del professorat) 

 
Competències bàsiques 

Competències transversals 

Competències 
específiques centrades 
a conviure i habitar el 

món 

Competències 
comunicatives 

Competències metodològiques 
Competències 
personals 

  

C. 
comunicativ
a lingüística 
i 
audiovisual 

C. artística 
i cultural 

Tractamen
t de la 
informació 
i C. digital 

C. 
matemàtic
a 

C. 
d‘aprendre 
a 
aprendre 

C. d‘autonomia 
i iniciativa 
personal 

C. en el 
coneixement 
i la 
interacció 
amb el món 
físic 

C. social i 
ciutadana 

 
 
Les competències metodològiques 
Focalitzen determinats aspectes que són comuns ala competència comunicativa, fan referència 
a desenvolupar mètodes de treball eficaços i adequats a les situacions escolars i a l‘ús de les 
tecnologies de les TIC per a la resolució de problemes que es plantegin en diferents situacions i 
entorns. En essència, es tracta de competències per convertir la informació en coneixement 
eficaç, amb el raonament crític, amb la capacitat per organitzar-se les feines, amb el sentit de la 
responsabilitat i la disciplina, la perseverança i el rigor en la realització dels treballs. 
 
Tres competències metodològiques: 

 Tractament de les TIC 

 Matemàtica 

 Aprendre a aprendre 
 
Competència d’aprendre a aprendre 
Implica disposar d‘habilitats per conduir el propi aprenentatge i, per tant, ser capaç de continuar 
aprenent de manera cada vegada més eficaç i autònoma d‘acord amb els propis objectius i 
necessitats. Es la competència metodològica que, d‘alguna manera, guia les accions i el 
desenvolupament de totes les altres competències bàsiques. 
 
Té dues dimensions fonamentals: 
a. L‘adquisició de la consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques), 

del procés i de les estratègies necessàries per desenvolupar-les, i del que es pot fer amb 
ajuda d‘altres persones o recursos. 

b. Disposar d‘un sentiment de competència personal que redunda en el desenvolupament de 
les actituds, la motivació, la confiança en un mateix i el gust d‘aprendre. 

 
Comporta tenir consciència i regulació conscient d‘aquelles capacitats que entren en joc en 
l‘aprenentatge: l‘atenció, la concentració, la memòria, la comprensió i l‘expressió lingüística... 
També es planteja l‘ús de tècniques facilitadores d‘aquest autocontrol, com les bases 
d‘orientació, els plans de treball, el treball cooperatiu i per projectes, la resolució de problemes, 
l‘organització d‘activitats i temps de forma efectiva... 
 
Implica fomentar el pensament creatiu, la curiositat de plantejar-se preguntes, identificar i 
plantejar la diversitat de respostes possibles davant una mateixa situació o problema, utilitzant 
diverses estratègies i metodologies que permetin afrontar la presa de decisions de manera 
racional i crítica, amb la informació disponible. 
 
Fa necessària la perseverança en l‘estudi i l‘aprenentatge. Implica la consciència, gestió i 
control de les pròpies capacitats i coneixements des d‘un sentiment de competència o eficàcia 
personal, i inclou tant el pensament estratègic, com la capacitat de cooperar, d‘autoavaluar-se, i 
el maneig eficient d‘un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual. 
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El que va fer la Carme 
 

Nom del recurs El que va fer la Carme (una experiència didàctica) 

Descripció 

Primera part: activitat individual (15‘). Després de llegir el 
text, han de reflexionar sobre el procés que ha seguit la 
Carme i el significat del ‗treball per competències‘  
Segona part: Activitat en petit grup (20‘). Contrast de les 

diferents reflexions individuals i reflexió conjunta sobre els 
sentiments i les emocions que haurà sentit la Carme 
durant aquest procés.  
Tercera part: Posada en comú (20‘) del treball fet pels 
diferents grups. 
Finalment, es farà una pluja d‘idees respecte a: 

 Què fa l‘alumnat en tota la seqüència? 

 Es podria complementar aquesta activitat des d‘ 
alguna altra àrea? 

 Quin era l‘objectiu inicial de la Carme?  
Per distendre, es proposa de fer una lectura teatralitzada, 
en veu alta, per part del professorat assistent.  
El professorat formador pot elaborar una fitxa de retorn 
amb les conclusions grupals.  

Moment del procés 

La riquesa de l‘activitat fa que es pugui utilitzar en 
diferents moments del procés: a la fase d‘autoanàlisi, per 
fer emergir les creences sobre CCBB o a la fase de 
contrast, per determinar el significat del treball per 
competències. 

Utilitat.  

Què desencadena? 

El text mostra un procés de canvi en el plantejament 
d‘activitats d‘aula, així com una metodologia per portar a 
terme el canvi i una avaluació del procés realitzat. Les 
reflexions que es desencadenen poden ser moltes. 
Pels participants pot servir, si s‘utilitza als primers 
moments de la formació, per desencadenar tot un seguit 
de reflexions sobre el treball que fan a l‘aula i les 
possibilitats de canvi que hi ha al seu abast. El fet de 
poder compartir aquestes reflexions en petit grup farà que 
les possibilitats de canvi siguin més reals, factibles i 
col·lectives. Si l‘activitat s‘utilitza a la fase de contrast, 
ajuda als participants a comprendre el significat del treball 
per competències. 
Per a les persones formadores pot servir per percebre el 
grau de coneixement sobre competències, els interessos 
del grup i les seves dificultats. Ens servirà per definir cap a 
on han d‘anar les properes trobades per tal d‘aconseguir el 
nostre objectiu fonamental: provocar un canvi al centre.  

Presencial/no 
presencial 

Presencial.  

Temporització total 55-60 minuts 
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Document de treball: El que va fer la Carme (una experiència didàctica) 

 
La Carme Roset és una professora de ciències naturals que treballa a un IES del Baix 
Llobregat des de fa 11 anys.  

Des de fa uns quants cursos està força preocupada, com molt dels seus companys i 
companyes, pel desinterès que sovint mostra l‘alumnat, fins i tot en matèries com les ciències, 
aparentment atractives i interessants, així com per la cada cop més baixa qualitat dels seus 
treballs escrits i de la seva forma d‘expressar-se. Els costa molt fer els informes de les 
pràctiques o els petits treballs de les sortides i, molt més encara, fer els deures, prendre uns 
apunts mínimament ben fets i, per suposat, memoritzar els noms i conceptes pels exàmens. 

 Aquest curs la Carme va realitzar, després de bastants anys de limitar-se a fer les seves 
classes, una activitat de formació de ciències a la comarca on treballa. És un seminari 
d‘innovació didàctica basat en una tècnica anomenada ―pràctica reflexiva‖. La veritat és que el 
títol no li resultava gaire atractiu, però era una de les poques activitats de ciències que hi havia i 
li calia tenir punts pel proper sexenni que aviat pot començar a cobrar. 

En aquesta activitat de formació, en comptes que el formador comencés a explicar coses, van 
partir de les activitats que el professorat participant realitzava amb el seu alumnat, comentant 
aspectes amb els quals se‘n surten bé i aspectes amb els quals tenen dificultats. A la tercera 
sessió van acabar consensuant l‘aspecte que volien aprofundir, que va resultar ser la 
interactivitat a les classes de ciències. Fonamentalment, es van dedicar a dissenyar activitats 
didàctiques més participatives i més motivadores per l‘alumnat.  

Fa uns dies va passar un fet curiós a la seva classe de 1r C d‘ESO. Quan va arribar la Carme hi 
havia més moviment del que és habitual: 

- Carme! Mira com li han deixat el braç a la Sandra. –deia en Joan- 

- I al Toni la cama! –cridava en Mohamed- 

La Carme estava ben estranyada ja que en Joan i en Mohamed eren dos dels alumnes, diguem, 
més ―passius‖ del grup. Sempre els havia d‘estar ―punxant‖ perquè participessin. 

- A veure, però què ha passat? –preguntà la Carme- 

- Són aquests fastigosos mosquits tigre, Carme! – exclamava la Sandra mostrant un braç 
inflat per dues picades ben grosses- 

- La culpa és de la bassa que hi ha al costat de la pujada de l‘insti –cridava en Mohamed- 

- Hem de fer alguna cosa, això no pot ser! –deien tres o quatre nois i noies del grup-  

- Tu que ets la profe de ciències i ens expliques coses d‘animals hauries de saber què fer. –
exclamava en Joan- 

La Carme els va calmar dient-los que hi pensaria. Al cap d‘uns minuts va poder començar la 
classe. Aquell dia a la tarda, després de donar-hi voltes li va venir al cap una idea: ―els 
proposaré que decideixin ells què es pot fer. A veure si, per una vegada, aconsegueixo que 
posin interès de debò..‖.  

Uns dies més tard.... 

Molt contenta i sorpresa del que va passar després. A la primera classe dedicada a tractar el 
tema, els va preguntar què fer, demanant-los que fossin capaços de respectar els torns de 
paraula. Va anar bastant bé. Tota la classe estava bastant indignada: 

- És que cada dia hi ha més gent amb picades! profe‖. 

Jo vaig llençar la pregunta: Podríem fer alguna cosa? 

- Què va. Aquí tothom passa. Com que estem als afores del poble! 

I també els vaig donar la idea: I si fem una queixa a l‘Ajuntament?  

-A qui‖? 



Àrea de Programes de Formació 

      Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

GRUP TÈCNIC en Pràctica Reflexiva 166 Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
Àmbit: Formació a centre amb assessorament extern 

 

 Doncs no sé, als de Medi Ambient, per exemple!‖ 

Acord gairebé total: Molt bé, bona idea! Menys l‘Aurora i el Candi que sembla impossible que 
s‘il·lusionin per cap cosa que es faci a l‘aula. 

Per poder fer això bé, la Carme sabia que primer calia demostrar que es tracta veritablement 
de mosquits tigre i calia també adjuntar un petit informe explicant el seu cicle biològic per 
justificar que calia buscar on es desenvolupen les larves i així poder acabar amb el problema.  

Aquesta vegada van escoltar atents: acord gairebé total!  

Els va demanar que, primer individualment i després en grups de 3, redactessin un llistat de les 
informacions que havia de contenir l‘informe. 

Determinar exactament quina espècie de mosquit és la que els pica i fer-ne un informe, quina 
magnífica oportunitat! – va pensar la Carme. Caldrà capturar-ne alguns, observar-los 
detalladament amb les lupes per poder descriure les seves característiques i finalment utilitzar 
claus dicotòmiques per classificar-los. Podrem treballar els noms científics i els diferents grups 
d‘invertebrats i després buscar informació sobre el cicle biològic del mosquit (tipus de 
reproducció, tipus de desenvolupament, etc.). Tot plegat continguts de la matèria que fins ara 
no els interessaven per res. També caldrà cuidar la presentació, l‘ortografia i redactar-ho de 
forma adequada, no podem enviar un document qualsevol a l‘Ajuntament!. 

Els va organitzar en grups cooperatius tal i com havien treballat a l‘activitat de formació que 
estava fent, proposant-los primer definir els continguts de l‘informe que hauria de fer cada grup. 
Van fer una pluja d‘idees a la següent classe, després les van organitzar a la pissarra en una 
mena de mapa conceptual, i a partir d‘aquí van sortir els apartats de l‘informe: descripció i 
classificació de l‘espècie, forma de vida (nutrició i reproducció) i possibles solucions del 
problema. 

Entre la segona i la tercera sessió van cercar recursos on trobar la informació. La tercera classe 
la van fer a l‘aula d‘informàtica perquè poguessin començar a treballar amb el seu informe 
agrupats de 3 en 3. Tot i que van decidir enviar un únic informe, cada grup hauria de presentar 
el seu utilitzant un powerpoint.  

Van caldre tres sessions per l‘informe i les presentacions, però van treballar de valent. La 
majoria s‘hi van implicar i s‘ho van passar bé. A la darrera sessió van fer les exposicions orals. 
També van elaborar una graella amb els criteris de realització per coavaluar i fer propostes de 
millora de cadascun dels apartats de les presentacions dels altres grups. L‘informe final va 
sortir de la suma dels apartats més ben valorats per totes i tots, així com dels suggeriments de 
millora que van considerar adients. Les aportacions individuals van ser molt interessants i les 
petites discussions sobre continguts totalment científics que en alguns moments s‘encetaven 
eren dignes d‘escoltar. I gairebé tot ho van dir ells i elles! 

 

Un cop acabat l‘informe, estaven madurs per fer la carta a Medi Ambient. El professor de català 
es va interessar i es va brindar a fer-la la propera setmana a les seves classes. 
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”Una mirada reflexiva” 

 
Què ha fet la Carme? 

Treball individual (10 minuts) 

 
1) Quin procés segueix la Carme per aconseguir l‘objectiu que es proposa? Descriu la 
seqüència d‘actuacions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Si la Carme està fent una seqüència didàctica basada en les competències 
bàsiques, què penso que vol dir ―treballar per competències‖? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treball en grup (20 minuts)  

Intercanvieu breument la vostra reflexió individual: 
1) Posada en comú sobre el procés seguit en l‘activitat.  
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2) Quines vivències, emocions o sentiments inferim què pot haver experimentat la 

Carme en tot aquest procés seguit?  
 
 
 
 
 
 
 

 

Seqüència d’actuacions 

Posada en comú (20 minuts) 

Un portaveu de cada grup presenta a la resta una síntesi dels acords respecte al 
procés seguit en l‘activitat de la Carme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pluja d‘idees entorn altres reflexions: 

 Què fa l‘alumnat en tota la seqüència? 
 Es podria complementar aquesta activitat des de alguna altra àrea? 
 Quin era l‘objectiu inicial de la Carme?  
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Mirades 
 

Nom del recurs Mirades 

Descripció 

Primera part: Reflexió individual. Cada participant analitza 

la pràctica exposada per un company o una companya des 
de la pròpia subjectivitat.  
 
Segona part: Contrast en petit grup interdisciplinari. 
Aquesta segona part intenta aprofitar dos dels elements 
fonamentals de la pràctica reflexiva: el contrast i 
l‘observació. Encara que mirem el mateix objecte, cada 
persona percep coses diferents i la conjunció de totes 
aquestes percepcions dóna una imatge més complexa, 
completa i real de l‘objecte comtemplat.  
 
Tercera part: Posada en comú. En aquest cas, amb la 

finalitat de fer emergir els avantatges dels procediments 
emprats, la riquesa del contrast i la importància de 
l‘observació ‗subjectiva‘.  
 
El professorat formador pot elaborar una fitxa de retorn 
amb les conclusions grupals. 
 

Moment del procés 
Fase d‘autoanàlisi, just després de l‘activitat de Bones 
pràctiques o inici de la fase de contrast. 

Utilitat.  

Què desencadena? 

Pel professorat participant, una reflexió sobre la 
importància de parlar, mirar i opinar des d‘ell mateix i la de 
contrastar aquesta mirada amb la d‘altres persones per 
matisar-la i enriquir-la. Prendre consciència de la 
conveniència d‘arribar a paràmetres compartits a nivell de 
centre que ajudin al diàleg entre àrees i a donar 
coherència als aprenentatges del nostre alumnat.  

Presencial/no 
presencial 

Presencial.  

Temporització total 35 minuts 
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 “Mirades” 

TRIEM UNA DE LES ACTIVITATS QUE S‘HAN EXPLICAT AL MEU GRUP: 

ACTIVITAT _________________________________________________ ÀREA: __________  

Treball individual (5 minuts) 

Pel que s‘ha explicat, des de la meva mirada i de manera molt general, quines 
competències crec que es treballen? 
 

 ..... 
  ..... 
  ...... 
  ..... 
  ..... 

  

Treball en grup interdisciplinar (20 minuts) 

1) Intercanvieu breument la vostra reflexió individual i consensueu opinions…. 
 

  ..... 
  ..... 
  ...... 
  ..... 
  .... 
  ....... 

 
2) Amb l‘ajuda dels ―Indicadors competencials‖, creieu que podríem enriquir 
competencialment aquesta activitat? Què s‘hi podria afegir? Què es podria treure?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Posada en comú de tots els grups (10 minuts) 

 Quines conclusions en podem extreure?  

 Quins denominadors comuns hem extret entre les diferents activitats? Podem 
pensar en paràmetres compartits per a totes les àrees per programar les 
nostres activitats d‘aula?  

 Quins avantatges pot tenir això? 
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El mur de la programació competencial 
 

Nom del recurs El mur de la programació competencial 

Tipus de recurs Individual. En grup petit. En gran grup. 

Descripció 

Individual i petit grup. 
En equips petits de 3 o 4 persones, i amb un treball 
individual previ, es consensua quins són els elements 
essencials per dissenyar una programació mitjançant 
paraules clau. Aquestes les escrivim en un post-it, un 
per a cada paraula. 
 
En gran grup. 
El o la portaveu de cada grup petit mostrarà i enganxarà 
a la pissarra aquells post-its amb els elements de la 
programació. Després s‘aniran consensuant alguns 
significats al voltant de paraules clau que composen 
cada maó.  
 
Després de la posada en comú de tots els grups, 
estructurem els diferents post-its que seran els maons 
del mur. Primer triarem els fonaments que hauran de ser 
els elements més importants, i a partir d‘aquí anem 
pujant la paret del mur. 
 
Per a la sessió següent els i les assistents al curs han 
de reconvertir el mur en una graella o mapa 
conceptual de criteris per una bona programació en 
competències. 

Moment del procés A les primeres sessions de l‘assessorament. 

Utilitat.  

Què desencadena? 

Començar a considerar en les primeres sessions del 
curs els aspectes bàsiques que hauria de contemplar 
una programació competencial. 
 
Promoure debat i, en conseqüència, nous coneixements 
que generin una nova mirada a la programació per 
competències. 

Tipus de formació 
Assessoraments a centre en  programació 
percompetències. 

Material 
Post-its de forma allargada que imitin un maó de 
construcció. Pissarra, paper gran on guardar i 
transportar el mur, etc 

Temporització total 1 h ½ . 
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Trobada d’experts i d’expertes al voltant d’una programació 
 

Nom del recurs 
Trobada d’experts i d’expertes al voltant d’una 
programació 

Descripció  

 
Individual i petit grup. 
Després de la lectura individual del relat d‘una 
programació d‘una àrea en concret se suggereix que els  i 
les participants l‘analitzin a partir dels criteris que van 
consensuar amb el mur. (Mirarem que la programació 
aporti elements possibles de riquesa al mur i que faci 
avançar cap a nous reptes, sempre tenint en compte el 
grup de docents amb el qual treballem). 
 
En aquesta anàlisi han d‘identificar quins elements de la 
graella compleix, quins no compleix i quins elements nous 
i interessants aporta. En petit grup els han de consensuar i 
escriure en nous post-its aquells elements nous que poden 
enriquir el mur de la programació competencial.  
 
Gran grup. 

El o la portaveu de cada grup petit mostrarà i enganxarà a 
la pissarra els post-its amb els elements nous de la 
programació, a la vegada s‘aniran consensuant alguns 
significats al voltant de paraules clau que composen cada 
maó.  
 
Després de la posada en comú de tots els grups 
reestructurem els diferents post-its i reconstruirem el mur, 
en aquest camí potser alguns elements desapareixeran i 
altres canviaran de lloc. 
 
Això comporta que per a la sessió següent els i les 
assistents al curs han de reconvertir el mur en una nova 
graella o mapa conceptual de criteris per una bona 
programació en competències. 

