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1  Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 

Esmicolament: exemples de llengua 

Nom del recurs  Esmicolament 

Adreçat a  Persones formadores 

Moment del procés  Segona i tercera trobades 

Descripció 

En  la  tècnica  d’esmicolament  que  es  presenta,  els 
participants extrauen una experiència de classe bé d’una 
fotografia facilitada a l’efecte, bé del seu propi logbook o 
llibreta de notes; han d’anotar una  impressió general de 
l’experiència  /  fotografia  i  justificarla  (per  què?).  Partint 
de la verbalització, ells mateixos han de definir la paraula 
clau  del  seu  discurs  i  és  a  partir  d’ara  quan  comença 
l’esmicolament, tot preguntantse “Què implica per a mi... 
(paraula  clau)”.  Reflexió  individual,  comentari  en  grup,  i 
agrupament en gran grup dels marcs globals. 

Cada participant, de manera individual o en grups petits, 
tria un dels àmbits o marcs que han aparegut i prova de 
formular la seva pregunta de recerca. 

Utilitat. Què 
desencadena? 

Pel fet de partir de  l’experiència personal o  la  fotografia 
simbòlica  (per  tant,  personal),  el  participant  se  sent 
implicat  des  del  primer  moment;  es  parla  d’ell  i  de  les 
seves  necessitats.  L’esmicolament,  que  ajuda  a 
verbalitzar  i  concretar  les  pròpies  representacions  que 
tenim sobre l’aspecte a tractar,  el fa la persona assitent 
de  manera  individual  i  després  contrasta  les  seves 
conclusions amb el grup, per enriquirles. La verbalització 
ajuda  a  aprofundir  en  el  procés  de  reflexió  i  de  diàleg 
introspectiu. 

Presencial/No 
presencial  Presencial 
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2  Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 

La persona formadora  com a desencadenant de processos de reflexió a 
partir de la observació a l’aula 

EXPERIÈNCIA                                       PREGUNTA DE RECERCA 

Els  professors  parteixen  d’una  o  varies experiències de  classe  suggerides  per  una 
foto o que han apuntat al Logbook i intenten extraure’n una impressió general. 
(P. Ex. “No aconsegueixo comunicar amb tots els alumnes”) 

Quina experiència o experiències de  classe et  suggereix  la  fotografia  que  has  triat? 
Per què l' has triat? Quina és l'impressió general que n’extraus? 

A partir de la verbalització d’aquesta impressió busquen quina és la paraula clau. 
(En el nostre exemple: comunicar). I intenten esmicolar aquest concepte a partir de la 
pregunta següent: què implica comunicar a l’aula? 

Busca  quina  és  la  paraula  clau  en  la  frase  que  has  fet  servir  per  descriure 
l’experiència, i planteja’t la pregunta següent: 
Què implica a la classe ......................................  (paraula clau)? 

Fan una reflexió individual i intercanvien idees o en creen de noves en petits grups. 

Apunta totes les idees que se t’acudeixin i les del teus companys:
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3  Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 

Intenten  agruparles  en grups o  la  persona  formadora    les  va  classificant  per  tal  de 
descobrir àmbits o marcs més globalitzadors : 

Cadascú o en petits grups intenta focalitzar en un del àmbits  i formular una pregunta 
de recerca per  iniciar els seu pla d’acció. 

Focalitza en un dels àmbits per a tu més rellevant  i intenta formular una pregunta de 
recerca:
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4  Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 

Nom del recurs  Esmicolament 1 

Adreçat a  Persones formadores 

Moment del procés  Segona i tercera trobades 

Descripció 

Un dels grans temors d’aquest tipus de formació arriba a 
l’hora d’esmicolar els grans temes plantejats i dels quals 
ha  de  sortir  la  pregunta  de  recerca.  La  inseguretat  del 
formador  esdevé  menys  intensa  quan  es  té  un  mapa 
conceptual  traçat  i  no  ha  de  dependre  del  que  pugui 
sortir  a  la  sessió,  perquè  ja  sap  com enllaçar  les  idees 
plantejades pel professorat. 

En el cas de llengües, ens va ser extraordinàriament útil 
portar  l’esquema  fet  amb  anterioritat.  Les  relacions 
posteriors  van  ser  fàcils.  Vam  partir  del  resultat  del 
document Les meves  inquietuds  (veure pàgina 2)  de  la 
segona  trobada per elaborar  un  petit  esquema amb  les 
principals àrees de millora (veure el document ESET de 
la  pàgina  3).  A  la  tercera  trobada,  i  partint  del  que  el 
professorat  havia  dit  abans,  arribàvem  amb  el  mapa 
conceptual al cap (veure pàgina 4). El vam elaborar entre 
tots, però la referència ja la teníem. 

