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1. INTRODUCCIÓ 

La plataforma interdisciplinar pel desenvolupament del pensament autònom, crític i respectuós 
vol ser una eina TIC que recolza l’acció tutorial, potencia el treball interdisciplinari i acompanya 
l’alumne en el seu desenvolupament personal i dins del grup classe. 
 
Aquesta plataforma pretén apropar la utilització de recursos TIC, i l’ús de metodologies 
innovadores d’ensenyament – aprenentatge que s’adapten als nous temps a un Institut on  
predomina l’ús de metodologies tradicionals, i on, tot i que han implantat el programa 1x1, 
només s’utilitzen els ordinadors en substitució del llibre de text. 
 
A partir d’un estudi de la situació actual de l’educació es determina com a objectiu general 
respondre a les necessitats d’assoliment de les competències bàsiques per part de tot l’alumnat 
potenciant l’esperit crític, immersos en el medi TIC, per preparar-lo per l’aprenentatge al llarg de 
tota la vida. 
 
L’estudi del context concret on es desenvolupa el prototip, precisa com a objectius específics la 
necessitat d’entusiasmar al professorat amb finalitats educatives comuns, i aprofitar les hores 
en que hi ha faltes d’assistència per augmentar la motivació de l’alumnat amb activitats de caire 
interdisciplinari desenvolupades amb a través d’una eina que associen a diversió: l’ordinador i 
la xarxa.  
 
Es crea un marc de treball amb format tipus bloc, que consta de tres apartats diferenciats: el 
tema d’avui, on els alumnes setmanalment prepararan entrades sobre temes que els interessin 
i que vulguin comentar amb els companys del grup classe; l’acció tutorial, on es penjaran 
recursos que utilitzin la filosofia per recolzar els temes treballats a tutoria; i la 
interdisciplinarietat, pàgina des d’on es convida a treballar temes de síntesi de vàries matèries 
mitjançant l’aprenentatge basat en projectes, amb format webquest o similar. 
 
Mitjançant el present projecte s’estudien les necessitats que condueixen a la solució plantejada, 
i, tot i que la implantació del prototip no ha tingut massa èxit, s’analitzen els resultats obtinguts 
per tal d’introduir propostes de millora per futures aplicacions del projecte. 
 
 

Roser Alsina
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

2.1. SITUACIÓ ACTUAL DE L’EDUCACIÓ 

Fins als anys 90 del segle passat, el gran repte de l’educació va ser l’equitat: el dret a 
l’educació, i l’objectiu principal era fer arribar l’educació a tothom. 
 

● 1857 es promulga a Espanya l’obligatorietat de l’educació. 

● 1964 obligatorietat dels 6 als 14 anys (la prescripció no es fa realitat fins els anys 80) 

● 1970 Llei General d’Educació 

● 1985 Llei Orgànica de regulació del Dret a l’Educació : educació com a servei públic. 

● 1990 Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE) obligatorietat 
dels 6 als 16. Equipara l’educació a Espanya al nivell europeu. 

  
Un cop aconseguida la obligatorietat, el repte principal passa a ser la qualitat de l’educació. 
 

● 1995 Llei Orgànica de la participació, l’avaluació i el Govern dels centres docents. 
Modifica la LOGSE per orientar a la millora de la qualitat. 

● 1996 Informe de J.Delors a la UNESCO “La educación encierra un tesoro”1 

● 2002 Llei Orgànica de la Qualitat a l’Educació. 

● 2006 Llei Orgànica de l’Educació (LOE) 
 
En el capítol “els quatre pilars de l’educació”  de l’informe “l’educació amaga un tresor” de 1996, 
informe a la UNESCO de la Comissió Internacional sobre l’educació pel s.XXI, J.Delors exposa 
que “l’educació al llarg de la vida es basa en quatre pilars: aprendre a conèixer, aprendre a 
fer, aprendre a conviure, i aprendre a ser”. Aquest informe es va convertir en el punt 
d’inflexió a partir del qual s’ orienta l’educació cap a nous horitzons. 
 
En el contingut de l’informe s’observa la influència del nou paradigma de l’educació emocional 
que començava a aflorar amb noves teories com la de Howard Gardner sobre les intel·ligències 
múltiples, o la difusió de Daniel Goleman sobre la intel·ligència emocional, quedant demostrat 
que, així com en temps passats l’alfabetització era fonamental, avui en dia l’alfabetització 
emocional, o sigui, la lectura i l’ interpretació de les emocions pròpies i dels altres, és cada 
vegada més important que els continguts. 
 
A la vegada, fa esment de la necessitat que comporta la societat actual d’un aprenentatge al 
llarg de tota la vida, per tal d’anar-nos adaptant als continus canvis i avenços, aprofitant que 
tot pot ser una bona ocasió per aprendre i per desenvolupar les capacitats de cadascú. 
 
En l’assignatura “Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat” es va exposar 
el camí de la pedagogia cap al constructivisme actual, i l’aparició de l’avaluació competencial. 
 
És a partir d’aquest moment quan es comença a parlar de la importància de l’assoliment de les 
competències bàsiques i el canvi de paradigma que això comporta: la finalitat són alumnes amb 
caps clars, enlloc de caps plens. Per exemplificar aquest canvi s’utilitzen paraules textuals de 
la introducció de l’assignatura “Organització escolar: contextos educatius i participació”, on es 
clarifica l’expressió mitjançant una comparació de metàfores: mentre l’escola tradicional 
convidava a la reflexió, silenci, reclusió,..com en un claustre; a l’escola actual es respira 
mobilitat, volatilitat, globalització,.. més aviat com en una pista d’aterratge i enlairament. 
  
Malgrat les normatives apuntin, des de fa temps, cap un canvi necessari en la totalitat del 
procés d’ensenyament - aprenentatge, són pocs els centres, o docents, que s’impliquen 
veritablement en la total dimensió d’aquest. 
 Paràmetres que evidencien la necessitat d’un canvi en l’educació actual: 

                                                      
1 Delors, J. “La educación encierra un tesoro” de 1996, informe a la UNESCO de la Comissió Internacional 
sobre l’educació pel s.XXI. 
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 Atenció a la diversitat 
Es parla de l’atenció a la diversitat com a via per aconseguir l’èxit de l’educació actual, però cal 
tenir en compte que no es tracta, únicament, d’una diversitat marcada per la immigració, o per 
necessitats educatives especials, sinó que estem parlant d’una diversitat individual.  
Per tal de poder atendre-la correctament hem de ser capaços d’entendre’n l’origen:  
Per una banda s’han desenvolupat moltes teories sobre com aprenem que, tant des de la 
pedagogia, la psicologia com des de la filosofia arriben, finalment, a una idea comú: el 
coneixement es construeix a partir de la interacció amb l’entorn. Però, cal tenir en compte 
que l’apreciació de la realitat és personal i diferenciada, ja que cada persona és diferent. I 
aquesta diferència es desprèn de que ja no es considera una intel·ligència innata, invariable i 
quantificable, sinó que és una capacitat que es pot desenvolupar, és educable, i varia segons 
les experiències, partint d’unes habilitats personals. S’ha de tenir en compte que tots tenim les 
nostres diferències cognitives, processem una informació a partir de percebre-la de formes 
diferents, uns de forma més visual, d’altres de forma auditiva, d’altres a través d’interelacionar 
conceptes que ajuden a recordar d’una forma més efectiva... però tots tenim la capacitat 
d’aprendre. La utilització de la teoria de les intel·ligències múltiples en l’educació, ajuda a 
aconseguir aquest tractament individualitzat, a la vegada que acompanya cap a l’assoliment de 
les competències bàsiques, degut al paral·lelisme que hi ha. 2 
Per altre banda, la societat actual i la influència de les noves tecnologies fa que cada alumne 
es desenvolupi d’una manera personal i diferenciada, trencant amb el model de col·lectiu 
homogeni d’alumnat amb que l’escola tradicional estava acostumada a tractar.  
 
Un del objectius més importants de l’educació ha de ser ajudar a l’alumnat a aconseguir la 
millor versió d’un mateix: ajudar a descobrir les seves habilitats, a promoure 
l’autodescobriment i el desenvolupament individualitzat. Aquesta és la base per aconseguir una 
bona atenció a la diversitat, que no té res a veure amb posar exàmens difícils, o més fàcils. 
 
 Tipus d’alumnat 
Una de les grans dificultats a les aules roman en la gran diferència entre docents i alumnat, pel 
que fa a com pensen i processen la informació.  
Aquest quadre comparatiu elaborat per Núria Alart3, Adaptació (Marc Prensky,2006), evoca de 
forma explicita l’abisme entre un “natiu digital” i un “immigrant digital”: 
 
Alumnat segle XXI Professorat metodologies transmissives 
Prefereixen rebre informacions ràpides i de 
diferents fonts multimèdia 

Prefereixen ensenyar lentament i amb control 
de la informació 

Processen imatges, sons i vídeos abans que 
textos 

Donen la informació en text abans que 
multimèdia. 

Accedeixen a la informació per mitjà 
d’hipervincles 

Proporcionen informació lineal, lògica i 
seqüencial 

Són multitasques Ensenyen només una sola tasca a la vegada 
Aprenen el més important amb utilització 
instantània i coses divertides i/o emotives 

Segueixen “al peu de la lletra” el programa 
d’estudi i exàmens. 

Els agrada interactuar simultàniament amb 
altres persones 

Fan treballar a l’alumnat individualment i 
independentment. 

Aprenen en el moment “Ara” Ensenyen per “si de cas” “perquè toca” 
Intercanvien informació a la xarxa: música, 
jocs, vídeos, pel·lícules, etc 

Intercanvien la informació presencial. Centre 
de recursos, biblioteca, etc. 

Interessos pels videojocs a la xarxa positius No tenen interès per les aportacions positives 
dels videojocs a la xarxa. 

Els agrada i valoren l’autoavaluació i 
heteroavaluació. 

Segueixen en avaluacions individuals 
 

Els agrada compartir, publicar, comunicar als 
blogs,fotos (Flickr), vídeo (Youtube),.. 

Els agrada col·leccionar informació i guardar 
gelosament les seves produccions 

                                                      
2 “Aspectes comuns entre la teoría de les intel·ligències múltiples i les competències bàsiques “– Quadre 
adjunt  elaborat per Núria Alart, curs 2007-08, Annex 1 
3 Alart, N. <, http://www.xtec.cat/~nalart/llibres/manaments.pdf> (consulta: gener 2011) 
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Aquest nou tipus d’alumnat d’avui és anomenat “Natiu Digital” per Marc Prensky, altres els 
anomenen N-GEN (generació en xarxa), D-GEN (generació Digital), i Bochma, J. i Groen I. Els 
defineixen com la Generació Einstein, en el seu llibre4 del mateix nom. Tant uns com els altres 
coincideixen en definir-los com persones que:  

 reben la informació de forma realment ràpida,  
 aprenen per associacions d’idees,  
 prefereixen les imatges als textos, 
 no escolten explicacions, sinó que investiguen i descobreixen com volen fer les coses, 
 es comuniquen entre si, 
 viuen, aprenen i treballen en xarxa, 

 
En l’assignatura “Societat, família i educació”, del primer quadrimestre, es va treballar de forma 
exhaustiva el tipus d’alumnat actual, i de quines formes es podia aconseguir una bona 
connexió. Es van donar diverses estratègies i diferents recomanacions d’actituds del 
professorat, entre les que cal destacar com a principal la tasca d’acompanyar i guiar el 
potencial de l’alumnat. En aquesta assignatura es va treballar el text dels “10 manaments pel 
professorat del segle XXI”  de Núria Alart, on es va aprendre la importància d’actituds tals com 
autoconeixement, aprenentatge col·laboratiu, creativitat, resiliència... fer protagonista a 
l’alumnat del seu aprenentatge.5 
 
Tal com ens presenten J. Bochma i I. Groen en el preàmbul del seu llibre, es tracte de:  “La 
primera generació positiva i intel·ligent d’aquest món. Una generació plena de potencialitats, 
preparada per conquistar-lo. Una generació que conviu en aquest món amb nosaltres, però que 
el capta molt millor. Que ho sap tot. Que no s’empassa res. Donem-los una oportunitat i 
ajudem-los prenent-los seriosament. Per què sense el recolzament i l’afecte dels seus pares, 
cuidadors, i docents, ningú comença bé a la vida. I aquest bon començament, no és el que tots 
busquem?” 
 
 Entorn: web 2.0, web 3.0, PLE (Personal Learning Enviroment)  
Internet és un medi internacional d’acció que evoluciona segons les necessitats dels usuaris: 
actualment ja tenim a sobre el concepte web 3.0. així com la paraula clau de la web 1.0 és: 
“lectura” i de la web 2.0 són: “ lectura - escriptura”, de la web 3.0 són: “lectura – escriptura – 
execució, encara que de moment no queda gaire clar exactament què significa...  
En primer lloc vam tenir la web 1.0, una xarxa que oferia únicament informació, que només 
permetia lectures: es creaven webs per tenir presència on line i oferir i mostrar els seus serveis 
i/o productes, però no permetien interacció amb els usuaris. Seguidament, per satisfer les 
necessitats de participació de les noves generacions, apareix la web 2.0 on els usuaris poden 
interactuar entre si, o contribuir amb contingut. Es creen blocs, wikis, facebook, twitter..i un 
munt d’aplicacions que permeten afegir comentaris, corregir continguts, completar 
informacions..etc.  
En aquest espai virtual de relació s’utilitza Internet de forma activa per: divertir-se, 
comunicar, compartir i col·laborar. Als docents, no només ens toca adaptar-nos a les 
infinites possibilitats d’aquest nou món, sinó que hem de sentir la obligació d’educar als 
alumnes en fer-ne un bon ús. Com ja hem vist, ells juguen amb avantatge, han nascut en 
aquest medi, però la utilitat que més coneixen és la de divertir-se: xatejar, veure vídeos, fotos, 
jocs..Els hem de fer veure que també té altres utilitats, igual o més importants: comunicar: fer 
saber, informar, anunciar; compartir: deixar continguts, descobertes, treballs, comentaris, a la 
xarxa per tal altres els puguin utilitzar i, potser, millorar; col·laborar: treballar en equip en una 
mateixa recerca, ja sigui amb companys coneguts com amb internautes desconeguts, 
simplement interessats en el mateix tema.  
Aquest entorn de desenvolupament, a part de reflectir com és la societat, permet fer adonar als 
alumnes de que formen part d’un grup, d’una comunitat, d’un entorn, del món sencer, i que ells 
                                                      
4 Bochma, J. i Groen I. “GENERACIÓN EINSTEIN Más listos, más rápidos y más sociables, Comunicar 
con los jóvenes del siglo XXI”, Ediciones Gestión 2000, Barcelona, 2008. Llibre consultat arrel del 
comentari d’un dels alumnes de 1rA durant la presentació del prototip. 
 