Moment del procés La fase de contrast  

Utilitat.  

Què desencadena? 

Un pas més en el coneixement competencial mitjançant el 
contrast amb els i les companyes, i amb una programació 
rica de competències. 

Tipus de formació 
Assessoraments a centre en programació per 
competències. 

Material 
Fotocòpies d‘una programació. Post-its de forma allargada 
que imiten un maó de construcció. Pissarra, paper gran on 
guardar i transportar el mur, etc. 

Temporització total 2h. 
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Elaborem un OBA 

 

Nom del recurs Elaborem un OBA 

Descripció  

 
Individual i petit grup. 
Després de l‘anàlisi individual del mur de la programació 
individual pensar una primera proposta d‘estructura per 
elaborar una OBA buscant paquets de maons. (Al llarg 
del curs haurem vist algunes OBES sobre aspectes 
tractats). Després ho consensuaran en petit grup. 
 
Gran grup. 
El o la portaveu del primer equip petit desfarà el mur i 
enganxarà a la pissarra els post-its seguint la distribució 
pensada per elaborar la seva OBA sobre programació 
competencial. Després el o la portaveu de cada grup 
actuarà primer explicant i assenyalant els canvis que 
proposa el seu grup i s‘efectuen aquells que de forma 
consensuada accepta tot el grup.  
 
Això comporta que per la sessió següent els i les 
assistents al curs han de reconvertir la distribució del 
mur a la pissarra en una OBA de la programació en 
competències. 
 

Moment del procés Últimes sessions de l‘assessorament 

Utilitat.  

Què desencadena? 
Consolidació de coneixements sobre la programació per 
competències. 

Tipus de formació 
Assessoraments a centre en programació per 
competències. 

Material El mur elaborat en anteriors sessions 

Temporització total 1h ½  
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Allò que crèiem que fem, allò que fem 

 

Nom del recurs Allò que crèiem que fem, allò que fem 

Descripció 

 
Aquesta activitat intenta aprofitar el coneixement d‘altres 
per completar, enriquir i donar un sentit més complex a 
una activitat aliena que ja conté totes les condicions per 
ser competencial però que la professora que la fa la 
considera molt pobre. 
 
Després de llegir un text que explica l‘activitat que ha 
desenvolupat la Teresa al pati, es demana, mitjançant la 
pluja d‘idees, que els i les components del grup vagin 
contestant preguntes per tal d‘esmicolar el que ha fet la 
Teresa. És important que el professorat formador remarqui 
el sentit positiu de totes les preguntes plantejades. 
 
El professorat formador escriurà a la pissarra les respostes 
o intentarà agrupar-les convenientment, per tal de facilitar-
ne les conclusions. 
 
Per acabar, en petit grup interdisciplinari, es demana que 
consensuïn aquells elements que consideren que s‘han de 
tenir en compte a l‘hora de programar una activitat rica 
competencialment. 
 

Moment del procés 

 
Final de la fase d‘autoanàlisi o inici de la fase de contrast. 
En el moment en què s‘introdueixen les regles del bon 
debat.  
 

Utilitat.  

Què desencadena? 

Com ja hem explicat abans, aquesta activitat serveix per 
introduir un element fonamental de la PR: les regles del 
bon debat han de guiar sempre els nostres intercanvis 
perquè intentem construir coneixement compartit. 
 
D‘altra banda, s‘intenta que els i les participants reflexionin 
sobre pràctiques que ja fan per tal de partir del 
coneixement pràctic real del grup i, mitjançant preguntes 
prolèptiques, ajudar perquè aquests coneixements 
evolucionin positivament.  

Presencial/no 
presencial 

Presencial.  

Temporització total 40 minuts 
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Allò que crèiem que fem, allò que fem 
Descripció d‘una situació que es dóna en un assessorament a centre:  

Context: En una sessió de formació, la Teresa Geli, professora de Matemàtiques, explica una 
activitat de 2n d‘ESO que li funciona molt bé a l‘aula, a un grup de tres professors i professores 
d‘altres matèries:  

Una activitat en grup al pati de l‘Institut: la professora proposa fer el càlcul d‘alçades 
inaccessibles, de diferents maneres, d‘alguns elements del pati de l‘Institut. A partir de 
l‘observació, explica, han d‘adonar-se en cada cas de quines dades tenen o poden obtenir per 
mesura directa, quines poden relacionar i per tant com poden determinar l‘alçada 
desconeguda. Es proporciona, a cada grup, una cinta mètrica i un pal d‘uns 30 cm. Els grups 
disposen de calculadora i poden utilitzar el mòbil per fer fotos.  

Davant les preguntes Per què ens agrada? o Per què funciona?, la Teresa diu que perquè 
l‘alumnat s‘esbrava, es fa fora de l‘aula, treballen en grup i així poden cridar... , només funciona 
bé amb l‘alumnat de millor nivell.  

En la posada en comú, en gran grup, analitzant conjuntament què tenen en comú i perquè 
funcionen... la Teresa intervé:... – Tot això que dieu aquí està molt bé, però jo ho faig per lligar-
me‘ls, per veure si així a la classe es comporten i es posen a fer problemes, que és el que han 
de fer... Això del patí és un ―follón‖, però, com que s‘ho passen bé, ho volen fer... Jo, si no es 
porten bé els castigo i aleshores no ho fem ...-.  

 
Prenem aquesta asseveració de la Teresa:  
 

 ... Tot això que dieu aquí està molt bé, però jo ho faig per lligar-me’ls, per veure si així a 
la classe es comporten i es posen a fer problemes, que és el que han de fer ... Això del 
patí és un “follón”, però, com que s’ho passen bé, ho volen fer ... Jo, si no es porten bé 
els castigo i aleshores no ho fem ... 

 

Reflexió individual (5’) 

Què creieu que fa la Teresa? Estem d‘acord  que l‘alumnat només s‘ho passa bé? 
Què creieu que fa l‘alumnat en tota la seqüència de la pràctica? 
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En gran grup: Pluja de preguntes  pluja d’idees (10’) 

Què creieu que fa la Teresa? Estem d‘acord  que l‘alumnat només s‘ho passa bé? 
Què creieu que fa l‘alumnat en tota la seqüència de la pràctica? Què treballen 
realment? Quin context MARC tenim? És una activitat rica competencialment? Per 
què? Es podria complementar aquesta activitat des de alguna altra àrea? Quines? Per 
exemple, què podríem fer?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Posem-nos d‘acord per convèncer  la Teresa:  
 

En petit grup interdisciplinari (10‘) 

Quina és la seqüència didàctica que creieu que hi ha al darrera?  

 
 
Quins són els aspectes que creieu que s’han de tenir en compte a l’hora de 
programar una activitat competencial? 

 
 
 
 
 

Posada en comú gran grup:  
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Indicadors competencials al cistell de la programació 
 

Nom del recurs Indicadors competencials al cistell de la programació 

Descripció 

 
En petit grup. 

Els equips docents(heterogenis) es troben per fer una primera 
revisió de la seva proposta de treball a l‘aula al voltant d‘una 
competència bàsica. Se‘ls proposa:  
 
1. Una reflexió de contrast entre els indicadors competencials i 

la seva seqüència didàctica, (concreció del seu Pla d‘Acció). 
Doc 1 

2. En petit grup, responen a les preguntes: a) De quina manera 
els indicadors competencials ens ajuden com equip docent a 
plasmar les activitats en la nostra programació? b) Quins 
indicadors destacaríem en aquesta plasmació? c) Com els 
organitzaríem en el paper per tal que l‘instrument de 
plasmació ens fos útil? Doc 2. 

 
En gran grup. 
1. Un portaveu de cada grup petit mostrarà aquelles 

modificacions que han inclòs després del contrast amb la 
seva SD. 

2. El mateix portaveu farà un resum de les reflexions al voltant 
dels indicadors i la seva plasmació en la programació.  

  
Després de la posada en comú dels diversos equips docents, la 
persona formadora resumeix a la pissarra les millores 
competencials realitzades i pren nota del resultat dels tres 
apartats: a),b),c) del doc 2. Del treball de la persona formadora 
en resulta un mapa conceptual, base de l‘activitat de retorn de la 
sessió següent. 
 
S‘acaba l‘activitat amb una pregunta final. Veure Doc 3. 

 

Moment del procés 
Fase de contrast avançada, però també de redescripció, ja que 
treballen sobre un Pla d‘Acció ja dissenyat per ells mateixos. 

Utilitat.  

Què desencadena? 
Enriquir i millorar l‘activitat d‘aula proposada i incorporar els 
aspectes competencials bàsics en la programació d‘aula. 

Tipus de formació 
Presencial. Assessoraments a centre en treball per 
competències i/o per programació per competències 

Material 
Fotocòpies de la proposta de Full de treball, doc.1, doc.2 ,doc.3 
Pissarra, canó, etc. 

Temporització total 1 h ½ . 
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Doc 1  

 
Es tractaria que un grup docent contrastéssiu la seqüència didàctica del vostre Pla d‘acció amb els indicadors següents. En base a aquesta 
revisió, què modificaríeu, què milloraríeu amb mirada competencial? 
 

INDICADORS COMPETENCIALS Contrast Modificacions 

1.- És una activitat que té per 
objectiu respondre a una 
pregunta? 

  

2.- Porta a aplicar coneixements 
ja adquirits i a fer alguns nous 
aprenentatges? 

  

3.- Ajuda a relacionar 
coneixements diversos dins la 
matèria o amb altres matèries? 

  

4.- És una activitat que es pot 
desenvolupar de diferents formes 
i estimula la curiositat i la 
creativitat de l’alumnat? 

  

5.- Implica l’ús d’instruments 
o materials diversos? 

  

6.- Es fomenta l’autonomia de 
l’alumnat? 
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7.- S’intervé a partir de preguntes 
adequades més que amb 
explicacions? 

  

8.- Es posa en joc el treball i 
l’esforç individual però també el 
treball en parelles o en grups que 
porta a parlar, argumentar, 
convèncer,consensuar, 
interaccionar etc? 

  

9.- Implica raonar sobre què s’ha 
fet i justificar els resultats? 

  

10.- S’avança en la representació 
de manera cada vegada més 
precisa i usant progressivament 
uns llenguatges més acurats? 

  

11.-Quines altres competències 
desenvolupa aquesta seqüència 
didàctica? 
Prioritzeu-les de més a menys. 
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Doc 2 

 
En equips docents 
Després d‘analitzar el vostre Pla d‘Acció segons la graella anterior, reflexionarem al voltant de: 
 

a) De quina manera aquests indicadors competencials ens ajuden, com a equip docent, a plasmar les activitats en la nostra programació ?  
 
 
 
 
 
 

 
 

b) Quins indicadors destacaríem per la seva utilitat i la seva importància en aquesta plasmació ? 
 
 
 
 
 
 

 

C) Com organitzaríem en el paper tota la informació necessària de la vostra proposta competencial per tal que l‘instrument resultant fos útil ?  
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Doc 3 

 
Reflexió individual i debat gran grup.  
 
 

Què hem après de l‘activitat d‘avui, en relació als aspectes competencials nous a incorporar en les nostres tasques d‘aula? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Què hem après de l‘activitat d‘avui en relació a instruments de plasmació d‘una seqüència didàctica competencial? 
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Trobada d’experts en programacions per competències 
 
 

Nom del recurs 
Trobada d’experts i d’expertes en programacions per 
competències 

Descripció 

 
Individual. 

Després de la lectura individual de la programació d‘una 
seqüència didàctica d‘una àrea en concret, se suggereix que 
els i les participants d‘aquella àrea formulin preguntes 
individuals o suggeriments per millorar-la amb mirada 
competencial. Per exemple: Com es plasma la implicació de 
l‘alumnat en la seva avaluació? o aquesta altra: Quines 
tècniques grupals serien les adequades per facilitar la inclusió 
de tot l‘alumnat i que haurien d‘estar explicitades? Mirarem 

que la seqüència aporti elements possibles de discussió i/o 
llacunes que faci avançar cap a nous reptes. 
 
Haurem de disposar doncs de tantes programacions de SD 
com àrees estiguin representades en el gran grup. 
 
El formador o la formadora reparteix les preguntes formulades 
per les persones assistents per l‘espai físic de treball i 
classificades segons l‘àrea.  
 
En sessió presencial, cada docent triarà tantes preguntes de la 
seva àrea com cregui convenient i donarà les respostes per 
escrit després d‘un període de reflexió. És recomanable que 
cada pregunta estigui en un sol full, de forma que es puguin 
anotar diverses respostes en el mateix full. 
 
La persona formadora recollirà i organitzarà tota la informació 
recaptada de les millores competencials de cada programació 
de SD. 
 
Gran grup heterogeni. 

Mostrarà el mapa resultant a tot el gran grup, deixant un espai 
de temps per a possibles aportacions, aclariments, etc. 
 
A partir d‘aquí actuarà cada grup docent homogeni (d‘àrea o 
de matèria): 
 
Grup homogeni (grup de docents d’una àrea o matèria) 

S‘organitzen grups de millora competencial de la programació 
de la SD, tenint com a referència alguns dels documents 
treballats anteriorment (indicadors competencials, documents 
curriculars). El resultant final serà una programació enriquida 
de la SD. 
 
Gran grup heterogeni. 

Cada grup homogeni donarà a conèixer l‘esquema de la seva 
SD contrastada, ampliada i/o millorada competencialment. 
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Moment del procés 
Entre la fase de contrast (la t de l‘activitat proposada, la t dels i 
les participants, la T competencial) i la fase de redescripció. 

Utilitat.  
Què desencadena? 

Una activació de respostes, tot formulant el propi coneixement 
contrastat i un nou saber col·lectiu sobre una bona 
programació en competències. 

Tipus de formació 
Assessoraments a centre en treball per competències i/o per 
programació per competències. 

Material 
Fotocòpies de programacions de SD de diverses àrees. Fulls 
per cadascuna de les preguntes. Pissarra, canó, etc. 

Temporització total 

S‘hauria de realitzar en dues sessions diferents. La primera, la 
fase individual (1hora) i la segona, a partir de la fase gran grup 
heterogeni (1h30‘), ja que es necessita un temps perquè la 

persona formadora organitzi totes les respostes. 
 
Temps total: 2 h 30‘ 
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Instruments Teòrics de Contrast 

 
Els contextos: ús didàctic, tipologia, inconvenients i avantatges 
 

Nom del recurs 
Els contextos: ús didàctic, tipologia, inconvenients i 
avantatges 

Descripció  

Revisa els principals aspectes didàctics de la contextualització 
curricular des de l‘òptica de les ciències. Els continguts generals 
són vàlids per tractar l‘ús de contextos des de qualsevol àrea del 
currículum : concepte de context, implicacions metodològiques, 
relació amb el treball per competències, tipologies de contextos, 
criteris de selecció, utilitat didàctica i inconvenients del seu ús. 

Moment del procés 
Com a activitat de contrast amb ―T‖ en el moment d‘elaborar 
alguna activitat per treballar des de l‘òptica competencial. Pot servir 
també per fer un modelatge de la contextualització curricular.  

Dades 
bibliogràfiques 

Caamaño, A. Contextualizar la ciencia: Una necesidad del nuevo 
currículum de ciencias. Alambique 46, pp. 5-8. (2005) 
 
Diversos exemples de projectes de ciències contextualitzats: 
• AAVV. Más Ciencia. Ciencia, tecnologia y sociedad en 

Secundaria. Adaptación del proyecto SATIS. Diputación de 
Aragón. 2000.  

 
• AAVV. Monogràfic: Materiales curriculares. Alambique, n.1, 

1994. 
 
• AAVV, Guía de recursos didácticos. Ciencias de la Naturaleza. 

MEC 1995.  
 
• AAVV Seqüències didàctiques elaborades en el Programa de 

Formació per a l‘Ensenyament de les Ciències a l‘ESO . 
Departament d‘Educació, Generalitat de Catalunya. 2005 

 
 La Terra. Una aproximació al nostre planeta 
 Minerals fashion. Proposta per treballar els minerals a 

l‘ESO,  
 Química quotidiana.  
 Electromagnetisme 
 Llum i visió. Estudi interdisciplinar del comportament físic de 

la llum.  
 La química de l‘aire. Aplicacions de la Química en la 

Meteorologia des d‘un punt de vista CTS.  
 Biologia i Esport: Les Funcions de relació en un context 

CTS a l‘educació secundària obligatòria I) estàs en forma?  
 Seguint la pista de l‘ADN  
 El camí de l‘energia. 
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 Microrganismes 

 

• APQUA. Ed. Reverté. 1990. 

 
• Casadevall, Martí. Els contextos. Intervenció al curs de 

formació de formadors de Matemàtiques. Curs 2006-2007. 
 

• Hierrezuelo, J. Et aL., Ciencias de la Naturaleza ESO, 4 vol. 

MEC/Edelvives. 1995  
 
• Projecte Ciències 12-16. Ed. Ciencia Activa.1996. 
 
• Projecte GAIA. ECIR. 1997. 
 
• Projecte SERVET. Ega Donostiarra. 1996 
 
• Proyecto FECYT. Propuestas didácticas para la educación en 

Ciencia, Tecnología y Sociedad. (www.fecyt.es) 
 
• SALTERS. Science. The Salters‘ Approach. Heinemman.1992.  

 
• Sanmartí, N., Pujol, R.M., Ciencias de la Naturaleza ESO. Guía 

práctica Praxis para el profesorado. 2000.  

 
• SATIS. Unitats SATIS traduïdes al català. Grup SATIS. ICE 

UPC. 1998.  
 

Material Presentació Power Point 

Temporització 1 hora 

 
 

 

 

http://www.fecyt.es/
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Els contextos: ús didàctic, 

tipologia, inconvenients i 

avantatges

 
 
 
 

Què entenem per context?

•Situacions més o menys problemàtiques que poden ser

objecte d’estudi i que generen preguntes o problemes que es

poden contestar o resoldre dins d’una matèria del currículum.

• Exemples: 

–El nostre esmorzar: ciències experimentals, socials, 
matemàtiques, llengües,...

–Els resultats d’unes eleccions: llengües, ciències socials, 
matemàtiques,...

–Les picades del mosquit tigre: experimentals, llengües, 
socials...
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Què és el context?

• El context és el centre del treball a l‘aula: és el ―títol de la unitat

d‘estudi ‖, és el fil conductor i finalment la resposta a la pregunta ―què

estem estudiant?‖

• El context no forma part només de l‘estratègia didàctica en

l‘aprenentatge de les diferents matèries. El context forma part de

l’educació de l‘alumne.

• El context esdevé un punt d’ancoratge del contingut disciplinar.

• El context passarà a formar part de la història comuna de la classe i

permetrà fer-hi referència en fases posteriors.

 
 
 

Implicacions metodològiques

• La verbalització: indispensable per fer emergir les

representacions que l‘alumnat es fa i per incidir en el

seu desenvolupament.

• La discussió i el treball en petit grup i en el grup

classe.

• L‘experimentació i el treball pràctic.

• L‘ús de materials escrits adequats per orientar i

organitzar el treball.

• Treball interdisciplinari. La relació amb d‘altres àrees.
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Quines competències poden treballar a 

partir d‘un context?

 Comprensió lectora.

 Aplicació dels continguts.

 Anàlisi i valoració crítica de textos, dades, etc. 

 Lectura, interpretació i elaboració de gràfics i 

taules. 

 Formulació d‘hipòtesi. 

 Planificació del treball.

