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CAPÍTOL 1: Introducció
En el marc de la celebració dels 800 anys de la fundació de l’Orde de la Mercè i
després de més de 150 anys de tradició educativa dels nostres centres,
presentem amb alegria a la nostra comunitat educativa un model pedagògic
renovat i posat al dia.
La Fundació Educativa La Mercè (FEM) agrupa actualment el Colegio Nuestra
Señora de la Merced de Saragossa, el Col·legi La Mercè de Martorell, el Col·legi
Mare de Déu de la Mercè de Sant Feliu de Llobregat i el Colegio Mercedes de
Santander. Fou creada l’any 2005 amb la finalitat de potenciar la col·laboració
entre els col·legis de l’Institut de Religioses de Nostra Senyora de la Mercè de
Barcelona i afavorir el servei educatiu basat en un projecte cristià i mercedari
que aquests centres ofereixen a la societat. Aquesta iniciativa, d’acord també
amb les exigències que implica educar en un entorn complex, mostra el
compromís amb la infància i l’adolescència que sempre ens ha caracteritzat.
Una societat globalitzada i en procés de canvi continu planteja reptes i
oportunitats diferents dels que hi havia en èpoques anteriors. La intel·ligència
creativa i innovadora ha de ser la font de riquesa de la societat moderna, que
busca que les persones siguin competents, felices, lliures, responsables i
compromeses. L’educació és un agent fonamental de construcció de la societat
i, per això, l’escola ha de transformar-se en dos sentits: abandonant alguns
enfocaments i esquemes del passat i optant decididament per dotar l’alumnat
de noves competències imprescindibles per fer front a les grans transformacions
que es perfilen a l’horitzó.
Tirar endavant la missió educativa de la Fundació Educativa la Mercè implica una
reflexió serena, profunda i sistemàtica sobre el nostre model educatiu amb la
finalitat d’introduir-hi canvis que ens permetin actualitzar i millorar la pràctica
quotidiana, que ens ajudin a passar d’un model que transmet coneixement a un
altre que genera coneixement dins del procés d’ensenyament-aprenentatge. La
reflexió sobre el model educatiu es dirigeix prioritàriament a aconseguir que
l’alumnat assoleixi els coneixements bàsics, actualitzats i rellevants, i
desenvolupi les competències, actituds i valors que s’expressen en el document
anomenat perfil de l’alumnat i que es destil·len del nostre caràcter propi. Es
tracta d’una reflexió que parteix de l’equip docent i de la riquesa multiforme de
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la seva pràctica i reflexió quotidianes, una reflexió que pretén estimular la seva
labor i que, de diverses maneres, ha d’arribar a tota la comunitat educativa.
El document resultant d’aquesta reflexió és aquest model pedagògic de la FEM,
que aplega les opcions educatives fonamentals dels nostres centres. Ha de ser
una guia que cadascun dels nostres col·legis segueixi per tal d’implementar una
educació d’acord amb el que la societat del nostre temps necessita, una educació
que mira sempre cap al futur i en la qual els valors de l’Evangeli configuren la
nostra pràctica diària i la nostra contribució a una societat més justa.
La presentació d’aquest document guia no hauria estat possible sense l’esforç i
la col·laboració del professorat i dels equips directius dels col·legis. El procés de
redacció s’inicià el curs 2015-2016 amb la creació d’una comissió pedagògica
encarregada d’elaborar un document base. En aquesta comissió hi participaren
disset docents dels cinc col·legis que integraven la Fundació en aquell moment,
i es buscava la representació de les diferents etapes i àrees; a més, hi participaren
també l’equip rector de la FEM i diversos experts de la FPCEE Blanquerna
(Universitat Ramon Llull). En concret, aquestes eren les persones que integraren
la comissió, i aprofitem per agrair-los l’esforç que han fet: Zaira Álvarez Vicente,
Montse Ariza Celma, Sole Guevara Agüero i Laia Laborda Clopas del Col·legi La
Mercè de Martorell; Alberto López Angoy i Pilar Millán Muñoz del Colegio
Nuestra Señora de la Merced de Saragossa; Eva Ladevesa Sánchez, David Sales
Asensio i Meritxell Soler Boada del Col·legi La Mercè de Barcelona; Óscar
Escobar Pàmies, Vicente Escobedo Navarro, Marta Planas Queralt i Marc Vila
Amigó del Col·legi Mare de Déu de la Mercè de Sant Feliu de Llobregat;
Inmaculada González Gandarillas, Ana Simón-Altuna Ruiz i Delia Villafáñez
Martínez del Colegio Mercedes de Santander; M. Núria González i Magda Pujol
de la FEM; i finalment, per part de la FPCEE Blanquerna, Lorena Becerril, Carme
Flores, Eva Liesa, Miquel À. Prats i Jordi Longás, que coordinà el projecte.
Es van dedicar moltes hores d’estudi i sessions de treball per discutir
enfocaments, contrastar les opcions plantejades amb la realitat dels col·legis i
elaborar una proposta que entenem que és inclusiva i suggeridora. Fou un
procés d’investigació, estudi i intercanvi d’opinions enriquidor i motivador, el
producte final del qual fou presentat a les comunitats educatives de cada col·legi
perquè el discutissin i en fessin l’aprovació final. És una satisfacció compartida
donar a conèixer, durant el curs 2018-2019, aquest model, mostra del ferm
compromís educatiu dels nostres equips educatius.
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En aquest document es defineixen les línies pedagògiques orientades a assolir
el perfil de l’alumnat que volem contribuir a educar, així com els objectius
bàsics i les prioritats que concretaran l’acció educativa del centre en el dia a dia.
També s’especifica el perfil del professorat que la FEM necessita, un aspecte
imprescindible per dur a terme el model pedagògic que proposem, i alhora una
referència estimulant per a tots els educadors i educadores que integrem aquest
gran projecte.
La proposta pedagògica que cada col·legi ha de desenvolupar no pot ser estàtica,
atès que la formació i la millora continuada formen part intrínseca de l’educació.
Tota la comunitat escolar es veurà implicada en la formació sobre els eixos
fonamentals del model pedagògic: treball competencial, atenció a la diversitat,
plurilingüisme, noves metodologies, ús de les TIC, benestar emocional,
col·laboració amb altres centres i institucions, relació família-escola i innovació
educativa. Perquè el model pedagògic continuï essent un instrument viu, són
imprescindibles els processos d’avaluació i millora continuades que ens apropin
cada cop més a l’excel·lència educativa. Alhora, cal no oblidar que, perquè tot
això sigui possible, es necessita la implicació i compromís del professorat, de
l’alumnat i de les famílies.
El desenvolupament diari a les nostres aules del model pedagògic de la FEM
constitueix l’única expressió fefaent de la nostra identitat i carisma. Per això,
aquesta pràctica ha de ser la identificació de la nostra comunitat escolar com a
tal i la nostra autèntica imatge corporativa. La projecció social que podem tenir
és, en definitiva, la nostra humil però obstinada contribució al creixement de les
persones i a la millora de la societat.
Confiem plenament que aquest model pedagògic serà acollit per tots –docents,
PAS, alumnat i famílies- com una oportunitat de creixement i de millora. Els
instem, i ens instem a tots nosaltres, a esforçar-nos per fer-ho realitat amb
il·lusió.
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CAPÍTOL 2: Model d’educació integral de les
escoles FEM
En aquest capítol s’expliciten les bases teòriques que sustenten el model pedagògic, guia de
l’acció educativa als col·legis de la FEM, i que posteriorment es despleguen amb major detall
en els capítols següents. Concretament, es presenten les principals directrius fundacionals que
conformen el caràcter propi de l’educació de la FEM, i els principis que regeixen el projecte
educatiu. També, com a conseqüència d’aquests plantejaments, es descriuen el perfils
desitjables de l’alumnat, un cop finalitzada la seva escolarització als nostres centres, i de l’equip
docent que el farà possible, i finalment es presenten algunes directrius bàsiques que han de
guiar l’organització escolar.