5 Alart, Núria. <, http://www.xtec.cat/~nalart/llibres/manaments.pdf> (consulta: gener 2011), text que 
referencia al vídeo de la mateixa autora: “professorat del sXX”, penjat el 17/01/2010: 
<http://www.youtube.com/watch?v=oCW6Ws9cO_I&feature=related> (consulta: abril 2011)  
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són tant capaços i tant importants com qualsevol altre alhora de deixar petjada. Deixar petjada 
significa participar d’aquest món d’interaccions. I és necessari que ho aprenguin si no volem 
que es quedin fora del curs del desenvolupament de la societat.  
És necessari que els ajudem a conformar el seu PLE: entorn personal d’aprenentatge. Ser 
seguidor de twitter d’un jugador de futbol pot ser divertit, però quan investiguin sobre algun 
tema concret que els interessi, han de saber buscar qui domina més el tema i fer-se’n 
seguidors per estar a la última, per seguir avançant, per seguir aprenent al llarg de la vida, i 
a la mateixa velocitat que aquesta.  
I per poder fer tot això, cal conèixer-ho a nivell de professorat. De moment, el professorat 
d’educació secundària obligatòria es conforma, eminentment, per immigrants en el món de les 
noves tecnologies. Però cal que fem un esforç per apropar-nos-hi, ja que èticament és la nostra 
obligació. Totes les professions requereixen estar al dia, renovar-se, però la del docent ho 
exigeix en especial. En especial, ja que no estem parlant d’un guany propi, personal, sinó que 
estem parlant de quina manera influenciem en la vida de tots els alumnes que passen per les 
nostres aules i com els ajudem a crear un món millor. L’experiència del Practicum ha ajudat 
substancialment ha tenir una visió ben clara de la magnitud de la tasca del docent, i de la 
necessitat d’una implicació seriosa i responsable amb la tasca que dur a terme. 
 
 Necessitat d’aprenentatge al llarg de tota la vida 
Els continguts que els docents puguin traspassar a l’alumnat no seran pas el que necessitaran 
per viure i/o treballar el dia de demà. El món avança tant ràpid que podem afirmar que ens toca 
preparar els alumnes per professions que encara ni existeixen: granger en altura, arquitecte 
espacial, cirurgià d’augment de memòria, especialista en benestar de gent gran, policia del 
clima, fabricant de parts del cos, expert en ètica científica, broker de talent, organitzador de 
vides electròniques, agents de xarxes socials,gerents del benestar, agents del temps... 6 
S’ha de potenciar un model educatiu que permeti un paper actiu de l’alumnat, de forma que 
es desenvolupi la seva capacitat d’aprendre, ja que s’haurà d’adaptar als canvis constants al 
llarg de tota la seva vida.  
 

                                                      
6 Rohit Talwar, Tim Hancock, per Fast Future Research: “The shape of jobs to come: Possible New 
Careers Emerging from Advances in Science and Technology (2010 – 2030)”, Gener 2010  
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2.2. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE DE PRÀCTIQUES 

El centre està ubicat en una zona administrativa amb presència majoritària de població de nivell 
sociocultural mig-alt; tanmateix, les condicions geogràfiques i altres factors fan que l'alumnat 
provingui de famílies de nivell mig. 
El nivell de conflictivitat social, econòmic i laboral de l’entorn és baix, i la mitjana del nivell 
d’estudis dels pares dels alumnes és mitjà. 
 
L’ Institut compte amb un claustre de 36 professors i un total de 350 alumnes dividits en tres 
etapes: ESO, Batxillerat, i Cicles Formatius. Té uns 200 alumnes d'ESO (dues línies d'entre 25 i 
30 alumnes cadascuna, a cada curs), 50 de Batxillerat i 100 de cicles formatius. De mitjana hi 
ha 10 alumnes per cada professor. 
Aproximadament, només un 40% del claustre té destinació definitiva al centre; la resta està 
format per professors en comissió de serveis, interins i substituts, la qual cosa dificulta 
notablement l’actuació i la cohesió dels tutors i dels Equips Docents.  
 
Pel que fa a la oferta formativa del centre cal destacar el Pla Experimental de Llengües 
Estrangeres (PELE), introduït el curs 2007-08, amb la intenció de fer de l’anglès la tercera 
llengua vehicular a l’ESO. 
 
Actualment s’està desenvolupant el Pla de Qualitat pel Compliment de la Norma de Qualitat 
ISO-9001, que pretén millorar els resultats acadèmics del centre. 
 
L’equip directiu s’ha presentat per candidatura i amb un projecte de direcció, i el componen els 
següents membre: director, cap d’estudis, coordinadora pedagògica i secretari. Disposen d’una 
hora setmanal per coordinar-se, tot i que se’ls pot trobar sovint en els seus despatxos. 
 
El Claustre de professors no té un calendari de reunions periòdiques, tot i que es convoca 
aproximadament un cop per trimestre. S’hi tracten temes pedagògics, però a nivell informatiu, 
no per prendre decisions. El claustre no participa en l’elaboració del PEC, ni de les RRI (o 
NOFC), ni en la resolució de conflictes de convivència de l’alumnat. Les propostes al Consell 
Escolar i a l’equip directiu sobre aspectes pedagògics i organitzatius del centre es fa a títol 
individual, però no a nivell de claustre, així com les propostes a l’equip directiu sobre la 
distribució d’horaris i l’adscripció del professorat. 
 
Existeix una comissió pedagògica conformada pel Cap d’Estudis, la Coordinadora Pedagògica, 
la Coordinadora d’ESO i la Coordinadora de Batxillerat.  
D'acord amb el PEC, existeix una coordinació dels estudis de l’ESO, BAT i que entén també de 
tasques de gestió i coordinació, però que vetlla pel bon quefer quotidià de cada grup. (PEC) 
 
Compta amb una orientadora escolar que es considera decisiva en la detecció de dificultats 
d’aprenentatge o conductuals en un alumne i la ulterior intervenció. Ha d’interactuar amb el 
professorat, coordinat pel cap d’estudis i la representant de l’EAP al centre. Ha de portar el 
registre de les seves intervencions. Col·labora activament en l’atenció a la diversitat. I també 
organitza activitats d’orientació pels alumnes de 4rt d’ESO. 
 
Hi ha establert un PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) aprovat pel Consell Escolar, al qual s’han 
d’ajustar tots els tutors i que figura com annex del Projecte Educatiu. Els continguts del pla 
d’acció tutorial són el conjunt d’activitats d’acollida, d’orientació personal, acadèmica i 
professional que s’adrecen a l’alumnat. L’exerceix de forma compartida tot el professorat del 
grup i el coordina i dirigeix el tutor del grup. 
 
Cada grup té un professor tutor que desenvolupa el crèdit comú de tutoria una hora a la 
setmana durant tot el curs. 
Les activitats que es duen a terme les proposa la Comissió Coordinadora de l’Acció Tutorial, en 
el  marc de les previstes en el PAT. 
S’intentarà que tots els tutors de grup imparteixin algun altre crèdit comú  en el mateix  grup per 
tal de poder-lo conèixer millor. 
Continguts bàsics de les activitats de tutoria de grup: 
Activitats generals d’inici de curs: 
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- Transmetre informacions relacionades amb el grup (horaris, professors, tutors 
personals, material necessari, etc.). 

- Detectar aspectes positius i negatius del curs anterior (excepte primer d’ESO). 
- Explicar els procediments de convivència. 
- Treballar els objectius del grup. 

I a primer d’ESO, també: 
- Suavitzar dificultats per canvi de nivell educatiu. 
- Explicar el disseny curricular de l’ESO (crèdits comuns i variables). 
- Fer conèixer el Centre. 
- Recollir dades personals. 

Activitats al llarg de tot el curs: adreçades a... 
- Potenciar un clima de confiança. 
- Fomentar actituds de tolerància, comprensió i solidaritat. 
- Fomentar actituds de respecte cap als objectes del centre. 
- Estimular la idea de grup. Conèixer la seva dinàmica i proporcionar oportunitats 

perquè el grup es reuneixi, opini, discuteixi, raoni i s’organitzi. 
- Atendre els problemes concrets del grup. 
- Transmetre informacions puntuals. 
- Potenciar les actituds positives en totes les activitats de coordinació, informació i 

planificació. 
Activitats que es treballen puntualment: 

- Planificació de sortides de tutoria, colònies, etc. 
- Organització de festes tradicionals. 
- Organització de les jornades culturals. 

Activitats per organitzar la participació dels alumnes en el centre: 
- Informacions sobre la participació dels alumnes en el Centre. 
- Tria de delegats i representants dels alumnes en  el Consell Escolar. 
- Activitats d’avaluació 
- Preparació de la participació  dels delegats en la    reunió d’avaluació. 
- Anàlisi del funcionament del grup (grau de compliment dels objectius, rendiment 

acadèmic, comportament, etc.) 
- Comprometre’s en acords que permetin millorar el funcionament del grup. 

 
Criteris per a l’organització dels continguts al llarg del curs: 
 Al Ilarg de tot el curs s’han preparat unes activitats per realitzar durant les hores de tutoria 

que inclouen aspectes formatius que no formen part de cap de les matèries del Pla 
d’Estudis, englobant els continguts indicats en les activitats de tutoria. 
 

 La programació de tutoria va dirigida en general a tots els nivells, però s’estableixen unes 
diferències que tenen com a finalitat treballar un conjunt d’activitats diferents relacionades 
per un tema central que actua com a eix a cada curs. 

 
A les reunions de l’EQUIP DOCENT es parla, en primer lloc, de l’ordre del dia: avaluació, 
preparació crèdit de síntesi...etc.. i després es fa un repàs del comportament dels alumnes: en 
primer lloc a nivell general segons el grup classe en conjunt, i després en concret dels alumnes 
que originen més conflictes, o que presenten més dificultats d’aprenentatge o d’altres qüestions 
(portar ulleres, necessitat de plantilles...) S’arriba a conclusions sobre si cal actuar o no i de 
quina manera: normalment és el tutor de cada grup que pren nota per posar-se en contacte 
amb les famílies, si s’escau. 
En general hi ha un bon clima de convivència dins el centre. Això no vol dir que no hi hagi 
alumnes més o menys conflictius, que originin baralles i/o expulsions. Tant tutors com 
professorat en general coneixen els alumnes, el seu grau de conflictivitat i quins poden ser els 
motius que els porten a actuar d’aquesta forma. En alguns casos, però, pot semblar que 
s’etiqueta  alguns alumnes i es tira la tovallola abans d’hora...  
 
AGRUPACIONS FLEXIBLES: es tracte d’un institut de dues línies d’ESO on tradicionalment 
s’han fet agrupacions flexibles d’alumnes en les matèries instrumentals i en la llengua anglesa, 
agrupant els alumnes de dos cursos en tres subgrups. 
El projecte experimental d’impartir matèries del currículum en llengua anglesa suposa formar 
desdoblaments també a Ciències de la naturalesa, Matemàtiques i Cultura Anglesa en el primer 



Plataforma interdisciplinar pel desenvolupament del pensament crític, autònom i respectuós  11 
 

curs, on com a primera distribució es mantindria la de la diversitat del coneixement de l’anglès, 
ajuntant-la, però, a altres paràmetres de l’avaluació diagnòstica inicial de les assignatures.  
Actualment, els dos grups estan dividits en A i B segons criteris de nivell de coneixements i 
comportaments, que a 1r es fan segons els notes de primària. 
Aquesta separació per nivells, en un institut de dues línies, que no arriba als 50 alumnes per 
curs, és del tot injustificable. En un institut de 5 línies, que hi hagi un grup de nivell més baix, 
especialment a tercer i quart d’ESO, on ja es comença a observar els diferents interessos per 
l’estudi de cadascun dels alumnes, és del tot raonable i, probablement, fins i tot necessari; però 
en aquest cas, és impossible que de cada 50 nens n’hi hagi 25 de “bons” i 25 de “dolents” , i 
que, curiosament, la majoria dels alumnes de l’A siguin de procedència catalana, i la majoria 
dels alumnes del B siguin de procedència estrangera.  
Aquesta separació a 1r d’ESO, basada en les notes de primària, l’únic que aconsegueix és que 
els alumnes del B, poc a poc vagin agafant el rol d’alumnes del B, fins a perdre totalment la 
confiança en ells mateixos, Confiança que el claustre de professorat ja té totalment perduda 
des del començament de curs, abans fins i tot de conèixer els alumnes. 
 