 
 
 
 

 Els encàrrecs: situacions en les que l‘alumnat, a 

partir d‘una proposta (que sovint prové de fora l‘aula) 

ha de dissenyar i construir un producte o dissenyar i 

prestar un servei.

TIPOLOGIA DE CONTEXTOS
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 Les notícies del diari o revista: textos periodístics 

reals o versemblants que presenten una informació de 

plena actualitat. També les cartes al director que 

denuncien una situació o criden l‘atenció sobre una 

determinada problemàtica.

TIPOLOGIA DE CONTEXTOS

 
 

 L‘anàlisi d’imatges: imatges que presenten 

situacions reals, és a dir, que mostren o suggereixen 

fenòmens o processos tal com es donen a la realitat.

TIPOLOGIA DE CONTEXTOS
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 Els casos: seguiment d‘un fragment de la vida d‘una 

persona, amb un plantejament més o menys complet 

dels fets que l‘afecten. En són un cas concret els

testimonis en què una persona, sovint un adolescent, 

ens explica en primera persona una situació que 

l‘afecta o preocupa.

TIPOLOGIA DE CONTEXTOS

 
 

 Les polèmiques (casos de pensament): situacions 

en què dues persones o grups discuteixen o 

s‘enfronten per les seves opinions relacionades amb 

una qüestió d‘actualitat.

TIPOLOGIA DE CONTEXTOS
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 Els problemes o situacions problema: situacions 

que plantegen un interrogant, que no tenen una 

solució evident o requereixen d‘una explicació.

TIPOLOGIA DE CONTEXTOS

 
 
 
 

Criteris per a la selecció de contextos

1) L’experiència didàctica.

 La pròpia i la dels altres

 Hi ha materials escrits i 

experimentats?

2) Criteri epistemològic.

 Necessitat autèntica dels 

continguts.

 Consciència de quins són o 

han de ser els continguts 

fonamentals.

3) L’interès de l’alumnat. 

 Interessos condicionats / 

induïts

 Interessos immediats

 Interessos profunds

4) El grau de dificultat.

 Adequació dels problemes i 

qüestions que genera el 

context i els continguts a 

l‘edat i els coneixements 

previs de l‘alumnat.
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Criteris per a la selecció de 

contextos

5) Recursos i metodologies 

implicades.

 Possibilitat de treballs 

pràctics o experimentals, ús 

de les TIC...

 Possibilitat de treball en 

grup, debats,...

6) Riquesa i densitat dels 

continguts implicats.

 Quantitat i qualitat dels 

continguts en relació a la 

despesa de temps.

7) La interdisciplinarietat.

 A quines àrees disciplinaries 

correspon el context?

8) La significació cultural, 

històrica ideològica.

 No hi ha temes neutres.

 
 
 

 Connecten els continguts amb la realitat.

 Comporten aplicar el coneixement per interpretar i 

comprendre la realitat que ens envolta.  

 Requereixen competència per aplicar els 

coneixements i no pas ―recitar-los‖. 

 Connecten de forma transversal diferents blocs de 

continguts.

 Connecten amb l‘aprenentatge per competències i 

van més enllà de les competències específiques de 

cada matèria.  

PER QUÈ SÓN ÚTILS ELS CONTEXTOS 

DES DEL PUNT DE VISTA DIDÀCTIC?
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 Permeten apropar els continguts a l‘alumnat.

 Donen una visió més integradora del coneixement.  

 Generen un aprenentatge més proper al que els 

joves troben en el món real (els alumnes ja no 

pregunten: ―Esto para que sirve, profe?‖).

PER QUÈ SÓN ÚTILS ELS CONTEXTOS 

DES DEL PUNT DE VISTA DIDÀCTIC?

 
 
 
 

 Fragmentació i desordre dels continguts 

curriculars.

 Comporten fer menys èmfasi en la comprensió 

conceptual en profunditat dels continguts 

conceptuals. 

 Requereixen més feina de preparació per part del 

professorat mentre no hi hagi materials publicats 

que siguin adequats.

QUINS INCONVENIENTS TÉ L‘ÚS DELS 

CONTEXTOS?
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Seqüència i família de seqüències: un exemple  

 
 
Activitat de llengua estrangera 1 
 
Seqüència didàctica: GUIA TURÍSTICA, GUIA DE VIATGE: 
 
Tasca: Un grup d‘estudiants alemanys vindrà a la nostra ciutat / poble i nosaltres  els 

prepararem, en la seva llengua, una guia  d‘alguns barris.  
 
1. Treball individual que recollim en el grup classe 
      Què és per a mi una bona guia de viatge?  

Què espero trobar-hi? 
Quina és la seva funció? Què pretén l‘autor/a en escriure-la?  
Quins altres elements a part del text escrit hi puc trobar? 

  
Construïm una base d‘orientació de tot allò que ens caldrà tenir en compte per 
confeccionar el text.  

 
2. Per realitzar les funcions comunicatives que són pròpies d‘una guia turística, 

 De quins recursos de llengua ja disposo ? 

  Què sóc capaç de fer ja amb la llengua alemanya per a donar-hi resposta? 
 

(Treball individual i posada en comú en petits grups, recollim en el grup classe) 
 
Funcions comunicatives  Quins recursos dels que conec / coneixem puc fer servir? 

Donar consells   
Convèncer  
Descriure edificis, 
monuments, paisatges.. 

 

Descriure itineraris   

 
 

3. Lectura del text sobre Berlín ―Der erste oder der einzige Tag‖. Observem tot 

aquell material gràfic que l‘acompanya: fotos, layout, ... i llegim el títol i el primer 
paràgraf per orientar-nos en el text. Preguntem: Què enteneu? Quin tipus 
d‘informacions espereu trobar? A quin tipus de públic va dirigit? (jove, adult, ..) 

 
Treball en petits grups: Dividim el text en paràgrafs i cada membre del petit grup 
llegeix la part del text referida a un dels llocs d‘interès descrits en el text. Per a una 
bona comprensió del text cal que us fixeu en tot allò que enteneu i després podeu 
buscar alguna paraula imprescindible al diccionari (màxim 5‘. Després intercanvieu 
la informació de manera oral.  

 
4. Confecció d’un catàleg de recursos: Formeu grups de treball (grups heterogenis 

amb representants de diferents barris) per buscar en el text recursos per expressar 
les funcions comunicatives que són pròpies d‘una guia turística. Cada grup es 
responsabilitzarà només d‘una funció i confeccionarà un catàleg de recursos per 

als altres. No oblideu fer-ho d‘una manera organitzada i clara, posant exemples 
clarificadors, o alguna explicació de vocabulari o de gramàtica necessària, etc. 
 
Cada grup presenta el seu treball en una transparència o en una diapositiva de 
PPT i la professora farà un petit dossier amb les aportacions dels grups per tal que 
cadascú disposi d‘un catàleg de recursos.  
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5. Treballem amb altres textos (inputs) de comprensió oral (reportatges sobre ciutats)  

Després d‘aquest treball podríeu ampliar el vostre catàleg de recursos?  

 
 

6. Treball en grups: Escriptura del text  
On viviu? Agrupeu-vos per barris, o zones properes. Escriviu una petita guia sobre 
el vostre barri o zona per al grup d‘estudiants alemanys que vindrà.  

Per fer-ho disposeu del material de consulta següent:  
 

 Dossier de vocabulari sobre la ciutat 

 Catàleg de recursos de confecció pròpia per expressar funcios comunicatives 
pròpies d‘aquest gènere textual. 

 Diccionari bilingüe 

 Diccionari monolingüe 
 

7. Fase de correcció i avaluació dels textos 
 

 CORRECCIÓ en grup classe: (correcció d‘errors) 
 

La professora s‘emporta els textos i fa un recull d‘errors propis d‘aquest gènere i els 
agrupa per funcions (descriure, convèncer, aconsellar, ...). A l‘aula fem un treball de 
correcció d‘errors. (per què hem fet aquest error; quina seria la forma correcte i per 
què?) Cada alumne recull en la seva estadística d’errors aquells que per a ell/a són 

més significatius.  
 

 AUTOAVALUACIÓ: individual i després en el petit grup d‘autors 

 
Per tal d‘apropiar-nos dels criteris d‘avaluació del text ens preguntem quines són 
aquelles coses que esperaríem d‘una bona guia turística per a gent jove i 
confeccionem una pauta d‘interrogació: 
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 COAVALUACIÓ: intercanvi de textos 

Respecte a la pauta d‘interrogació: 
Què diries als teus companys/es del que ja han fet bé? 
Què  diries al teu companys/es que els ajudés a millorar el text? 
Quines idees els donaries per variar el text (pensa en els inicis de les frases, en l‘ús 
de pronoms, de sinònims....) 
Quins recursos els podrien ser útils dels que tu fas servir? 

 
8. Redescripció dels textos:  
A partir dels comentaris de la professora i dels companys redescriuen el text i el lliuren 
a la professora, que el corregirà i comentarà tenint en compte els criteris d‘avaluació 
definits a la pauta d‘interrogació.  
 
9. Treball amb tota la classe: Confeccionem la guia de la nostra ciutat/poble per alsi 

les estudiants alemanys/es  

Pauta d’interrogació:  
 

Aspectes gràfics del text: la imatge del text és clara i atractiva 

 Les fotografies escollides són originals, estan ben col·locades, són il·lustratives..? 

 Els mapes i la manera d‘indicar els itineraris són clars? 

 El tipus de lletra és clar, modern, ...? 

 La distribució de títols, paràgrafs, ús de negreta, .. ajuda a orientar-se en el text 
 
Lectura global del text:  

 El text és atractiu i m‘anima a visitar el barri? 

 Els aspectes seleccionats poden ser interessants per als i les estudiants 
alemanys/es? 

 És correcte la manera de dirigir-me als meus interlocutors? 

 Són clares les descripcions dels llocs i del camí per arribar-hi? 

 És ric en informacions? 

 Aquestes estan ben estructurades en paràgrafs per tal facilitar la lectura i la 
comprensió del text? 

 
Estil:  

 És ric en vocabulari sobre la ciutat? 

 Faig servir diferents estructures i vocabulari per convèncer, animar, ..? 

 Faig servir diferents estructures i vocabulari per descriure coses i llocs? 

 Faig servir diferents estructures i vocabulari per descriure el camí? 

 Faig servir diferents connectors per organitzar el text, per seqüenciar-lo? 
 
Gramàtica: Em centro en les dificultats pròpies d‘aquest gènere textual i en els meus 
errors típics 

 Tinc en compte l‘estructura de l‘imperatiu quan aconsello? 

 A les frases de relatiu per descriure, penso en la funció del pronom? La 
col·locació dels elements a les frases?  

 Vigilo que la col·locació dels adjectius és diferent a la del català? La seva 
declinació? 

 He tingut en compte en els complements de lloc: la preposició, el cas que regeix? 

 I en els complements de direcció? 

 He revisat els meus errors típics, aquells que sempre faig?  
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 Reunim tots els documents, cal posar-se d‘acord en com ho organitzaran, què hi 
manca, quin tipus de lletra faran servir, ...  

 
  
Activitat de llengua extrangera 2 
 

“Descobrim l’ institut a través dels ulls dels altres: el meu lloc preferit” 
 

Es tracta de descobrir el lloc preferit dels vostres companys o companyes i construir al 
final un mural amb textos i imatges, sobre quins són per a la vostra classe els llocs 
preferits de l‘ institut. 
 
1. Treball individual: cadascú es fa algunes notes que l‘ajudin a descriure el seu lloc 

preferit de l‘ institut, sense anomenar-lo clarament, ja que els altres hauran de 
endevinar de quin lloc es tracta.  
  
En realitzar la tasca ens van sorgint problemes i ens preguntem: 
 

Recursos de 
llengua 

Quins sé, ja?  Quins em 
manquen? 

On els puc 
aconseguir ? 

Quins recursos 
necessito per a 
descriure‘l?  

   

Quins recursos 
necessito per 
localitzar-lo? 

   

Quins recursos 
necessito per a 
expressar 
sentiments? 

   

........     

 
 
2. Joc d‘endevinar: Quin és el lloc preferit dels meus companys/companyes? 

 
Penseu preguntes a fer per a endevinar el lloc preferit dels altres 
 
(Recollim les preguntes a la pissarra i fem un treball de correcció de la formulació 
de preguntes amb preguntes i guia de la professora) 

 
3. En grups de tres persones han d‘endevinar entre ells quin és el lloc preferit dels 

altres.  
 

4. Lectura de textos del llibre: En grups de quatre persones llegeixen petits textos 
(cadascú un de diferent), on algunes persones parlen dels seus llocs preferits. 
Abans de llegir-los es fan una petita graella amb la informació que esperen trobar 
(p. ex. on es troba, l‘ambient, per què si troba bé....). En el grup es van fent 
preguntes sobre els textos que han llegit els altres companys/es, per tal de tenir 
tothom la informació de tots els textos.  

 
5. Treball amb els textos: Quins recursos dels textos llegits us poden servir per 

enriquir els vostres primers textos inicials, intenteu agrupar les noves frases i 
paraules en camps semàntics, p. ex: recursos per parlar del sentiment de 
tranquil·litat; per parlar del sentiment d‘intimitat; per localitzar; per descriure formes, 
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colors... (Recollim idees de tota la classe i les analitzem des del punt de vista 
lingüístic amb ajuda de la professora) 

 
6. Cadascú a casa intenta redescriure el seu text inicial o notes inicials sobre els seu 

lloc preferit.  
 
7. Correcció de la professora i full d‘autoavaluació (pauta d‘interrogació amb criteris) 
 
8. Construïm un mural amb els diferents textos i amb imatges (fotografies, dibuixos) 
 
 
Activitat de reflexió per al professorat: 
 
Treball individual:  
 
Si analitzem les dues seqüències didàctiques: 
 
Quins denominadors comuns observes quant a objectius d‘aprenentatge?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treball en petits grups:  
 
Intercanvieu la vostra anàlisi i discutiu: 
 
Per què la professora les ha programat com a seqüència o família de seqüències?  
 
Quines competències es treballen? 
 
Quines connexions podríem establir amb altres àrees?  
 
Seria possible pensar en seqüències o famílies de seqüències interdisciplinars? 
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Instruments de Redescripció 

Els nostres contextos 
 

Nom del recurs Els nostres contextos 

 

Descripció 

Es presenta, en sessió presencial, una T d‘aproximació a 
alguns elements bàsics de la proposta curricular: els contextos. 
(veure power Contextos a Instruments Teòrics de Contrast). Es 

mostra algun exemple d‘anàlisi de context, si s‘escau.  

En petit grup heterogeni (diferents àrees o cicles), es proposa 
que pensin un context, l‘analitzin i el valorin pel que fa als 
continguts possibles a treballar des de cadascuna de les àrees, 
d‘acord amb el model que s‘ha donat.  

Després, posada en comú: un portaveu de cada grup presenta 
els trets principals del context triat i de la valoració que n‘han 
fet. Es tancarà l‘activitat amb preguntes, per part de la persona 
formadora, tot fent emergir els avantatges del treball per 
contextos (contextos reals  realitat interdisciplinària  
riquesa competencial).  

El professorat formador ha de deixar clar que la graella 
proporcionada és un instrument d‘acompanyament per afavorir 
el debat. La proposta que presenten els grups té un caràcter 
orientatiu i en cap cas ha de ser exhaustiva, ha de servir per 
percebre que podem treballar continguts de manera conjunta. 
―Omplir la graella‖ no és l‘objectiu del treball. L‘objectiu és el 
debat, les idees. Es tracta de fer petits esbossos, esborranys, 
... és un assaig. Així, per exemple, a continguts de les àrees: 
només s‘enunciaran els factibles, com una idea de treball 
(Geometria, Romànic, Text descriptiu ...) . 

Es pot elaborar una fitxa de retorn amb les propostes.  

Moment del procés A l‘inici de la rediscripció, just després de presentar els 
Contextos (T de contrast).  

Utilitat.  

Què desencadena? 

Afavoreix la discussió entre persones de diferents àrees per 
consensuar un context des d‘una perspectiva interdisciplinària i 
la descoberta, sobretot a secundària, de com emergeixen les 
connexions entre àrees.  

Contribueix a l’arrelament de la comunitat: les persones 
participants tenen que argumentar el seu punt de vista (mirada 
des de la seva àrea) alhora que acceptar-ne d‘altres (mirada 
des de les altres àrees). S‘obren, es donen a conèixer 
processos comuns, propis i aliens ... Aquest bon intercanvi 

disciplinar facilita la comprensió, des de la seva realitat, de 
com modelitzar situacions de la vida real. En definitiva, es 
comença a escurçar la distància entre el currículum i la 
pràctica a l‘aula.  

De manera implícita, s‘intueixen metodologies afavoridores del 
treball competencial.i la necessitat del debat entre docents per 
programar des d‘aquest enfocament.  

Tipus de formació Presencial  

Temporització total 60 minuts 
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Els nostres contextos 

Escolliu un context que ens permeti treballar continguts de diferents àrees i feu-ne una valoració segons els criteris del model.  

VALORACIÓ D’UN CONTEXT EN RELACIÓ ALS CONTINGUTS I LES COMPETÈNCIES 

CONTEXT: CONTINGUTS ÀREES:  
CURS:  

  

Criteris Valoració 

1. L‘experiència didàctica.  

2. Criteri epistemològic  

3. L‘interès de l‘alumnat  

4. El grau de dificultat  

5. Recursos i metodologies 
implicades. 

 

6. Riquesa i densitat dels 
continguts de les àrees implicats  

 

7. La interdisciplinarietat 
 

8. La significació cultural, 
històrica i ideològica 
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Els nostres contextos. Posada en comú. Graella d’escolta.  
 

Escolteu les intervencions i preneu anotacions mentre cada grup explica la seva proposta. Després, del contrast de punts de vista de tothom. 

GRUP CONTEXT PROPOSAT Punts clau, idees, dubtes... Quina idea m’ha agradat més? Què m’ha suggerit? 

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

5 

    

6 

    

1. Quina utilitat li veus al treball per contextos? 

2. Quins interrogants et planteja? 

3. Què m’emporto d‘aquesta posada en comú? 
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VALORACIÓ D’UN CONTEXT EN RELACIÓ ALS CONTINGUTS I LES COMPETÈNCIES       (Adela Barreda i Susanna de la Torre ) 
 
CONTEXT: L‘experiència 

migratòria. 

CONTINGUTS ÀREES: Ciències socials: l‘emigració. Matemàtiques: estadística. 

Llengües: recerca d‘informació, exposició d‘un treball. Ciutadania: tolerància i solidaritat. 
CURS: 3r ESO  

Criteris Valoració 

1.L‘experiència didàctica. 

Es planteja com una recerca del fenomen migratori a partir de les històries personals de l‘alumnat (o de persones 
conegudes). Partint d‘aquest context proper es reflexiona, en primer lloc, sobre el fenomen migratori actual (causes, 
tipus d‘emigració, procedència dels contingents migratoris, percentatges i encaix del fenomen dins la societat 
d‘acollida) per després introduir breument l‘emigració en altres èpoques i contextos més allunyats. 

2. Context intern o extern a les 
àrees. Curricular o 
extracurricular. 

El context és curricular i interdisciplinari. Inclou continguts de diferents matèries: ciències socials, matemàtiques, 
llengües i ciutadania. També es treballen continguts transversals d‘educació en valors i d‘habilitats socials.  

