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Tots som intel·ligents 
Organització de centre pel segle XXI 



Sabem..........? 



Què ensenyem   



Seguim... 

 

• Memoritzant continguts enciclopèdics? 

• Insistint en que els alumnes obeeixin i callin, 
sense qüestionar? 

• Ignorant els descobriments de la neurociència? 

• Ordenant els alumnes segons la data de 
naixement? 

 

 

 



El nostre objectiu: 

Infants i joves INTEL·LIGENTS, capaços de 

 aplicar el coneixement i les capacitats per tal 
de resoldre problemes i afrontar situacions de 
la vida. 

viure i conviure. 

 

seguir aprenent al llarg de la seva vida. 

 



Els nostres principis 
Tot canvi requereix una mirada conjunta. 



El centre de l’aprenentatge són 
els nostres infants i joves, no la 

instrucció. 
Tot el sistema educatiu està pensat per tot, menys per l’alumnat: els 
horaris, les matèries, els espais, l’avaluació, els recursos, les cadires 

còmodes pels docents ... 
 

Implica planificar l’acció educativa a partir d’un aprenentage real que posa a l’alumnat 
en el focus del procés. 



Només hi ha aprenentatge quan hi 
ha error i el podem corregir 

nosaltres mateixos, i això només es 
dóna amb una avaluació formadora. 

L’objectiu de tota avaluació és educar per aprendre a aprendre al llarg de la 
vida, no per fiscalitzar o posar una nota. 

Implica un nou enfocament de com avaluem i assegurem el procés d’aprenentatge de 
cada alumne/a. 



El treball globalitzat és l’única manera 
de treballar les competències.  

Són la pràctica de la vida i dels aprenentatges 

Aconseguir una total interdisciplinarietat és un dels objectius principals. No obstant, 
en el procés d’aprenentatge cal assegurar que tot alumnat assoleixi un nivell bàsic de 
comprensió lectora, expressió oral, la numeració i aritmètica. 



En la societat del coneixement, els 
continguts són necessaris per 

desenvolupar les competències, no un 
objectiu en si mateix. 

La informació rau a la xarxa i per aquest motiu s’esdevè 
imprescindible les TIC per desenvolupar les competències. 

No podem obviar una certa retenció memorística de conceptes claus que són 
imprescindibles en un progrés intel·lectual. 

Implica tenir molt clar què vol dir treballar per competències i precisament 

aquest és un dels temes més complexos ja que sempre hem planificat l’acció educativa 
seqüenciant els continguts. 



Les emocions i la motivació, davant de 
qualsevol activitat humana, tenen 

molta  importància. 
 

Les emocions són la  porta d’entrada principal de l’aprenentatge. 
  
La motivació garanteix que els estudiants adquireixin coneixement i competències de 
manera eficient.  
 

L’esforç és la base de tot progrés, però no pot estar basat en la pressió, la monotonia o 
la por. 

Cal basar l’aprenentatge tot partint de les realitats properesde la vida real. 
L’alumnat ha de veure per què serveix allò que està fent.  



L’aprenentatge parteix de la curiositat, 
de tal manera que es produeix quan 

hi ha preguntes/problema a descobrir. 
 

Només amb una pregunta i una resposta ja tenim 
aprenentatge.  

Però per aconseguir-ho hem de facilitar l’entorn on es pugui 
generar. 

D’aquí la necessitat de treballar per projectes que plantegin preguntes o reptes a 

resoldre i fomentant l’autonomia i la cooperació. 



Els problemes a plantejar poden ser de qualsevol de les tipologies definides com a 
centre. El més important és l’entorn que preparem per generar el procés 

d’aprenentatge. 



En l’aprenentatge hi ha molts agents i 
entorns que intervenen. 

L’alumnat aprent del seu entorn, i aquest és molt més ampli 
que només l’escola.  

L’alumnat té contacte amb molts altres agents que no només 
el docent. 

Cal treballar molt en paral·lel amb les famílies. Si elles no entenen el per 

què del que fem, serà molt difícil tirar-ho endavant.  



Els canvis que anem fent 

Necessitem una visió sistèmica de l’educació 



Un docent que acompanya 
en el procés d’aprenentatge 
dels seus alumnes 

Que té un domini suficient dels 
recursos per treballar més enllà 
de l’aula en contacte amb el seu 
alumnat. 

Amb capacitat de treball en  
equip per elaborar els entorns 
d’aprenentatge a l’aula i fora d’ella 

Amb un domini metodològic 
que parteixi de les CB i del 
fer preguntes més que de 
donar respostes. 

Preparat per una organització horària 
basada en l’aprenentatge i no 
tant en el marc curricular. 

Que avalua els processos 
dels individus en lloc 
del grup. 



Organització de la secundària 

Assegurar els instruments 
d’aprenentatge: Les llengües i 
les matemàtiques. 

Aplicar els aprenentatges a 
la pràctica de la vida real: 
Els projectes de treball 

Treballar les emocions 
per un equilibri 
personal. 