L’Institut compte amb una COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT, integrada per la 
coordinadora pedagògica que la presideix, el professor de psicologia i pedagogia, la 
coordinadora d'ESO, els caps de departament d’instrumentals, la tutora de l’aula d’acollida i la 
professional de l'equip d'assessorament psicopedagògic (EAP) que intervé en el centre. 
La comissió d'atenció a la diversitat determina les actuacions que es duran a terme per a 
atendre les necessitats educatives específiques de l'alumnat, els procediments que s'empraran 
per a la determinar aquestes necessitats educatives i per formular les adaptacions curriculars 
quan correspongui, i els trets bàsics de les formes organitzatives i dels criteris metodològics 
que es considerin més apropiats 
Una de les tasques que realitza és, per garantir l’atenció educativa dels alumnes que, per 
diversos motius, es preveu que no obtindran el Graduat en Educació Secundària, seleccionar 
els alumnes que compleixen els requisits necessaris per realitzar les proves d’accés a Cicles 
Formatius de Grau Mig (CFGM) i orientar-los en les diferents ofertes que existeixen.   
 
Cal destacar especialment el treball de síntesi de 1r d’ESO: Es reparteixen dossiers per a 
realitzar de forma individual en els horaris de les diferents matèries implicades, i l’últim dia es fa 
una exposició oral en grups de 3 persones davant un tribunal de 2 professors. Es fa una sortida 
de 2 hores al parc del costat de l’institut. La matèria de Tecnologia (transversal per excel·lència) 
no en participa. No es treballa gens la interdisciplinarietat. 
 
Molt diferent de l’exemple que ens van posar a “Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia 
I”, assignatura del primer quadrimestre del màster, on els alumnes treballaven en equip per 
descobrir l’època dels romans, la seva arquitectura, tecnologia, llengua..etc. 
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2.3. RESUM DE MANCANCES OBSERVADES 
 

 Objectius educatius comuns a nivell de claustre 
Com ja s’ha comentat, aproximadament, només un 40% del claustre té destinació definitiva al 
centre; la resta està format per professors en comissió de serveis, interins i substituts, la qual 
cosa dificulta notablement l’actuació i la cohesió dels tutors i dels Equips Docents.  
El PEC té uns objectius molt clars, però dels quals no se’n parla mai. No hi ha cap avaluació de 
si s’estan assolint o no. A les reunions de claustre, coordinació pedagògica, i equips docents no 
es parla massa d’objectius comuns, sinó de coses concretes: control de faltes d’assistència, 
experiència de l’1x1 (però a nivell pràctic), queixes o propostes a títol personal, i, aquest any, 
com a tema estrella: el Pla de Qualitat pel Compliment de la Norma de Qualitat ISO-9001, i el 
seu desenvolupament i aplicació al centre. 
 
 Implicació del professorat  
Des d’una visió externa, es pot observar un nivell d’implicació del professorat que pot semblar 
baix. Cadascú fa la seva feina a nivell individual, manca el treball en equip i la lluita per 
l’assoliment d’objectius comuns. Manca una mirada crítica cap a les actuacions tant individuals 
com de centre, tampoc hi ha propostes de millora. Sembla que no els queda gaire temps per 
mirar endarrere, per analitzar la feina feta, els resultats obtinguts, i com seguir avançant 
professionalment, sinó que hi ha una mica d’estancament en la manera de fer. 
Hi ha forces faltes d’assistència de professors. D’un nombre aproximat de 5 professors de 
guàrdia, gairebé sempre n’hi ha un o dos que han d’anar a alguna classe a fer substitucions 
imprevistes, això potser sigui una de les causes que fa que no els quedi temps per analitzar 
actituds i millorar-les. 
 
 Falta d’interdisciplinarietat 
Potser degut a la manca d’unitat dels equips docents, no es treballa gens de forma 
interdisciplinar. El més gran exemple n’és el treball de síntesi, on els alumnes treballen de 
forma individual per resoldre les qüestions d’un dossier, amb un apartat per cada assignatura 
de les que en participa. No es treballa cap contingut a nivell transversal. Per tal de poder 
preparar l’alumnat per l’aprenentatge al llarg de tota la vida, cal que entenguin la necessitat 
d’aquest aprenentatge, i el lligam que hi ha entre unes matèries i altres, i la seva relació amb la 
vida quotidiana. 
 
 Manca de desenvolupament personal de l’alumnat 
La tipologia d’alumnat presenta, en general, dificultats per expressar una visió crítica del que 
s’està aprenent. Els costa molt argumentar una opinió personal. No es potencia 
l’autoconeixement per part dels alumnes ni el coneixement dels alumnes per part del 
professorat descuidant, així, l’atenció a la diversitat. Manquen ajudes específiques a l’alumnat 
per tal que coneguin els seus límits i les seves qualitats. La lectura del tipus d’alumnat que fa el 
professorat és de forma molt general i superficial, i sense un fons constructiu, sinó més aviat 
separant els impossibles dels que tenen possibilitats. 
 
 Motivació de l’alumnat 
L’alumnat es mostra molt desmotivat, sense ganes de treballar, sobretot en els cursos més 
baixos (1r i 2on d’ESO), i especialment en els grups B. Els equips docents es queixen de que 
són grups molt “dolents”, i que no s’hi pot treballar, però no hi ha mesures correctores que no 
siguin expulsions, ni propostes de millora de la tasca docent. El problema són els alumnes. 
Manca d’autocrítica per part del professorat: els alumnes estan desmotivats, i una de les 
tasques del docent és intentar buscar mecanismes per motivar-los. Mecanismes que seran 
diferents segons amb el tipus de grup que treballi. Mecanismes que haurà d’investigar, provar, 
millorar, buscar-ne de nous...al llarg de tota la seva carrera professional, adaptant-se als nous 
temps i a les noves generacions. 
Hi ha poca preocupació per part del claustre per afavorir, mitjançant activitats d’aula, les 
qualitats de tots i cadascun dels alumnes, com a mecanisme motivador. (efecte pigmalió) 
 



Plataforma interdisciplinar pel desenvolupament del pensament crític, autònom i respectuós  13 
 

3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 

3.1. DEFINICIÓ GENERAL, CONTINGUTS I FORMAT 

 Definició general 
La plataforma interdisciplinar pel desenvolupament del pensament crític autònom i 
respectuós és un marc que delimita uns espais amb l’objectiu principal d’aconseguir potenciar 
diferents aspectes del procés d’ensenyament – aprenentatge. Aspectes, com ara, l’acció 
tutorial, acompanyant i ampliant el Pla d’Acció Tutorial del centre, la interdisciplinarietat, com 
a element integrador de l’equip docent, fomentant recursos organitzatius i metodològics i la 
comunicació entre els departaments del centre, i el creixement personal de l’alumnat, oferint 
un espai de participació i interacció del grup classe. I tot això, des de la utilització de recursos 
web 2.0, per tal d’aconseguir, per una banda, aproximar les activitats d’aprenentatge al medi de 
l’alumnat d’avui, i, per altre banda, per obrir-los una escletxa cap al munt de possibilitats que 
aquest ofereix, a part de ser utilitzat per divertir-se. 
 
La finalitat principal del projecte consisteix en acostar l’ús de les noves tecnologies, i en 
especial el món web 2.0, a l’alumnat d’un centre d’Educació Secundària Obligatòria, mitjançant 
una nova aplicació que conté una sèrie de recursos d’ampliació o reforç de coneixements. 
 
El Projecte es planteja des de la coordinació pedagògica del centre, amb el recolzament de 
l’equip directiu, per ser treballat per l’equip docent de cada curs.  
 
A partir d’una sèrie de programes educatius i de diferents portals de recursos web per alumnat 
d’ESO, la coordinació pedagògica del centre donarà unes pautes d’actuació: els objectius 
generals. Seguidament, cada equip docent, coordinats per la tutora del grup, es farà seu el 
projecte i, segons el tipus d’alumnat a qui dirigeix l’experiència, determinarà uns objectius 
específics de curs. Cada centre, segons les seves característiques, pot utilitzar el tipus de 
plataforma virtual que millor s’adapti a les seves necessitats, i, un cop l’equip docent hagi 
concretat els objectius específics, podran buscar les activitats a desenvolupar per assolir-los a 
partir del ventall de recursos plantejat.   
 
 Continguts 
Aquest espai virtual de relació, a nivell de grup classe, consta de les següents parts: 
 
Tema d’avui: 
Aquesta és la pàgina principal del bloc, i consisteix en l’espai dedicat als alumnes. Es tracte 
d’un espai de participació de l’alumnat, on cada setmana, un dels alumnes ha de buscar un 
text, vídeo, etc.. per compartir amb els companys, relacionat amb algun contingut específic 
d’una de les matèries en curs, o amb algun tema d’interès general.  
Aquest és l’espai que s’ha d’aconseguir que es facin seu. Que el mimin, que el cuidin, que 
participin, que dirigeixin les converses cap allà on els interessi. 
Aquest espai els pot servir per unir-se com a grup classe, conèixer-se millor, crear lligams, 
aprendre a respectar la opinió dels altres, tenir un feedback immediat dels companys d’una 
feina que han fet (pels qui preparin l’entrada). 
També els fa estar al dia: cada setmana llegiran alguna cosa que almenys un dels companys 
ha trobat interessant, i hauran de reflexionar sobre el que presenta, i donar-ne una opinió 
personal. 
 
Acció tutorial: 
En aquesta pestanya es proposen recursos per recolzar els temes que es tracten a tutoria, 
invitant als alumnes a seguir els temes des de casa: preparar les activitats de classe, endur-se 
feina per acabar, per seguir reflexionant o per consultar en qualsevol moment que ho 
necessitin.  
 
Interdisciplinarietat: 
Els temes d’aquest apartat es poden organitzar per trimestres, pot tractar-se d’un únic recurs, o 
de diferents, segons el criteri de l’equip docent, ja que seran els membres d’aquest, tots o 
alguns, qui s’encarregarà de buscar les activitats. Han de ser tasques de caire interdisciplinari, 
de síntesi dels continguts del trimestre i, a la vegada que tractin de temes d’actualitat.  
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Aquestes activitats es resoldran en dies de substitucions imprevistes, quan el professor que es 
substitueix no hagi deixat feina per fer, i en el cas que hi hagi alguna aula d’informàtica lliure, si 
no es disposa d’ordinador a classe. (programa 1x1) Seran avaluades a final de trimestre pel 
professor d’aquella assignatura que hagi decidit fer-se’n càrrec, o amb nota compartida per 
més d’una matèria. En cas de no haver-hi prou dies de guàrdia per acabar la feina, es pot 
acabar a casa o alguna matèria pot cedir hores de classe, per acabar-ho, o per fer-ne les 
presentacions finals. 
 
Altres: 
La plataforma sempre es pot ampliar segons els requeriments particulars de cada centre o grup 
classe. Pot servir per facilitar el desenvolupament de treballs en equip, de treballs cooperatius, 
pel plantejament de dubtes als companys – professors, per una possible revista de classe, 
organització de sortides o viatges...etc. 
 
 Format : 
Segons les característiques del centre on es vulgui dur a terme el projecte, i l’ús que en fan de 
les TIC, s’obtarà per un format de plataforma determinat, podent-se tractar d’una web, un bloc, 
un fòrum en una plataforma moodle, una pàgina al facebook,..i, segurament, molts d’altres 
formats, ja siguin existents o novetats que s’aniran inventant al ritme de les necessitats de les 
noves generacions!! 
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3.2. OBJECTIUS 

Partint dels paràmetres que evidencien la necessitat d’un canvi en l’educació actual, 
exposats en el punt 2.1 Situació actual de l’educació, de la present memòria:  

 atenció a la diversitat,  
 tipus d’alumnat,  
 entorn web 2.0, 3,0,   
 necessitat d’aprendre al llarg de tota la vida;  

 
així com de les conclusions obtingudes a partir de la recerca d’informació i la documentació 
teòrica, recollida en el segon apartat del punt 4.Preparació i desenvolupament del projecte, de 
la present memòria: 

  “Tercera cultura”  
 Filosofia 3/18 
 Teoria de les intel·ligències múltiples 
 Espurn@ 
 PLE – Personal Learning Environment – Entorns personals d’aprenentatge 
 Altres recursos TIC i educació 

 
es defineixen els OBJECTIUS GENERALS del projecte: 
 
 Aconseguir potenciar el desenvolupament de les competències bàsiques donant a 

conèixer la teoria de les intel·ligències múltiples 
 
 Impulsar el desenvolupament personal de l’alumnat potenciant l’esperit crític. 
 
 Respondre a la necessitat de capbussar-se en el nou medi TIC. 
 
 Preparar l’alumnat per l’aprenentatge al llarg de tota la vida. 
 
i partint de les mancances observades en el centre de pràctiques, resumides en el punt 2.3 
del mateix nom: 

 Objectius educatius comuns a nivell de claustre 
 Implicació del professorat  
 Falta d’interdisciplinarietat 
 Motivació de l’alumnat 
 Manca de desenvolupament personal de l’alumnat 

 
S’estableixen els OBJECTIUS ESPECÍFICS del projecte: 
 
 Unificar el claustre de professorat amb objectius educatius comuns 
 
 Aprofitar les hores perdudes a causa de faltes d’assistència imprevistes del 

professorat 
 
 Recolzament tutorial – materialització del PAT amb activitats/recursos concrets 
 
 Aproximar-se al tipus d’alumnat per tal d’aconseguir motivació 
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4. PREPARACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

4.1 PLANTEJAMENT DEL MARC DEL PROJECTE 
 
A finals de febrer del 2011, es va redactar la proposta del Treball Fi de Màster, establint els 
següents objectius i descripció. 
 