3. Recursos i metodologies 
implicades. 

- Treball individual, en petit grup i en gran grup.  
- Treball amb mapes conceptuals i breus exposicions-guia del professor a l‘aula. 
- Utilització de mapes, tant en paper com en format digital. 
- Utilització de diferents tipus de gràfics, ja sigui en paper mil·limetrat com en format digital. 
- Utilització de material personal (com ara fotografies dels països on provenen i de la seva família, cartes o e-mails, 
músiques que els portin records). 
- Confecció de murals (on es plasmin els materials recopilats).  
- Realització d‘una entrevista.  
- Realització de debats combinats amb jocs de rol (defensors i detractors del fenomen migratori). 
- Lectura i comentari de dossiers de premsa. 
- Ús de diccionaris. Estudi del lèxic propi del tema en el seu context. 
- Visita d‘alguna exposició sobre el tema (si s‘escau).  
- Visionat de vídeos: reportatges del programa 30 minuts. Materials d‘Edu3.cat.  

4. L‘ interès de l‘alumnat 
La recerca és motivadora perquè implica reconèixer el valor de cadascú, com una persona amb un bagatge 
interessant com per portar-lo a la classe i compartir-lo amb els demés.  

5. Criteri epistemològic 
La recerca d‘informació, l‘adquisició de criteris per organitzar-la i l‘exposició de la mateixa són eines bàsiques per a 
moure‘s al món actual.  
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6. Riquesa i densitat dels 
continguts de les àrees implicats  

Ciències socials: estudi del fenomen de l‘emigració, principalment des de la geografia però també des de la 
història. Matemàtiques: estadística. Llengües: comprensió lectora, capacitat de síntesi, exposició oral d‘un treball, 
redacció de textos escrits. Ciutadania: la interculturalitat; educació en valors: tolerància i solidaritat. Estem 
treballant les següents competències: comunicativa- lingüística, tractament de la informació i competència digital, 
matemàtica, d‘aprendre a aprendre i social i de ciutadana. 

7. El grau de dificultat La dificultat rau principalment en l‘organització de la recerca i la capacitat per interpretar la informació més rellevant.  

8. La significació cultural, 
històrica i ideològica 

Els nostres instituts tenen un nombre significatiu d‘alumnes d‘immigrants que arrosseguen una història personal i 
familiar que l‘escola ha de recollir d‘alguna manera. D‘altra banda, els alumnes ―del país‖ hauran de buscar en les 
seva famílies antecedents d‘emigració. Un treball d‘aquest tipus permet veure que aquest fenomen no està pas 
llunyà en la nostra història.  

9. L‘experiència didàctica 
La necessitat de treballar l‘Estadística buscant algun element motivador. Es planteja com una recerca amb l‘objectiu 
d‘escriure ―El perfil de les nostres mares‖ com una aproximació a la dona del nostre barri, poble, ... És una adaptació 
de l‘activitat ―Coneguem la nostra classe‖ proposada per en Carles Barceló  S‘ha experimentat.  

10. Context intern o extern a les 
matemàtiques.  

Context extracurricular. Connexions amb Ciències Socials i Llengües.  
Treball interdisciplinari amb Ciències Socials en el marc del Projecte de Coeducació. 

11. Recursos i metodologies 
implicades. 

Treball individual – discussió en petit i en gran grup per a l‘elaboració de les conclusions. Contrast d‘alguns resultats 
amb estudis reals. Ús de la calculadora científica: el mode SD. Grup d‘ampliació: ús de l‘Excel. 

12. L‘interès de l‘alumnat 
No és un interès immediat, però el van descobrint... al final genera entusiasme. L‘alumnat valora molt haver estat 
capaç de fer un treball global, espaiat en el temps, descobrint fets en els que mai havien pensat …  

13. Criteri epistemològic 

L‘Estadística és un instrument bàsic de comprensió i anàlisi de moltes de les informacions que es donen al nostre 
entorn. Forma part, doncs, dels coneixements matemàtics bàsics per saber desenvolupar-se com a persona 
autònoma.  

14. Riquesa i densitat dels 
continguts matemàtics implicats 

Tota l‘estadística amb la limitació pròpia de l‘edat.  

15. El grau de dificultat 
La dificultat està, sobretot, en l‘anàlisi i la interpretació de les dades (taules i gràfics) i dels paràmetres estadístics per 
extreure‘n conclusions significatives.  

16. La significació cultural, 
històrica i ideològica 

Destaca el protagonisme de les dones en la vida de les famílies i en la història. Permet treballar a Ciències Socials el 
descens de la natalitat i les seves causes, les dones des de una perspectiva històrica, l‘Estat del benestar a 
Catalunya, l‘Estat del benestar a la UE... 
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VALORACIÓ D’UN CONTEXT EN RELACIÓ ALS CONTINGUTS I LES COMPETÈNCIES.            Joana Llordella 

CONTEXT: GUERRA I LITERATURA. Contextualitzem la 
producció literària relacionada amb els conflictes 
bèl·lics. 

CONTINGUTS ÀREES:  

Llengua i literatura del segle XX 
Ciències Socials (Conflictes bèl·lics del segle XX) 

CURS 

 4t d‘ESO 

Criteris Valoració 

1. L‘experiència didàctica. 
És una de les millors experiències didàctiques viscudes precisament perquè la contextualització de la literatura s‘inicia en la 
realitat més immediata primer, per passar a continuació a veure el mateix efecte en els escriptors d‘altres països que també 
manifesten una actitud antibel·licista. 

2. Context intern o extern a les 
àrees.  

És una activitat curricular que implica moltes àrees, però si n‘hem de determinar dues o tres, diríem que afecta l‘àrea de llengua 
i literatura, ciències socials i plàstica. Per tant, en fem una valoració molt positiva. 

3. Recursos i metodologies 
implicades. 

L‘alumnat disposa, en iniciar-se la unitat didàctica, d‘una mena de menú en el qual tria quines activitats es veu capaç o té 
ganes de realitzar. Per tant, els recursos són molt diversos. Aquest sistema de ―menú‖ enriqueix moltíssim la proposta de 
treball. Es treballa en grups cooperatius i també hi ha una part de treball individual. La valoració és molt positiva. 

4. L‘interès de l‘alumnat 
L‘alumnat manifestà un interès notable perquè varen descobrir aspectes de la seva història i literatura propera. La proposta de 
treball es féu abans de les vacances. Si volien, podien ampliar la recerca als arxius, lectures, entrevistes i biblioteca municipal. 

5. Criteri epistemològic 

El criteri epistemològic sorgeix de la necessitat que l‘alumnat conegui la literatura que sorgeix a partir d‘un conflicte bèl·lic ja 
que és un tema recurrent a la història de la literatura. Ens trobem amb un alumnat de 4t d‘ESO que no coneix encara la Guerra 
Civil Espanyola ni altres conflictes armats europeus. Per què? Perquè la programació de Llengua i literatura catalana va més 
avançada en el temps històric que no pas la de Ciències Socials. Per tant, tenint en compte que aquesta experiència es realitzà 
abans que es comencés a treballar per competències, es pensà realitzar un treball que avui dia, i amb una bona coordinació de 
les àrees, seria molt rica, competencialment parlant. Cal dir que, a part del criteri epistemològic, també s‘utilitzà aquest context 
per un criteri d‘experiència didàctica i per un criteri de significació cultural, històrica i ideològica. 

6. Riquesa i densitat dels 
continguts de les àrees implicats  

L‘experiència en aquest context és enorme ja que es treballaren autors de diverses literatures, es realitzaren des de petites 
representacions, amb totes les competències que l‘activitat comporta, recerca d‘informació molt diversa, treballs de plàstica, 
muntatge d‘una exposició, etc. 

7. El grau de dificultat 
El grau de dificultat de posar-la a la pràctica és notable ja que la complexitat requereix un alt grau de coordinació. Ara bé, és 
molt, però molt interessant. Val la pena! 

8. La significació cultural, 
històrica i ideològica 

És un dels criteris per triar aquest context. Molts nois i noies desconeixien què havia passat amb la Guerra Civil, per què es 
parlava tant de recuperar la memòria històrica (no tant, per ja se‘n parlava), desconeixien que hi havia escriptors i escriptores 
esparreguerines que havien parlat d‘aquest conflicte perquè els havia dolgut haver de deixar casa seva de ben petits. A través 
d‘aquest treball varen descobrir tot un món, dur, però que pertanyia a la seva gent, als seus avis en algun cas.  



Àrea de Programes de Formació 
         Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

 

GRUP TÈCNIC en Pràctica Reflexiva 
 

205 Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
Àmbit: Formació a centre amb assessorament extern 

 

VALORACIÓ D’UN CONTEXT EN RELACIÓ ALS CONTINGUTS I LES COMPETÈNCIES. Cati Caparrós; Leo Carbonell; Montserrat Gabarró 

CONTEXT: LA NIT 
CONTINGUTS: 
 ÀREA DE LLENGUA: LA POESIA 

CURS 
 1r, 3r i 5è d’educació primària 

Criteris Valoració 

1. L‘experiència didàctica. 

S‘ha treballat la poesia a través d‘un element comú: la nit. El tema està relacionat amb la proximitat de les colònies 
en cada una d‘aquestes aules (passar nits fora de casa és el que més emociona a l‘alumnat). 
La idea original de l‘activitat està inspirada en algunes de les propostes de la pàgina web viulapoesia.com 
S‘ha experimentat 

2. Context intern o extern a les 
àrees.  

Context curricular.  
Treball interdisciplinar: àrea de llengua; educació visual i plàstica; transversal: TAC  

3. Recursos i metodologies 
implicades. 

Recursos: 

Biblioteca: llibres de poemes i pàgina web: viu la poesia.com 
TAC: canó de projecció i ordinador connectat a Internet 
Aula; fulls, retoladors gruixuts de colors, etc. 
Metodologies: 

S‘han fet servir diferents espais de treball: aula, biblioteca, aula d‘informàtica 
S‘ha posat a l‘alumnat en diferents situacions d‘aprenentatge: conèixer, comprendre, llegir, explicar, cercar i 
seleccionar informació, comunicar, etc. 
S‘han utilitzat materials diversos, extrets de llibres i de pàgines web  
Treball individual, en petit grup i en gran grup dins l‘aula de cada curs, i entre grups de diferents cursos 

4. L‘interès de l‘alumnat 

Ens trobem amb tres punts d‘interès per part de l‘alumnat: 

- L‘inici del treball de Jocs Florals a les aules. Cada alumne/a ha d‘escriure una poesia i una prosa. 

- L‘arribada de la maleta de poesia del CRP. 

- La proximitat de les colònies i el fet de passar nits fora de casa. 
Davant d‘aquests importants estímuls, l‘alumnat s‘ha engrescat ràpidament. 
Un cop acabada la feina i muntat el mural fem una valoració del treball fet. Totes les classes coincideixen en valorar 
com a molt motivador el fet de compartir la feina feta amb les altres classes. També els ha cridat molt l‘atenció 
veure els vídeos dels poetes i de les poetesses en la pàgina web viulapoesia.com. Després cada classe concreta 
alguns aspectes que li han agradat que fa referència al seu poema i la feina específica de cada grup. 



Àrea de Programes de Formació 
         Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

 

GRUP TÈCNIC en Pràctica Reflexiva 
 

206 Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
Àmbit: Formació a centre amb assessorament extern 

 

5. Criteri epistemològic 
La poesia es un gènere literari que permet interpretar i comunicar la realitat a través d‘un llenguatge figurat que 
representa emocions i sentiments 

6. Riquesa i densitat dels 
continguts de llengua  

Comprendre un text poètic escrit adequat a l‘edat. Aplicar a la lectura individual les estratègies treballades 
col·lectivament. Llegir de manera autònoma, expressiva i comprensiva. Aprendre a interpretar el llenguatge literari. 
Practicar la lectura de textos literaris i d‘informacions en diverses fonts i suports. Observar el funcionament de la 
llengua. Gaudir de la lectura. Elaborar textos i produccions amb diferents recursos comunicatius. Participar en 
situacions comunicatives i mostrar interès per les aportacions dels altres. Observar l‘entorn. Col·laborar en les 
tasques de treball en grup i valorar les explicacions dels altres. Fomentar el sentit crític. Observar els elements del 
llenguatge visual i plàstic. Expressar-se a través de composicions plàstiques. Afavorir l‘ús de recursos digitals en el 
procés d‘aprenentatge. 

7. El grau de dificultat 

S‘ha triat un tema comú pels tres poemes: la nit però s‘ha treballat un poema específic per a cada grup d‘edat: 
L‘ossa menor (J. Ballester i Roca) El meu fantasma ( Ricard Bonmatí) i Lunar (J. Brossa) 
La dificultat més gran ha estat la interpretació dels poemes i la comprensió de les metàfores, comparacions, 
onomatopeies, etc. 

8. La significació cultural, 
històrica i ideològica 

Adoptar referents culturals i conèixer autors literaris contemporanis. 
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VALORACIÓ D’UN CONTEXT EN RELACIÓ ALS CONTINGUTS I LES COMPETÈNCIES.      Ma Jesús Díez i Carme Martínez 

CONTEXT: EL CARRER DE LA MEVA ESCOLA 
CONTINGUTS ÀREES: 

Llengües, matemàtiques, coneixement del medi natural, 
social i cultural, educació artística 

CURS 

 E. Infantil i 1r, 2n i 4t d‘educació 
primària 

Criteris Valoració 

1. L‘experiència didàctica. 
S‘ha fet un projecte de treball a partir del nom del carrer (Fernando Pessoa) de la nova ubicació de l‘escola. S‘ha fet un treball de 
recerca, poètic, filosòfic i plàstic. 

2. Context intern o extern a 
les àrees. Curricular o 
extracurricular. 

Context curricular.  
Treball interdisciplinar de totes les àrees.  

3. Recursos i metodologies 
implicades. 

Recursos: 
Sortida al carrer per comprovar què posa a la placa del carrer on és situada l‘escola. 
Biblioteca escolar. 
Biblioteca Can Fabra. 
Webs 
Recursos humans: tots els mestres de l‘escola i famílies. 
Metodologies: 
S‘ha fet un projecte d‘investigació a partir de la curiositat de saber perquè el carrer de l‘escola es diu Fernando Pessoa. 
El treball és interdisciplinar, implica a totes les àrees del currículum i desenvolupa totes les competències. 
A partir de les aportacions de tots els membres de la comunitat educativa es farà un treball final.  

4. L‘interès de l‘alumnat 
Aquest curs la nostra escola ha canviat d‘ubicació. Des de la biblioteca, es va animar a l‘alumnat a fixar-se en els diferents noms dels 
carrers on viuen i a buscar per internet quin significat tenien aquests noms, 
Durant el primer trimestre ja s‘havia fet un treball de poesia, i descobrir que Pessoa era un poeta els ha motivat molt.. 

5. Criteri epistemològic 
Aquest projecte està dintre de la línia metodològica de l‘escola de treballar per projectes. En aquest cas, el tema ha vingut donat des 
de la biblioteca. La implicació de tots ha fet que sigui molt ric.  

6. Riquesa i densitat dels 
continguts de les àrees 
implicades 

És un treball conjunt de totes les àrees, tot i que l‘àrea de llengües té més pes. 

7. El grau de dificultat 
La dificultat que està presentant el projecte (en execució) és el temps i la coordinació de tots els estaments que participen. També ha 
estat difícil trobar poesia de Pessoa traduïda al català i adequada a l‘edat de l‘alumnat. 

8. La significació cultural, 
històrica i ideològica 

Aquest projecte està sent molt ric per conèixer els costums, tradicions, música,... d‘un país desconegut fins ara pels alumnes. La 
relació de les quatre llengües també ha estat molt rica. 
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Identificant connexions 
 

Nom del recurs Identificant connexions 

Descripció 

Amb aquesta activitat es pretenen fer paleses les diferents maneres 
de tractar un context o una situació, en un sentit ampli, més enllà dels 
conceptes de la pròpia àrea.  

Es proposa, en sessió presencial o com a treball no presencial, 
després de l‘activitat: els nostres contextos, pensant ja en un context 

concret, fer individualment un esbós o una descripció d‘una activitat 
concreta. Aquesta es farà a partir d‘una graella que presenta 
paràmetres comuns que ens permetran compartir-les. Es pot 
presentar un exemple. Després, en parella o petit grup (2-3 persones 
de diferents àrees), faran un intercanvi d‘aquestes activitats fent 
emergir les connexions. Es proposarà, també, fer una anàlisi dels 
aspectes concrets de les possibles competències a treballar. En 
aquest punt, és probable que les descriguin totes.  

Es farà reflexionar sobre la dificultat d‘avaluar-les totes a totes les 
activitats. Caldrà, doncs, revisar-les i prioritzar aquelles que, 
efectivament, s‘avaluaran.  

Finalment, es proposarà pensar en la concreció de l‘avaluació. 
Sorgirà, de manera natural, la necessitat d‘utilitzar instruments 
diferents a l‘examen escrit.  

S‘acabarà en una posada en comú de les característiques de les 
activitats proposades per cada grup i de les connexions trobades.  

Si l‘activitat es fa en temps no presencial, es farà la presentació del 
treball al començar la sessió següent.  

Es tancarà l‘activitat amb preguntes, per part de la persona 
formadora, tot fent emergir la naturalitat en que apareixen les 
connexions i la riquesa competencial en el treball amb contextos 
reals.  

Moment del 
procés 

En començar la redescripció.  

Utilitat.  
Què 
desencadena? 

Afavoreix la comprensió de com fer emergir les connexions entre 
àrees. Per aquest motiu i per assegurar la coherència de les 
programacions de les diferents matèries de l‘etapa, sorgeix la 

necessitat de la coordinació interdisciplinària descrita en el 
currículum.  

Contribueix a l’arrelament de la comunitat: les persones participants 

han  d‘explicitar continguts propis de la seva àrea alhora que 
relacionar-los amb els d‘altres àrees. El professorat descobreix el 
diàleg pedagògic en el si del seu centre. Aquest bon intercanvi 

interdisciplinari facilita la reflexió de com fer explícites les connexions 
concretades en el decret del currículum, al final dels continguts de 
cada curs.  

Una primera percepció de cap a on reorientar l‘avaluació.  
Tipus de 
formació 

Presencial o no presencial 

Temporització  50 minuts (si és presencial) 
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Anàlisi connexions i desenvolupament de les cb 
Individual  parella o grups de 3  posada en comú de tots els grups 
 

Títol de l‘activitat:  

Curs:   

Sessions:  

Descripció de l‘activitat 

 

Continguts de l’àrea (àrees):  

Connexions: 

Competències de l’àrea (àrees) que es desenvolupen 

 
 
 
. 
 

Altres competències 

Competència en comunicació lingüística:  
 
Competència en expressió cultural i artística:  
 
Competència en el tractament de la informació i competència digital:  
 
Competència matemàtica 
 
Competència d‘aprendre a aprendre:  
 
Competència en autonomia i iniciativa personal: 
 
Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: 
 
Competència social i ciutadana: 
 
Avaluació:  
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Un exemple de context per treballar les paraules i significats  

IES El Castell. 
Esparreguera 

Préstame una palabra 

3º ESO, cuatro sesiones mínimo 

Descripción de la actividad 

Se trata de una actividad en la que el alumnado, individualmente, en pareja y después haciendo la puesta 
en común en la clase, trabajan la expresión escrita y la creación literaria y plástica. Se pide la participación 
del alumnado de otras clases: han de escribir una palabra, explicando por qué la escogen en una tarjeta. Se 
ordenan y se clasifican las palabras recogidas según el motivo de la elección, el sexo y la edad.  
 Se trabajan las palabras buscando los diferentes significados. Se comparten las conclusiones. Se propone 
convertir las palabras en imágenes y trabajar el significado poético. Se acaba con un trabajo plástico y un 
trabajo literario para presentar al concurso literario Sant Jordi, en las modalidades de poesía visual, poesía, 
narrativa o cómic.  