2.1.- Caràcter propi de l’educació de la Fundació Educativa la
Mercè (FEM): bases de la nostra identitat
El projecte pedagògic de les escoles de la FEM, com a escoles cristianes, té les
arrels en l’Evangeli de Jesús. Concretament, la tradició mercedària es remunta al
segle XIII, quan Pere Nolasc, fundador de l’Orde de la Mercè, se sentí interpel·lat
per la mirada solidària i compassiva de Jesucrist cap a l’ésser humà captiu i
entregà la seva vida per l’alliberament de les persones. Posteriorment, ja al segle
XIX, Lutgarda Mas recollí i interpretà aquest llegat, per respondre davant de la
situació d’esclavitud i sotmetiment de les dones de classe obrera del seu temps
per falta d’accés a l’escola, i culminà el seu compromís amb la fundació l’any
1860 de la Comunitat de Religioses de Nostra Senyora de la Mercè.
Des d’aquesta sensibilitat, el caràcter propi de les escoles de la FEM explicita la
missió alliberadora de l’educació i afirma el valor sagrat de cada ésser humà,
entenent que en la mesura en què la persona és més lliure la seva vida augmenta
en plenitud. Per això, la persona, totes les persones, són el centre del treball
diari a l’escola.
En conseqüència, la identitat del projecte educatiu pot resumir-se en els
següents grans eixos, que actuen com a axiomes o finalitats comunes dels
membres de la comunitat educativa:
• El projecte educatiu de les escoles de la FEM vol contribuir explícitament a
la formació de persones felices, crítiques, competents i conscients de la
realitat que els ha tocat viure. Amb aquest objectiu, les persones reben un
tracte just i digne i aprenen a tractar els altres amb dignitat i justícia.
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• El projecte educatiu de les escoles de la FEM vol contribuir explícitament a
una formació científica, tècnica, humanística i artística de qualitat, resultat de
la inquietud permanent d’innovació i d’avenç pedagògic.
• El projecte educatiu de les escoles de la FEM vol contribuir explícitament a
la formació de persones lliures, arrelades a la comunitat, coneixedores de la
cultura local, i implicades en la construcció d’un món sense cap esclavitud i
amb oportunitats per a tothom.
• El projecte educatiu de les escoles de la FEM vol contribuir explícitament a
la formació de persones que després d’escolaritzar-se als nostres centres
hagin interioritzat el sentit més profund de la llibertat.
Per aconseguir tot això, l’orientació pedagògica de les escoles de la FEM
selecciona intencionadament les opcions desenvolupades en aquest model
educatiu, el qual haurà de contextualitzar-se en el projecte educatiu específic i
en el pla anual de treball de cada centre, on s’explicitaran les accions orientades
a desenvolupar el perfil de l’alumnat, procurant tenir en compte el seu caràcter
transversal i holístic del model educatiu. Així mateix, hauran de buscar-se
sistemes d’avaluació que permetin veure el grau d’evolució/integració de tots
aquests valors en cadascun dels nostres alumnes i les nostres alumnes.

2.2.- Principis rectors del model pedagògic
Considerant la missió i els valors que defineix el caràcter propi de les escoles
de la FEM i la necessitat de transferir-los a un projecte educatiu actualitzat,
segons les necessitats socials i els avenços del coneixement a l’entorn de
l’educació i l’aprenentatge, el model pedagògic proposat es guia pels principis
rectors que es descriuen a continuació.
1. Els alumnes i les alumnes són el centre del projecte educatiu: Considerem
que són el centre del projecte educatiu i en reconeixem la singularitat i la
màxima dignitat, en adhesió explícita als Drets de l’Infant (UNICEF, 2006).
2. Educació integral: Desenvolupem de forma integrada les dimensions
fisicobiològiques, psicològiques (emocionals i cognitives), socials i
espirituals.
3. Educació de la interioritat: Eduquem la dimensió espiritual de la persona,
ajudant a buscar el sentit de l’existència en la Bona Nova de Jesús.

Model Pedagògic

4. Educació per a la llibertat: L’acció educativa s’orienta a formar persones
lliures, autònomes, crítiques i disposades a comprometre’s pels altres.
5. Desenvolupament de competències: Busquem desenvolupar les
competències personals de cada alumne i cada alumna i estimular que sigui
protagonista en la construcció de la seva trajectòria vital.
6. Educació per al compromís social: Promovem el compromís amb la justícia i
la solidaritat, començant per l’entorn proper i el desenvolupament de la
plena ciutadania.
7. Atenció als més vulnerables: L’atenció a les necessitats de totes les famílies,
especialment les que són més vulnerables, s’expressa en el ferm compromís
d’educació en i des de la diversitat.
8. Comunitat educativa: La comunitat educativa està integrada per alumnes,
famílies, docents, personal d’administració i serveis i altres col·laboradors i
col·laboradores, compromesos amb l’exercici coresponsable de la missió
educativa.
9. Compromesos amb el benestar psicosocial: Considerem que el benestar a
l’escola ha de ser condició i resultat d’una manera de ser i de relacionar-se
preocupada per l’acollida, el respecte i la cura de l’altre.
10. La innovació com a senyal d’identitat: El compromís d’educar per al futur en
el marc dels canvis socials i tecnològics que caracteritzen el segle XXI
cristal·litza en un projecte educatiu dinàmic que valora la importància de
proporcionar, en el present, experiències humanitzadores i de creixement
personal.

2.3.- Ensenyar i aprendre al segle XXI: fonaments per a la
innovació.
Els principis psicopedagògics que guien la pràctica educativa i els processos
d’innovació han de fonamentar-se a partir dels resultats obtinguts en la
investigació educativa. La publicació de Dumont, Istance i Benavides (2010),
editada per l’OCDE, explora la naturalesa de l’aprenentatge a través de la
cognició, l’emoció i la biologia a partir de l’anàlisi de les implicacions educatives
que tenen aquestes àrees en diferents entorns d’aprenentatge. Aquest treball
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assenta les bases actuals de l’ensenyament-aprenentatge i sintetitza en set
principis transversals una proposta d’acció educativa al segle XXI
internacionalment acceptada.

