
Aprendre de l’aula: aprendre a indagar

O LG A  EST E V E

U P F

P R O F ES S OR A J U B I L A DA



Comencem amb un petit experiment

Motivació de 
l’alumnat

Ensenyament-
aprenentatge
competencial

Autonomía de 
l’alumnat

Gestió de l’aula

L’avaluació dels
aprenentatges

Preguntes de reflexió

1. Quin àmbit educatiu dels llistats us
resulta més problemàtic i voldríeu
treballar a fons?

2. Per què us resulta problemàtic?

3. Podeu aportar un exemple concret
d’alguna actuació a l’aula que
evidenciï la problemàtica?



Seguim ….

Una altra pregunta de 
reflexió

Com entenc jo l’àmbit
seleccionat?



Com hauríem de continuar?

Ara ens preguntaríem

Com entenen els altres
l’àmbit seleccionat?

Altres docents



Ara ens preguntaríem

Com entenen els altres
l’àmbit seleccionat?



Un cop escoltada la veu d’altres iguals i dels
experts …

… hauríem de revisar la
nostra manera de
pensar i fer a la llum
dels aspectes i
conceptes treballats!

La metàfora del còctel



Intercanvieu les vostres reflexions amb dos docents
més i torneu al vostre mapa mental inicial ….

En què us ha enriquit
les reflexions dels
altres? Amplieu el
vostre mapa mental!!



Per a què us ha servit aquest petit experiment?



Què pretén demostrar aquest experiment? 



Un procés d’indagació

Intentar arribar al coneixement d'una cosa 
reflexionant-hi i per revisió i anàlisi de 

proves o evidències.

Indagar Revisió o anàlisi
d’evidències?



Versió inicial d’un text, 
corregit per la 
profesora

Revisió inicial individual

Revisió grupal

Un exemple d’anàlisi d’evidències



Un procés d’indagació

Intentar arribar al coneixement d'una cosa 
reflexionant-hi i per revisió de proves o 

evidències.

Indagar De quin tipus de
coneixement
es tracta?



Abans de contestar, una qüestió important

Vosaltres com a docents necessiteu el coneixement teòric
per avançar com a professionals? O només el coneixement
pràctic? Què en penseu?



Coneixement pràctic vs. Coneixement teòric

El saber teòric és
aquell que es
constitueix des de la
finalitat de conèixer i
comprendre la realitat
en profunditat.

El saber pràctic és
aquell que pretén
dirigir l'actuació
humana, obrar i fer.



Una altra manera d’entendre el coneixement

Coneixement pràctic fonamentat



El coneixement pràctic fonamentat fa referència
al tipus de coneixement didàctic i pedagògic creat
per la mateixa persona a partir de l'anàlisi crítica
dels processos que tenen lloc a l’aula i del seu
replantejament justificat.



Tres són les preguntes per a l’anàlisi crítica



1. Què passa exactament a l'aula? Què és positiu i què és
millorable?

2. Per què crec / creim que una activitat o actuació a l’aula és
positiva o no?

3. En quina mesura el que faig / fem a l’aula afavoreix o no 
l’aprenentatge de l’alumnat?

Evidències



Cinc són les preguntes per a un replantejament
justificat



1. Què diuen les veus expertes sobre el que hem observat i que 
s’ha de millorar?

2. Com puc / podem enriquir el que faig / fem a partir de les 
aportacions d’altri i de les veus expertes?



3. Com podem materialitzar la nova mirada que ens han 
proporcionat tot partint de les pròpies activitats?

4. Com i quan podem implementar aquesta materialització a 
l’aula?

5. Quines evidències puc / podem recollir per veure’n l’efecte de 
la nova manera de fer en els aprenentatges de l’alumnat?



Materialització NO vol dir ‘aplicar



APLICAR

Usar o posar en pràctica un coneixement o principi, amb
la finalitat d’aconseguir un determinat objectiu: aplicar 
una llei, unes normes.

Les lleis i les normes són
estàtiques i no s’adapten



PROVAR UNA COSA NOVA
Experimentar una cosa

Quina cosa? Qui la 
construeix? 



