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M’agradaria respondre a dues preguntes..... 
 

a)Què ha canviat? 
 

b) Per què no ha canviat la pràctica  
     de manera suficient? 



a)Què ha canviat? 



 

Gn 
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-1 

0 

+1 

+2 

Fb Mr Ab Mg Jn Jl Ag Sp Nv 

Temps 

Impacte 

Ds Oc 

Inici Primària 

Il·lusió però 

inseguretat 

Trajectòria J (Gener – Desembre, 2014) 

Suport 
direcció 

Conductes  

disruptives 

de “I” & “M” 

Suport  

Coordinadora 

Cicle 

- Fracàs  

alumne 

marginat 

- Ridiculitza  

2 alumnes 

Episodis molt 

violents de “I” 

Entrevista 

Directora 

Nova posició 

de control 

Nova posició 

estratègica 
Èxit  modelatge i cooperació 

Retorna l’estabilitat 

Posició 

de control 

Alguna reacció 

massa autoritària 

Enregistrament, anàlisi 

i publicació de les pràctiques 



 

Inici Primària 

Il·lusió però 

inseguretat 

Conductes  

disruptives 

de “I” & “M” 

Fracàs  alumne 

marginat 

Ridiculitza  2 alumnes 

Episodis molt 

violents de “I” 

1 
Ús de concepcions, procediments i 

actituds de forma no-estratègica 

2 
Necessitat de llegir el nou context  i 

prendre decisions conscients 

METACOGNICIÓ 



Metacognició 
(J. Flavell) 

Representació de l’estat cognitiu-afectiu 

Coneixement  
Metacognitiu 

Habilitats  
Metacognitives 

Experiències 
Metacognitives 

Base Dades 
sobre 

- Persones (jo/altres) 
- Tasques 
- Estratègies 
- Metes 

Experiències     sobre 

- Sentiments 
- Judicis/estimacions 
- Coneixements  
  específic tasca  

Decisions  sobre 

Estratègies 
de 

A. Efklides (2008) 

-  Qüestionar condicions i  
requeriments de la tasca 
- Planificació 
- Supervisió 
- Avaluació resultat 
- Recapitulació 



 
1 

Domini de mètodes d’ensenyament 

centrats en “pensar en veu alta” 

2 
Ensenyar a aprendre, mentre 

ensenyem continguts específics 

INFUSIÓ 

Èxit  modelatge i cooperació 



Pràctica guiada 

Cooperació 

CONTROL  

EXTERN 

Presentació 

Anàlisi/discussió 
Modelat Pràctica autònoma 

CONTROL  

INTERN 

Casos pensament 

Portafolis 

Seqüència en l’ensenyament d’una estratègia d’aprenentatge 

PAUTES  I  

GUIES 



 

DIMENSIONS 

ENSENYAMENT 

“LLIURE DE 

CONTINGUT” 

ENSENYAMENT 

“INFUSIONAT” 

  

Idea de “ment” 

 

  

Els “músculs” de la 

ment com a metàfora 

  

 

  

La idea de “teixit 

elàstic” com a metàfora 

 

  

Influència dels 

continguts 

  

 

Els continguts son 

anecdòtics 

 

No pot pensar-se en el 

buit. Els continguts 

influeixen sobre les 

habilitats cognitives 

  

Organització de 

l'ensenyament 

 

Assignatures 

independents del 

“currículum escolar” 

  

  

 

Assignatures 

dependents del 

“currículum escolar” 

 

  

Transferència 

  

 

Cada alumne 

transfereix les 

estratègies apreses de 

manera espontània 

  

  

 

La transferència s’ha de 

promoure mitjançant la 

seva inclusió a 

l’ensenyament i 

l’avaluació 

 



 
1 

Millorar any darrera any a partir de 

l’anàlisi de les pròpies practiques  

2 

RECERCA 

Enregistrament, anàlisi 

i publicació de les pràctiques 

Recollir evidències de bones 

pràctiques i compartir-les 



 
1 

Aprofitar els incidents per reflexionar i 

canviar 

2 
Aprendre en quin context i per a quins 

objectius activar una posició identitària 

IDENTITAT 

Posició 

d’indulgència 
Nova posició 

de control 

Nova posició 

estratègica 

Posició 

de control 



Docent estratègic 

Contingència 

Presa de decisions conscient i intencional 
ajustada a les condicions del context 

Coneixement  
estratègic 

Quan, com i 
perquè fer què 

Problema local 



Incident crític 

Respostes d’autoprotecció, d’evitació, rebuig, 
agressives, etc., que es “disparen” 

Coneixement 
estratègic 

Quan, com i perquè 
pensar, fer i sentir 
què 

Necessitat d’una 
versió conscient 
pròpia identitat 

Crisi  identitat  

Posicions 
estratègiques Reaccions 

X 

Restaurar   identitat 

Docent estratègic 

Gestor 
continguts 

Avaluador Tutor 

Instructor 

Gestor 
conductes 



b) Per què no ha canviat la pràctica 
de manera suficient? 

EL CANVI NO ÉS PROFUND, NO AFECTE A LA IDENTITAT 
PROFESSIONAL DEL DOCENT (I A D’ALTRES AGENTS EDUCATIUS) 

EL CANVI SUPOSA FEINA, RISCOS I POQUES AVANTATGES 

NO ES CONSIDERA MATÈRIA DE NINGÚ I NINGÚ HO ENSENYA 
I AVALUA 



.... aprenent  la pròpia disciplina. 

.... consensuant els procediments  a ensenyar dins el centre 

.... ensenyant estratègies als alumnes 

..... enregistrant  i analitzant  el que fas per millorar-ho 

..... elaborant productes  per ensenyar-ho 

..... connectant  amb altres per compartir-ho i optimitzar-ho 

...... construint versions de la pròpia identitat per afrontar reptes 

Implica SER ESTRATÈGIC… 
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