2.3.1. Els alumnes i les alumnes són el centre de l’aprenentatge.
La creació d’entorns d’aprenentatge efectius reconeix que els alumnes i les
alumnes són els protagonistes i busca estimular-ne el compromís actiu, ajudantlos a comprendre la seva pròpia activitat com a alumnes.
Assumir aquest principi té una sèrie d’implicacions:
• Plantejar activitats d’aprenentatge autèntiques, que impliquin l’anàlisi de
casos o la resolució de problemes funcionals, propers a la realitat de
l’alumnat.
• Donar veu a l’alumnat a l’aula, sense jutjar, posant en valor totes les idees
que exposin i ajudant-los, si cal, a analitzar-ne la conveniència.
• Assegurar que l’equip docent té la ment oberta i recull les diferents opcions
i interrogants que es generen a l’aula.
• Fomentar el pensament crític, autònom i reflexiu, en lloc d’una posició
passiva davant del coneixement.
• Fomentar el pensament creatiu de l’alumnat. Entenem per pensament
creatiu la capacitat de visualitzar diferents opcions de resolució davant d’una
tasca, situació o repte i de dur a terme, de manera justificada, la que es
considera més adequada a partir de les habilitats o estratègies de cadascú.
Comprendre i desenvolupar aquest principi és fonamental des de les primeres
etapes de l’educació infantil perquè l’alumnat progressivament vagi guanyant en
autonomia i compromís cap a l’aprenentatge. És cabdal, doncs, que aquest
principi inspiri els processos d’ensenyament-aprenentatge i l’organització de la
vida quotidiana.

2.3.2. L’aprenentatge és de naturalesa social.
És fonamental reconèixer la naturalesa social del procés d’aprenentatge i
fomentar activament l’aprenentatge cooperatiu ben organitzat. Aquest principi
té una sèrie d’implicacions vinculades també a la motivació per a l’aprenentatge.
Situar l’alumne o l’alumna en diferents tipus d’agrupacions en les quals pugui
interactuar amb altres afavoreix les ganes d’aprendre, a més de permetre
treballar explícitament habilitats cooperatives i actituds de respecte envers els
altres. Ara bé, pel mer fet de posar algú amb altres persones no s’aconsegueix
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que cooperi de manera immediata, sinó que ha d’aprendre a fer-ho i, per això,
s’han d’ensenyar de manera explícita les habilitats vinculades a la cooperació
(Monereo i Durán, 2002).

2.3.3.

Les emocions són part integral de l’aprenentatge.

En l’entorn d’aprenentatge és fonamental que l’equip docent estigui en sintonia
amb les motivacions de l’alumnat i amb el paper clau que tenen les emocions en
l’obtenció de resultats.
La neurobiologia ha confirmat que l’assoliment de resultats està vinculat al
desenvolupament d’emocions positives i que aquestes emocions són la base de
la motivació cap a l’aprenentatge. L’equip docent té un paper fonamental en la
detecció de les emocions que es generen en els processos d’ensenyamentaprenentatge. S’han de promoure situacions d’èxit a l’escola en les quals
l’alumnat se senti competent per aprendre. Per això, el plantejament d’uns
objectius assequibles és una estratègia bàsica i fonamental (American
Psychological Association, 2015).
Al seu torn, cal promoure un clima positiu a l’aula que faciliti l’aprenentatge. El
respecte envers les persones i l’entorn és clau per aconseguir un clima d’aula
que afavoreixi la motivació i la cohesió social entre l’alumnat. Aquest clima es
construeix sobre la base d’unes bones relacions interpersonals. L’actitud oberta,
flexible i dialogant per part de l’equip docent és una condició necessària per
afavorir un bon clima. D’altra banda, el professorat ha de promoure i exigir
comportaments de respecte mutu i de col·laboració amb els companys i
companyes.
L’atenció a les relacions interpersonals a l’aula ha de tenir en compte:
• Un clima d’aula acollidor i participatiu.
• El respecte envers l’altre ha de ser un valor i la norma que tothom ha
d’observar a l’aula.
• L’actitud del professorat cap a l’alumnat ha de ser dialogant i negociadora.
• El professorat ha de vetllar perquè entre els alumnes i les alumnes es
practiqui el diàleg i la negociació.
• Les activitats de l’aula han d’afavorir la cooperació entre l’alumnat i la
construcció conjunta de coneixement.
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• El professorat ha d’establir relacions positives amb les famílies i amb la resta
de membres de l’equip docent.

2.3.4.

L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals de
cada alumne i alumna i els seus coneixements previs.

Tota diversitat implica un repte i, per tant, caldrà fer una gestió específica de
centre i d’aula per aconseguir la màxima equitat en l’assoliment de resultats i per
assegurar que la diversitat es visqui amb normalitat i de manera positiva. Booth
i Ainscow (2015) desenvolupen una guia específica d’indicadors per analitzar la
cultura, les polítiques i les pràctiques d’aula coherents amb el model d’una
educació inclusiva. D’acord amb aquests autors, es proposa actuar en tres àmbits
de l’organització:
• Crear cultures inclusives: afavorint canvis en l’actitud i en el llenguatge del
centre per fer-lo cada cop més inclusiu, ni sexista ni segregador.
• Aplicar polítiques inclusives: modificant l’estructura organitzativa pel que fa
a l’atenció a la diversitat, per tal d’atendre l’alumnat amb necessitats
especials i també l’alumnat d’altes capacitats.
• Aplicar pràctiques inclusives: implementant metodologies que afavoreixen la
participació i l’aprenentatge de tot l’alumnat, agrupant els estudiants i les
estudiants de manera heterogènia i fomentant la cooperació entre ells.

2.3.5.

L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge.

L’entorn d’aprenentatge efectiu requereix dissenyar situacions que exigeixin
esforç i desig de superació, però sense que això impliqui una sobrecàrrega
excessiva. Els objectius a curt termini, específics i que plantegen assoliments
moderats, motiven més que no pas els objectius a llarg termini, generals i que
plantegen desafiaments molt exigents (American Psychology Association, 2015).
Partim de la premissa que hem de confiar en els alumnes i les alumnes per
aconseguir que creguin en si mateixos i en les seves possibilitats. Com a docents,
els plantegem uns objectius a curt termini que hem de presentar de forma
progressiva, pautada i gradual d’acord amb la seva edat i les seves competències.
Els objectius que cal aconseguir a curt termini han de ser senzills, clars, pròxim
i fàcils de visualitzar, d’aquesta manera afavorim l’esforç de l’alumnat davant de
les tasques.
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2.3.6.

L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge.