Utilitat. Què 
desencadena? 

La  principal  utilitat  és  donar  seguretat  al  formador,  de 
manera que, arribat el moment, li sigui més fàcil atendre 
les  diferents  participacions  del  professorat  i  alhora 
construir  l’esquema.  El  procediment  reverteix  també  en 
agilitat. 

Presencial/No 
presencial  Presencial i no presencial 

Autoria  Pilar  Adell,  Mercè  Bruguera,  Carmen  Gracia,  Inma 
López, Mireia Manresa i Juan SánchezEnciso
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5  Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 

LES MEVES INQUIETUDS 

Quines són les meves sis principals inquietuds respecte de la lectura i l’escriptura? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.
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6  Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 

ESET 

1.  Correccions efectives de treballs i redaccions → corregir efectivament per millorar 
ortografia, expressió 

2.  Que els agradi la lectura → triar la lectura adient 

3.  Crear  textos  atractius  →  proposar  temes  atractius,  segons  la  personalitat  de 
l’alumnat 

4.  Avaluació dels treballs creatius/controls → avaluar 

5.  Diversificar  les  activitats de  classe,  sortir  de  la  típica  classe magistral  i  provar 
activitats més “divertides” que motivin i engresquin 

a.  → coneixement de l’alumnat i els seus gustos i preferències 
b.  → treballar en projectes 

6.  Preparar  guies  de  lectura  que  ajudin  a  la  comprensió  del  llibre  →  treballar  la 
lectura a l’aula 

7.  Millorar  l’eficàcia  en  la  comprensió  d’un  text  →  fer  ús  de  diccionaris,  glossar 
textos... 

8.  Adeqüarse  a  les  TIC,  innovar  en  recursos  d’escriptura  →  aules  virtuals 
(correccions  i  revisions),  guies  de  “caceres  del  tresor”  o  webquests,  guies  a 
Internet (EDU365, XTEC...), tallers d’escriptura... 

9.  Optimitzar  les correccions en relació temps/efectivitat → model autocorrectiu → 
autoaprenentatge 

Avaluació  Creació  Comprensió 

correcció 
autocorrecció 

tallers d’escriptura 
ortografia 
expressió 

optimització 
aules virtuals 

autoaprenentatge 
diversificació 

TIC 
coneixement de 

l’alumnat 
aules virtuals 
projectes 

guies de lectura 
treball de lectura a l’aula 

eficàcia 
coneixement de 

l’alumnat



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

7  Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 

LECTURA 

Diversificarla 

Deixar llibertat 
d’escollir 

Gustos 
companys  Gustos altri 

Incentivarla 

Igual per a tots 

Presentarla i 
iniciarla a l’aula  Treballarla a l’aula  Extreure’n 

conclusions 
Escollirla 
curosament 

Llegir 
fragments 

Debatrela  Exposar el 
parer 

Oralment  Per escrit 

ESCRIPTURA 

APROFUNDIR 

Conèixer els 
gustos dels 
alumnes 

Connectarla amb 

Altres 
àrees 

El món dels 
alumnes 

Altres 
activitats 

AVALUAR 

Què penses que cal fer  per  
OPTIMITZAR la lectura? 

Què penses que cal fer  per  
OPTIMITZAR l’escr iptura? 

EFICÀCIA 

Conèixer els 
interesos dels 
alumnes 

Connectarla amb 

Altres 
àrees 

El món dels 
alumnes 

Altres 
activitats 

Investigar  Imaginar 
(CREAR) 

APROFUNDIR 

Compartirla 

Corregir/Retornar 

Autocorregirse 

Reflexionar 

Connectarla amb la 
gramàtica 

Facilitar eines 

Amb altres 
centres 

Amb els 
companys 

Elaborant textos 
dinàmics i interactius
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8  Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 

Nom del recurs  Esmicolament 2 
De l’observació general a la focalitzada 

Adreçat a  Persones formadores i professorat assistent 

Moment del procés  Segona i tercera trobades 

Descripció 

Aquest  document  treballa  de  manera  conjunta  el  que 
constituïa  dos  documents  consecutius  de 
l’”Esmicolament  1”:  “Les  meves  inquietuds”  i  el  procés 
mateix  amb  els  participants.  Aquí  aquest  procés  es 
detalla  més  i  ajuda  al  professorat  a  reflexionar 
acuradament  sobre  qualsevol  aspecte  de  millora 
professional que  es  plantegi,  tot  guiant  aquesta  reflexió 
amb preguntes significatives. 