Contenidos: Las palabras y su significado. El texto escrito en diferentes formatos.  
Conexiones: Lengua, E.V. Plástica, Matemáticas, TIC, Coeducación.  

Competencias propias del ámbito de lenguas 

 La competencia oral 
Informar del proyecto, invitando a la participación, cuidando los componentes lingüísticos y estructurales de 
la exposición.  
Manifestar opiniones personales de manera argumentada en las situaciones de discusión en el pequeño 
grupo y de debate en la clase.  
La competencia comunicativa escrita 
Formalizar una carta, de acuerdo con sus características lingüísticas, de contenido y de formato. 
Consultar fuentes, como los diccionarios generales, para confirmar el significado o la ortografía de las 
palabras, las dudas léxicas, las de morfología y sintaxis. 
Utilizar la escritura para responder a situaciones comunicativas diversas de la vida cotidiana y de 
aprendizaje (expresar sentimientos, comunicar-se con otros ...) 
Expresar razonamientos, argumentaciones ... en general, para comunicar, discutir, comparar y validar el 
trabajo realizado 
La competencia literaria 
Presentar comportamientos de escritora o escritor activo (tomar notas, planificar el trabajo, escribir por 
gusto, buscar lectores y lectoras de sus escritos, compartir el proceso de escribir…). 
Elaborar una versión definitiva de un texto a partir esbozos elaborados previamente. 
Leer textos literarios, valorando la creación literaria y reconociendo el género literario y los recursos 
lingüísticos y estilísticos más empleados. 

Otras competencias 

Competencia matemática:  
Construcción e interpretación de otros tipos de textos que son habituales en la vida cotidiana: tablas, 
gráficas, listas... Descripción del significado de les datos numéricos, de los conceptos y procesos. 
Redacción de conclusiones.  
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: análisis, organización y 
tratamiento de datos. Uso de las TIC. 
Competencia en autonomía y iniciativa personal: planteamiento y resolución de cuestiones, discutiendo 
sobre la estrategia seguida y contrastándola con las de los demás, y validando la solución encontrada. 
Competencia de aprender a aprender: verbalización e interacciones en el grupo. Reflexión sobre el propio 
trabajo y comunicación. 
Competencia artística y cultural: Expresión literaria y plástica de ideas y sentimientos utilizando técnicas 
plásticas, dibujos, imágenes, fotografías, producciones con ordenador. 
Competencia social y ciudadana: Percepción de las diferencias de género. Trabajo en pareja y con el 
grupo clase, discutiendo y aceptando las ideas de los compañeros y compañeras.  

Evaluación: Redacción de la carta. Observación del trabajo por parejas. Construcción de tablas y gráficos. 
Elaboración de conclusiones. El trabajo final 
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Un exemple de context per treballar l’estadística 

 

IES El Castell. 
Esparreguera 
 

El perfil de les nostres mares  

3r d‘ESO 

Sessions: de 4 h a 9 h (d‘acord amb les pretensions del treball) 

Descripció de l‘activitat 

L‘alumnat, primer en parella i després fent la posada en comú a la classe, fa una activitat 
d‘Estadística responent a la pregunta Com són les nostres mares?. Primer triarem les 
variables a estudiar (entre 10 i 14) i dissenyarem la butlleta de recollida de dades (molt 
senzilla), que es farà a casa. A classe farem el buidat en una única taula de classe, sobre la 
que treballarem d‘acord amb les pautes que es proposen a l‘alumnat. Cal anar compartint les 
conclusions per cada apartat. A partir de les conclusions parcials, s‘acaba escrivint el perfil de 
la mare de la classe representativa de totes les nostres mares. Es pot fer una ampliació 
agrupant les dades de totes les classes i així obtenir el ―perfil de mare de 3r‖.  

Continguts: ESTADÍSTICA  
Connexions: Ciències Socials, Llengua, TIC, Coeducació.  

Competències matemàtiques que es desenvolupen 

Competència 1: Pensar matemàticament. 
Competència 2: Raonar matemàticament. 
Competència 4: Obtenir, interpretar i generar informació. 
Competència 6: Interpretar i representar (paraules, taules, gràfics) resultats. 
Competència 7: Comunicar als altres el treball i els descobriments realitzats, tant oralment 
com per escrit, utilitzant el llenguatge matemàtic. 

Altres competències 

Competència en comunicació lingüística: Descripció del significat de les dades numèriques, 
dels conceptes i processos. Redacció de conclusions. Expressió de raonaments, 
argumentacions ... en general, per a comunicar, discutir, comparar i validar el treball realitzat. 
Competència en el coneixement i interacció amb el món físic. Anàlisi de la realitat. El 
raonament matemàtic promou l‘aflorament de situacions normalitzades, fent palesa la 
importància del paper de les dones en el nostre entorn. Reflexió sobre conductes 
discriminatòries.  
Competència en el tractament de la informació i competència digital: anàlisi i tractament 
de dades. Ús de la calculadora científica, ús de l‘Excel.  
Competència en autonomia i iniciativa personal: planteig i resolució de qüestions, discutint 
sobre l‘estratègia seguida i contrastant-la amb la dels altres, i validant la solució trobada. 
Competència d’aprendre a aprendre: presa de decisions, tot desenvolupant el sentit crític; 
treballar de manera sistemàtica. Reflexió sobre el propi treball i la capacitat per comunicar-lo. 
Competència social i ciutadana: treball en parella i amb el grup classe, tot discutint i 
acceptant les idees dels companys i companyes. 
Avaluació: Càlculs, gràfics i observació del treball per parelles. Redacció de conclusions. El 
dossier de treball 
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Un exemple de context per treballar la poesia  
 

IES El Castell 
Esparraguera 

Un suro poètic 

1r , 3r i 5è de primària 

Descripció de l‘activitat 

Treballar la poesia com a eina d‘expressió i comunicació d‘emocions i sentiments a diversos cursos 
(1r, 3r i 5è) amb l‘objectiu final d‘elaborar, de manera col·lectiva, un gran mural al voltant de poesies 
sobre la nit.  
L‘activitat general se centra en el treball fet per l‘alumnat dels tres cursos sobre els poemes: L‘ossa 
menor (J. Ballester i Roca) El meu fantasma ( Ricard Bonmatí) i Lunar (J. Brossa) 

Metodologia:L‘ossa menor ( 1r de PRI):  

- treball col·lectiu de comprensió 

- treball individual de cerca de r en el text 

- treball en petit grup (4 persones) de cerca d‘onomatopeies en el poema. Pensar animals i/o 
objectes i escriure la seva onomatopeia 

- treball individual dibuixar un objecte/animal/ persona i l‘onomatopeia del seu crit o soroll que 
produeix (fulls Din-a 3 tallats en formes poligonals irregulars) 

El meu fantasma (3r de PRI): 

- treball col·lectiu de comprensió i coneixement de l‘autor 

- treball individual: convertim la poesia en un conte 

- treball en petits grups d‘il·lustració en blanc i negre de cada una de les estrofes del poema 
(full mida quartilla i retoladors negres) 

Lunar (5è de PRI): 

- treball col·lectiu de comprensió i coneixement de l‘autor 

- cerca en petits grups d‘altres poemes visuals 

- tria individual d‘un poema (utilitzant el material de la biblioteca i la pàgina viulapoesia.com) 
no visuals sobre la lluna. 

- Lectura en veu alta del poemes seleccionats 

- Treball en petits grups per escollir un poema dels triats per penjar-lo en el mural col·lectiu  

- Treball en petits grups: fer un poema visual sobre la pau ( el tema surt en relació a un treball 
de tutoria que coincideix en el temps) 

-  Explicació del mural a les altres classes de primària ( 1r a 2n ; 3r a 4t; i 5è a 6è) 

Continguts:  

 Onomatopeies  

 Sons i grafies 

 Tipologia textual (text poètic/text narratiu) 

 Comparació entre poesia i poesia visual  

 Comprensió lectora: global i figurada dels poemes seleccionats 

 Treball de la rima 

Competències pròpies de l’àrea Competències bàsiques 

- competència oral i escrita 
( receptiva i productiva) 

- competència literària 
- competència artística 

- comunicació i llenguatge  

- artística i cultural 

- d‘autonomia i iniciativa personal 

- competència social 
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Avaluació:. 
1. Elaboració del mural i resultat final.  
2. Observació del treball individual (1r curs dibuix individual d‘un objecte/animal/persona 

relacionat amb la seva onomatopeia; 3r curs: els contes fets a partir de la poesia; 5è curs: 
lectura en veu alta 

3. Observació del treball en petit grup.  
 3r curs: il·lustració de les diferents estrofes 
 5è curs: tria d‘un poema a partir de diversos materials documentals i elaboració d‘un 

poema visual sobre la pau 
4. Observació del treball col·lectiu: la capacitat per comunicar a les altres aules el treball fet.  
5. Autoavaluació: grau de satisfacció, expressada oralment, respecte a la feina feta 
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L’avaluació de les competències en la programació d’aula 

 

Nom del recurs L’avaluació de l’assoliment de les competències  

Descripció 

Es presenten quatre activitats seqüenciades per potenciar-ne la 
visibilitat de la seva riquesa tot i que, naturalment, cadascuna 
(sola o acompanyada d‘altres) es podrà utilitzar allà on s‘escaigui 
d‘acord amb els criteris de la persona formadora. Totes es fan en 
sessió presencial. 

 Amb aquest kit es pretén, partint de la realitat dels participants, 

fer sobresortir l‘ús del currículum com a eina significativa per 
programar.  

PRIMERA ACTIVITAT: Reflexions inicials 

Es proposa treballar les representacions inicials del grup sobre 
l‘avaluació. Aquesta activitat es planteja amb una tècnica de 
treball cooperatiu que suposa la formació de grups de tres 
persones que siguin el més heterogenis possible (persones de 
diferents cicles i /o etapes educatives i àrees). Cadascú adoptarà 
un rol diferent, entorn de la pregunta plantejada 

Les preguntes que es plantegen segueixen la tècnica periodística 
de les 5 W (what, why, where, when, who). Els rols de cada 
persona han de canviar en cada fase, de manera que tothom ha 
d‘assumir els diferents rols.  

SEGONA ACTIVITAT: Anàlisi d’una activitat d’avaluació 

A partir de l‘activitat d‘avaluació: Els aliments transgènics, (un 
model)6 es proposa analitzar-ne les seves virtuts i mancances, 
primer individualment i després en petit grup heterogeni, per 
acabar esmicolant allò que es creu que s‘ha fet per dissenyar els 
criteris d‘avaluació. S‘acaba amb la posada en comú dels dubtes 
o interrogants sorgits. 

TERCERA ACTIVITAT: Un primer apunt per a la concreció 

dels criteris d’avaluació. Exemple.  

Es pretén presentar una nova anàlisi d‘activitat real d‘avaluació 
(activitat de la que ja abans hauran vist la seva riquesa 
competencial –veure connexions–) amb la mirada posada en el 
currículum. La persona formadora enllaçarà el recull d‘inquietuds 
emergides en la segona activitat amb aquesta: contrast d‘allò que 
fem (o podem fer) amb el que ens diu el currículum. Es tracta de 
presentar-la com una ―T‖ a partir d‘una ―t‖ destacant-hi la 
presència oculta d‘alguns elements del currículum (ELS 
REFERENTS).  

És molt important treballar sobre una activitat que el grup conegui 

                                                
6 Como aprender y enseñar competencias, 11 ideas clave Zabala, A., Arnau, L.. Ed. Graó (p. 
210-212)  
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molt bé. La persona formadora pot preparar aquesta anàlisi a 
partir d‘alguna seva especialment reeixida (de les de bones 
pràctiques del grup). 

QUARTA ACTIVITAT: Un primer apunt de concreció dels 
criteris d’avaluació. 

Es tracta ara que el professorat del grup, primer individualment i 
després en petit grup, dissenyi els seus instruments d‘avaluació 
d‘acord amb els criteris que ha establert. Ho farà sobre aquell 
instrument que ha proposat experimentar a l‘aula (veure 
Identificant connexions) on ja haurà enunciat, molt probablement 

sense concretar, les intencions avaluatives.  

Cal proporcionar a tots els i les participants els criteris d‘avaluació 
de la seva àrea (currículum), en el curs pel que han fet aquest 
primer disseny d‘activitat. 

Emfatitzarem que, tot i la multicompetencialitat de l‘activitat, cal 
prioritzar quines competències avaluarem. 

S‘acabarà en una posada en comú de les característiques de les 
activitats proposades, tot destacant amb quina naturalitat sorgeix 
una gran diversitat d‘aspectes avaluables i d‘instruments 
dissenyats quan treballem sobre contextos reals  

Moment del 
procés 

Durant la redescripció. La primera activitat es pot fer en la fase 
d‘autoanàlisi i aquí recuperar-la fent-ne el contrast. 

Utilitat.  

Què 
desencadena? 

Per a algunes persones, un primer contacte amb els criteris 
d‘avaluació publicats en el currículum, i per a tothom, la concreció 
de com relacionar les competències amb l‘avaluació de manera 
accesible (han utilitzat els verbs: desembussar i desbrossar per 
definir-ho)  

La percepció de com els criteris d‘avaluació del currículum 
esdevenen un referent fonamental de tot el procés interactiu 
d‘ensenyament-aprenentage (en definitiva, el reconeixement de la 
seva funció orientadora) i de com convertir-los en instruments.  

La presa de consciència de la necessitat d‘incorporar la nostra 
concreció d‘aquests criteris d‘avaluació en la programació de les 
seqüències didàctiques perquè puguin complir amb la seva funció 
formativa. 

Afavoreix, una vegada més, el diàleg pedagògic en el si del centre 
contribuint a un fort arrelament de la comunitat: les persones 

participants tenen que explicitar els criteris propis de la seva àrea 
alhora que relacionar-los amb els d‘altres àrees per assegurar la 
coherència de les programacions de les seqüències 

didàctiques  necessitat de la coordinació interdisciplinària 
descrita en el currículum.  

La constatació de com s‘escurça la distància entre el currículum i 
la pràctica a l‘aula i de com el canvi metodològic ens porta, de 
manera natural, a l‘avaluació de l‘assoliment de les competències.  

Tipus de 
formació 

Presencial  

Temporització  A1: 20‘, A2: 50‘, A3: 15 i A4:50‘ 
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L’avaluació de les competències: reflexions inicials  

En grups de 3 persones, aquestes aniran alternant els diferents rols per a cada 
pregunta 

Rol A: Respon les preguntes, explica, formula arguments, dóna opinions.  

Rol B: Fa l‘informe per escrit de la conversa (no intervé).  

Rol C: Pregunta, demana aclariments 

 

Fase 1:              Temps: 5 minuts   

Per què avaluar? Qui avalua? 

Informe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2:              Temps: 5 minuts   

Què avaluar? Quan s‘avalua? 

Informe 
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Fase 3:              Temps: 5 minuts   

Com s‘avalua? 

Informe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posada en comú. Comunicació i contrast de punts de vista 
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Anàlisi d’una activitat d’avaluació 

Els aliments transgènics 

 
L‘activitat següent ha estat elaborada per Pilar Comes Solé i es troba publicada al 
llibre: Zabala, A., Arnau, L. Como aprender y enseñar competencias. 11 ideas clave. 

Editorial Graó. Barcelona, 2008. 

 

1- Llegiu l‘activitat i responeu a les preguntes que trobareu després: 

 

Activitat 

Llegeix el text següent i contesta a les preguntes que hi ha a continuació: 

Els aliments transgènics 

 

Actualment existeix un debat sobre els aliments transgènics. Des de la biotecnologia i els 
departaments de les grans empreses multinacionals del mercat agroquímic, es defèn que si 
s‘aconsegueixen espècies més productives i resistents a les plagues, a les gelades o a les 
sequeres, es mitigarà la fam al món, que avui afecta a gairebé mil milions de persones. De tota 
manera, els grups ecologistes consideren que la fam no es deu a la manca d‘aliments sinó al 
desigual repartiment de la riquesa. A més a més, consideren que els aliments transgènics 
només aconseguiran augmentar el poder de les empreses multinacionals que controlen el 
mercat agroquímic. Actualment deu empreses agroquímiques controlen el 91% del mercat 
mundial. Són les mateixes que tenen el control de la producció de llavors. Segons dades de 
finals de la dècada anterior, l‘empresa Dupont d‘Estats Units, era la màxima productora de 
llavors, el valor de la qual assolia els 1.835 milions de dòlars. Montsanto, també 
nordamericana, assolia els 1.800 i la seguia en tercer lloc l‘empresa suïssa Novartis, amb una 
producció de 1.000 milions en el mateix any 1998. Amb poc més de 733 milions de dòlars 
l‘empresa G. Limagrain ocupava el quart lloc. Les restants fins completar el ranking es troben 
entre 400 i 300 milions de dòlars. Només Savia, empres mexicana, correspon a un país 
perifèric. La resta són europees, com KWS, americanes o japoneses. 

Del conjunt d‘aquestes deu grans multinacionals, cinc d‘elles concentren el 100% del mercat de 
llavors transgèniques, el 23% del conjunt del mercat de llavors i el 60% del mercat de 
pesticides. 

Preguntes: 

1. Quin tema tracta l‘article? 
2. Qui controla més del 90% del mercat agroquímic mundial? Respon amb paraules i 

dibuixant un sector circular proporcional al que representa aquest percentatge 
respecte el total. 

3. Què és una empresa multinacional? 
4. Quines són les quatre principals empreses productores de llavors? 
5. Construeix un gràfic indicant el valor de la producció en milions de dòlars de 

cadascuna d‘elles. Indica al costat de cada nombre el país d‘origen. 
6. Què tenen en comú aquests països? 
7. Quantes empreses controlen el total del mercat de llavors transgèniques i el 60% 

del mercat de pesticides? Representa les dades gràficament. 
8. Què opines de les llavors transgèniques? 
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Criteris d’avaluació: 

a) Competència avaluada: Interpretar un text divulgatiu (article periodístic) sent 

capaç de representar gràficament la informació conceptual i les dades sobre una 
realitat socioeconòmica, i expressar una opinió al respecte utilitzant arguments 
vàlids. 

 

b) Indicadors d’assoliment: Extreure la informació numèrica precisa del context d‘un 
article periodístic:  
a) Representar les dades extretes en diferents tipus de gràfics, barres i cercles 

proporcionals. 
b) Expressar en una idea sintètica la interpretació de les dades. 
c) Distingir entre informació i opinió. 
d) Expressar una opinió argumentada. 

 

c) Criteris de valoració de les preguntes: 

Pregunta 1 

La precisió en la definició del títol de l‘article relacionant-lo amb el tema de debat 
(llavors transgèniques) i el paper de les multinacionals i els ecologistes (actors del 
debat), expressarà la comprensió del mateix. 

Pregunta 2 

La resposta a la pregunta donarà compte de la identificació del gràfic circular i la 
capacitat bàsica de representar una xifra percentual de forma gràfica.  