Es tracta d’una
reconstrucció creativa

(Stetsenko 2010, 2017)



Sobre la reconstrucció creativa 

1. Ha de realitzar-se a partir d’una 
activitat d’aula que el professorat ja tingui 

preparada

2. El professorat analitza aquesta activitat 
a partir del treball a l’espai de formació.

Cerca en aquest treball tot allò que la 
pugui enriquir de forma realista

4. Finalment, el professorat implicat 
presenta davant d’altres docents del 
centre l’experiència tot explicitant:

- què ha canviat
- com
- per què ho ha canviat d’aquesta 

manera
- quins efectes ha observat en 

l’impacte en l’alumnat. 

3. El professorat experimenta 
l’activitat enriquida a l’aula. Mentre 

l’experimenta va observant i apuntant 
les reaccions de l’alumnat



Anem acabant … 

Recordeu el títol de la 
xerrada?

Aprendre de l’aula: aprendre a indagar



Aprendre de l’aula és aprendre a dur a terme
cicles d’indagació-acció



6. IMPLEMENTAR LA NOVA ACCIÓ 
PEDAGÒGICA A L’AULA / AULES

1. OBSERVAR I PRENDRE 
CONSCIÈNCIA DE LA PRÒPIA 
MANERA DE FER I PENSAR

2. IDENTIFICAR FORTALESES I 
FOCALITZAR EN ÀMBITS DE 

MILLORA

4.CERCAR RESPOSTES TOT 
DEBATINT AMB ALTRES 
IGUALS  I TAMBÉ  EN LA 

TEORIA

5. A PARTIR DE LES RESPOSTES 
TROBADES, CREAR UNA NOVA 

ACCIÓ PEDAGÒGICA I 
FONAMENTAR-LA

CICLE 
D’INDAGACIÓ-ACCIÓ

7.  ANALITZAR ELS EFECTES DE LA 
NOVA ACCIÓ PEDAGÒGICA I TREURE’N 
CONCLUSIONS. MARCAR NOVES LÍNIES 

DE FUTUR

3. ‘ESMICOLAR’  EL SIGNIFICAT 
QUE  CADASCÚ ATORGA A ALLÒ 
QUE S’HA SELECCIONAT COM A 

ÀMBIT DE MILLORA



En què creieu que ens pot beneficiar com a docents 
realitzar cicles d’indagació-acció?



Abans de contestar, parlem d’una qüestió



Ara per ara, què us ajuda més per avançar com a 
docents?

◦ Assistir a un curs pràctic

◦ Assistir a una conferència teórica

◦ Intercanviar experiències amb altres docents

◦ Assistir a jornades amb conferències i tallers

◦ Llegir articles científics

◦ Co-observar la pròpia pràctica i les pràctiques d'altres

◦ Altres??



Desenvolupament profesional vs. formació

Desenvolupament
professional

Formació



………

Saber aprendre contínuament de la pràctica, de 
l’experiència, de l’intercanvi i de la teoria.

Desenvolupament profesional
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El cicle d’indagació-acció en format lineal

Formació 
pròpiament 

dita

TEMPORITZACIÓ
De tres a cinc mesos per al primer cicle



Fem un darrer experiment …..

Després de tot el que hem vist, què faríeu ara si 
teniu problemas amb les metodologies

competencials? Com actuaríeu?



Primer ….



Després escoltaríem la veu d’una persona experta



Pensa en una activitat que fas a l’aula i que creguis 
que és competencial.



Segueix ara els passos següents

1. Pensa en un dels continguts  de la teva activitat.
2. Pregunta’t per a què serveix dominar aquest contingut. 
3. Planteja ara l’objectiu d’aprenentatge a partir de la resposta a la 

pregunta anterior, tot començant la formulació amb l’expressió:  
L’alumne ha de ser capaç de ....

4. Crea ara un context que descrigui una situació real o versemblant que 
obligui l’alumne a utilitzar aquest contingut per resoldre la situació.

5. Un cop creat el context, pensa en els conceptes clau que necessita 
entendre l’estudiant perquè pugui realitzar l’acció de forma competent 
i reeixida.

6. Aquests conceptes serveixen per guiar altres accions? Quines?



Finalment …

+ +



Desenvolupament professional i nivells de coneixement
i de consciència

NIVELL DE GESTALT

NIVELL D’‘ESQUEMA’

NIVELL DE ‘TEORÍA’

Actúo, faig

Què penso? 
Què faig? 
Què veig?

Per què això és així? Per 
què hauria de ser així? 
Per què crec que s’ha de 
fer així?

Korthagen, 2001