Explicitar expectatives clares i aplicar estratègies d’avaluació coherents afavoreix
l’aprenentatge. En aquest sentit, convé insistir en la importància del feedback o
retorn formatiu que aporta l’avaluació, perquè constitueix una contribució molt
eficaç a l’aprenentatge.
El coneixement de la modalitat d’avaluació és l’aspecte més rellevant en les
decisions que pren l’alumnat sobre l’aprenentatge i l’estudi (Castelló, 2009). Així
doncs, és l’avaluació, més que no pas els objectius o intencions del currículum,
la que dirigeix les decisions de l’alumnat. En aquest sentit, l’error forma part de
l’aprenentatge quan en lloc de penalitzar-lo serveix per reflexionar-hi i per
adequar les estratègies que permetran evitar-lo en el futur.
Les activitats d’avaluació competencials tenen una sèrie de característiques:
• Parteixen d’una situació-problema, propera als interessos i motivacions de
l’alumnat, i que es poden trobar en la seva vida quotidiana.
• Demanen que l’alumnat planifiqui o anticipi les decisions i accions i, per tant,
permeten valorar el procés de raonament que duen a terme.
• Inclouen diferents maneres de representar la informació (text, gràfics,
símbols, mapes, taules, etc.).
• Requereixen l’ús integrat de coneixements d’una o diverses àrees.
• Requereixen també, per ser resoltes, habilitats cognitives de nivells superiors
(analitzar, interpretar, justificar, valorar, argumentar, crear, etc.).
• Plantegen una tasca o pregunta el destinatari de la qual no és el mateix
docent.
• Són diferents de les que s’han emprat en el procés d’ensenyamentaprenentatge però són coherents amb el que s’ha treballat a l’aula.
• Admeten la possibilitat de ser desenvolupades amb flexibilitat o sense límit
de temps.
• Poden ser desenvolupades per l’alumnat amb l’ús de tot el material de suport
i consulta que tingui a l’abast, és a dir, en les condicions en què habitualment
es resoldria una situació o problema similar a la vida quotidiana.
Els instruments d’avaluació han de ser variats i no pas centrats exclusivament en
proves escrites al final dels processos d’aprenentatge. Els exàmens, a més de la
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pressió que impliquen, poden no reflectir el coneixement real de l’alumnat, o
bé reflectir coneixements poc significatius. Els instruments d’avaluació més
eficaços tenen les característiques següents:
• Faciliten elements de reflexió sobre com s’aprèn i com es resol una tasca
concreta, i aporten eines que l’alumnat anirà incorporant progressivament
fins a aconseguir finalment certa autonomia en l’aprenentatge.
• Acompanyen l’alumnat en l’error, fent-los veure que és una oportunitat de
millora. En aquest context d’error, se’ls poden fer preguntes perquè arribin
per si mateixos a conclusions de millora.
• Són constructius i, per tant, generen confiança. Convé valorar, segons el cas,
si els instrument d’avaluació s’han d’aplicar individualment.
• Aporten algun feedback positiu i acompanyen els alumnes i les alumnes
perquè siguin conscients dels seus punts forts i dels aspectes sobre els quals
hauran de continuar treballant.

2.3.7.

Aprendre és construir connexions horitzontals.

L’entorn d’aprenentatge més efectiu busca promoure la connectivitat
horitzontal entre àrees de coneixement i matèries, així com amb la comunitat i
el món en general. Aprendre és construir connexions horitzontals, superant la
divisió entre disciplines i emprenent accions globals enfocades a les
competències.

2.4.- Perfil de l’alumnat que volem educar
El compromís amb l’educació alliberadora es concreta en un model d’alumnat
que inspira el conjunt de l’acció educativa i es resumeix en el perfil de
competències que definim a continuació.
• Competència comunicativa: L’alumnat és capaç de comprendre i explicar
qualsevol tipus de document escrit, desenvolupant i argumentant les idees,
sentiments i pensaments propis. Complementàriament, ha de ser capaç de
dialogar amb assertivitat, llibertat i respecte, i ha de valorar la lliure expressió
de les altres persones. La comunicació oral i escrita es fa en català, castellà i
anglès, conscients que el domini d’altres llengües proporciona més
oportunitats professionals, enriqueix les relacions interpersonals i permet
apreciar els valors i riqueses d’altres cultures.
• Competència logicomatemàtica: L’alumnat ha desenvolupat el raonament
logicomatemàtic i el mètode científic com a possibilitat d’accés al món de la
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ciència i com a via de resolució de situacions de la vida quotidiana. Pot
emprar els recursos econòmics de manera íntegra, solidària i creativa.
Competència tecnològica: L’alumnat coneix la varietat i el fonament de les
noves tecnologies de la informació i la comunicació, i és capaç de mantenirse al dia de les innovacions tecnològiques i de fer un ús adequat –crític,
alliberador i creatiu– de les xarxes, els recursos i la informació que li
proporcionen.
Competència social i política: L’alumnat ha analitzat els esdeveniments
històrics, socials, polítics, religiosos i culturals del passat per comprendre el
present i comprometre’s amb el progrés autènticament humà d’una societat
que canvia constantment.
Competències de ciutadania i convivència: L’alumnat coneix els seus drets i
deures, el funcionament de la societat i del món, així com les lleis i normes
que regulen la convivència. Al seu torn, és capaç d’exercir una ciutadania
activa, guiada per l’ètica, els valors democràtics i els drets humans en una
societat plural. Així mateix, se sent implicat en la sostenibilitat i la conservació
del medi ambient com a compromís amb la justícia, la pau i la integritat de
la creació, i assumeix la seva responsabilitat envers les generacions futures.
Competència artística: L’alumnat ha desenvolupat les habilitats i la
sensibilitat envers la música i l’art. La formació estètica desperta la seva
capacitat d’expressió i d’admiració per la bellesa. Aprèn a contemplar el món
i cada persona amb tendresa, compassió, misericòrdia i agraïment, la qual
cosa contribueix que s’impliqui en els processos d’alliberament de les
persones més vulnerables.
Autoconeixement i responsabilitat: L’alumnat és conscient de les seves
possibilitats i límits i sap reconèixer els sentiments i emocions que
experimenta. Se sent motivat per millorar cada dia, amb empatia, agraïment,
autenticitat i capacitat de relació. En conseqüència, és capaç de respectar els
altres i comprometre’s en la construcció d’una societat sense cap tipus de
discriminació.
Maduresa emocional i afectiva: Cada alumne i alumna coneix el seu cos i sap
com cuidar-lo a través de la pràctica de l’esport i del manteniment d’uns
hàbits saludables. Ha après a superar les seves pròpies marques, a potenciar
la seva autoestima, a guanyar i a perdre, a valorar els seus assoliments i els
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de les altres persones i a tolerar la frustració. Ha cultivat l’amistat, la lleialtat
i el treball en equip. Ha arribat a la maduresa afectiva pròpia de la seva edat.
• Creativitat i emprenedoria: L’alumnat ha desenvolupat el seu esperit creatiu,
innovador i d’investigació. És capaç de tenir iniciativa per imaginar, planificar
i emprendre projectes personals i professionals amb tenacitat i esperit de
superació davant de les adversitats.
• Espiritualitat i desenvolupament de la interioritat: L’alumnat ha iniciat el seu
propi creixement interior. Coneix els fonaments de diferents religions, i
reconeix i estima els valors de l’Evangeli i de la tradició mercedària. En el seu
procés educatiu adquireix un concepte clar i autèntic de llibertat i interioritza
que l’alliberament total de la persona es fa en la donació de si mateixa en el
servei als altres.