Preguntes 3 i 4 

El concepte d‘empresa multinacional és un dels conceptes econòmics elementals que 
han de dominar els ciutadans en acabar els seus estudis obligatoris. La referència a 
l‘adjectiu multinacional com empresa que actua a escala planetària, en diferents 
països, pot ser completada adequadament amb la referència a la seva seu central, el 
seu nus financer, de disseny i presa de decisions, acostuma a estar en els països més 
rics o identificats per ells com a centrals. També a la pregunta 4 es pot reforçar la 
comprovació de la competència d‘elaboració de gràfics amb la demanda d‘un gràfic de 
barres. 

Preguntes 5 i 7 

Es demana a l‗alumnat que representin unes dades precises i senzilles, però sense 
concretar quin tipus de gràfic ha d‘elaborar. Per això, podem detectar si sap prendre la 
decisió adequada en el moment de triar el gràfic. 

Preguntes 6 i 8 

En expressar la seva opinió es podrà detectar, d‘ una banda, si presenta amb claredat 
el seu posicionament i, de l‘altra, si exposa arguments o raons per donar suport a la 
seva opinió, és a dir, si planteja justificacions del perquè del seu posicionament.  
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 Tasca a realitzar 

Individualment  

 
 Creus que l‘activitat presentada serveix per treballar la competència que s‘avalua? 

Per què? 
 
 
 
 
 
 
 Quina vinculació creus que hi ha, en aquest cas, entre la tipologia d‘activitat i la 

forma d‘avaluar-la? 
 
 
 
 
 
 
 Quins aspectes destacaries del procés d‘avaluació d‘aquesta activitat? 
 
 
 
 
 
 
 Creus que els criteris d‘avaluació definits permeten avaluar la competència descrita? 

Per què? 
 
 
 
 
 
 
 Quins passos ha fet la professora que ha elaborat aquesta activitat per dissenyar 

els criteris d‘avaluació? Descriu-los ordenadament i indica la funcionalitat de 
cadascun d‘ells.  
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Treball en petit grup 

Indiqueu els aspectes que consensueu com a més destacables de les vostres 
respostes a les preguntes anteriors: 
 

Aspecte Aspectes consensuats a destacar 

 
 
Valor competencial de 
l‘activitat 
 
 

 

 
 
Vinculació entre l‘activitat i 
la forma d‘avaluar-la 
 
 

 

 
 
Procés d‘avaluació 
 
 

 

 
 
Capacitat d‘avaluació 
competencial dels criteris 
 
 

 

 
 
Passos del procés de 
disseny de criteris 
d‘avaluació de 
competències 
 
 

 

  

 Quins dubtes o aspectes a comentar us han sorgit? 
 
 
 
Posada en comú global 

Anoteu aquells aspectes que considereu importants de les aportacions generals que 
es facin. 
 
 



Àrea de Programes de Formació 
      Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

 

GRUP TÈCNIC en Pràctica Reflexiva 
 

 
222 

Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
Àmbit: Formació a centre amb assessorament extern 

 
 
 

De la t a la T  UN PRIMER APUNT PER LA CONCRECIÓ DELS CRITERIS D‘AVALUACIÓ. EXEMPLE 
 

 ELS REFERENTS Com ho puc fer? 

 
COMPETÈNCIES 
DE L‘ÀREA 

ALTRES 
COMPETÈNCIES 

CRITERIS 
D‘AVALUACIÓ 

ELEMENTS 
OBSERVABLES 

ELS MEUS 
INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

ACTIVITAT Quines identifico? 
Quines prioritzo? 

Quines identifico? 
Quines prioritzo? 

Quins identifico? 
Currículum 

Què és allò que jo puc 
mesurar? 
ESTRATÈGIES  

Com obtenir valors 
indicadors?  

El perfil de les 
nostres mares 

Estadística, 3r ESO 

CM 4: Obtenir, 
generar, 
interpretar, ... 
informació. 
CM 6: Interpretar i 
representar (taules, 
gràfics) resultats. 
CM 7: Comunicar als 
altres el treball i els 
descobriments 
realitzats: oralment i 
per escrit, utilitzant el 
llenguatge 
matemàtic. 

CCL: Descripció del 
significat de les dades 
numèriques, conceptes 
i processos. Redacció 
de conclusions. 
Expressió de 
raonaments, 
argumentacions ... en 
general, per a 
comunicar, discutir, 
comparar i validar el 
treball realitzat. 
 
CSC: treball en parella i 
amb el grup classe, tot 
discutint i acceptant les 
idees dels companys i 
companyes. 

3. Analitzar i avaluar les 
estratègies i el 
pensament matemàtic 
dels altres, a través del 
treball per parelles o en 
grup o bé la posada en 
comú amb tota la 
classe.  

10. Elaborar i 
interpretar informacions 
estadístiques tenint en 
compte l‘adequació de 
les taules i gràfiques 
utilitzades i analitzar si 
els paràmetres són 
més o menys 
significatius. 
 

 
1. Treball parelles CSC 
2. Participació posada en 

comú CSC, CCL 
3. Recollida de dades CM 
4. Taula recull dades CM 
5. Càlcul de paràmetres 

CM 
6. Gràfics (títols i 

variables) CM 
7. Redacció conclusions 

CCL 
8. Reflexió personal CCL 

CSC 
 
 

Graelles d’observació 
(llibreta) (1 i 2) 
 
Ha fet l’enquesta:  
SI, NO 
(3) 
 
SOBRE EL TREBALL 

4 
5 
6 
7 
8 

 
 
 

Una possible manera de contrastar allò que fem amb alguns elements del currículum 
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Un primer apunt de concreció dels criteris d’avaluació 

Reflexió individual. Anàlisi i discussió en parella o petit grup (àrees diferents).  
Sobre l‘activitat proposada i amb el currículum a mà, quins criteris d‘avaluació identifico? Què puc observar? Com obtenir valors indicadors?  

 ELS REFERENTS Com ho puc fer? 

 COMPETÈNCIES 
DE L‘ÀREA 

ALTRES 
COMPETÈNCIES 

CRITERIS 
D‘AVALUACIÓ 

ELEMENTS 
OBSERVABLES 

ELS MEUS 
INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

ACTIVITAT 
Curs 

Quines 
identifico? 
Quines prioritzo? 

Quines identifico? 
Quines prioritzo? 

Quins identifico? 
Currículum 

Què és allò que jo puc 
mesurar? 
ESTRATÈGIES  

Com obtenir valors 
indicadors?  
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

REFLEXIÓ DE TANCAMENT: Quina utilitat li veus? Quins interrogants et planteja? Què m’emporto d‘aquesta posada en comú? 
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La matriu del canvi 2 

 

Nom del recurs La matriu del canvi (2) 

Descripció 

 

Es proposa, en sessió presencial, una anàlisi reflexiva dirigida 
sobre la matriu del canvi. Es presenta com una petita T 
(píndola teòrica) en una diapositiva power, per exemple.  

Després, en temps no presencial, es proposa un debat al 
fòrum a partir d‘un parell de preguntes que, amb la matriu de 
referència, han de permetre una ―mirada científica‖ de la 
situació del centre (veure proposta).  

És prescriptiu, com a treball no presencial, fer almenys una 
intervenció al fòrum. 

Es prepararan dos documents de retorn: Una síntesi 
descriptiva del que ha passat (diapositiva de la seva matriu) i 
un document amb les idees clau de les intervencions. Es 
proposarà esmicolar aquestes idees per tal de fer emergir una 
preocupació compartida de centre. D‘aquí en sortirà un 
document de centre, tipus decàleg: què podem fer, de manera 
realista, per potenciar la millora? (cap a la fila 1 de la matriu) 

Moment del procés 

Després d‘unes quantes trobades, quan es percep certa 
maduresa de la comunitat de pràctiques, preparant la 
redescripció.  

També en la fase inicial (veure matriu del canvi 1) 

Utilitat.  

Què desencadena? 

 

Afavoreix la participació voluntària i activa en el debat d‘anàlisi 
realista del grau de maduresa del centre.  

Permet la discussió entre persones que no tenen temps per 
trobar-se o que creuen que ja ho tenen tot parlat.  

Contribueix a l’arrelament de la comunitat: les persones 
participants tenen que argumentar, amb respecte, el seu punt 
de vista davant la matriu. S‘obren, es donen a conèixer, han 
d‘escriure sobre el centre reflexionant ... Aquest bon intercanvi 
col·lectiu pot esdevenir l‘arrencada del motor que ha de 
promoure els processos sòlids de millora. Facilita, doncs, el 
seu propi procés de redescripció.  

Per les persones formadores: dóna informació del grup, del 

context, de les preocupacions individuals, de les grupals.., en 
definitiva, permet conèixer per orientar. 

El decàleg de necessitats esdevé un recull del compromís de 
reelaboració de l‘ús de la programació. 

 

Presencial/no 
presencial 

Mixta  
 

Temporització total 
10‘ de T. Tot el temps entre dues trobades i 40 ‗ en la trobada 
presencial 
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La matriu del canvi: factors que s‘han de donar perquè que es produeixi un canvi en la cultura d‘un entorn de treball7 

 

Llenguatge 

Compartit 
Consens Habilitats Incentius Recursos Pla d’acció 

 

 
Canvi 

 

 
Consens Habilitats Incentius Recursos Pla d’acció  Confusió 

Llenguatge 

Compartit 
 Habilitats Incentius Recursos Pla d’acció  Sabotatge 

Llenguatge 

Compartit 
Consens  Incentius Recursos Pla d’acció  Ansietat 

Llenguatge 

Compartit 
Consens Habilitats  Recursos Pla d’acció  Resistència 

Llenguatge 

Compartit 
Consens Habilitats Incentius  Pla d’acció  Frustració 

Llenguatge 

Compartit 
Consens Habilitats Incentius Recursos   Rutina 

                                                
7 Moesby, Egon: Reflections on making a change towards Project Oriented and Problem-Based Learning (POPBL). En World Transactions on Engineering and Technology Education, Vol.3, 

No.2, 2004 
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Activitat no presencial  

 

 UNA REFLEXIÓ INDIVIDUAL: Fer una entrada al fòrum (o més)  
 
 

1. Davant la matriu del canvi em pregunto:  
On situaria jo en aquest moment el meu Institut, l’IES Xxxx Xxxx ... o la meva 
escola, el CEIP Mmmm? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

2. Des de la meva posició en el centre (com a professora o professor de..., com a 
persona tutora, com a cap de departament, com a membre de l‘Equip Docent de..., 
com a mestre del cicle..., o com a responsable de...), 
què puc fer jo per contribuir  que es donin els factors necessaris per un canvi 
cap a la millora del centre? (Veure fila 1 de la matriu)  
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Les nostres necessitats 

 

A la trobada anterior, vàrem proposar analitzar la matriu de l‘IES Xxxx ... o de l‘escola 
CEIP Mmmm a través del fòrum. Amb les vostres intervencions hem detectat 
carències o necessitats que no podem resoldre en solitari. Alguns elements, però, els 
podem millorar amb el nostre impuls com a grup.  
 
ALGUNES DE LES IDEES DEL FÒRUM - Exemple de recull -  

... poca tradició en el centre de debatre qüestions pedagògiques amb certa profunditat 

... però amb les coses importants no sembla que el consens mai sigui possible 

... resulta difícil arribar a acords majoritaris; normalment es tendeix a fer valoracions 
parcials. 
... crec que cal una profunda reestructuració de continguts, horari i freqüència dels Equips 
Docents. 
... trobo a faltar els espais i els moments per crear debats i t robar consensos, 
... no llenguatge compartit, no consens, no recursos. 
... El pla d'acció necessita per una banda la voluntat del professorat, com més millor i, 
per una altra, que l'equip directiu s'hi impliqui: aquí fallem! 
... Canviar les rutines que no ens funcionen personalment i també col·lectivament és un 
bon incentiu per a la il·lusió. 

 

 
ELABORACIÓ D’UN DECALEG DE NECESSITATS 

 
Intentarem elaborar un decàleg d‘aquestes necessitats prioritàries (que poden ser 7 o 
8). Ens preguntem: què podem fer, de manera realista, per potenciar la 
millora?(cap a la fila 1 de la matriu) 

Podem acompanyar amb altres preguntes – Veure al final IDEES PER LES 
FORMADORES I FORMADORS -  

Reflexió individual (5’) 

Anota, segons el teu criteri, aquells aspectes (de 4 a 10) que ara mateix consideres 
essencials per al centre.  
 

 

- - 

- - 

- - 

- - 

Treball en grup (15’) 

Contrasteu les vostres reflexions individuals sobre els aspectes clau i comenteu si hi 
ha diferències i/o similituds entre les vostres percepcions. Intenteu posar-vos d‘acord. 
Feu un llistat de prioritats.  
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Posada en comú i acords del grup de treball (20’) 

 Referent a la millora de les pràctiques a l‘aula i, per tant, a la reelaboració de l’ús de 
la programació, quines necessitats tenim com a professores i professors de l‘IES 
Xxx o de l‘escola CEIP Mmmm?  

 
 Exposem, en forma de decàleg, aquestes consideracions: 

 
1. .. 

2. .. 

3. .. 

4. .. 

5. .. 

6. .. 

7. .. 

8. .. 

9. .... 

10. ... 
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Idees per a les formadores i formadors: 

Podem acompanyar amb noves preguntes:  

- Quins aspectes dels departaments haurien de canviar? 

- Quins aspectes organitzatius s‘haurien de considerar?  

- Quina formació necessitem el professorat de l‘IES Xxxx o de l‘escola Mmmm? 

-  Quins aspectes de discussió i consens són prioritaris de tractar-se als equips 

docents? ...  

- Es fan connexions explícites entre continguts de diferents matèries?  

- Hi ha oportunitats perquè l‘alumnat treballi en parella, petit grup, grup cooperatiu ...?  

- S‘expliciten els criteris d‘avaluació? 

-  L‘alumnat està implicat en aquesta explicitació? 

-  .... o altres ... 
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Més enllà d’un Pla d’Acció 
 

Nom del recurs 

 
Omplim la nostra aula d’emocions i sentiments 
 (Més enllà d’un Pla d’Acció) 
 

Descripció 

D‘un Pla d‘Acció puntual a una planificació d‘un aspecte 
competencial de l‘àmbit social i personal 
  
El Pla d‘acció elaborat interdisciplinàriament en una 
formació en centres pot ser el desencadenant d‘una 
planificació competencial on s‘ampliïn continguts i objectius 
sota el paraigües en aquest cas de la competència social i 
personal. 
 
Ens valdrem de l‘instrument orientador ESQUEMA 1 com a 
primer pas per definir continguts i objectius competencials 
que desenvoluparem.  
 
Primer pas 
En grups heterogenis i partint d‘un Pla d‘Acció: Omplim la 
nostra aula d‘emocions i sentiments definiran i plasmaran en 

ESQUEMA1 els continguts competencials transversals amb 
l‘objectiu d‘ampliar en el temps i aprofundir en riquesa la 
seqüència didàctica. 
 
Segon pas 

En grups heterogenis, es planifica la SD utilitzant 
ESQUEMA 2, com a document orientador. 
 

Moment del procés Redescripció 

Utilitat.  
Què desencadena? 

Una planificació interdisciplinar d‘una subcompetència 
bàsica i transversal. 

Material 
Fotocòpies del Pla d‘acció anònim 
Fotocòpies dels instruments ESQUEMA 1 , ESQUEMA2 
Documents curriculars 

Presencial/no 
presencial 

Presencial.  

Temporització total 2 hores 

Autoria 
IES Jaume I de Salou. Montse Abella, Marina González 
i Margarita Robledano. Curs 08-09          
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Esquema 1 

 Objectiu d´aprenentatge (formulat en forma de competència): Treballar les habilitats socials tot creant un marc físic que afavoreixi 
l‘autoestima i l‘autoconcepte de l‘alumnat. 

Per treballar aquest aspecte de la competència social, l‘equip docent es posa d‘acord a treballar les competències bàsiques següents: 
(exemples) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Treballar les habilitats 
socials tot creant un 
marc físic que 
afavoreixi l’autoestima i 
l’autoconcepte de 

l’alumnat. 

A. Autonomia i iniciativa personal 

1. Formulació de l’objectiu concret 

2. Relació dels continguts 

 

B. Comunicativa lingüística  

1. Formulació de l’objectiu concret 

2. Relació de continguts 

 

C. Artística  

1.Formulació de l’objectiu concret 

2.Relació de continguts 
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Esquema 2 

 

 

Objectiu: Treballar les habilitats socials tot creant un marc físic que afavoreixi l’autoestima i l’autoconcepte de l’alumnat. 1r D’ESO 

 Descripció de l’activitat 
 
 
 

Metodologia Temps 
 
 
 

Material  
recursos 

Atenció 
diversitat 

Regulació  
autoregulació 

Instruments 

Tasques 
exploratòries/ 
idees prèvies 
 
 
 

      

Introducció 
nous 
continguts 
/estructuració 
 
 
 

      

Aplicació dels 
nous 
coneixements 
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PLA D’ACCIÓ 

Som:  

Títol del Projecte: 
Projecte de treball  
“Omplim la nostra aula d'emocions i sentiments” 

PLANIFICACIÓ I ELABORACIÓ 

 
Què volem aconseguir en relació a la competència social i personal? 
 
Objectius:  

 Iniciar la creació d'un espai més acollidor on tots se sentin apreciats i escoltats. 

 Afavorir les competències comunicatives en sentit global, 

 Afavorir una actitud positiva envers el treball en grup. 

 Valorar les diverses opinions dels companys i companyes. 
 

 
On? Aula ordinària, aula d'informàtica, aula d'acollida i espais oberts. 

 

 Amb quin grup d‘alumnes? 1ra   

 La tipologia d‘alumnes que encabim en aquest projecte requereix que programem el tercer 
nivell de concreció tot tenint en compte una programació multinivell . Ens trobem que en 
aquesta aula hi ha un grup de cinc alumnes amb retard d‘aprenentatge i dos alumnes amb 
dictamen  

 
Quines característiques té l‘alumnat d‘aquest grup? El grup és heterogeni dins del qual trobem alumnes 
de l'aula d'acollida i amb necessitats educatives específiques (dictamen) i/o amb dificultats 
d'aprenentatge. 
 

 
Quan? A les franges horàries de les àrees d'anglès, de llengua catalana, i ciències socials de 1ra  
 Quan iniciaré el meu pla d‘acció i quan l‘acabaré? El divendres 13/02/09 –  25/02/09 
 En quantes sessions el duré a terme? 6 sessions (2 setmanes + 1 sessió que es dedicarà a les 
valoracions )  

 
Informacions, lectures que ens poden ajudar...(contrast) 

 Motivar per aprendre a l'aula. (Gilbert)  

 Comunicar grans expectatives.(Coelho)  

 Distintes revistes educatives: Guix, ... 
 

 
Com? Descriure les accions concretes per aconseguir l‘objectiu. Com les portarem a terme?  
 Desenvoluparem aquest projecte en tres sessions. Concreció de les activitats:  

 

 Activitat de gran grup : 1a sessió (dues hores )  
Mim d'emocions. A partir de diferents moviments i gestos expressarem un estat anímic. Aquest l‘ 
anirem escrivint a la pissarra tot posant el nom del sentiment i/o emoció que estiguin expressant .Per 
exemple: alegria , tristesa, amor, por, ràbia i sorpresa seran les ―primeres emocions‖ de les quals 
partirem. Tot seguit els alumnes distribuïts en grups, escriuen de forma individual, aquestes paraules 
en cartrons.  