El tres pilars de centre 



Els horaris, les sortides les IM i els recursos 
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Un horari marc Els chromebooks 

Les sortides Les Intel·ligències 



GRUP A GRUP B 

GRUP HETEROGENI 2 GRUP HETEROGENI 2 GRUP HETEROGENI 2 

De dos grups classe es fan tres grups amb combinacions de 3 hores setmanals  

Competència llengua catalana 
Competència llengua castellana 
Competència llengua anglesa 
Matemàtiques 

Competència llengua castellana 
Competència llengua catalana 
Matemàtiques 
Competència llengua anglesa 

Matemàtiques 
Competència llengua anglesa 
Competència llengua castellana 
Competència llengua catalana 

Passem de grups de 30 alumnes a grups de 20 per competència. 



SI demanem a l’alumnat que sàpiguen  tot allò que li demanem. 
Si demanerm als pares que els ajudin a casa. 

Si recordem que tots hi hem passat. 
Si entenem que vol dir treballar per competències. 

I que som conscients de que som llicenciats. 

No hauríem de ser capaços de treballar qualsevol àmbit i en equip?  

Partint de la idea que  treballem de manera  globalitzada i que estem a l’etapa de 

l’educació obligatòria 



La capacitat per UTILITZAR el coneixement, les habilitats  

els procediments i els valors en SITUACIONS DIVERSES de  
la vida. 

Projectes de treball 

El fet de treballar per projectes i de manera cooperativa, també 

fomenta el coneixement en si mateix. 



Aprendre a viure i conviure al món 

Investigació científica, tecnològica i/o matemàtica 

Recerca i informació 

Consciència social 

Consciència medioambiental 

Emprenedoria 

De serveis 

Creació artística 

Salut, nutrició, hàbits i estat físic 

Interculturalitat i plurilingüisme 

TIPOLOGIES de projectes i tasques competencials 



1. Proposta/repte/pregunta. 
2. Context on es desenvolupa la pregunta 
3. Assegurar la comprensió del problema. 
4. Aprenentatges previs. 
5. Elaboració de compromisos: la rúbrica i les responsabilitats o contractes. 
 
1. Preparació individual. 
2. Recursos i activitats a resoldre de manera individual per contextualitzar. 

1. Repartiment de tasques en grup base. 
2. Producte o repte a solucionar. 

1. Agrupament per especialistes. 
2. Propostes per organitzar-se en equip. 
3. Tasques a resoldre i enllaços. 
4. Posta en comú i presentació de les conclusions. 

1. Retorn equip base i traspàs d’informació. 
2. Resposta en equip base i presentació/exposició del producte. 

1. Visualització del producte. 



AVALUACIÓ COMPETENCIAL 

Objecte del treball: Objectiu  

Aprenentatges apresos 

La Rúbrica: L’actitud davant el treball 

L’autoavaluació 

Presentació del repte proposat 

Arguments i exposició qualitativa 

Activitats avaluades en el procés 

Proves de conceptes claus 

Prova inferencial 

El portafoli 

Proposta  inicial o repte 
que haurà de realitzar 
l’alumne en acabar la 

unitat. 

Totes les propostes 
que faran al llarg de 

la unitat, les 
avaluarem totes. 

Apunts i reflexions 
preses al llarg del 

treball 

Prova per 
assegurar els 

conceptes claus. El que hem après, 
ho sabem 

extraplolar a altres 
situacions? 

40% 

30% 

20% 

10% 

En el treball 
cooperatiu, s’avalua 
el producte i són els 

alumnes qui posen la 
nota entre ells. 



El treball per processos competencials a les aules d’instrumentals 

READ 

WRITE 

ARITHMETIC 

Treball de matemàtiques 



Exemple d’aprenentatge instrumental 

1 
- Objectius d’avaluació 

- Problemes a plantejar. 
- Activitats per resoldre. 

- Recursos a emprar que facilitin 
l’autonomia. 

- Organització de la classe. 
- Evidències de l’aprenentatge  

El docent planifica, sol o en 
equip (en funció de l’objectiu). 



2 Entorn 
d’aprenentatge: 

proposta de 
treball. 

Treball 
individual 

Treball en equip 



3 El docent acompanya atenent 
els dubtes i donant a cada 

alumne o grup allò que 
necessita, mentre els altres 

segueixen investigant. 



4 El docent aclareix conceptes o 
dubtes que han sorgit en gran grup 
per tal de compartir l’aprenentatge 

que s’ha fet. 
Pot fer servir diferents suports... 



• La reserva d’animals. 

• La recerca del tresor 

• Un reportatge sobre els infants de Nicaragua. 

• La fotografia trobada. 

• Com arribar a final de mes i no morir en l’intent. 

• I tu, què dones?. 

• Amazònia. 

• Organitzem unes olimpíades. 



Moments inoblidables 



INTERACCIÓ 



CURIOSITAT 

24/03/2017 



MANIPULACIÓ 

24/03/2017 



DESCOBERTA 

24/03/2017 



COMPARTIR 



EXPRESSAR 



INTROSPECCIÓ 



COOPERACIÓ 



INVESTIGACIÓ 



Consens 



DIVERSITAT 



CURIOSITAT 

24/03/2017 



COHESIÓ 

24/03/2017 



INVESTIGACIÓ 

24/03/2017 



SENSIBILITAT 



IL·LUSIÓ 



EXPRESSIÓ 



CONSCIÈNCIA 



COOPERACIÓ 



ANÀLISI 



COMUNICACIÓ 



PARTICIPACIÓ 

24/03/2017 



EXPERIÈNCIA 



MÓN 



ALEGRIA 



VINCLES 

24/03/2017 



JUNTS PARES, NENS I DOCENTS 