2.5.- Perfil del personal docent i educador de les nostres escoles
La construcció i sosteniment del projecte d’educació de la FEM requereix que
tota l’organització sigui educadora i per això cal un personal docent i personal
d’administració i serveis capaç i compromès amb l’educació alliberadora. De
manera general, el perfil que defineix l’equip professional que treballa a les
escoles FEM és el següent:
• Competències professionals específiques per al desenvolupament de les
tasques pròpies de la funció o lloc de treball assignats.
• Competències socials (habilitats i actitud) per mantenir relacions estables de
respecte i empatia amb els membres de la comunitat educativa.
• Competències i compromís per al treball col·laboratiu i en equip.
• Creativitat i proactivitat per resoldre els desafiaments plantejats a l’escola i
en l’educació, així com per donar suport als processos d’innovació.
• Implicació en el projecte educatiu i en l’educació en valors de la FEM, tant
des de l’acció educadora quotidiana i la àrea específica o lloc de treball propi
de cadascú, com en les accions de tipus transversal o global que es
requereixin.
• Compromís amb l’avaluació interna del centre, la reflexió des de la pràctica i
els processos de millora contínua, incloent-hi l’actualització professional
pròpia.
Més específicament, per a la funció docent es requereix també un perfil
professional caracteritzat per les competències següents:
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• Competències disciplinàries i de disseny/planificació per a la programació
educativa i didàctica de les seqüències d’activitats d’ensenyamentaprenentatge.
• Competències comunicatives i de lideratge per a l’adequada gestió d’aula i
la implementació dels programes educatius i d’ensenyament-aprenentatge
corresponents.
• Competències per avaluar els aprenentatges de l’alumnat i facilitar-los ajudes
pedagògiques d’acord amb les seves necessitats.
• Competències per acompanyar de manera personal l’alumnat i les seves
famílies a l’hora d’orientar el procés educatiu i d’aprenentatge.

2.6.- Bases per a una organització que aprèn i educa
Els centres de la FEM adopten el model d’Escoles que aprenen (Bolívar, 2000;
Gairín, 2000; Santos Guerra, 2000) com a referència per al desenvolupament
continu de l’organització escolar, atès que s’entén que es tracta de la proposta
més coherent amb les necessitats d’innovació educativa i els replantejaments de
la funció social de l’escola al segle XXI.
L’organització ha d’afavorir la implicació activa de tots els seus membres en la
millora contínua, ha de proposar un compromís compartit per al
desenvolupament del projecte educatiu i la consecució de les metes
proposades. L’alineació amb les metes esmentades –a la qual aquest document
ha de contribuir– requereix que estiguin clarament definides i que es
desenvolupin estratègies internes per generar visió i consciència compartides,
així com compromisos que van més enllà de l’acció a l’aula.
Idealment, s’han de continuar estructurant les formes de generar aprenentatge
organitzatiu, com a resultat de la reflexió des de la pràctica i la resolució de
problemes conjuntament. El desenvolupament de l’organització es basa en el
desenvolupament de les persones i en la seva capacitat per incorporar noves
maneres de fer en la institució. Per aquest motiu, els centres han de facilitar
l’aprenentatge de tots els seus membres, sobre la base d’una avaluació
sistemàtica i amb l’obertura a noves experiències. D’aquesta manera,
l’organització es transforma a si mateixa de manera contínua i estratègica.
Hem de considerar que partim d’una llarga tradició com a centres educatius,
amb una elevada orientació al servei de l’alumnat, les famílies i la societat.
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S’acumula una notable capacitat per gestionar amb efectivitat, per la qual cosa el
proper pas de desenvolupament proposa assentar l’organització d’acord amb els
descriptors següents que caracteritzen una escola que aprèn:
• Lideratge pedagògic efectiu, que permeti consolidar les estructures
directives i de delegació i participació.
• Orientació estratègica en la presa de decisions i aplicació de polítiques de
personal (selecció, formació, incentivació, etc.) coherents amb l’estratègia.
• Resolució sistemàtica de problemes.
• Experimentació amb nous enfocaments.
• Aprenentatge a partir de l’experiència, a partir de processos d’avaluació
sistemàtica i de la monitorització de les innovacions.
• Transferència interna del coneixement desenvolupat a l’escola, tant dins del
centre com amb els altres centres de la FEM.
• Obertura cap a l’aprenentatge de bones pràctiques desenvolupades per
altres organitzacions.
Les tècniques d’organització i gestió específiques de l’acció educativa que es
desenvolupen als centres de la FEM compleixen les exigències normatives
dictades per l’administració educativa però procuren evitar fer-ne un ús
merament administratiu o burocràtic. Més aviat es conceben com la forma
concreta i pública d’institucionalitzar els acords sobre les directrius del projecte
educatiu –en les dimensions d’organització, planificació, programació i
avaluació– i de facilitar-ne, així, la gestió i la millora contínua. A més del caràcter
propi i del model pedagògic desenvolupat en aquest document, que inspiren i
pauten l’acció educativa en cada col·legi de la FEM, tots els centres en fan una
adaptació a la seva realitat, i expressen el seu projecte i organització mitjançant
els documents detallats tot seguit:
• Projecte educatiu de centre: marca les directrius i finalitats del col·legi
segons la seva realitat i context, i assumeix el model pedagògic FEM.
• Reglament de règim intern, conegut com a NOFC (Normes d’organització i
funcionament de centre): descriu el repartiment de funcions i
responsabilitats entre els diferents membres de l’equip, i regula els aspectes
normatius i els drets i deures de tots els membres de la comunitat educativa,
així com els procediments sancionadors.
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• Pla estratègic: prioritza estratègies a mitjà termini per reforçar l’organització
i assegurar-se la projecció futura, a partir de l’anàlisi interna de les fortaleses
i debilitats, i a partir de l’anàlisi de les oportunitats i amenaces de l’entorn.
• Projecte curricular de centre: concreta el projecte educatiu mitjançant la
programació dels processos d’ensenyament-aprenentatge i explica com
s’eduquen les competències establertes al currículum. Conté les estratègies
d’atenció a la diversitat, els criteris d’avaluació, el desenvolupament de
projectes transversals i altres activitats educatives. Com a parts derivades del
projecte curricular, destaquen per l’entitat i el pes específic que tenen en el
nostre model pedagògic:
• El projecte plurilingüístic de centre: presenta el projecte general que
explica el tractament de les llengües en totes les etapes educatives i al
centre.
• El pla d’atenció a la diversitat: presenta el conjunt d’actuacions
(adaptacions curriculars, mesures, suports…) orientades a proporcionar
la resposta més ajustada a les necessitats educatives, generals i
particulars, de tot l’alumnat.
• El pla d’acció tutorial: presenta la programació de la classe de tutoria i
del conjunt de l’acció tutorial. Integrat en aquest pla o diferenciat segons
el grau d’estructuració, es presenta també el projecte d’educació
emocional, que preveu les activitats específiques que tenen com a
finalitat l’educació emocional i afectiva de l’alumnat.
• Pla de pastoral: presenta les directrius i el conjunt d’actuacions orientades a
educar l’espiritualitat, suscitar en l’alumnat el sentit de transcendència i
proporcionar experiències de descobriment de la fe cristiana.
• Pla anual: detalla els objectius del curs d’acord amb el pla estratègic i altres
aspectes com l’organització dels espais, del temps i de les activitats que es
fan durant tot l’any, així com les agrupacions d’alumnes i la distribució de
l’equip docent.
• Memòria anual: presenta els resultats i les valoracions del pla anual.
Potenciar la formació continuada del professorat constitueix un repte cabdal a
la nostra Fundació. Comptant sempre amb la implicació i compromís de l’equip
docent, perseguim els objectius següents:
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• Potenciar i consolidar la formació al centre, atès que la implicació dels
claustres en l’actualització professional i la seva contribució en el
desenvolupament dels projectes educatius dels centres són elements clau
per millorar els resultats de l’aprenentatge de l’alumnat.
• Impulsar, potenciar i consolidar la formació del professorat en el treball per
competències bàsiques, base del currículum, i facilitar la difusió i l’intercanvi
de recursos metodològics que afavoreixin els aprenentatges funcionals i la
millora del treball competencial a l’aula.
• Potenciar i consolidar un model compartit d’avaluació de l’acció docent,
basat en l’aprofitament i la transferència, la finalitat del qual és identificar
millores en l’actuació del professorat orientades a l’increment de l’èxit
escolar.
Com a base de la formació continuada i per reforçar les iniciatives específiques
que s’estableixin, l’organització de temps i espais ha de promoure el treball
col·laboratiu entre els membres de l’equip docent i brindar oportunitats perquè
comparteixin coneixement. La millora del projecte educatiu es produirà de
manera automàtica en la mesura que cada centre sigui capaç d’aprofitar al màxim
l’experiència i el saber de tot l’equip docent, en faciliti la transferència en el si
de l’equip i enforteixi la visió de conjunt del procés d’aprenentatge. Generar
dinàmiques internes de debat pedagògic a partir de les necessitats detectades
dona continuïtat al procés formatiu i crea el context idoni perquè les
innovacions a les aules i als centres progressin i es consolidin.