- Aquesta activitat engloba dues llengües: català i anglès, és per això que els diferents cartells hi 
figuraran ambdues.  
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 Activitat en grups de 4 alumnes : 2a sessió (dues hores ) 
Emocions en imatges. Cada grup portarà imatges de diferents estats anímics. Vistes observades si 
revisades pels membres de cada grup hauran de posar les etiquetes fetes anteriorment. Cada 
etiqueta es correspondrà amb els sentiments que es manifesten en aquestes imatges i què han estat 
treballats prèviament  
 

  Activitat en grups de 4 alumnes : 3a sessió (dues hores ) 
Aboquem emocions. Cada grup farà tantes fotografies d‘ells mateixos com estats emocionals s‘hagin 
treballat. Alhora s‘aniran treballant les pròpies emocions i sentiments del grup a partir d‘aquestes 
paraules. Caldrà obtenir oracions que reflecteixin els seus estats d‘ànim en distintes situacions. És 
imprescindible recordar-los que és objectiu prioritari el fet de reflectir aquests sentiments i/o 
emocions en relació a la dinàmica de la seva aula. (A partir del treball que s'ha fet a les sessions 
anteriors, cada grup ha d'elaborar un mural amb tots els sentiments treballats amb imatges i rètols, i 
escriure quines causes provoquen aquests sentiments dins de l'aula mitjançant unes frases. Per 
exemple: Nosaltres estem contents perquè hem aprovat un examen) 

 
 
Observació d’aquesta nova acció pedagògica a partir de la incorporació del pla d’acció 
Com puc observar el que estic fent i amb quins instruments? 

A partir de l‘observació directa, de la filmació i/o amb altres tipus d‘observació participant (investigació - 
acció) Els instruments que puc fer servir seran els propis d‘aquest tipus d‘observació: graelles, diari de 
l‘aula , vídeos , ... 

 
Observarem la participació i la implicació dels alumnes en les activitats. 

A partir de l‘observació directa amb l‘ajut d‘unes pautes d‘observació que tindran en compte: 
l‘organització de la tasca (pròpia i dels alumnes), l‘adequació dels continguts, l‘assoliment dels objectius i 
la valoració dels resultats (propis i dels alumnes). A partir de la confecció de graelles i/o pautes  

 
 I els instruments seran a partir dels murals que faran els alumnes i la exposició oral. 

Instruments d‘observació: Graelles 

Altres materials : cartolines, fotografies, càmara, ...  
 
OBSERVACIONS FINALS. 
S‘assenyala que les programacions de les activitats , donades les singularitats i les característiques del 
grup s‘han fet tot tenint en compte les programacions multinivell.  
 
Cal destacar també la manca de temps, tant per la coordinació interpersonal, com per l‘execució de les 
diferents sessions a l‘aula (donada la temporalització que s‘assenyala en les distintes sessions del propi 
curs)  
 
Dir per últim que la experiència ha estat positiva, si més no, i com a mínim, pel que fa als canvis de 
ritme i de les pròpies pràctiques docents dins la quotidianitat de l‘aula.  

 
 
  



Àrea de Programes de Formació 
      Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

 
 

GRUP TÈCNIC en Pràctica Reflexiva 235 Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
Àmbit: Formació a centre amb assessorament extern 

 

 
On sóc ara? 
 

Nom del recurs On sóc ara? 

Descripció 

 
Qüestionari individual sobre la incidència del procés 
formatiu en la reflexió sobre les pràctiques i el propi 
sistema de creences que acostuma a restar implícit.  
 
S‘intenta que l‘instrument tingui un grau escàs de 
formalització i estructuració per tal que el professorat pugui 
expressar dubtes, confusions, intuïcions poc precises, etc.  
 

Moment del procés 

 
És una activitat clara de redescripció. Invita el/la docent a 

expressar el seu ―estat actual de creences‖. Es realitza 
una vegada que les seves idees i pràctiques habituals han 
pogut entrar en conflicte amb altres teories, experiències i 
pràctiques coherents amb l‘SCOBA de Programació en 
Competències, a la fase de contrast. 
  

Utilitat.  
Què desencadena? 

  
S‘intenta objectivar els dubtes, interrogants, buits, certeses 
provisionals que el procés de formació ha pogut introduir 
en el sistema de creences -més o menys sòlid, menys o 
més explícit- del professorat. Podria introduir un procés 
reflexiu individual i grupal que permetés fer conscient 
l‘estat actual de les creences i les modificacions en les 
pràctiques coherents amb els canvis que s‘hagin produït.  
 
L‘instrument pot desencadenar, doncs, una explicitació de 
l‘estat de creences del present en la perspectiva del futur.  
 

Presencial/no 
presencial 

Presencial 

Temporització total 
45-60‘. Tal vegada més. La persona formadora pot 
adequar la temporització al joc que li doni l‗instrument. 
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On sóc ara? 

 
Qüestionari individual  

 
Després del que hem fet a les darreres trobades, de les experiències, lectures 
compartides, debats en la nostra ―comunitat de pràctiques‖... 
  
Potser aniria bé fer una pausa, un ―kit-kat‖ i preguntar-nos: 
 
Estic confús/a? Noto la sensació d‘una mena de ―magma‖ estimulant però encara poc 
clar? Tinc contradiccions? Aspectes que no sé com integrar en el conjunt? Potser 
d‘altres coses diferents a les preguntes anteriors? Podria escriure sobre la meva 
confusió, el meu ―magma‖, els meus dubtes, ―boires‖ o ―boirines‖? Puc redactar-ho en 
un escrit lineal, en forma de notes, llistes...Puc fer un esquema, un gràfic, un dibuix... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quins aspectes de la meva manera habitual de programar crec que em continuen 
resultant vàlids? Per què? 
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Quins aspectes canviaria però no acabo de saber com fer-ho? Voldria compartir-ho 
amb els meus companys i companyes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre quins temes penso que tinc alternatives més clares al que he fet fins ara? Què 
necessito per dur-les a terme? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Què diria si hagués de sintetitzar quin és l‘estat actual del meu pensament sobre la 
programació? Podria expressar les meves idees a través d‘un esquema, mapa 
conceptual, gràfic, dibuix, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Àrea de Programes de Formació 
      Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 

 
 

GRUP TÈCNIC en Pràctica Reflexiva 238 Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 
Àmbit: Formació a centre amb assessorament extern 

 

 
Qüestionari per a l’intercanvi en petit grup 
 

Dubtes, 
contradiccions, 
peces sense 
encaixar en les 
quals 
coincidim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canvis en les 
nostres idees 
inicials sobre la 
programació 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temes en els 
quals 
necessitaríem 
aprofundir 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propostes que 
veiem viables a 
curt i mig 
termini 
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La programació i el centre 

 

Nom del recurs La programació i el centre 

Descripció 

 
Aquesta activitat està relacionada amb l‘activitat de la fase 
d‘autoanàlisi ―el dibuix del meu centre‖. 
  
Després de tot el procés de contrast, on el professorat ha 
anat reelaborant la seva manera d‘enfocar la programació, 
analitza de nou els contextos en que es mou en el centre i 
reflexiona sobre el lloc on té sentit plantejar la programació 
per competències de manera individual i col·lectiva. 
Aquesta representació la contrasta amb altres persones 
amb perspectives, rols i àmbits d‘influència diferents (grup 
heterogeni). 
 

Moment del procés Fase de redescripció  
 

Utilitat.  

Què desencadena? 

 
L‘objectiu d‘aquesta activitat és, d‘una banda, replantejar-
se l‘ús i l‘espai que confereixen a la programació per 
competències.  
 
En segon lloc, convida el professorat a anar agafant el 
compromís de traslladar el debat i l‘experiència compartida 
en les sessions de formació als seus espais interns de 
centre i a reflexionar sobre les conseqüències que això té 
en les línies educatives de centre.  
 

Presencial/no 
presencial 

Presencial  

Temporització total 30 minuts 
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La programació i el centre  
 
Quines conseqüències té la manera en què ens proposem enfocar la programació a 
nivell de centre? 

 
Treball individual: 
 
- En quins espais o contextos del centre em moc? Quins papers faig?  

Dibuixo el mapa dels meus contextos 
 
- On penso que la programació hi juga o hi ha de jugar un paper important? Quin?  

Ho marco en el meu dibuix 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treball en grups heterogenis (diferents àrees, diferents rols, diferents espais 
d‘influència) 
 
Comparem els nostres dibuixos. 

 
1. En quins espais de debat pedagògic, fora de l‘assessorament, hauríem d‘incloure 

la programació ? (comissions de coordinació, reunions de departament...) En quins 
grups (homogenis d‘àrees; mixtes interàrees, intercicles...) 

 
2. Amb quin calendari, amb quin espai temporal ? 
 
3. Què pot fer cadascú des del seu espai d‘influència? (des de la tutoria, departament, 

coordinació, aula...) 
 
4. Què pot fer la Direcció del centre per facilitar aquesta millora? Quins canvis a nivell 

organitzatiu s‘haurien de portar a terme? 
 
5. Quines conseqüències té en la programació curricular; en el PEC, en les línies 

educatives del centre...? 
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Instruments Teòrics de Redescripció 

 
Entenem les pedagogies 
 

Nom del recurs Entenem les pedagogies 

Descripció 

 
Primera part: està composta per les diapositives que 
expliquen les diferents pedagogies de l‘aprenentatge i les 
seves característiques. 
 
Segona part: de manera individual el professorat va 

contestant les diferents qüestions de les últimes diapositives 
en el que serà un procés guiat de programació d‘una situació-
problema. 
 
Tercera part: en grups homogenis d‘àrea es comparteixen 

les diferents activitats dissenyades durant la segona part. 
Buscar aquells aspectes que poden traspassar l‘àrea des de 
la qual s‘ha pensat i dissenyat cada situació problema. 
També es poden buscar lligams entre les diferents activitats 
programades i explicades en el grup homogeni d‘àrea, que 
vagin en relació a les dues últimes diapositives del 
powerpoint i descobreixin un camí per algun tipus de família 

de situacions problema. 
 
Quarta part: formar petits grups heterogenis (2, 3, 4 i/o 5 

docents) a partir de les zones comunes de les diferents àrees 
des de les quals s‘ha dissenyat cada situació problema i 
posar-les en comú per enriquir-les. També es poden buscar 
lligams entre les diferents activitats programades i explicades 
en el petit grup heterogeni, que vagin en relació a les dues 
últimes diapositives del powerpoint i descobreixin un camí per 

programar alguna família de situacions-problema. 
 

Moment del procés Durant la fase de redescripció 

Utilitat.  

Què desencadena? 

 
És útil per ajudar a la redescripció de la pràctica docent en el 
tema de la programació de situacions–problema. Però 
sobretot serà útil per iniciar-se en aquest tipus de disseny 
pedagògic a partir d‘una sèrie de preguntes per guiar el 
procés de programació i orientar al professorat. 
  

Material Power Point sobre la pedagogia de les situacions–problema. 

Presencial/no 
presencial 

Presencial.  

Temporització total 1hora 30 minuts 
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LA PEDAGOGIA DE LES 

SITUACIONS-PROBLEMA

 
 
 
 

PERSPECTIVA DEL TREBALL 
AMB SITUACIONS-PROBLEMES

La validesa d’un model o altre d’ensenyament es déu a 

tres elements indissociables:

El projecte ètic que inspira el model d‘ensenyament: el que 

ens agradaria que esdevingui l‘aprenent.

La conformitat del model d‘ensenyament amb les ciències 

humanes: el que sabem de l‘aprenent tal i com és.

La fertilitat del seu procediment: el que podem fer amb 

l‘aprenent perquè es transformi en el que ens agradaria que 

fos.
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“Tota lliçó ha de ser una resposta” 
(J. Dewey)

Premisses per l’aprenentatge:

Només integrem un element nou a la xarxa dels nostres  

coneixements si aquest és, d‘una manera o una altra, una 

solució al problema que volem resoldre.

Una tasca d'aprenentatge ha d‘estar organitzada de manera 

eficaç, així servirà perquè les respostes puguin ser 

construïdes pels aprenents integrar-les dins de la dinàmica 

d‘un aprenentatge finalitzat.

 
 
 

EL MAPA DE LES PEDAGOGIES

PEDAGOGIA 

DE LES 

RESPOSTES

PEDAGOGIA 

DEL

PROBLEMA    

Centrat en el mètode magistral expositiu. 

Es contenta en el fet de donar una única 

resposta correcta i de vegades permet 

resoldre problemes dels exàmens.

No proporciona garanties de 

l‘aprenentatge del que es pretén explicar.

Són els mètodes actius, projectes,... 

Aquests mètodes poden ser 

satisfactoris, però de vegades no 

asseguren per ells mateixos el progrés 

davant de les dificultats. Determinat 

problema torna a aparèixer varies 

vegades més, quan l‘aprenentatge ja 

s‘ha donat.
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LA PEDAGOGIA DE LES 
SITUACIONS-PROBLEMES

Requereix que realment hi hagi un problema a resoldre i de la impossibilitat de 

resoldre el problema plantejat sense aprendre. Cercar el conflicte cognitiu.

L‘aprenent que realitza una tasca s‘enfronta a un obstacle. Per tant en una 

situació-problema, l‘objectiu principal de formació es troba en l‘obstacle a 

superar i no en la tasca a realitzar. L‘aprenent queda orientat per la tasca, però 

el/a professor/a per l‘obstacle.

La superació de l‘obstacle ha de suposar un progrés per l‘aprenent. Cada 

estudiant pot utilitzar una estratègia diferent.

Pretén despertar l‘enigma 

que generar el desig de 

saber.

Permet l‘apropiació 

dels continguts.

Ajuda a adquirir 

procediments efectius 

de resolució de 

problemes.

 
 
 

ELABORACIÓ D’UNA 
SITUACIÓ- PROBLEMA

Podem elaborar una situació-problema a partir de 

diferents interrogants:

1r. Quin és el meu objectiu com a docent? Què vull que 

adquireixi l‘alumnat que representi un punt o llindar d‘avenç 

per a ell?

Exemple: 

Plantegem com a objectiu la millora del vocabulari de 

l‘alumnat.
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ELABORACIÓ D’UNA 
SITUACIÓ- PROBLEMA

Podem elaborar una situació-problema a partir de 

diferents interrogants:

2n. Quina tasca puc proposar que requereixi l‘accés a 

aquest objectiu?

Pedagogia de la resposta: memoritzar textos literaris, 

llistats, etc

Pedagogia del problema: text lliure, el diari, la 

correspondència, etc

Pedagogia de les situacions-problema: redacció d‘un serial 

televisiu però prohibint l‘aparició/ús d‘una lletra en concret.

 
 
 

Podem elaborar una situació-problema a partir de 

diferents interrogants:

3r. Com he d‘organitzar la tasca d‘aprenentatge perquè 

l‘activitat mental permeti, mentre es realitza l‘activitat 

l'accés a l‘objectiu? (recursos, consignes,...)

ELABORACIÓ D’UNA 
SITUACIÓ- PROBLEMA

Consensuar la temàtica, els personatges la història,...

Acordar el treball del grup amb diferents passos.

El treball es realitza en parelles. 

Ús del diccionari per buscar sinònims.
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Podem elaborar una situació-problema a partir de 

diferents interrogants:

4t.Quines activitats es poden proposar que permetin 

emparentar-les amb aquesta situació-problema ? Quin 

serà el seu lligam? (l‘objectiu, l‘obstacle, la tasca, els 

continguts,...)

ELABORACIÓ D’UNA 
SITUACIÓ- PROBLEMA

Perquè tot aquest vocabulari treballat l‘alumnat se 

l'apropiï totalment, l‘ha d‘aplicar en altres tasques.

 
 
 
 

FAMÍLIES DE SITUACIONS   PROBLEMES

Les situacions-problema poden agrupar-se en 

famílies: -Segons la competència transversal que 

treballen

- Segons el contingut a adquirir

- Segons l‘obstacle a superar al realitzar la 

tasca

- Segons l‗escenari o context on es planteja

- Segons ... (pluja d‘idees)
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Instruments d’Avaluació 

 
Guia per al portafolis grupal 

 
El portafolis docent es deriva dels portafolis professionals, els quals neixen en un 

primer moment en els ambients professionals del Canadà i dels Estats Units. Es 
tractava d‘una carpeta o dossier que utilitzaven alguns professionals (arquitectes, 
artistes, dissenyadors, etc.) per presentar-se davant de possibles clients, tot mostrant 
els millors productes de la seva creació. Amb això pretenien evidenciar les seves 
habilitats així com les competències professionals adquirides al llarg del seu 
desenvolupament professional, i això a partir del recull de mostres tangibles de ‗bona 
feina‘. 
 
Aviat l‘ús del portafolis professional s‘estén al context de la formació del professorat, 
en el qual s‘incorpora com a instrument per mesurar les competències i les 
habilitats dels docents en moments diversos del seu desenvolupament. I així, el 
portafolis docent es fa servir en primera línia com a eina formativa amb una component 

important de reflexió. A grans trets podem dir que l‘estructura bàsica d‘aquest tipus de 
portafolis correspon a la d‘una carpeta amb tres separadors: 
 
1. Anàlisi de la situació de partida (Fase d‘Autoanàlisi - Portafolis Inicial) 

2. Contrast amb altres mirades i desenvolupament i execució d‘un pla d‘acció per 
canviar i millorar la situació de partida (Fase de Contrast i Redescripció - Portafolis 
Intermedi) 

3. Anàlisi de la nova situació, mirant enrere i valorant els canvis que s‘hagin produït 
(Fase d‘avaluació - Portafolis Final) 

Per tal de poder fer aquesta anàlisi és imprescindible recollir documentació del 

procés de canvi que s‘està seguint. L‘objectiu d‘aquest recull és el de contrastar la 
situació d‘origen amb l‘actual. I és en aquest sentit que es considera que el fet de 
confeccionar el portafolis serveix com a eina potenciadora de la reflexió, una reflexió 
basada en el contrast en el temps. 
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PORTAFOLIS INICIAL 
Documentació de la Fase d'Autoanàlisi sobre el punt de partida 

 
A NIVELL INDIVIDUAL 
 

Em pregunto: Com programo? 
 

 Dissenyo una activitat d‘aula a la manera com ho acostumo a fer (SD, UD, 
ABP, ..) 

a. Quins són per a mi els elements essencials per programar una 
activitat? 

b. Què m‘ajuda a programar-la? 
c. Què em dóna seguretat i confiança? 
d. Quins criteris faig servir? 

 Quin sentit té per a mi la programació: 
a. per a la meva aula? 
b. per al meu departament? / per al cicle? 
c. per al centre? 

 
Recull de totes aquelles activitats i reflexions que m‘ajuden a documentar el meu punt 
de partida 
 
A NIVELL GRUPAL 
 
Ens preguntem: Què fem? Quines són les pràctiques més representatives, més 
comunes, del grup, del centre? Tenen un denominador comú? Quin? 
 
Ajuntant totes les pràctiques…. Amb què ens quedem? Per què? Quines són les 
nostres fortaleses o aquelles pràctiques de programació que considerem útils ? 
 