Objectius: 
Aconseguir potenciar el desenvolupament de les competències bàsiques i, especialment, de la 
capacitat reflexiva dels alumnes mitjançant el plantejament de tasques que els ensenyin a 
pensar; imaginar i comunicar idees; dialogar amb els companys aprenent a escoltar, 
comprendre i respectar-los; i assimilar els continguts desenvolupats a les diferents matèries 
d’estudi lligant el procés d'aprenentatge a la realitat i al seu viure quotidià.  
Iniciar projectes interdisciplinaris d’investigació - acció que els permeti fer reflexions i treure 
conclusions per tal d’enriquir la percepció i el coneixement de l'objecte d'estudi i la complexa 
realitat que ens envolta. 
 
Breu descripció: 
Per potenciar els recursos organitzatius i metodològics, treballs interdisciplinaris, i comunicació 
entre departaments en el centre on es desenvolupen les pràctiques, es proposa un espai virtual 
de relació tipus bloc, o similar, a nivell de grup classe, on sigui possible plantejar activitats del 
tipus: tema del trimestre (plantejat per l’equip docent, es tracte d’un treball interdisciplinari de 
síntesi dels continguts del trimestre en diferents assignatures) el tema de la setmana (cadascun 
dels alumnes ha de buscar un text, vídeo, etc.. per compartir amb els companys, relacionat 
amb algun contingut específic d’una de les matèries en curs), plataforma per pensar (temes 
d’actualitat plantejats pel tutor, o professors, per tal de plantejar debats que es duran a terme 
de forma presencial a l’hora de classe)  i espais de relació (per facilitar el desenvolupament de 
treballs en equip, de treballs cooperatius, pel plantejament de dubtes als companys – 
professors, per una possible revista de classe, organització de sortides o viatges...etc..) 
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4.2 RECERCA D’INFORMACIÓ, DOCUMENTACIÓ TEÒRICA  
 
Per tal de reforçar la idea amb una base teòrica, es va començar una de recerca d’informació 
que ha acompanyat tot el procés d’elaboració del Treball Fi de Màster. 
A continuació s’exposa un resum de les fonts consultades que més han influenciat en la 
conformació final del projecte: 
 
 “Tercera cultura”  
" la filosofia debe ejercerse en un cruce interdisciplinario y en "conversación" con todas las 
demàs ciencias" 
" el filósofo es el que tiene la visión de conjunto, el que organiza lo más importante de la 
información almacenada" 
..."transdisciplinariedad"...".. enlazar todas las àreas cibernéticamente" 7 
 
Podríem seleccionar aquesta darrera frase, com a inspiració inicial de la “plataforma 
interdisciplinar pel desenvolupament del pensament crític autònom i respectuós”. 
 
Aquest text de Salvador Pániker: ” A propósito de un nuevo humanismo”, forma part d’un 
dossier que se’ns va donar a l’assignatura “Complements per a la formació disciplinar en 
tecnologia” del primer quadrimestre:  Hernández, A. (2008):¿A qué responde la ciencia?, 
publicat a Nexus: Ciencias para el mundo contemporáneo, Ed.Pearson. 
 
La filosofia era la disciplina que englobava tots els sabers, fins que progressivament es van 
anar separant cada vegada més els sabers de caire humanístic dels purament científics. El 
1959, C.P. Snow, en una conferència, va alertar sobre la gran incomunicació i divergència entre 
aquestes dues cultures, i la necessitat de crear un espai comú de trobada: una tercera cultura 
que les integrés. Però després d’unes dècades d’actitud intel·lectual postmoderna, gens 
conciliadora, on la idea essencial predominant era que la ciència és només una construcció 
sociocultural, i no una crònica privilegiada de la realitat del món, el 1991, J. Brockman presenta 
la seva proposta de Tercera Cultura, on apunta la necessitat de deixar de banda els 
intel·lectuals humanistes tradicionals, per donar pas als intel·lectuals empírics: “ avui dia la 
cultura és la ciència” 8 
 
Amb aquesta afirmació queda ben clar que cultura i ciència necessiten anar de la mà. Per 
un correcte desenvolupament científic cal saber on som, i tenir en compte el desenvolupament 
sociocultural del planeta. I alhora de fer estudis sociològics, intel·lectuals, i culturals, no es pot 
prescindir de l’avanç científic constant. 
L’anomenada Tercera Cultura o Cultura 3.0 estableix ponts comunicatius entre les dues 
cultures.  
Cal donar a l’alumnat  d’ESO aquesta visió global del saber. No es tracte d’escollir entre 
ciències o lletres, sinó que són sabers estretament interrelacionats. Actualment som conscients 
de la impossibilitat de dominar tots els sabers: sobre qualsevol tema existeix més informació de 
la que mai podrem consultar. El saber està a l’abast de tothom gràcies a Internet, que dóna a 
l’alumnat la possibilitat de conèixer el món a partir dels seus interessos i preferències, però els 
hem d’ajudar a ser crítics i responsables alhora de seleccionar continguts. 
 
 Filosofia 3/18 
"Què fer per estimular nens i nenes, guiar-los i ensenyar-los a pensar durant tot l’aprenentatge? 
Hi ha una resposta tradicional. Una resposta tan antiga que potser la gent pensi que és arcaica 
o obsoleta. La resposta és la disciplina anomenada filosofia. La filosofia és la disciplina que 
prepara per a pensar en les altres disciplines." Matthew Lipman a Per què fer filosofia a les 
escoles 9 
 

                                                      
7 Pániker, Salvador,” A propósito de un nuevo humanismo”, El país, Lunes 18 de junio del 2007 
8 <http://www.suite101.net/content/la-tercera-cultura-version-john-brockman-a29556>  
<http://www.suite101.net/content/la-tercera-cultura-version-john-brockman-a29556> 
<http://www.terceracultura.net/tc/?p=771> (consultades abril 2011) 
9 pàgina principal del grup IREF (Grup d’Innovació i Recerca per a l’Ensenyament de la Filosofia)  < 
http://www.grupiref.org/> (consulta febrer-juny 2011) 
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Darrera la idea de la creació d’una plataforma pel desenvolupament del pensament, hi ha una 
clara intenció d’utilitzar didàctiques filosòfiques per al desenvolupament personal de l’alumnat. 
 
El programa de filosofia 3/18 ofereix una sèrie de recursos per reforçar les habilitats del 
pensament dels estudiants i enfortir la seva capacitat reflexiva, tot ajudant-los a comprendre les 
matèries d’estudi, a fer-los conscients del bagatge intel·lectual heretat, i a preparar-los per la 
participació raonada en un món democràtic. 
Recursos tals com: “pensar amb el cinema”, “pensar amb la pintura”, pensar amb la música”, 
l’ecodiàleg,..etc. conformen una bona base per escollir activitats per omplir la plataforma, tal 
com es concreta en l’últim apartat d’aquest punt: - recursos per alimentar la plataforma.  
 
 Teoria de les intel·ligències múltiples 
En l’assignatura “Innovació docent i inniciació en la recerca educativa”, d’aquest segon 
quadrimestre del màster, s’ha desenvolupat el projecte d’innovació “Avaluació basada en les 
intel·ligències múltiples”, on s’ha estudiat a fons la teria de les intel·ligències múltiples de G. 
Hardner, així com la seva aplicació en el món de l’educació.  
 
Les intel·ligències múltiples són les diferents habilitats personals que es combinen de forma 
única en cada ésser humà, ja que tots les tenim totes en diferents graus de desenvolupament, 
essent totes elles igual d’importants i necessàries. 
 
Les vuit diferents intel·ligències definides per Howard Hardner són: 

- La intel·ligència lingüística 
- La intel·ligència lógico-matemàtica 
- La intel·ligència musical 
- La intel·ligència cinestèsicocorporal 
- La intel·ligència visualespacial 
- La intel·ligència naturalista 
- La intel·ligència intrapersonal 
- La intel·ligència interpersonal 

La intel·ligència intrapersonal + la intel·ligència interpersonal = intel·ligència emocional de 
Daniel Goleman. 
 
Aquestes diferents habilitats, tenen un fort paral·lelisme amb les Competències Bàsiques a 
assolir durant la ESO, segons el Decret de Currículum 143/2007, tal com podem observar en el 
quadre elaborat per Núria Alart, que s’adjunta com a Annex 1. 
 
La utilització de les intel·ligències múltiples en el procés d’ensenyament-aprenentatge fa que, al 
final de curs, el professor no arribi a la conclusió de si els seus alumnes són o no són 
intel·ligents, sinó que serà capaç de valorar amb molt més realisme i eficàcia, de quina manera 
són intel·ligents, i quines són les habilitats de cadascun d’ells. 
Treballant en base a aquesta teoria es pot ajudar als alumnes a conèixer quins són els seus 
límits i quines són les seves fortaleses, per tal d’aprofundir en l’autoconeixement, i d’aquesta 
forma ajudar-los en el creixement personal i l’orientació professional. 
A la vegada, el fet de descobrir formats en els que poden destacar, els pot augmentar 
l’autoestima i motivar-los a esforçar-se en les activitats que més els costen.  
 
Pel desenvolupament del treball d’innovació esmentat es consulta l’enorme i fantàstica tasca 
elaborada per Núria Alart, autora de nombroses presentacions, vídeos, i recusos web per la 
utilització de la teoria de les intel·ligències múltiples a l’aula. En l’assignatura “Societat, família i 
educació” del primer quadrimestre d’aquest màster, havíem treballat un text de la mateixa 
autora,10(del qual ja se n’ha parlat en l’apartat 2.1 Situació actual de l’educació, d’aquesta 
memòria), per la qual cosa, en considerar-la una font fiable d’informació se’n fa un seguiment a 
través de les xarxes socials. Compta amb pàgina web, twitter, i forma part de diferents grups de 
treball col·laboratiu, entre ells Espurn@.  
 

                                                      
10 Alart, N. <, http://www.xtec.cat/~nalart/llibres/manaments.pdf> (consulta: gener 2011) 
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 Espurn@ 
El projecte Espurn@11 és un projecte liderat per l’ICE de la UAB i el Departament d’Educació. 
Es tracta d’una proposta col·laborativa de treball en xarxa adreçada a docents i alumnes, que 
va començar fa 4 anys orientada a aules d’acollida, però que fa dos cursos que s’està orientant 
també cap al tractament de la diversitat a l’aula ordinària.  
Un dels objectius principals és oferir recursos per facilitar l'assoliment de les competències 
bàsiques i dels objectius d’etapa per part dels alumnes. Es fa des de l’aposta pel canvi 
metodològic, treballant per introduir propostes i millores constants de caràcter innovador, i es 
basa en dues dinàmiques fonamentals: la de comunitat i la de treball telecol·laboratiu. La 
participació activa i l’intercanvi constant d’idees, materials, propostes i coneixement 
entre els membres de la xarxa de col·laboradors, majoritàriament ensenyants, fa que aquest 
esdevingui el seu principal actiu.  
Els diferents materials i activitats proposats es troben classificats per etapes en diferents 
portals: Kitxalla per educació primària, Kalidoscopi per l’alumnat nouvingut de primària i 
secundària, Kampus per grups de diversificació curricular i alumnat amb necessitats 
específiques, i per al professorat i professionals de l’educació ofereix el portal Klaustre i l’espai 
Espurn@-NING. 
En el portal Kalidoscopi s’hi troben diverses activitats, que, renovades mensualment, 
conformen un magnífic arxiu de propostes tals com “contes amb valors” i “caceres del tresor” 
especialment en sintonia amb els objectius del projecte, tal com es posa de manifest en l’últim 
apartat d’aquest punt: - recursos per alimentar la plataforma. 
 
Es va conèixer aquest grup de treball, justament dues setmanes abans de la Tercera Jornada 
Espurn@, a la qual es va poder assitir el 2 d’abril de 2011, a l’Institut Lacetània de Manresa.  
Sóta el lema Creativitat a les aules, per a una escola inclusiva en xarxa, es va desenvolupar la 
jornada, que va consistir en una ponència inaugural a càrrec de Jordi Adell (Universitat Jaume I 
de Castelló) sobre “Nous espais i actituds per al desenvolupament professional del docent del 
segle XXI” 12i una posada al dia de l’estat del projecte.  
 
Seguidament es va assistir a dos experiències d’aula:  

- Acció tutorial amb Espurn@  
 Eines didàctiques per treballar àmbits temàtics de l’acció tutorial. WebQuest, 
 MiniWebQuest, Caceres del Tresor, Conte amb Valors, Karaoke i d’altres recursos 
 digitals. 
 Sebastià Capella, mestre de l’Escola Mas Casanovas 
 Núria Alart, professora de l’Institut Escola El Prat d’El Prat de Llobregat 

- WebQuest com a metodologia de treball educatiu  
 Les WebQuest faciliten la introducció de les TIC i del nou currículum competencial de 
 manera estructurada. Presentació d’experiències i de materials. 
 Sebastià Capella i Priu, mestre de l’Escola Mas Casanovas de Barcelona, col·laborador 
 del projecte Espurn@ 

 
L’assistència a aquesta jornada ha influenciat molt positivament en el desenvolupament del 
projecte, ja que: 
 

1. S’han vist reforçats els objectius: s’ha conegut una comunitat de mestres que 
considera indispensable capbussar-se en l’ús del medi TIC, preocupats per l’assoliment 
de les competències bàsiques i el desenvolupament personal de l’alumnat potenciant 
l’esperit crític i la preparació per l’aprenentatge al llarg de tota la vida, i que procuren 
aproximar-se al tipus d’alumnat per tal d’aconseguir motivació. 
 