2.7.- Bases per a la gestió de recursos i espais
L’organització dels recursos i espais escolars afavoreix la màxima efectivitat en
els processos d’aprenentatge. En el nostre model, centrat en la construcció i
desenvolupament d’entorns positius i estimulants d’aprenentatge per a tot
l’alumnat, cal assenyalar també la necessitat d’innovar i transformar els ambients.
Es tracta sens dubte d’un procés ja iniciat però costós i lent perquè partim
d’estructures heretades d’una pedagogia del segle anterior i disposem de
recursos limitats.
L’avenç en la construcció de nous ambients i l’enfortiment del projecte educatiu,
centrat en el desenvolupament de competències i en l’educació en valors,
mitjançant l’adequada gestió d’espais i materials, ha de considerar també els
factors d’incertesa que es deriven de l’eclosió de la tecnologia educativa, els
canvis en les necessitats socials i la manera com poden afectar en el futur el
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disseny escolar. En qualsevol escenari sembla cada cop més evident la necessitat
de disposar d’espais i equips flexibles i multifuncionals. Al seu torn, també convé
disposar d’alguns espais específics compartits.
De manera general, i tenint en compte el model pedagògic proposat, poden
establir-se o anticipar-se algunes necessitats comunes a tots els centres. Donarhi resposta, en la mesura del possible, implica ampliar la capacitat d’innovació i
de millora educativa. Les implicacions pel que fa a l’estructura i la inversió que
això demana han de tenir en compte alguns criteris-guia per a la gestió de
recursos i espais.
• Els centres han d’assegurar una bona connectivitat i l’ús de les TIC per donar
suport a l’aprenentatge. Cal disposar d’instal·lacions eficients i equips
actualitzats i suficients. La portabilitat d’aquests equips és un criteri cada cop
més aplicat. En qualsevol cas, cal pensar a afavorir l’equitat en l’accés a les
noves tecnologies, i a fer-ne una adaptació segons les diferents edats i
necessitats.
• El treball cooperatiu i el desenvolupament de projectes ha de facilitar-se
posant a disposició espais amb prou amplitud, amb un mobiliari còmode i
de distribució flexible. És molt convenient també vetllar per les condicions
acústiques i d’il·luminació de les aules per tal de millorar el confort
ambiental.
• Les tendències vers l’aprenentatge a partir de la globalització de matèries i la
transdisciplinarietat, així com les agrupacions entre alumnes de diferents
classes i nivells, també plantegen l’interès de disposar d’espais de concepció
diferent de les aules clàssiques, espais oberts a un ús continu.
• L’escola ha de ser en si mateixa un entorn amable i estimulant, generador de
benestar. El mobiliari ha de ser còmode i adequat als infants i joves actuals,
així com a les necessitats de l’equip professional que treballa al centre. Els
espais són concebuts des de la sobrietat i funcionalitat, per tal de preservar
la seguretat i salut de tots, amb mesures per maximitzar l’ergonomia i
l’aprofitament de la llum natural, i no són necessàriament uniformes.
• Alguns projectes o línies de treball determinats poden requerir espais
específics o multifuncionals de fàcil reconversió. La formació de les
competències artístiques, tecnològiques, creatives o espirituals s’afavoreix
quan l’entorn està especialment dissenyat amb aquesta finalitat.
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• Un criteri fonamental en l’ús dels espais escolars, de per si escassos, és que
se’n faci una amortització i aprofitament màxims. Analitzar les hores d’ús, la
funcionalitat i el rendiment dels recursos existents permetrà optimitzar-los
al màxim.
• La gestió general dels espais escolars ha de ser intencional i ha d’evitar
respondre a un mer objectiu decoratiu. L’ús planificat d’aules i espais
comuns pot facilitar la transferència de bones pràctiques i aprenentatges, i
pot ajudar a estimular la curiositat i el desig d’aprendre.
• L’acció tutorial i la personalització amb tot l’alumnat i les seves famílies es
pot reforçar disposant d’espais i recursos adequats, que també responguin
als criteris de comoditat i respecte.
• Tots els espais del centre han de contribuir a la prevenció de situacions de
risc per a la integritat física i moral de tothom, així com afavorir la discreció i
confidencialitat necessàries en la relació professional.
• Els equips directius i docents han de disposar de la infraestructura suficient
per treballar en equip i afavorir la reflexió des de la pràctica.
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CAPÍTOL 3: Què i com ensenyar i aprendre a
partir del model competencial
En aquest capítol es presenten les bases teòriques i metodològiques del tipus d’ensenyamentaprenentatge que ha de caracteritzar els centres de la FEM. És un capítol clau en aquest model
pedagògic per la repercussió directa que té sobre totes les àrees i l’activitat docent. A més,
aporta fonamentació de forma transversal a altres opcions educatives desenvolupades en els
capítols següents.

3.1.- Les competències com a guia d’aprenentatge
L’escola troba, entre altres desafiaments, la necessitat d’ensenyar a aprendre;
això és, de dotar l’alumnat dels recursos individuals i interpersonals que li
permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge amb autonomia, activant els seus
coneixements i destreses, i resolent els problemes amb garanties d’èxit. Cada
estudiant ha de ser protagonista del seu aprenentatge, prendre’n consciència i
aconseguir un sentiment de competència personal que l’acompanyi al llarg de
la vida. Treballar en aquesta direcció implica, a més, crear un ambient favorable
per a l’aprenentatge, un projecte comú i ajustat al context, i aconseguir el
compromís de la comunitat i els seus agents en l’assoliment d’unes metes
compartides.
En aquest sentit, en la primera dècada del segle XXI han cristal·litzat nombroses
iniciatives internacionals, impulsades per diverses institucions i organismes,
l’interès de les quals s’ha centrat a definir les competències bàsiques i els criteris
per a l’ensenyament-aprenentatge d’aquestes competències (OCDE des del
projecte DeSeCo el 2003; Eurydice el 2002; Comissió Europea el 2003; UNESCO
el 2002; PISA el 2004, etc.).
La Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de
2006, sobre les competències clau per l'aprenentatge permanent (2006/962/CE)
identifica clarament vuit competències essencials per al benestar de les societats
europees, el creixement econòmic i la innovació, i es descriuen els
coneixements, capacitats i actituds essencials que s’hi vinculen. Se’n destaca la
rellevància, així com la necessitat que siguin adquirides en finalitzar
l’ensenyament obligatori. Les vuit competències clau són:
• Comunicació en la llengua materna
• Comunicació en llengües estrangeres
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Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
Competència digital
Aprendre a aprendre
Competències socials i cíviques
Sentit de la iniciativa i esperit d’empresa
Consciència i expressió culturals