Comença  plantejant  les  àrees  de  millora  docent 
(“Primera  focalització  de  l’objectiu”).  A  continuació 
convida  a  preguntarse  què  implica  aquest  aspecte  a 
millorar per a  la persona que se’l proposa,  i dóna pistes 
per  tal  que,  en  reflexió  individual,  cada  participant 
“esmicoli” el seu punt de partida (“La meva experiència”). 
La  “Segona focalització de  l’objectiu”,  i  també amb  l’ajut 
de  preguntesguia,  permet  als  participants  establir  el 
contrast entre les seves concepcions i sabers previs amb 
el que fan i saben els seus alumnes i amb el que li poden 
aportar  els  experts  (la  T).  És  un  primer  pas  cap  a  la 
planificació  del  Pla  d’Acció  Pedagògica.  Aquesta  última 
part  es  pot  complementar  amb  el  mapa  conceptual 
elaborat presencialment en la trobada. 

Utilitat. Què 
desencadena? 

Es  tracta  d’un  document  especialment  útil  per  a  les 
persones  formadores    de  llengua  perquè  ofereix  un 
exemple  amb  preguntes  de  recerca  concretes.  Però, 
sobretot, perquè guia de manera curosa el procés de  la 
focalització que ha de permetre als o les  participants de 
qualsevol àmbit  arribar a la seva pregunta de recerca. 

Presencial/No 
presencial  Presencial 

Autoria 
Lola Ribelles, Marta  Puig, Marta  de  Javier,  Tino Serva, 
MªRosa Vergès i MªTeresa Verdaguer (adaptació a partir 
de les propostes de Zinka Carandell & Olga Esteve)
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9  Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 

DE L’OBSERVACIÓ GENERAL A LA FOCALITZADA 
‘Cercant la pregunta de recerca’ 

Treball realitzat en la formació en la pràctica reflexiva per al professorat de llengua: Llegir i 
escriure a l’ESO 

Grup de Formadors de Llengua a partir de la proposta de Z. Carandell ‘Esmicolament’ 

COM PUC ARRIBAR A LA PREGUNTA DE RECERCA? 

PROCEDIMENT 

1. PRIMERA FOCALITZACIÓ DE L’OBJECTIU 

Per focalitzar l’objectiu, t’has de plantejar: 
QUINS ASPECTES DE LA MEVA PRÀCTICA DOCENT VOLDRIA MILLORAR? 
(fes un llistat d’aquells aspectes que consideris susceptibles de millora) 

• Voldria millorar a... 
• Voldria millorar b... 
• Voldria millorar c... 

Un cop fet l’esmicolament, hauràs de triar el que en aquest moment t’interessa més 

2. LA MEVA EXPERIÈNCIA 

Per poder abordar la millora, has de tenir clar quin és el teu punt de partida. Per tant, 
t’has de formular la pregunta següent: 

QUÈ IMPLICA PER A MI____________________________________? ( l’aspecte de 
la teva pràctica docent que has triat quan has fet la primera focalització de l’objectiu) 

És molt important que concretis, que intentis ser exhaustiu, perquè això et donarà 
informació de la teva situació inicial: 

• L’aspecte triat implica a... 
• L’aspecte triat implica b... 
• L’aspecte triat implica c... 

Per ajudarte a ser el més exhaustiu possible, et pots plantejar: 

• 5 accions que hi tinguin a veure amb l’aspecte que has triat 
• Què fan els alumnes que se’n surten en referència a l’aspecte triat
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10  Formació fonamentada en Pràctica Reflexiva 

3. SEGONA FOCALITZACIÓ DE L’OBJECTIU 

A partir d’aquest moment, t’has de plantejar 

COM PUC ACONSEGUIR__________________________________? 
Aquesta és la pregunta de recerca. 

Per afinarla, també pots tenir en compte la pregunta 

QUÈ VULL ACONSEGUIR AMB____________________________? 

Finalment, hi ha encara una altra pregunta que et pot aportar molta informació i que et 
permetrà observar amb més precisió el que vols millorar. És una pregunta que de nou 
posa en joc la teva experiència docent. 

QUÈ ENTENC JO PER ____________________________________? 