2. S’han conegut diverses metodologies per aconseguir els objectius: les Caceres 
del Tresor, WebQuest, Conte amb Valors... són eines excel·lents per dur a terme 
l’assoliment dels objectius plantejats. Ha estat una experiència enormement enriquidora 
conèixer professorat entusiasta i amb ganes de treballar per una educació millor i més 
ajustada a les necessitats actuals. 

                                                      
11 <http://www.espurna.cat> (consulta març 2011) 
12 Jordi Adell (Universitat Jaume I de Castelló) sobre “Nous espais i actituds per al desenvolupament 
professional del docent del segle XXI” es pot consultar a Internet a  
<http://www.slideshare.net/espurna/conferncia-inaugural-de-la-3a-jornada-espurna-a-crrec-de-jordi-adell> 
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3. I a la vegada, s’han obert nous camps d’investigació: Jordi Adell, en la conferència 
inaugural  “Nous espais i actituds per al desenvolupament professional del docent del 
segle XXI” exposa el context de la societat del coneixement, posa de manifest la 
vessant ètico-moral del desenvolupament professional del docent, i presenta els PLE 
com una altre manera d’aprendre. 

 
 PLE – Personal Learning Enviroment – Entorns personals d’aprenentatge 
Jordi Adell comença a introduir el tema dels PLE parlant de les 15.000 cartes enviades per 
Darwin a més de 2.000 corresponsals entre el 1821 i el 1882, o les més de 20.000 cartes 
enviades per Voltaire al llarg de la seva vida, i les d’Erasme de Rotterdam, i les de molts altres 
intel·lectuals, pensadors, científics... d’aquesta manera constata que sempre han existit 
entorns personals d’aprenentatge, la diferència és que ara comptem amb la tecnologia 
perfecte.  
Ens convida a crear el nostre propi PLE: crear un compte twitter i seguir gent interessant; 
subscriure’s a blocs; reflexionar sobre el que s’apren i començar el nostre propi bloc, ja que els 
blocs obliguen a pensar; etiquetar i compartir els nostres preferits; participar en alguna xarxa 
social interessant; agregar el nostre lifestreaming i compartir-lo. 
I ens indica com regar-lo: analitzar el PLE que tenim de tant en tant; separar el que és personal 
del professional; enriquir les fonts d’informació; enriquir la nostra xarxa personal de contactes; 
agrupar el lifestreaming; caminar cap a una direcció concreta; i, sobretot, vigilar el Karma!!: 
equilibri: s’ha de contestar tant com preguntar, hi ha d’haver un equilibri entre el que es rep i els 
que es dóna, els llocs tancats empobreixen la xarxa. 
I acaba amb un bon missatge: “S’ha de tenir una mentalitat proactiva: s’ha de moure el cul, 
(...) ja no estarem mai sols, el nostre claustre serà el món!!” 
 
Aprendre què és un PLE ha permès conèixer moltes persones, així com la seva feina, i ampliar 
considerablement el coneixement entorn l’educació. A la vegada, dóna una visió diferent de les 
TIC, que deixen de ser considerades, simplement, com una eina, per passar a ser enteses com 
un medi. El medi en el qual els nostres alumnes estan immersos. 

 
 Altres recursos TIC i educació 
En la creació del propi PLE, s’ha establert contacte amb diferents portals que treballen temes 
tic per educació, i que val la pena esmentar: <www.espurna.cat>, 
<http://sites.google.com/site/webquestcathome/>, <http://www.ciberespiral.org/>, 
<http://www.xtec.cat/aulanet/>,  <http://internetaula.ning.com/>, exposats en l’apartat 4.9 
Recursos per alimentar la plataforma. 
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4.3 ESTUDI DEL CONTEXT  
 
Després de comentar la idea i el resum de primeres intencions amb el tutor de TFM, i de forma 
paral·lela a la recerca d’informació, es comença l’estudi concret del context: 
 
En primer lloc s’investiguen els recursos web del centre, el seu ús i les seves aplicacions.  

- El centre disposa d’una pàgina web amb un apartat de notícies que es va actualitzant 
molt sovint amb entrades sobre les diferents activitats d’interès que es van 
desenvolupant al centre: concurs literari, sortides, activitats especials,..etc. Les 
entrades són preparades per professors, i no hi ha comentaris d’alumnes. 

- També compte amb una plataforma d’accés restringit a personal relacionat amb el 
centre: professors, pares i alumnes; que serveix, eminentment, per enviar missatges 
dels professors a pares i a la inversa, de professors a alumnes o a la inversa, i on els 
professors poden penjar arxius que on pot accedir tot un grup classe. 

- L’aula d’acollida té un bloc. Les entrades són preparades per la professora 
responsable, i no hi ha comentaris d’alumnes. 

 
En segon lloc s’organitza un reunió amb la coordinadora pedagògica del centre, ja que es 
tracta d’un recurs pel centre i es preten que sigui d’interès i d’utilitat per aquest. Se’n treuen les 
següents conclusions: 

- Hi ha molt bona connexió pel que fa al tema de la introducció de recursos que utilitzin la 
filosofia pel desenvolupament del pensament crític, i que evitin la separació de ciències 
i lletres. 

- La coordinadora pedagògica posa accent en l’importància del Pla d’Acció Tutorial 
existent, i en la necessitat de tenir-lo en compte alhora de buscar recursos per l’acció 
tutorial, especialment a primer d’ESO. 

- També recomana que a 1r d’ESO, les entrades es preparin en parelles, ja que el grup 
encara no es coneix, sobretot a començament de curs, i que els temes durin dues 
setmanes, ja que amb una gairebé no dóna temps per a res. 

- Li sembla molt interessant el tema de proposar webquests de temàtica interdisciplinar 
per resoldre en hores de substitucions, però ja apunta alguna dificultat que pot sorgir, ja 
que: “..pel professorat d’aquest institut,  tot el que suposi treballar més del compte...” 

- També comenta la necessitat de que les tasques siguin avaluades, ja que, per 
desgràcia, no hi ha estudiants que treballin simplement per interès!  

 
Es decideix que el prototip del projecte es farà a 1r d’ESO, ja que la tutora de 1rA és la tutora 
que he tingut al Practicum, i els alumnes han estat alumnes de les classe que he impartit. 
 
Seguidament s’organitzen reunions amb ambdues tutores per tal de concretar els temes que 
estan treballant a tutoria, i poder-los buscar un recolzament tic adequat. 
 
1rA: L’autoestima 
1rB: La responsabilitat – la segona avaluació ha anat molt malament. 
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4.4 DEFINICIÓ DEL PROTOTIP  
 
Tenint en compte els objectius generals i específics definits en el punt 3.2 de la present 
memòria, i les conclusions de l’estudi del context, es procedeix a definir un prototip del projecte 
per tal de posar-lo a prova en el centre de pràctiques. 
 
En primer lloc es defineix el FORMAT. Tenint en compte la manca de temps i la necessitat de 
posar a prova un prototip tan aviat com sigui possible, s’opta per desenvolupar la plataforma en 
format Bloc pels següents motius: 
 

- És un format fàcil de crear, dissenyar i treballar 

- Té els recursos suficients per poder respondre correctament els requeriments del 
projecte. 

- Es tracte d’un recurs conegut per l’alumnat (almenys pels de l’aula d’acollida)  

- Existeixen molts exemples de l’èxit d’aquest tipus de recurs en el món de l’educació. 
S’han consultat molts blocs que s’han trobat a diferents portals, com per exemple: 
http://phobos.xtec.cat/crp-tarragones/zonatic-n/blocaires/, o els blocs que es 
presentaven al concurs : http://www.espiraledublogs.org/2011/ 

- L’administrador és l’únic autoritzat per penjar les entrades, cosa que permet el control 
previ del professor del contingut d’aquestes. 

- Tothom pot fer comentaris sobre les diferents entrades. 

 
El bloc es pot crear des de la pàgina de l’xtec, però cal tenir una adreça xtec i els alumnes han 
de tenir un correu electrònic sol·licitat a www.edu365.cat, així que finalment s’opta per crear el 
bloc des de la pàgina de google: blogger.com 
 
Un cop escollit el format, es defineixen els CRITERIS DE BÚSQUEDA DELS CONTINGUTS, 
segons els apartats definits: 
 
Tema d’avui: 
D’aquest apartat únicament es defineix que s’elaborarà una entrada de benvinguda que 
convidarà l’alumnat a participar, a la vegada que se’ls explicarà el motiu de la creació de la 
plataforma. Es prepararà una segona entrada relacionada amb algún tema que es cregui 
d’interès, per tal que serveixi com a exemple del tipus d’entrada que han de preparar.  
S’ha d’aconseguir animar l’alumnat a pensar, imaginar, comunicar idees, i dialogar amb els 
companys aprenent a comprendre’ls i respectar-los.  
Per aquesta pàgina no hi ha llistat de recursos, ja que els qui l’omplen són els alumnes. Només 
s’ha d’intentar motivar-los, o donar-los temps per tal que s’hi puguin dedicar. 
 
Acció tutorial: 
En aquesta pestanya es proposen recursos per recolzar els temes que es tracten a tutoria. El 
Pla d’Acció Tutorial enumera uns continguts bàsics de les activitats de tutoria de grup, que es 
tindran en compte alhora de buscar recursos, així com les especificacions de les tutores: el 
tema de l’autoestima per 1rA i la responsabilitat per 1rB; i, a la vegada, també s’intentarà posar 
l’accent en dos punts claus: la importància de la filosofia: eines per aprendre a pensar, i el 
concepte de la “tercera cultura”. 
Poden ser activitats del tipus “conte amb valors”, d’Espurna, o “pensar amb el cinema”, “pensar 
amb la música”, o “pensar amb la pintura” del programa Filosofia 3/18. 
 
Interdisciplinarietat: 
Aquí es plantejaran projectes interdisciplinaris d’investigació-acció que permetin als alumnes 
assimilar els continguts desenvolupats a les diferents matèries d’estudi lligant el procés 
d'aprenentatge a la realitat i al seu viure quotidià, a la vegada que es potencia el 
desenvolupament de les competències bàsiques a partir de l’aplicació de la teoria 
d’intel·ligències múltiples.  
Preferentment es plantejaran activitats del tipus “caceres del tresor” o webquest, d’Espurna o 
de l’Associació Catalana de Webquests, ja que són activitats preparades per ser resoltes per 
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l’alumnat, on el professor només fa de guia, i es desenvolupen en grup cooperatiu, amb part de 
feina individual. La recerca d’informació a la xarxa és guiada mitjançant l’establiment de links 
que remeten a les pàgines que proporcionen el contingut a estudiar. L’avaluació queda 
determinada mitjançant una rúbrica a la que l’alumnat té accés de bon principi. Aquest tipus de 
recurs presenta una guia pel professorat on posa de manifest els objectius i les competències 
treballades, de forma que facilita que sigui avaluat o controlat per professorat de qualsevol 
matèria. 
 
I finalment es planteja el DISSSENY del bloc, on es busca quelcom senzill i entenedor, amb l’ús 
de fotografies atractives i lemes que expressin les intencions que l’experiència amaga. 
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4.5 ELABORACIÓ DEL PROTOTIP  
 
A continuació s’exposen imatges dels blocs que s’han creat explicant les activitats proposades i 
els motius pels quals s’han escollit. 
 
S’han elaborat dos blocs diferents, un per cada curs de primer del centre. Les adreces són: 
am1atots.bloggspot.com i am1btots.bloggspot.com 
 
S’ha escollit el títol am1a Volem junts? Bloc d’aula de 1r d’ESO , acompanyat d’una imatge 
de fons d’un cel blau on un/a jove s’hi llença de cap, per convidar els alumnes a, tal com 
s’expressa en el mateix bloc,: “aquí compartim experiències, reforcem coneixements, 
plantegem dubtes, aprenem junts a volar”  
 
TEMA D’AVUI: 
En ambdós blocs, la primera entrada d’aquesta pestanya és una invitació a la participació, 
mitjançant el següent text de benvinguda: 
  
13“Hola a tots i totes!! 
a partir d'ara teniu una nova feina: sou responsables de mantenir VIU aquest bloc!! 
així com les plantes necessiten aigua i sol, un bloc necessita INTERVENCIONS. 
Us convido a compartir, disfrutar, respectar, imaginar, reflexionar, somiar, dubtar, posar 
en comú, explicar, comentar,.... i moltes més coses que entre tots anirem descobrint! 
 
Jo us he proporcionat el terreny, ajudeu-me a anar conformant, entre tots, un jardí ben 
ric en continguts!!” 
 
I a continuació, s’adjunta la presentació de la plataforma: “La tecnologia, el nostre medi”, 
explicada en el punt 4.6 de la present memòria. 
 
Així és com es mostra a la xarxa, la primera entrada dels blocs: 

 
                                                      
13 Textos que apareixen al bloc 
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En aquesta pestanya han de ser els alumnes qui preparin les entrades, però se n’ha preparat 
una primera per tal que tinguin un exemple del que s’espera que facin. 
S’han preparat entrades diferents per cada bloc, relacionades amb el tema que s’ha tractat a la 
pàgina acció tutorial, que depèn en cada cas dels temes que estan tractant a tutoria en el 
moment de preparar el bloc. 
 