La FEM, tenint en compte el seu caràcter propi, afegeix a aquestes
competències la següent:
• Autoconeixement, benestar emocional i espiritualitat-transcendència.
Basant-se en aquestes orientacions europees, el Ministeri d’Educació i cada
comunitat autònoma han fet la seva proposta curricular a partir de les capacitats
(en el cas de l’educació infantil) i les competències (en el cas de la primària i la
secundària) que han de desenvolupar-se als centres educatius de forma
obligatòria. Això ha fet que tots els centres educatius revisin què ha d’aprendre
l’alumnat i com ha d’aprendre, amb les implicacions metodològiques i
avaluatives que comporta. A l’hora de planificar una assignatura, tots els
elements del procés d’ensenyament-aprenentatge han de definir-se tenint en
compte les competències que ha d’adquirir l’alumnat i que han estat
determinades prèviament al pla d’estudis. Cal, per tant, planificar activitats
d’aprenentatge que integrin i desenvolupin totes les dimensions vinculades a les
competències (coneixements, habilitats i actituds), així com oferir una educació
més individualitzada, d’acord amb els diferents ritmes d’aprenentatge. Aquest
enfocament competencial procura que els processos d’ensenyamentaprenentatge facilitin la pràctica i l’experiència, per afavorir així un aprenentatge
significatiu i funcional.
De fet, aconseguir un aprenentatge significatiu requereix establir el màxim de
nexes d’unió entre els nous continguts i el que s’ha après anteriorment. Una
característica de l’aprenentatge per competències és que implica integrar
continguts i seleccionar-ne els aspectes fonamentals. La funcionalitat en
l’aprenentatge suposa l’aplicació dels coneixements en diferents situacions i
contextos. Quan l’alumnat pren consciència que els coneixements serveixen per
comprendre i posar solucions a problemes coneguts, propers i reals, en reconeix
el valor i aprèn més i millor. Per tot això, la rellevància en l’aprenentatge
s’aconsegueix mitjançant una didàctica competencial que orienti les àrees de
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coneixement i els projectes per etapes cap a propostes més transversals i
funcionals.

3.2.- Aprendre a aprendre: una competència transversal
Aprendre a aprendre és una competència transversal prioritària (Comissió
Europea, 2004) que d’alguna manera subjau a tota la resta. Definir aquesta
competència és complex a causa de la quantitat de matisos en els quals es pot
posar l’atenció i a causa també del caràcter holístic que presenta. Principalment
suposa que l’alumnat assumeix un paper actiu i construeix el seu propi
coneixement a través d’una actitud reflexiva i crítica, la qual cosa li permet
l’apropiació d’aprenentatges significatius i de competències útils per al seu futur
professional i personal.
La Comissió Europea defineix en el marc comú de referència europeu
la competència per aprendre a aprendre com «l’habilitat [d’una persona] per
iniciar l’aprenentatge i persistir-hi, per organitzar el seu propi aprenentatge i
gestionar el temps i la informació eficaçment, ja sigui individualment o en grups»
(Recomanació 2006/962/CE). Això suposa: a) ser conscient del propi procés
d’aprenentatge, b) identificar els recursos o oportunitats disponibles, i c) ser
capaç de superar els obstacles, amb la finalitat de culminar l’aprenentatge amb
èxit. El fet d’aprendre a aprendre fa que l’alumnat es basi en experiències vitals
i d’aprenentatge anteriors amb la finalitat d’utilitzar i aplicar els nous
coneixements i capacitats en contextos molt diversos.
La competència per aprendre a aprendre també és de caràcter integral en la
mesura que inclou les diferents fases del procés d’aprenentatge:
•
•
•

la planificació de les tasques d’acord amb uns objectius, amb el context
d’aprenentatge i amb la valoració de les capacitats pròpies i dels
recursos disponibles;
el desenvolupament del procés d’execució de les tasques i la gestió de
les estratègies i tècniques, dels temps i del mètode emprat;
finalment, la reflexió sobre el producte aconseguit, les dificultats
trobades i les possibilitats d’aplicar el que s’ha après a altres situacions.

Aquest enfocament subratlla la importància de la forma com s’aprèn, dels
processos de treball i els factors que hi influeixen, i de la consciència que
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l’alumnat desenvolupa al voltant de l’aprenentatge. En això es diferencia dels
enfocaments més tradicionals que posen l’èmfasi gairebé exclusivament en el
producte resultant, sobretot a l’hora de valorar l’eficàcia de l’aprenentatge. En
canvi, l’enfocament competencial d’aprendre a aprendre es fixa en les diferents
fases i posa en valor la idea que no hi ha una única manera adequada de fer una
activitat. Això no implica renunciar a valorar el resultat, atès que, en última
instància, la conseqüència de la feina feta és una fase més del procés
d’aprenentatge (resoldre un problema, buscar alternatives, comunicar-se en una
llengua estrangera, elaborar un producte...). No obstant això, aquest enfocament
s’interessa per la manera com s’ha aconseguit aquest resultat (per exemple, de
manera individual o cooperativa, a partir de la intuïció o bé de la planificació i la
reflexió, etc.).
L’enfocament d’aprendre a aprendre, en definitiva, entén que el resultat és un
estadi intermedi d’un procés ampli d’aprenentatge continu, del qual cada
alumne i alumna és protagonista. En aquest context, conscients del progrés que
fan, els alumnes i les alumnes reconeixen les metes aconseguides i el que encara
no saben (o no saben fer), i intueixen estratègies i recursos que els permetran
refinar les seves metes personals i projectar els resultats que esperen en el futur.
Els productes, en suma, són entesos com a resultats parcials en un procés
continu d’aprenentatge.