Recull de tota la documentació relacionada amb aquesta anàlisi: mapes mentals, 
mapes conceptuals grupals, actes, etc. Es tracta de tot allò que documenti aquesta 
primera reflexió grupal al llarg de tot el temps que duri (no només al final). És 
necessari recollir aquí evidències del mateix procés de construcció compartida de 
coneixement pràctic. 
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PORTAFOLIS INTERMEDI 
Documentació de la Fase de Contrast + Fase de Redescripció 

 
1. CONTRAST 
 
1.1. Contrast entre les pràctiques del centre i pràctiques de persones amb 

certa expertesa (persones formadores; pràctiques publicades; bones 
pràctiques d’altres centres presentades a Webs, …) 

 
1.2. Contrast entre les pràctiques del centre i les propostes i idees dels sabers 

teòrics 

 
Del que hem parlat, del que hem llegit i del que hem escoltat, quines conclusions 
extraiem en relació al punt de partida? 
 
 
PLANTEJAMENT DE PROGRAMACIÓ DE L’ACTIVITAT 

 
1. Primeres recerques: 

a. Recursos consultats / escoltats 
b. Experiències i exemples propis 
c. Experiències i exemples aliens 

 
2. Primeres reflexions: 

a. Quins criteris compartim jo / les persones del grup / en contrast amb els 
recursos consultats? Criteris que compartim. 

b. A quines conclusions he arribat? 
 
3. Primeres aportacions del grup: 

a. Aspectes que podem treballar plegats 
b. Aspectes a tenir en compte 
c. Aspectes sobre els que he de fer més recerca 
d. On puc trobar respostes? 

 
4. Conclusions sobre la meva / nostra programació/ns 
 
5. Recursos consultats: De tot el que he consultat, escoltat,  

a. Què destaco? 
b. Què m‘han aportat? 
c. Com es poden aplicar? 
d. A què em porta? 

 
6. Quines van sent les meves aportacions concretes a l‘àmbit de treball consensuat? 
 
7. Què m‘està aportant el conjunt de mirades del grup a la meva programació d‘aula o 

més enllà d‘ella? 
 
Recull de tota la documentació relacionada amb aquesta fase de contrast: mapes conceptuals 
propis o grupals ampliats amb noves aportacions, reflexions conjuntes per escrit sobre lectures, 
conferències,possibles instruments per programar derivats de les nostres discussions en grup, 
criteris per programar,actes, etc. Es tracta de tot allò que documenti aquesta primera reflexió 
grupal al llarg de tot el temps que duri (no només al final). És necessari recollir aquí 
evidències del mateix procés de construcció compartida de coneixement pràctic. 
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Quin valor afegit observo / observem en aquesta fase de contrast respecte a la meva 
programació d‘aula, respecte a la programació en coordinació amb altres en diferents 
nivells ? 

 
 
2. REDESCRIPCIÓ: ELABORACIÓ D’UN PLA D’ACCIÓ INDIVIDUAL I GRUPAL 
 
A NIVELL INDIVIDUAL 

La situació–problema (o SD, UD, ABP) que estic programant és: 

 
L’escenari és: 
 
 
La situacions-problema (o SD, UD, ABP) que vull relacionar amb aquesta són:  
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 

1. Mètodes d‘aplicació.  
a. Comuns al grup 
b. Diferents al grup 
 

2. Assaig de diferents metodologies / estratègies: 
a. Com m‘he sentit a l‘aula, en el Departament, en el centre? 
b. Encerts 
c. Entrebancs 
d. A continuar... 
e. A millorar... 

 
3. Recursos consultats: 

a. Què destaco? 
b. Què m‘han aportat? 
c. Com es poden aplicar? 

 
4. Quines van sent les meves aportacions concretes a l‘àmbit de treball consensuat? 
 
5. Què m‘està aportant el conjunt de mirades del grup a la meva programació o més 

enllà d‘ella? 
 
 
ANÀLISI DEL DESENVOLUPAMENT DE LA PROGRAMACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Quines dificultats, reptes, sorpreses o sentiments he descobert durant el procés? 
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A NIVELL GRUPAL 

 
Ajuntant i agrupant les propostes individuals, ens preguntem: 
 
6. Quines conseqüències té en la programació curricular; en el PEC, en les línies 

educatives del centre ..? 
 
7. Com ho posarem en pràctica? 
 
8. En quins aspectes revertiran aquestes pràctiques en la millora del centre? 
 
9. Què pot fer cadascú des del seu espai d‘influència envers a allò que volem 

treballar? (des de la tutoria, departament, coordinació, aula...) 
 
10. Què pot fer la Direcció del centre per facilitar aquesta millora? Quins canvis a nivell 

organitzatiu s‘haurien de portar a terme? 
 
D‘aquí emergeix el projecte grupal de millora 
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PORTAFOLIS FINAL 
Documentació de la fase d’avaluació + evidències de progrés i millora 

 
AVALUACIÓ GLOBAL DE LA PROGRAMACIÓ DE L’ESCENARI I / O DE LES 
ACTIVITATS 
 
1. Conclusions i reflexions sobre les programacions d‘aula individuals. Quina és la 

meva avaluació individual del procés? Què m‘ha aportat a mi personalment? 
 
2. Similituds i diferències.  
 
3. Influència del context. Quines implicacions crec que pot tenir en el meu centre? 

Per què? 
 
4. Superació de les limitacions i aprofitament de les possibilitats. 
 
5. Posada en comú d‘aquestes reflexions: Si analitzem detingudament cadascuna de 

les aportacions individuals al punt de partida del grup, en què hem avançat 
col·lectivament? 

 
CONSTRUCCIÓ COL·LECTIVA 
 
1. Què hem construït / après entre tots? 
 
2. A quines conclusions hem arribat? 
 
 
I a partir d’ara, què? En mi...? En el meu centre...? 
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Full de continuïtat 
 
El full o informe de continuïtat és un instrument d‘avaluació molt utilitzat en infermeria 

per fer un seguiment de pacients i que facilita la presa de decisions en un moment 
donat sobre el seu estat. En la nostra formació té també unes funcions molt concretes 
respecte de la persona que s‘està formant: 
 
1. Ajuda a plasmar tot allò que s‘ha produït a les sessions presencials amb la reflexió 

dins o fora de l‘espai de la formació. 
 
2. Detecta les primeres inquietuds, però també l‘evolució que prenen aquestes 

inquietuds al llarg de l‘assessorament, la seva transformació en canvis petits i 
continuats, individuals i col·lectius. 

 
3. Ajuda a plantejar-se i a escriure els canvis que comporta en el centre i en la 

persona que fa la programació. Per això també és útil com a element potenciador 
de la transferència de les intencions i dels fets que es puguin produir. 

 
És paral·lel al portafolis, però en ser diari resulta un complement necessari com a 
instrument de contrast entre l‘abans i el després de la formació, i la clau està en el 
mentre, és a dir, en el desenvolupament de la reflexió individual i conjunta. 
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FULL DE CONTUNUÏTAT 
 
Sobre la programació: 
 

Dia 
Primeres 
inquietuds 

Què destaco? Per què? Observacions 
Causes. Conseqüències 

Conclusions 

1      
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Dia 
Les meves 
preguntes 

Les possibles 
respostes 

Què he canviat? Què hem canviat? 

Què cal per 
canviar? En el 

centre, en la meva 
aula 

Què destaco? 

2       

Què puc fer jo des del meu 
espai com a director/a, 
coordinador/a, tutor/a, 
professor/a? 

 
En quins espais de 
debat? 

 

Dia 
Les meves 
preguntes 

Les possibles 
respostes 

Què he canviat? Què hem canviat? 

Què cal per 
canviar? En el 

centre, en la meva 
aula 

Què destaco? 

3       

4       
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Dia 
Les meves 
preguntes 

Les possibles 
respostes 

Què he canviat? Què hem canviat? 

Què cal per 
canviar? En el 

centre, en la meva 
aula 

Què destaco? 

5       

6       

7       

8       
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Què puc fer jo des del meu 
espai com a director/a, 
coordinador/a, tutor/a, 
professor/a? 

 
En quins espais de 
debat? 
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Una mirada professional 

 

Nom del recurs Una mirada professional 

Descripció 

 
Primera part: Reflexió individual.  

Després d‘haver acabat el disseny d‘una programació 
d‘una situació–problema, d‘una unitat didàctica, d‘un 
projecte interdisciplinar, etc. Fem una reflexió individual 
sobre el mateix en clau de metacognició. 
 
Segona part: Contrast en petit grup a partir de les 
reflexions individuals i els criteris de les preguntes 
 
Tercera part: altra vegada una reflexió individual per 
sintetitzar aquells aspectes que el contrast amb els seus 
iguals li ha aportat i la plasmació d‘aquestes aportacions 
en la revisió de la programació dissenyada. També 
convida a fer una mirada cap al futur perfilant un possible 
un camí de formació, després del punt final de 
l‘assessorament. 
 

Moment del procés 
 
Fase d‘avaluació, últimes sessions de l‘assessorament 
 

Utilitat.  

Què desencadena? 

 
És útil per acabar de millorar l‘esbós de la programació 
d‘una situació–problema, d‘una unitat didàctica, d‘un 
projecte interdisciplinar, etc. I per tant, d‘autoregular-se en 
la tasca del disseny didàctic.  
 
Aquesta autoregulació s‘aconsegueix en fer evidents, al 
nivell personal de cada docent, els aspectes que li resulten 
més senzills i els més difícils per programar, i quins 
coneixements ha de mobilitzar per portar a terme aquesta 
tasca professional. 
 

Presencial/no 
presencial 

Presencial.  

Temporització total 40 minuts 
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Una mirada professional 

 

Com ho farem? 

Reflexió individual  Intercanvi i contrast en petit grup  Reflexió individual 

 

  Reflexió individual (10 minuts) 

 

1. Quina part del disseny de la programació d‘una situació–problema, d‘una unitat 
didàctica, d‘un projecte interdisciplinar, etc. m‘ha resultat més difícil d‘elaborar? Per 
què? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Quina part del disseny de la programació d‘una situació–problema, d‘una unitat 
didàctica, d‘un projecte interdisciplinar, etc. m‘ha resultat més fàcil d‘elaborar? Per 
què? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Quins coneixements t‘han ajudat a dissenyar millor la programació d‘una situació–
problema, d‘una unitat didàctica, d‘un projecte interdisciplinar, etc.? Per què? 
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 Reflexió en petit grup (20 minuts) 
 
Intercanvieu i contrasteu les vostres reflexions. 
 

Quines són les dificultats 

més coincidents del grup 
davant la programació. 

Quins són els aspectes en 
què coincideix el grup, que 
resulten facilitadors per 

programar 

Quins són els coneixements 
que identifica el grup com a 
més importants per 
programar. 
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 Per acabar: reflexionem altre cop de manera individual (10 minuts)  
 

1. Després de compartir amb els companys i companyes, canviaria o incorporaria 
algun aspecte al disseny de la programació? Per què? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Després de compartir amb els companys i companyes, quins aspectes creus que et 
caldria aprofundir per programar millor? Per què?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Quins aspectes serien més útils per programar millor a nivell de grup? Per què? 
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Avaluació sistèmica del centre 

 

Nom del recurs Instrument d’avaluació sistèmica 

Descripció 

 
L‘instrument destinat a la persona formadora facilita la 
recollida i sistematització de dades relatives a aspectes com 
ara les decisions globals del centre, cultura o cultures 
compartides, context, etc. Elements que contextualitzen i 
situen l‘ assessorament en programació de competències. 
 

Moment del procés 

 
Fase prèvia, però també al llarg del procés, en tant que eina 
facilitadora d‘una avaluació formativa i reguladora de 
l‘assessorament. 
 

Utilitat.  

Què desencadena? 

 
Permet situar durant la fase prèvia, però també al llarg del 
procés (en funció de les informacions rellevants que la 
persona formadora va incorporant sobre el centre que 
assessora) aspectes importants de la cultura, organització i 
context que incideixen, des d‘una perspectiva sistèmica, en el 
procés formatiu.  
 
Per tant pot ser útil pel ―bastiment-exo‖. L‘instrument és 

complementari de ―La matriu del canvi‖, activitat que invita a 
explicitar les percepcions que el professorat té sobre el seu 
centre. 
 

Temporització total Al llarg de tot l‘assessorament 
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INSTRUMENT per a una avaluació sistèmica de l’assessorament en competències 
 

 

SISTEMA COMENTARIS 
IMPLICACIONS PER AL TREBALL O 
LA PROGRAMACIÓ PER 
COMPETÈNCIES 

C
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Caracterització social i cultural del 
barri i les famílies.  

  

Valoració i autovaloració del 
professorat. 

 

Consideració del centre per part de 
l‘administració educativa. 

 

C
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Gestió i lideratge 

  

Arbitratge de conflictes, inhibició a 
favor d‘instàncies organitzatives 
intermèdies. 

 

Col·legialitat o atomisme de l‘equip 
directiu. 
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Equips educatius, de cicle, tutories, 
departaments. 

  

La coordinació pedagògica global. 

 

Grau d‘innovació 

 

Posició en el contínuum coherència-
balcanització. 
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Idees, principis, valors en relació a la 
tasca educativa. 

  

Normes que s‘expliciten. 

 

C
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c
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Extretes a partir de l‘observació i 
d‘instruments protocol·litzats. 
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Professorat entre si 

  

Professorat amb la direcció i 
viceversa. 

 

Entre diferents espais organitzatius 

 

Amb alumnat i famílies. 
 

Caracterització de la qualitat dels 
intercanvis en relació al paradigma 
del ―bon debat‖ (Mercer) 

 

C
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Caracterització de grups. 

  

Trets bàsics que els identifiquen.  

 

Interessos en confrontació.  

 

Clima de centre: bons ambients o 
atmosferes tenses.  
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Persones i grups que poden liderar el 
procés de canvi per avançar en les 
expectatives obertes per la formació 
en centres.  
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La matriu del canvi 1 

 
 

Nom del recurs La matriu del canvi (1) 

Descripció 

 

Es proposa un anàlisi reflexiu inicial i dirigit sobre la 
matriu del canvi, en sessió presencial, quan ja han tingut 
un contacte amb la pràctica reflexiva. Es presenta com 
una petita T (píndola teòrica) en una diapositiva power, 

per exemple.  

Després, partint de dues preguntes, es proposa una 
petita reflexió individual que, amb la matriu de referència, 
ha de permetre una ―primera mirada‖ a la situació del 
centre (veure proposta). Es demana a cada participant 

que escrigui la seva reflexió en un full, el guardi en un 
sobre (que se li lliurarà), el tanqui i escrigui el seu nom. 
Els sobres els guardaran les persones formadores fins la 
última trobada.  

A la última trobada (Avaluació), a partir d‘una reflexió 

individual sobre el procés de formació, es recupera el 
sobre i es fa un contrast en el temps. Finalment, en grup i 
amb l‘acompanyament d‘una bateria de preguntes, 
s‘acaba amb la concreció d‘allò que es pot incorporar al 
centre de manera immediata, des de la mirada realista.  

Moment del procés 

Dues fases: s‘inicia a la segona trobada i es recupera a 
la última trobada, preparant la redescripció.  

Una segona opció és treballar-la tota en la fase de 
redescripció (veure matriu del canvi 2) 

Utilitat. Què 

desencadena? 

Afavoreix una primera representació del centre per part 
del professorat. Pot fer emergir primeres inquietuds 
(sacseig) referents a la poca tradició a debatre qüestions 
pedagògiques, a les rutines, a la necessitat de crear 
equips de treball, a les dificultats de coordinar les 
programacions (pla d‘acció) ... Ajuda a analitzar el propi 
context i els possibles obstacles entorn a la programació 
per competències.  

A la fase final, en grup, ajuda a concretar alguns 
elements afavoridors de la continuïtat del debat 
pedagògic, iniciat a les sessions de formació, al centre.  

Alhora pot esdevenir un instrument d‘avaluació de la 
formació.  

Per a les persones formadores, dóna una perspectiva 
dels resultats pràctics de l‘actuació i desencadena una 
reflexió crítica encaminada a la millora de futures 
actuacions.  

Presencial/no presencial Presencial en sessions separades (inicial –final) 
 

Temporització total 
10‘ de T. 10‘ en la segona trobada i 60 ‗ en la última 
trobada presencial 
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La matriu del canvi: factors que s‘han de donar perquè es produeixi un canvi en la cultura d‘un entorn de treball8 

 

Llenguatge 

Compartit 
Consens Habilitats Incentius Recursos Pla d’acció 

 

 
Canvi 

 

 
Consens Habilitats Incentius Recursos Pla d’acció  Confusió 

Llenguatge 

Compartit 
 Habilitats Incentius Recursos Pla d’acció  Sabotatge 

Llenguatge 

Compartit 
Consens  Incentius Recursos Pla d’acció  Ansietat 

Llenguatge 

Compartit 
Consens Habilitats  Recursos Pla d’acció  Resistència 

Llenguatge 

Compartit 
Consens Habilitats Incentius  Pla d’acció  Frustració 

Llenguatge 

Compartit 
Consens Habilitats Incentius Recursos   Rutina 

                                                
8 Moesby, Egon: Reflections on making a change towards Project Oriented and Problem-Based Learning (POPBL). En World Transactions on Engineering and Technology Education, Vol.3, 

No.2, 2004 
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Trobada 2 

La matriu del meu institut 

 
UNA REFLEXIÓ INDIVIDUAL. Davant la matriu del canvi em pregunto:  

1. On situaria jo en aquest moment el meu Institut, l’IES Xxxx o la meva escola, el 
CEIP.... ?   Per què?  

 

 

 

 

 

 

2. Quin paper crec que pot jugar l’elaboració de la programació per 
competències en el canvi de la matriu del meu centre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guardar el full al sobre. Escriure el nom.  
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Última trobada 

En què hem avançat? 
 

Estem arribant a la fase final del nostre treball. És el moment de mirar enrere. Per això 
ens formulem preguntes: 

REFLEXIÓ INDIVIDUAL - 10 minuts -  

1. Mirant enrere, de tot el procés, què ha estat el més significatiu d’aquesta 
formació per a mi? 

 

 

 

 

 

 

2. Obro el sobre, em fixo en les respostes a les preguntes i contrasto amb la meva 
reflexió d‘ara. 

Què canvio, què afegeixo, què trec, què amplio, a la meva reflexió?  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Recupero la matriu del canvi. Des de la meva posició en el centre (com a professora 
o professor de... , com a persona tutora, com a cap de departament, com a membre de 
l‘Equip Docent de... o com a responsable de...), 

què puc fer jo per contribuir a que es donin els factors necessaris per a un canvi 
cap a la millora del centre? (Veure fila 1 de la matriu)  
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POSADA EN COMU  RODA DE TANCAMENT (10-15’) 
 

 Què és allò que m‘agradaria compartir amb el grup?  

 

 

PETIT GRUP. Pluja de preguntes  pluja d’idees (30’) 

A partir de les intervencions individuals ens preguntem: i ara què? Per on 
començar?  

Ens formulem preguntes: Quins aspectes dels departaments haurien de canviar? 
Quins aspectes organitzatius s‘haurien de considerar? Quina formació necessitem el 
professorat de l‘IES Xxxx o de l‘escola CEIP Mmmm? Quins aspectes de discussió i 
consens són prioritaris de tractar-se als equips docents?... Es fan connexions 
explícites entre continguts de diferents matèries? Hi ha oportunitats perquè l‘alumnat 
treballi en parella, petit grup, grup cooperatiu...? S‘expliciten els criteris d‘avaluació? 
L‘alumnat està implicat en aquesta explicitació .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
RECULL DE CONCLUSIONS (de tots els grups) - 10 minuts -  

 Posem-nos d‘acord en allò que és prioritari, i que té repercussió en les 
programacions, per incorporar d’una manera immediata al nostre centre.  
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