Tema d’avui 1rA: 
En el cas de 1rA, a tutoria s’està treballant el tema de l’autoestima, així que s’ha plantejat una 
entrada que relaciona l’observació d’un mateix amb la pintura a partir d’un autoretrat de Vincent 
Van Gogh.Per l’elaboració de les preguntes relacionades s’han utilitzat els recursos del 
programa filosofia 3/18, “pensar amb la pintura”, que s’adjunta com a Annex 3. El contingut 
d’aquesta entrada és el següent: 
 
“He adjuntat aquesta imatge relacionada amb el tema de l'autoestima que esteu tractant 
a tutoria. A continuació us proposo una sèrie de qüestions per tal que reflexioneu i feu 
algun comentari sobre aquell punt o punts que us semblin més interessants: 
- Com et diu el quadre que devia ser l'autor? 
- Quins mèrits li trobes? 
- Busca un adjectiu que defineixi el quadre. 
- Te l'enduries a casa? 
- En una altre època creus que s'hauria representat diferent? Com? 
- Com plantegeries un autoretrat de tu mateix: somrient, seriós, amb quin pentinat, quina 
roba, quina tècnica utilitzaries (aquarel·la, oli, llapis, cera, collage...) 
 
Si segueixes aquest enllaç: per saber-ne més d' autoretrats14 podràs aprendre més coses 
d'autoretrats, de Vincent van Gogh i dels moviments artístics del s.XX. 

 
Afegeix tants comentaris com vulguis, i, si et vé de gust, fes un autoretrat de com et 
veus i el penjarem al bloc!!” 
 
i té la següent aparença al bloc: 

 

                                                      
14 El link: “per saber-ne més d’autoretrats”, remet a una pàgina molt complerta de l’xtec: “l’art del segle 
XX a l’escola”, composta per introducció, moviments artístics, artistes, propostes didàctiques (apartat on 
trobem l’autoretrat), glossari i bibliografia. (consultada abril 2011) 
< http://www.xtec.cat/~mmoron/L'ARTdelsegleXXal'ESCOLA/PropostesDidactiques/index3.htm>  
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Durant la sessió de presentació del bloc, un alumne de 1rA va programar-hi un xat, de mutu 
acord amb tota la classe. Aquesta és l’única entrada preparada per alumnes en aquest bloc. 
Alguns dies, sobretot poc després de ser creat, van haver-hi comentaris del tipus: “hola, qui 
ets?”... 
 

 
 
 
Tema d’avui 1rB: 
En el cas de 1rB, a tutoria s’està treballant el tema de la responsabilitat, així que s’ha plantejat 
una entrada a partir d’una de les activitats del “conte amb valors” que s’ha escollit per la 
pestanya Acció tutorial: “L’entrepà de llonganissa”. Per apropar més l’activitat a l’alumnat s’ha 
canviat el personatge públic a analitzar, escollint Josep Guardiola per tal que puguin sortir 
temes com ara el treball en equip, la responsabilitat dins d’un grup, la motivació.. 
A continuació es transcriu el contingut: 
 
“Ajudar a prendre consciència de tots aquells aspectes que formen la identitat d’una 
persona. La seva personalitat no depèn només d’un aspecte, sinó d’un conjunt de 
característiques individuals que s’interrelacionen. 
 
Podem recordar i comentar el següent comentari: 
“L’alegria és sentir-se bé amb un mateix. Quan no et sents bé amb tu mateix, no et sents 
bé i punt” O bé: “Coneix i compren les teves limitacions. És el primer pas per a superar-
les i assolir els teus somnis”. 
 
Analitzarem un personatge públic com pot ser el Sr.Josep Guardiola. 
 
Treball en petit grup: 
- Fer una descripció dels aspectes físics d’aquest personatge. 
- Què coneixeu dels aspectes intel·lectuals d’aquest personatge? 
- I dels seus valors? (allò que és important per a un mateix) 
- Sabeu alguna cosa sobre les seves emocions? 
- Coneixeu algun aspecte de la seva vida social? 
 
INTRODUÏU COMENTARIS RESPONENT A LES QÜESTIONS!! 
 
Seguidament respon les mateixes preguntes referides a tu mateix, i feu l' activitat 2.3 del 
conte " l'entrepà de llonganissa" que teniu a la pàgina tutoria, per comentar-ho a classe 
el proper dia.” 
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I així apareix al bloc: 

 
 
 
El mateix dia de la presentació del bloc, un alumne va preparar una entrada sobre un tema 
d’actualitat, essent aquesta la única mostra de participació de l’alumnat de 1rB: 
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ACCIÓ TUTORIAL: 
Des d’aquesta pàgina es convida a les tutores a utilitzar un recurs que ofereix la comunitat 
col·laborativa de treball en xarxa: Espurn@, en el seu portal Kalidoscopi, d’actualització 
mensual, anomenat “conte amb valors”. L’arxiu de recursos del mateix portal permet accedir a 
contes que treballen temes molt variats, d’entre els quals se n’escullen dos, un per cadascuna 
de les temàtiques sol·licitada per les tutores. 
“El millor clavell” conte que treballa l’autoestima per 1rA, adjuntat com a Annex 4 i 
“l’entrepà de llonganissa” conte que treballa la responsabilitat per 1rB, adjuntat com a Annex 5. 
 
Així és com es presenten els contes al bloc: 
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I aquesta és l’aparença del programa de lectura de llibres digitals on line: 
 

 
 
 
INTERDISCIPLINARIETAT: 
En ambdós blocs s’inicia aquesta pestanya amb el següent text: 
 
“TRIMESTRE DE PRIMAVERA 
 
Aquí proposarem activitats per ampliar i posar en pràctica tot el que aneu aprenent a 
l'escola, lligant les diferents assignatures i aplicant-les a experiències de la vida 
quotidiana. 
 
La majoria d'activitats seran del tipus Cacera del tresor o Webquest: Consisteixen en 
assolir uns objectius: omplir una fitxa, fer un mural, preparar una presentació,... a través 
de la recerca d'informació a la xarxa. 
Aquest tipus de tasques impliquen treball cooperatiu (en equip o en parelles) i 
autosuficiencia (heu de ser capaços d'aconseguir l'objectiu per mèrits propis), el 
professor només fa de guia!! 
 
Cliqueu als següents enllaços i bona feina!! 
 
1- cacera del tresor - terratrèmol i emocions” 
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En aquest cas s’ha escollit aquesta “cacera del tresor” per tractar-se d’un recurs interdisciplinar 
i d’actualitat, a la vegada que respon àmpliament als requeriments del objectius: es tracta d’una 
activitat que a través de les TIC, impulsa el desenvolupament personal de l’alumnat potenciant 
l’esperit crític i l’assoliment de les competències bàsiques per preparar-lo per l’aprenentatge al 
llarg de tota la vida. 
 
Una “cacera del tresor” es podria dir que és un tipus de Webquest amb un format més senzill, 
molt adient per alumnes que encara no estan familiaritzats amb aquest tipus d’activitats. 
Concretament: 
 
“Una Cacera del tresor és un tipus d'activitat didàctica molt senzilla que utilitzen els docents 
que integren Internet en el currículum. Consisteix en un seguit de preguntes i una llista de 
direccions de pàgines web, de les quals es pot extreure o inferir les respostes. Algunes 
inclouen una "Gran pregunta" al final, que requereix que els alumnes integrin els coneixements 
adquirits durant el procés. (...) Les caceres del tresor són estratègies útils per adquirir 
informació sobre un tema determinat i practicar habilitats i procediments relacionats amb les 
tecnologies de la informació i la comunicació en general i amb l'accés a la informació a través 
de la Internet en particular.”15 
 
I per acabar d’aclarir conceptes: 
“Una WebQuest és una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment 
recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques, 
contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del 
coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d’un producte i conté 
una avaluació directa del procés i dels resultats."16  
Una WebQuest sempre té la mateixa estructura que consta del següents apartats:  

 Pàgina inicial 
 Introducció 
 Tasca 
 Procés 
 Avaluació 
 Conclusió 
 Crèdits 
 Guia didàctica per al professorat. 

 
Segons els aprenentatges adquirits a l’assignatura “Aprenentatge i Ensenyament de la 
Tecnologia a Secundària II”, una Webquest seria un tipus d’ABP (Aprenentatge Basat en 
Projectes) utilitzant recursos d’internet. Parteix d’una pregunta motriu que ha de ser un repte, i 
que no només té una resposta correcta, a partir de la qual s’ha de crear un projecte. S’avalua 
tant el procés com el resultat obtingut. Implica treball cooperatiu basat en aportacions 
individuals. S’aprofita per fer esment del següent paral·lelisme17: 
 
INFORME DELORS18    METODOLOGIA ABP 
Aprendre a conèixer  Exercitar-se en la dialèctica entre pensament i 

acció al voltant d’un problema 
Aprendre a fer  Executar accions planificades 
Aprendre a ser  Ser protagonista del propi aprenentatge 
Aprendre a viure junts  Aprenentatge cooperatiu 
 
Com a exemples d’aquest tipus d’activitats s’adjunten: Annex 6: “cacera del tresor: terratrèmol 
emocions”, i annex 7 “webQuest: anem a investigar” 

                                                      
15 Tret d'un article d'en Jordi Adell (Centre d’Educació i Noves Tecnologies Universitat Jaume I) consultat 
el maig del 2011 a < http://webquest.xtec.cat/WebCaceres/tresor.htm> 
16 Definició consensuda a les segones jornades de Webquest (2006), segons l’Associació catalana de 
webQuest: < https://sites.google.com/site/webquestcathome/que-es-una-webquest> (consultat abril 2011) 
17 Quadre extret de la presentación del tema 1_5 “l’aprenentatge basat en projectes” de l’assignatura 
“Aprenentatge i Ensenyament de la Tecnologia a Secundària II” 
18 Delors, J. ““La educación encierra un tesoro “de 1996, capítol “Los cuatro pilares de la educación” 
informe a la UNESCO de la Comissió Internacional sobre l’educació pel s.XXI. 
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4.6 PRESENTACIÓ DE LA PLATAFORMA 
  

Per tal de comunicar a l’alumnat les intencions que hi ha darrera la plataforma, així com per 
motivar-los, es prepara una presentació en format power point. 
Es decideix que ha de ser molt visual, concreta i directa. Es busquen els quatre conceptes clars 
que es volen comunicar i s’exposen de forma molt clara i concisa.  
 
La presentació s’adjunta com a Annex 8, no publicable, ja que en desenvolupar-se es van 
utilitzar imatges que, tot i ser extretes, la gran majoria, de blocs o textos relacionats amb el món 
de l’educació, no ha estat possible comprovar si compten amb la llicència Creative Commons 
És per aquest motiu que no s’exposen directament les diapositives presentades, i es procedeix 
a fer-ne una explicació escrita: 
 

1- Per a què crear un bloc?19 Acompanyada per una imatge que exemplifica la interacció 
entre individus de les xarxes socials, vol explicar el significat que té avui en dia estar 
connectats. 

2- APRENENTATGE procés personal d’acumulació d’experiència reutilitzable en el 
futur. FORMAL – EDUCACIÓ REGLADA: acompanyada d’un dibuix representatiu 
INFORMAL -  INTERACCIÓ AMB EL MÓN: acompanyada d’una imatge d’infants al 
voltant d’una bola de món. 

3- La vostra gran tasca consisteix en preparar-vos per a PROFESSIONS QUE 
ENCARA NO EXISTEIXEN: GRANGER/A VERTICAL: acompanyada d’una imatge 
representativa. 

4- La vostra gran tasca consisteix en preparar-vos per a PROFESSIONS QUE 
ENCARA NO EXISTEIXEN: CIRURGIÀ/NA D’AUGMENT DE MEMÒRIA, 
ARQUITECTE/A ESPACIAL: acompanyada d’una imatge representativa. 

5- La vostra gran tasca consisteix en preparar-vos per a PROFESSIONS QUE 
ENCARA NO EXISTEIXEN: ENGINYER/A DE COTXES ALTERNATIUS: 
acompanyada d’una imatge representativa. 

6- Un nou medi, imatge de la pel·lícula “buscando a Nemo” subtitulada: aigua, i imatge 
d’un nadó teclejant un ordinador portàtil subtitulada: tecnologies de la informació. 
Amb aquesta contraposició se’ls vol exemplificar que la seva generació se sent com a 
peix a l’aigua de la societat de la informació. 

7- WEB 2.0 Internet per satisfer la necessitat de participació de les noves 
generacions com vosaltres, ciutadans del s.XXI: acompanyada per una imatge de 
dues mans que es donen la mà: una d’humana i una pintada verda amb caràcters 
tecnològics. 

8- Heu de ser AUTÒNOMS, AUTODIDACTES I CREATIUS en l’ús de les tecnologies 
acompanyada d’imatges representatives. 

9- Amb Web 2.0 s’utilitza Internet de forma ACTIVA per: Divertir-se: acompanyada 
d’una imatge de dues noies teclejant un ordinador sobre un camp de gespa. 

10- Amb Web 2.0 s’utilitza Internet de forma ACTIVA per: Comunicar: acompanyada 
d’una imatge d’una boca que parla a cau d’orella. 

11- Amb Web 2.0 s’utilitza Internet de forma ACTIVA per: Comunicar: acompanyada 
d’una imatge de dos ratolins menjant un mateix tros de bròquil. 

12- Amb Web 2.0 s’utilitza Internet de forma ACTIVA per: Col·laborar: acompanyada 
d’una imatge d’esportistes d’elit en una competició de relleus. 

13- ENS HI CAPBUSSEM?: acompanyada d’una imatge de tres nadons avançant sota 
l’aigua. 

 
 

                                                      
19 Textos que apareixen a les diapositives 
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4.7 ANÀLISI DE LA PRESENTACIÓ DE LA PLATAFORMA A L’ALUMNAT  
 
A continuació s’exposen les reaccions de l’alumnat envers la presentació del bloc i la proposta 
de participar en aquet projecte: 
 
Dimecres 4 de maig del 2011, 1r A: 

- Els agraden els recursos TIC, alguns ja han creat blocs o pàgines web. 
- Estan molt atents durant la presentació 
- Intervencions relacionades: 

- “Això li hauries d’explicar a ma mare, a veure si m’entén una mica més!!” 
- “Diuen que som la “Generació Einstein”20 per que.....”  
- “El meu germà amb 3 anys ja sap entrar a l’ordinador a jugar amb videojocs!” 