EXEMPLE 

1. PRIMERA FOCALITZACIÓ DE L’OBJECTIU 

• Com treballar / explicar la literatura 
• Com millorar l’adquisició de vocabulari 
• Com ensenyar a aprendre a redactar 
• Com aprendre a redactar amb una ortografia correcta 
• Com trencar la passivitat en l’ús de la llengua oral 
• Com millorar la concentració a classe 
• Com motivar els nostres alumnes 
• Quines lectures s’adeqüen a la diversitat d’alumnes 

2. LA MEVA EXPERIÈNCIA 

QUÈ IMPLICA PER A MI que les lectures siguin adequades a la diversitat dels 
alumnes? 

• Que els textos s’adaptin al seu coneixement de la llengua 
• Que els temes els siguin propers (context, situacions dels protagonistes...) 
• Que responguin als seus gustos 
• ... 

3. SEGONA FOCALITZACIÓ DE L’OBJECTIU 

A partir d’aquest moment, t’has de plantejar 

COM PUC ACONSEGUIR que els textos s’adaptin al seu coneixement de la llengua? 
Aquesta és la teva pregunta de recerca. 

També podries tenir en compte la pregunta
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QUÈ VULL ACONSEGUIR AMB la tria d’aquests textos? 

Exemples de possibles PREGUNTES DE RECERCA 
Aquestes preguntes les hem extretes d’altres grups de formació 

• Com fer que l’alumnat interioritzi els mecanismes de cohesió del text? 
• Com optimitzar les correccions de textos escrits de manera coordinada entre català i 

castellà? 
• Com ho faré per donar pautes clares de redacció als meus alumnes? 
• Com millorar la lectura comprensiva dels meus alumnes? 
• Què vull aconseguir planificant millor les activitats? 
• De quina manera puc introduir l’ús de fons lèxics (diccionaris, enciclopèdies...) en la 

lectura comprensiva? 
• Com puc millorar l’eficàcia correctora dels textos dels alumnes?
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Peculiaritats de les tres tècniques de l’esmicolament 

1.  Tenen  en  comú  el  fet  que  són  tècniques  d’esmicolament  que  parteixen  de 
l’experiència per acostarse a la pregunta de recerca. 

2.  L’activitat  s’emmarca  en  un  seguit  de  preguntesguia  que  facilita  la  reflexió  per 
part del professorat participant. 

3.  És clau en aquest procediment la confecció d’un mapa conceptual, elaborat entre 
tots  si  pot  ser,  que  estructuri  el  raonament  i  a  la  vegada  s’acosti  a  la  definició 
minuciosa de l’àrea de millora. 

Activitat  Característiques 

Esmicolament 

Pel  fet  de  partir  de  l’experiència  personal  o  la  fotografia 
simbòlica  (per  tant, personal), el participant se sent  implicat 
des  del  primer  moment;  es  parla  d’ell  i  de  les  seves 
necessitats.  L’esmicolament  el  fa  ell  de manera  individual  i 
després  contrasta  les  seves  conclusions  amb  el  grup,  per 
enriquirles. Parlar per a pensar. 

La  pregunta  de  recerca  necessitarà  certes  preguntesguia 
per definirla amb precisió. 

Esmicolament 1 

Dóna  seguretat  al  formador,  de  manera  que,  arribat  el 
moment, li sigui més fàcil atendre les diferents participacions 
del professorat  i alhora construir  l’esquema. El procediment 
reverteix  també  en  agilitat.  Parteix  de  les  inquietuds  dels 
participants,  se’ls  ajuda a  definir millor  aquestes  inquietuds 
(esmicolament)  i es veu  la manera com es poden agrupar  i 
redefinir  aquestes  àrees  de  millora  per  convertirles  en 
denominadors  comuns.  Tenir  el  mapa  conceptual  ja  fet 
(interioritzat) reverteix en seguretat i agilitat. 

La pregunta de recerca es treballarà amb posterioritat, en la 
segona meitat de la tercera trobada, partint d’altres activitats. 

Esmicolament 2 

Es tracta d’un document especialment útil per als formadors 
de  llengua  perquè  ofereix  un  exemple  amb  preguntes  de 
recerca  concretes.  Però,  sobretot,  perquè  guia  de  manera 
curosa el  procés  de  la  focalització  que  ha  de  permetre als 
participants de qualsevol àmbit  arribar a la seva pregunta de 
recerca.  De  fet,  arriba  a  la  definició  de  la  pregunta  de 
recerca. 

S’ha de  complementar  amb  el mapa  conceptual  en  la  fase 
intermèdia.