- Hi ha molts voluntaris per preparar diferents entrades, alguns de forma individual, altres 
en parelles, i un grup de 3. Les organitzem una per setmana, i queden fixades unes 5 
entrades. 

- Mostren moltes ganes de participar i fer comentaris immediatament, però hi ha 
problemes tècnics per aconseguir-ho.  

- Un alumne prepara una entrada abans d’acabar la sessió: inserta un xat, a petició de 
tota la classe. 

 
Divendres 6 de maig del 2011, 1r B: 

- Ningú ha creat blocs o pàgines web, no ho coneixen massa, només el Facebook. 
- No hi ha gaire participació, ni quan es parla de les professions del futur (només un que 

vol ser metge). 
- Hi ha molts voluntaris per preparar diferents entrades, alguns de forma individual, altres 

en parelles. Les organitzem una per setmana, i queden fixades unes 5 entrades. 
- Mostren moltes ganes de participar i fer comentaris immediatament, però hi ha 

problemes tècnics per aconseguir-ho.  
- Un alumne prepara una entrada abans d’acabar la sessió: m’entrega un full amb les 

preguntes sobre la mort de Bin Laden. 
- A causa de la manca de participació s’acaba la presentació abans d’esgotar el temps 

de la sessió, així que es pot començar amb l’activitat preparada a acció tutorial. 
- Els ordenadors del centre són molt lents i el Camaleó (el programa per llegir llibres 

digitals) no funciona i es penja. L’alumnat s’avorreix. 
- Com duia el conte imprès, el llegeixo en veu alta. Silenci absolut. Al final riuen, alguns, 

però ningú sap com interpretar-lo. Els sembla una tonteria. He de ser jo qui ho relacioni 
amb les notes que han tret i la responsabilitat. No hi ha gens de participació. 

- Al final de la sessió un alumne diu: “això no és tutoria, tutoria és parlar dels nostres 
problemes.” 

 
En general, els problemes tècnics han estat els protagonistes de les sessions, especialment la 
del B. Els mitjans no són adequats: alguns ordinadors no funcionen, la xarxa es penja, el 
camaleó no va, és massa lent,, tots els alumnes volen participar però s’adormen o es cansen ja 
que els mitjans no funcionen. 

 

                                                      
20 Bochma, J. i Groen I. “GENERACIÓN EINSTEIN Más listos, más rápidos y más sociables, Comunicar 
con los jóvenes del siglo XXI”, Ediciones Gestión 2000, Barcelona, 2008. Llibre consultat arrel del 
comentari d’un dels alumnes de 1rA durant la presentació del prototip. 
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4.8 SEGUIMENT I TASQUES DE MANTENIMENT  
 
Un cop presentat el prototip a l’alumnat es va presentar a la Coordinadora Pedagògica, i es va 
acordar l’estratègia per comunicar el projecte a la resta de professorat. Per poder dur a terme el 
recurs interdisciplinari calia que els alumnes de 1r fossin conduïts pel professor de guàrdia a 
una aula d’informàtica, per tal que es poguessin connectar al bloc. 
 
El 16 de maig del 2011, es va enviar un mail a la coordinadora pedagògica adjuntant un arxiu 
amb un resum del projecte, una petició d’ajuda al professorat, i una enquesta de valoració a 
completar pel professor de guàrdia que atengués a algun grup de 1r d’ESO. 
 
El 17 de maig vaig portar personalment dues còpies en paper del document a la sala de 
professors, una la vaig penjar al taulell d’anuncis i l’altre la vaig deixar a la carpeta de les 
guàrdies que tenen damunt la taula. 
A continuació adjunto el contingut d’aquest document: 
 
 
 

A l’atenció del professorat de l’ Institut Ausiàs March de Barcelona,                           maig-2011 
Sóc Roser Alsina González, estudiant del Màster en Formació de Professorat de Secundària 
Obligatòria, en l’especialitat de Tecnologies, de l’ UPC. 
Us demano la vostra col·laboració pel desenvolupament del meu Treball Fi de Màster (TFM), 
titulat: 
 “ Plataforma Interdisciplinar pel desenvolupament del pensament crític, autònom i respectuós” 
He creat un bloc per 1rA i un per 1rB que contenen: 

 Tema d’avui: pàgina principal on els alumnes em preparen entrades que jo penjo, on 
ells han d’afegir comentaris. 

 Tutoria: recursos per ser utilitzats a classe de tutoria, si les tutores ho consideren 
convenient, per reforçar els temes tractats a classe, des d’un punt de vista de 
desenvolupament del pensament filosòfic. 

 Interdisciplinarietat: recursos de caire interdisciplinari per desenvolupar pels alumnes 
en hores de guàrdia per les quals no tinguin feina prevista. També poden ser utilitzats 
per qualsevol professor que desitgi desenvolupar-los i avaluar-los en la seva matèria. 

 Altres: Podríem afegir qualsevol altre recurs que vulgueu, com per exemple: preparar 
una sortida, preparar un examen de forma conjunta...etc..  

La col·laboració que us demano és la següent: 
 En cas que hi hagi una guàrdia a 1rA o 1rB, i que el professor que falta no hagi deixat 

tasques per ser desenvolupades pels alumnes.. 
 .. i que hi hagi una aula d’informàtica lliure.. 
 Agrairia que el professor de guàrdia condueixi els alumnes a una aula d’informàtica 
 I els faci obrir la pàgina del bloc corresponent: 

1rA:  am1atots.blogspot.com 
1rB:  am1btots.blogspot.com 

 Els alumnes poden decidir afegir comentaris a la pàgina principal, o desenvolupar el 
recurs que apareix en la pestanya: 

 Interdisciplinarietat:   Cacera del tresor - terratrèmol i emocions” 
El recurs penjat està preparat per tal que el professor no hagi d’intervenir.  
S’aconsella treballar per parelles, resolent l’exercici de forma autònoma.  
Poden baixar els documents necessaris del link, i desar-los en alguna carpeta 
de l’ordenador que puguin trobar un altre dia de guàrdia. 

Si hi ha algú interessat en que li busqui algun recurs per ser utilitzat en relació a la seva 
matèria, o que em vulgui fer qualsevol comentari, que es posi en contacte amb mi al mail: 
roser.tecnologies@gmail.com 
Si algun dia es preveu alguna guàrdia a algun curs de 1r en què no hi ha feina prevista i hi ha 
alguna aula d’informàtica lliure, també em podeu trucar per tal que pugui venir jo a fer la 
guàrdia i conduir-los en la utilització del bloc. Em podeu localitzar al telèfon: 6462XXXXX. 
 
Moltíssimes gràcies!! 
Roser Alsina González 
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El 20 de maig del 2011 es va enviar un missatge a través de la plataforma de missatges de 
l’institut a cadascun dels alumnes, recordant l’existència del bloc, escrivint-los l’adreça d’accés 
per si l’havien perdut, i convidant-los a participar-hi.  
Seguidament, i durant les següents setmanes, es van enviar missatges als alumnes que 
s’havien compromès a preparar les entrades pel tema d’avui, a mode de recordatori. 
 
Periòdicament s’ha anat comprovant si hi havia comentaris nous. 
 

FULL DE SEGUIMENT BLOC    1rA:  am1atots.blogspot.com 
              1rB:  am1btots.blogspot.com 
Data: 
 
Feu una X allà on creieu convenient. Es pot senyalar més d’una resposta per pregunta. 
Els alumnes, en general, han preferit: 

o Fer cometaris a la pàgina principal. 
o Han començat la “Cacera del tresor - terratrèmol i emocions”. 
o No els interessa, han estat perdent el temps. 

Els que han començat la cacera del tresor: 
o S’han trobat amb moltes dificultats. 
o Han treballat i sembla que els ha agradat l’activitat. 
o Han treballat però sembla que no els ha agradat l’activitat. 
o No han treballat gens, no els interessa. 

Personalment penso que: 
o És una bona forma d’aprofitar hores mortes. 
o És necessari familiaritzar els alumnes amb l’ús de la xarxa, i aquest em sembla un 

bon mètode. 
o L’institut no està preparat per desenvolupar feines on line. 
o És una bona manera de treballar la interdisciplinarietat i les TIC. 
o Els alumnes no estan preparats per treballar de forma autònoma, i una activitat així 

requereix més implicació que una guàrdia. 

Com a conclusió final: 
o No m’agradaria que blocs com aquests esdevinguessin el pa de cada dia a partir de 

l’any vinent. 
o Crec que és una experiència molt positiva pels alumnes, que a la xarxa hi ha activitats 

molt interessants, i que estaria bé que cada curs tingués el seu bloc com a plataforma 
de participació i aprofitament d’hores mortes. 

I pel que fa  a la meva matèria: 
o Crec que em podria servir per activitats d’ampliació o síntesi i que seria positiu pels 

alumnes el seu ús. 
o No crec que en fes cap ús específic en la impartició de la meva matèria. 

Observacions, comentaris, o possibles millores: 

 

Moltes gràcies per la col·laboració, 

Roser Alsina González 
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4.9 RECURSOS PER ALIMENTAR LA PLATAFORMA  
 
Per tal de convidar al professorat del centre a continuar amb el projecte, o per fer facilitar-ne la 
implantació a qui li sembli que pot ser una experiència positiva, s’adjunta un llistat de webs on 
es poden trobar activitats per les pàgines acció tutorial i interdisciplinarietat del bloc, o 
qualsevol que sigui la plataforma: 
 
Introducció: 
 

Per entendre què és un PLE (Personal Learning environment)  
http://www.slideshare.net/xsune/jornades-eduurv2011, i veure que no cal esperar a que ens 
formin, només cal estar connectats i crear el nostre propi entorn personal d’aprenentatge. Tal 
com va acabar el Jordi Adell en la conferència de la III jornada Espurna: “ja no estarem mai 
sols, el nostre claustre és el món”. I a partir d’aquí a buscar informació per la xarxa! 

Sobre intel·ligències múltiples en educació hi ha molt material. Començant per la web de 
Núria Alart: http://www.xtec.cat/~nalart/process.htm, i nombroses presentacions que trobem al 
slideshare: http://www.slideshare.net/nalart/im-i-cb-tecnlegs-presentation, i pel seu paral·lelisme 
amb les Competències Bàsiques: http://www.slideshare.net/guestf8d77c2/competncies-
bsiques-i-intelligncies-mltiples-aspectes-comuns,  

I per encomanar entusiasme al professorat es recomanen els següents vídeos del programa 
Redes d’Eduard Punset, que es poden visualitzar des de l’enllaç del seu bloc: 
http://www.redesparalaciencia.com/programas-2011 

 Redes 87: El sistema educativo es anacrónico, Ken Robinson, emès el 13/03/11 

 Redes 89: Los secretos de la creatividad, Ken Robinson, emès el 27/03/11. 

 
 
Acció tutorial: 
 
Des de la pàgina principal del grup IREF (Grup d’Innovació i Recerca per a l’Ensenyament de la 
Filosofia)  < http://www.grupiref.org/> trobarem molts recursos, tant per ser utilitzats com per 
ajudar-nos a crear-ne de nous. 
Cal destacar els programes ja comentats: “pensar amb el cinema”, “pensar amb la pintura”, 
pensar amb la música”, l’ecodiàleg,..i d’altres. 
 
També hi ha llibres que acompanyen l’ensenyament de la filosofia::  
   
Programa: Lògica 
Llibre de l’estudiant: La descoberta de l’Aristòtil Mas 
Manual del professor: Recerca filosòfica 
Nivell educatiu: primer i segon de Secundària 
Autor: M. Lipman 
 
Programa: Ètica i convivència 
Llibre de l’estudiant: Elisa 
Manual del professor: Ètica i convivència 
Nivell educatiu: Tercer i quart de Secundària 
Autor: M. Lipman 
 
Des de la xarxa d’educació de la generalitat de Catalunya: 
http://www.xtec.cat/recursos/filosofia/ 
 
I des del portal Espurn@: www.espurna.cat, es convida al professorat a fer-se membres 
d’aquesta comunitat d’aprenentatge per obrir nous camps d’investigació pel que fa a la pràctica 
docent. Pel recolzament de l’acció tutorial es recomanen, en especials els recursos:  
 
“conte amb valors”:  
http://www.espurna.cat/kalidoscopi/mod/data/view.php?d=13&rid=266 
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“la cita del mes”: 
http://www.espurna.cat/kalidoscopi/file.php/1/CURS_2010_2011/dita/Cita_8.pdf 
 
“Un granet de sorra. Filosofia i kinesiologia”: 
 http://www.espurna.cat/kitxalla/mod/data/view.php?d=18&rid=211 
 
 
Interdisciplinarietat: 
 
Al portal d’Espurna: www.espurna.cat, trobem: 
 
“caceres del tresor”: 
http://www.espurna.cat/kalidoscopi/mod/data/view.php?d=21 
 
“estratègies”(webquest): 
http://www.espurna.cat/kalidoscopi/mod/data/view.php?id=481 
 
Comunitat catalana de webquest: http://sites.google.com/site/webquestcathome/, ofereix un 
munt d’exemples de webquests en diferents idiomes i ordenades segons temàtica. 
 
Webs de docents que ofereixen o redrecen a pàgines on trobar diferents recursos didàctics que 
utilitzen les TIC: 
http://www.carmebarba.cat/ 
http://www.tressisens.net/ 
 
altres organitzacions que treballen i promocionen els recursos TIC a l’escola: 
 
Espiral, Educació i Tecnologia: http://www.ciberespiral.org/ 
 
Internet en el aula, Red social docente para una educación del siglo XXI: 
http://internetaula.ning.com/ 
 
Internet a l’aula des de la xarxa d’ensenyament de la generalitat de Catalunya: 
http://www.xtec.cat/aulanet/ 
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4.10 TEMPS INVERTIT EN L’ELABORACIÓ DEL TFM 
 

Per l’elaboració del present Treball Fi de Màster, s’han necessitat un total de 150 hores de 
feina, dividides per temes en les següents tasques: 
 
50 HORES  TREBALLS PREVIS 

 Definició del projecte, consulta inicial d’informació, converses amb tutor 
de pràctiques, tutor de TFM, definició de la proposta (10h) 

 Recerca d’informació inicial (32h) 
 Estudi del context, recursos i reunions amb Coordinació Pedagògica, 

tutores 1r, tutor TFM (8h) 
 
35 HORES  DESENVOLUPAMENT I PROTOTIP 

 Elaboració del prototip: blocs (23h) 
 Preparació presentació de la plataforma i presentacions als dos cursos 

(7h) 
 Seguiment i tasques de manteniment (5h) 

 
65 HORES  REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA 

 Inclou més hores de recerca d’informació i consulta de bibliografia que 
s’ha anat fent de forma paral·lela a la redacció de la memòria, cosa que 
fa  molt difícil quantificar-les independentment. 

 
150 HORES TOTAL 
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5. RESULTATS 

5.1. ANÀLISI DELS RESULTATS OBTINGUTS 

Tant en el bloc de 1rA, com en el de 1rB hi ha hagut molt poca participació per part de 
l’alumnat. Així com el dia de la presentació es van mostrar força entusiasmats amb el projecte, i 
amb ganes de participar de forma immediata, problemes tècnics no van deixar que tal 
participació quedés plasmada en el bloc, i posteriorment només hi ha hagut algun “hola, hi ha 
algú” en el xat de 1rA, i una alumna que s’ha fet seguidora del bloc, també de 1rA. 
 
A continuació s’analitzen quines raons poden haver comportat tan baixa participació: 
 
 Temporització 
Es considera de vital importància, per a la viabilitat del projecte, que la persona que se’n faci 
responsable estigui en contacte amb l’alumnat mentre duri l’experiència. Justament la setmana 
de la presentació va ser l’última setmana que impartia les classes del Practicum, i l’únic 
contacte amb l’alumnat, a partir d’aleshores, ha estat via mail o la plataforma interna de 
missatges de l’Institut. 
Un dia que s’hi va anar a portar el resultat de les notes a la tutora, alguns alumnes van 
excusar-se que no podien preparar l’entrada al bloc la setmana que els tocava ja que tenien 
molta feina, però que ho farien per la següent setmana.  
També cal dir que l’últim mes i mig de curs és temps de molta feina, tant per alumnes com per 
docents, i que potser no ha estat el millor moment per dur a terme l’experiència. 
 
 Motivació 
Realment ha estat molt innocent pensar que alumnes de primer d’ESO participarien d’activitats 
escolars, a casa, sense que ningú els posi nota, sense que cap dels professors que els avaluen 
els ho demanin, i sense rebre cap altre tipus d’estímul que no fos algun correu de tant en quant. 
Per aconseguir la motivació de l’alumnat s’ha de ser al seu costat, fer-los veure l’obtenció de 
resultats immediats, i que aquests tinguin una clara finalitat.  
 
 Treball en equip entre docents 
Pels mateixos motius que l’alumnat, ha estat molt difícil motivar al professorat.  
Potser ha estat un projecte massa ambiciós: la invasió de l’acció tutorial així com l’intent de dur 
a terme activitats de caire interdisciplinar no han estat molt ben rebudes pel professorat. Vaja, 
ni ben ni mal rebudes, la resposta ha estat, simplement, cordialitat però indiferència. 
Hi ha moltes formes de fer les coses, la pretensió del projecte no ha estat mai la de dir com 
s’haurien de fer, sinó la de provar una forma diferent de fer-les. I per dur a terme aquesta 
experiència, amb un mínim d’èxit, hagués fet falta formar part de l’equip docent, conèixer el 
professorat i/o poder tenir algú que compartís les ganes de dur a terme el prototip del projecte. 
 
 Format de la plataforma 
La decisió d’utilitzar el format bloc potser no ha estat la més encertada per diversos motius.  
En primer lloc cal esmentar el desconeixement de les funcionalitats i sistemes de programació 
dels diferents formats que es podrien escollir. Es va estudiar el tema, però de forma massa 
superficial, ja que calia prendre una ràpida decisió perquè no hi havia massa temps. De fet, els 
problemes tècnics que no van deixar introduir comentaris als alumnes el dia de la presentació 
van ser per culpa del poc domini de l’edició de blocs. En la definició del bloc per defecte, hi ha 
molts controls per evitar que qualsevol pugui fer comentaris, un dels filtres del Blogger és que 
tinguin una adreça gmail, i no va ser el cas de l’alumnat. Per aquest motiu no podien introduir 
els comentaris. Posteriorment es va descobrir que es pot activar de forma que tothom pugui fer 
comentaris, però ja va ser massa tard.  
Un altre motiu és que el bloc obliga al docent a ser l’editor de continguts, ja que no tothom pot 
penjar directament les entrades. Això obliga a que l’alumnat ha d’enviar els continguts per 
correu, per després ser revisats i penjats al bloc, indicant l’alumne o alumnes que els han 
preparat. Aquest procés, a més de ser poc àgil, genera una participació indirecta i en diferit per 
part dels alumnes, cosa que demana una motivació extra per fer-hi aportacions, que ja ha 
quedat clar que els alumnes no han tingut. 
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5.2. PROPOSTES DE MILLORA 

Per obtenir uns millors resultats hagués estat necessari tenir la plataforma elaborada a la 
vegada que es començaven les classes del Practicum. D’aquesta forma s’hagués pogut 
tenir una relació, com a mínim setmanal, directa amb l’alumnat, per tal d’anar-los engrescant a 
participar.  
 
En tenir més temps per actuar, potser s’haguessin pogut demanar dues sessions de tutoria, 
una per presentar i explicar la plataforma, i una altre per fer-los treballar el recurs del bloc. En 
aquest cas no ha estat possible, ja que els quedaven poques sessions i molta feina per fer.  
En la presentació de 1rB, com hi va haver poca participació, va quedar temps per treballar una 
mica el recurs de tutoria, però, com ja s’ha comentat, els problemes tècnics no van permetre 
que es desenvolupés l’activitat de forma satisfactòria. També cal dir que la sessió no estava 
preparada per fer una classe de tutoria, cosa que es va notar.. 
 
També s’hagués hagut de fer una prova dels sistemes informàtics de l’institut, i de com 
responien als recursos del bloc. En el cas del “conte amb valors”, s’hagués pogut imprimir en 
paper les parts necessàries per ser treballades a classe, i potser també s’hagués pogut 
solucionar el tema de la introducció de comentaris abans de la sessió de presentació. 
Es desconeix si “la cacera del tresor” també comportaria problemes amb la xarxa, o no, però en 
cas d’anar molt lent, també hi ha parts que es podrien imprimir, i utilitzar Internet només per la 
recerca, que com sol ser individual, també es podria fer a casa, entre sessió i sessió. 
El fet d’anar 3 cops per setmana a l’institut també hagués permès estar al cas de guàrdies, o 
possibles sortides de professors de primer amb altres cursos, i poder programar alguna 
sessió de treball interdisciplinari. 
 
En cas de voler dur a terme l’experiència en una altre ocasió: 
 
Es recomana ser tutor del grup amb qui es vol provar, ja que així es pot enfocar els temes des 
de classe de tutoria i fer un seguiment setmanal de la participació, i, fins i tot fer alguna classe, 
de tant en tant, o de forma periòdica, a l’aula d’informàtica. 
Generalment els tutors de grup imparteixen alguna altre matèria amb el mateix grup, així que 
des d’aquesta, es podria treballar l’activitat interdisciplinar. 
 
També seria important comptar amb companys partidaris de desenvolupar aquest tipus 
d’activitats, dins l’equip docent del curs. D’aquesta manera es treballaria en equip, i els 
alumnes veurien que no es tracte d’un idea aïllada d’algú, sinó que hi ha unes intencions 
comuns per part del professorat. La millor manera d’ensenyar és amb l’exemple, els docents 
som referents, i per demanar-los que treballin en equip, és important que vegin com es fa, la 
riquesa que aporta, i com pot ser d’engrescador i, i fins i tot divertit, el treball col·laboratiu. 
 
Generalment les millores vénen d’una iniciativa  individual que passa a l’acció i encomana a un 
petit nucli, fins que, poc a poc va encomanant l’entusiasme a més gent fins a ser completament 
instaurada. 
 
A la vegada caldria que, ja sigui la tutora, algun altre membre de l’equip docent, o més d’un 
potser en forma de comissió, s’encarregui d’estar al dia dels recursos que hi ha per 
alimentar la plataforma. Trimestralment, cal buscar un recurs o dos d’activitats 
interdisciplinaries, i mensualment, s’han d’anar renovant o ampliant els recursos de tutoria.  
Una bona forma d’estar al dia és formant part d’alguna comunitat d’aprenentatge, tipus 
espurn@, ciberespiral... i col·laborar amb l’elaboració de material didàctic per compartir. 
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6. CONCLUSIONS 

Una exhaustiva investigació prèvia dota el projecte de credibilitat, i, malgrat els resultats 
obtinguts de l’experiència del prototip, es continua defensant el possible èxit de la seva 
aplicació en d’altres circumstàncies. 
La motivació primera del projecte ha estat la de poder deixar al centre una eina TIC a l’abast de 
tothom. 
Els resultats obtinguts no es poden considerar com a prova fiable per dictaminar la viabilitat del 
projecte, per la distància que separa l’autora tant de la realitat de l’alumnat com del centre, així 
com per la poca disponibilitat del personal del centre.  
 
Es vol evitar que se’n faci una lectura abusiva, pensant que es tracta d’una eina que envaeix el 
radi d’acció dels docents del centre. Contràriament, vol ser, simplement, un marc on s’exposen 
alguns exemples d’un ventall de recursos existents i utilitzats en altres centres amb èxit, per tal 
que els coneguin i, poc a poc, en cas que en comparteixin els objectius, els puguin utilitzar com 
a complement per impartir les seves matèries. 
 
La creació d’una eina Tic per aproximar-se a la realitat de l’alumnat (web, bolc, facebook,..), 
que planteja activitats de caire interdisciplinar, precisa, únicament, que algun dels membres 
d’un equip docent (especialment el tutor o tutora) estiguin interessats en dur a terme el 
projecte. I, un cop en marxa, pel simple contacte col·lateral, és molt probable que s’encomani 
l’entusiasme a la resta o part del professorat involucrat. 
 
La nova societat del coneixement demana una resposta educativa, i la clau està en el 
professorat. El desenvolupament professional del docent és un tema molt complex, però que 
determina l’èxit de qualsevol proposta d’innovació. La resiliència, el saber mirar endarrere per 
poder anar endavant, és una qüestió vital en la professió d’educador. Estem parlant d’un tema 
ètic i moral: la docència és una professió massa important pels efectes determinants que 
comporta sobre tercers, i no pot ser desenvolupada sense entusiasme i mirant el rellotge. 
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Què és un PLE? <http://www.slideshare.net/xsune/jornades-eduurv2011> (consulta: abril 2011) 
 
Natius Digitals:< http://www.nativos-digitales.com.ar/?p=138 >(consulta: juny 2011) 
 
Aprenentatge a través de la xarxa: <http://www.invisiblelearning.com/es/> (consulta: juny 2011) 
 



Plataforma interdisciplinar pel desenvolupament del pensament crític, autònom i respectuós  42 
 

8. ANNEXOS 
 

Per evitar mostrar dades de caràcter personal que puguin vulnerar la llei de protecció de dades 
en la redacció de la present memòria, s’adjunten, a mode d’annex no publicable, la següent 
compilació d’annexos que es consideren adequats per completar la informació de la memòria. 
 
Tots ells es poden consultar a Internet, per la qual cosa s’adjunta el link corresponent per si així 
se’n pot facilitar l’accés a qui hi estigui interessat. 
 
Annex 1   
 “Aspectes comuns entre la teoria de les intel·ligències múltiples i les competències bàsiques” – 
Quadre adjunt Elaborat per Núria Alart, Curs 2007-08 
<http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/documentscompetencies/Competencies_i_Intel_ligencie
s_1_.pdf> 
 
Annex 2 
Filosofia 3/18 – “pensar amb el cinema” 
<http://www.grupiref.org/cat/pensar-amb-el-cinema.htm> 
 
Annex 3 
Filosofia 3/18 – “pensar amb la pintura” 
<http://www.grupiref.org/cat/pensar-amb-la-pintura.htm> 
 
Annex 4 
Espurn@ - conte amb valors: “El millor clavell” 
< http://en.calameo.com/books/000089677d28faa2f0aa3> 
 
Annex 5 
Espurn@ - conte amb valors: “L’entrepà de llonganissa” 
<http://en.calameo.com/books/000089677117bc40791d3> 
 
Annex 6 
Espurn@ - cacera del tresor: “terratrèmol i emocions” 
<https://sites.google.com/site/terratremol11/> 
 
Annex 7 
Exemple de webquest: “anem a investigar”  
<https://sites.google.com/site/propietatsdelamateria/> 
 
Annex 8 
Presentació de la plataforma als alumnes: “La tecnologia, el nostre medi” 
<http://www.slideshare.net/rag263/la-tecnologia-el-nostre-medi-7832409?from=ss_embed> 