3.3.- De la programació de centre a l’aula
Una programació didàctica ben argumentada en l’àmbit de les competències
implica:
• la distribució equilibrada de l’aprenentatge al llarg de les etapes,
• l’organització d’unitats d’aprenentatge que emfatitzin l’experiència i la
funcionalitat,
• la previsió de com s’adaptarà la proposta a les diferències individuals de les
persones en el procés d’aprenentatge,
• i la presència d’instruments d’avaluació sistemàtica i de reconeixement de la
competència en termes que afavoreixen la motivació intrínseca de les
persones que aprenen.
La programació d’aula es compon d’un determinat nombre d’unitats
didàctiques, cadascuna de les quals requereix una programació d’objectius i
competències bàsiques, de continguts, de metodologia i d’avaluació. L’objectiu
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principal del nostre ensenyament és facilitar el desenvolupament integral de la
persona, i això només s’aconsegueix a través d’aprenentatges significatius i
funcionals. A partir d’aquesta premissa, referim a continuació alguns principis
didàctics que han de guiar l’elaboració de les programacions i les respectives
unitats didàctiques.
• La programació no ha de ser un document tancat que cal dur a terme de
manera rígida, sinó una orientació per a la intervenció professional,
l’organització del coneixement, la proposta de tasques a l’alumnat i
l’avaluació.
• En tota programació han de quedar ben definits els objectius per establir
quins mètodes s’empraran per assolir-los.
• La programació també ha d’articular les activitats i tasques escolars de
manera que serveixin d’instruments per aconseguir els objectius generals
proposats i les competències bàsiques de cada etapa. La programació ha de
tenir en compte que les activitats promoguin el desenvolupament dels
àmbits social, interpersonal, personal i professional de l’alumnat.
• El desenvolupament de les unitats de programació ha de tenir un
enfocament globalitzat, de manera que s’organitzin els coneixements i les
experiències previstes segons les característiques, interessos i motivacions
de l’alumnat, per tal de reforçar la interdisciplinarietat.
• El coneixement que es transmet no ha de ser après de manera repetitiva o
mecànica. Per optimitzar la comprensió cal buscar que l’alumnat apliqui
raonaments i idees pròpies. En aquest sentit, convé minimitzar la
memorització i promoure en canvi propostes d’aprenentatge més
significatiu.
• Les opcions metodològiques han d’afavorir el desenvolupament
competencial. Cal que s’aportin casos reals i significatius per a l’alumnat,
propers a la seva realitat, i que puguin desenvolupar i resoldre en la vida
quotidiana. També s’alineen amb aquests plantejaments les propostes
centrades en projectes i en la resolució de problemes o en l’organització del
grup per treballar cooperativament.
• Cal identificar les habilitats de l’alumnat i conèixer les seves dificultats per
poder emprar mètodes adequats, i si escau personalitzats, d’aprenentatge.
Ha de preveure’s que des de l’activitat docent s’identifiquin les habilitats i
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dificultats de l’alumnat per poder ajustar i personalitzar els mètodes
d’aprenentatge i així poder atendre adequadament la diversitat a l’aula.
• La proposta d’avaluació ha d’afavorir la funció reguladora i motivadora
d’aquesta eina, ha de tenir en compte l’atenció a la diversitat i ha de buscar
la valoració del desenvolupament de competències de manera
contextualitzada i a partir de situacions autèntiques.
Les activitats d’aula són una part important del que s’ha d’explicitar en una
programació. Aquesta programació d’activitats ha de tenir en compte una sèrie
de criteris:
1. Les activitats han de permetre entrenar i adquirir les competències (que com
a tals inclouen coneixement conceptual, procedimental i actitudinal); s’han
d’evitar activitats que fomentin l’estudi passiu i aïllat de coneixements.
2. Els continguts són la base que posa en marxa l’adquisició de competències.
Les activitats proposades han d’evitar que els continguts apareguin
dissociats, independents o paral·lels en els processos d’aprenentatge.
3. Les activitats han de passar d’un ensenyament conceptual a un estil
d’aprenentatge molt més orientat a la pràctica i a la crítica de conceptes.
4. Les activitats han de centrar-se en les necessitats de l’alumnat: cal triar les
idees prèvies i les eines fonamentals que permetin, d’una banda, fomentar
el procés d’autoaprenentatge i, de l’altra, garantir el desenvolupament futur
d’una feina relacionada amb la formació rebuda.
5. Les propostes didàctiques han de fomentar tant el treball en equip i el
maneig de grups com el treball individual.
6. Les activitats d’avaluació han de prendre en consideració el nivell de
coneixements i de desenvolupament de competències, i han d’afavorir les
necessitats d’orientació de l’alumnat perquè prengui consciència i gestioni
el seu aprenentatge.
A més de les oportunitats d’aprenentatge de les competències que puguin
plantejar-se des de les diferents àrees, convé destacar el potencial innovador de
programar experiències d’aprenentatge globalitzat des de la transversalitat de
matèries. Entenem que globalitzar l’ensenyament té a veure amb la capacitat de
combinar i relacionar innombrables elements que conformen la nostra
experiència per construir un nou objecte d’aprenentatge. L’establiment de
punts de connexió possibilita nous enllaços posteriors, la qual cosa permet
desenvolupar un coneixement més complex i integrat. Per això la
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interdisciplinarietat, entesa aquí com la connexió o interdependència entre els
diferents tipus de continguts disciplinaris (de les diferents matèries), afegeix
valor i rellevància a l’ensenyament-aprenentatge. Aquest enfocament convida a
connectar les matèries d’estudi entre si i amb la realitat de l’entorn, a adoptar
una major flexibilitat (enfront de la rigidesa que implica seguir molts programes
escolars o el llibre de text), i convida també a plantejar projectes conjunts entre
diferents àrees i/o nivells educatius.
Per cloure aquest apartat que orienta les programacions didàctiques, cal fer
referència a la funció explícita de l’educació en valors que promouen els nostres
centres mitjançant l’adequada selecció de continguts i activitats. En el procés
d’ensenyament-aprenentatge es transmeten valors culturals que han de ser
tractats de manera crítica, en coherència amb les propostes del caràcter propi.
Implícitament, la nostra cultura arrossega mostres d’intolerància, violència,
sexisme o racisme, per exemple, que poden contrarestar-se en la mesura que
l’equip docent en pren consciència i és capaç de neutralitzar-les. A continuació
proporcionem exemples que permeten comprendre millor la profunditat
d’aquesta estratègia didàctica: en aprendre les onomatopeies en còmics en
anglès, es pot evitar que se centrin majoritàriament en sorolls de cops o
violència; en fer els càlculs en un problema de matemàtiques, no és el mateix
que es calculin les quantitats d’una compra o bé el que s’ha obtingut en una
campanya solidària; en l’elaboració d’un comentari de text o en la tria d’un tema
per a una redacció, també és rellevant quins aspectes es trien. Prendre
consciència de tot això i programar en conseqüència és una forma coherent
d’incentivar l’esperit crític i educar en els valors de l’Evangeli i de l’humanisme
cristià que caracteritzen el projecte de la FEM.

3.4.- Metodologies que afavoreixen l’aprenentatge competencial
D’acord amb els set principis de l’aprenentatge (vegeu capítol 2), es pot afirmar
que hi ha diverses metodologies d’aula que afavoreixen més l’aprenentatge
competencial. Mereixen una menció especial les que es descriuen a continuació.

3.4.1.

El joc

El joc és l’activitat fonamental dels infants. Es dona de forma innata, lliure,
motivadora i gratificant, en un espai i un temps determinats. Durant la infantesa
és la forma més natural d’interactuar amb l’entorn social i cultural.
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Per això ocupa un lloc essencial en el desenvolupament infantil: fomenta la
socialització a través de la interacció que es produeix entre l’adult i l’infant, o
entre iguals, i afavoreix el desenvolupament de les capacitats motores, cognitives
i afectives.
En el procés educatiu el joc simbòlic pren rellevància perquè l’infant reelabora
les experiències viscudes i també anticipa les respostes futures, tot construint el
seu propi univers de significats.
En les etapes d’educació infantil i del primer cicle de primària, l’activitat lúdica
ha de ser el motor d’aprenentatge. Es podria parlar del model lúdic com el
mètode pedagògic principal, essent el joc el recurs preferent de l’educador o
educadora per potenciar el desenvolupament perquè dona protagonisme a
l’infant, proporciona l’oportunitat d’aprendre a través d’experiències directes,
estimula la creativitat i afavoreix l’aprenentatge significatiu.
En les etapes posteriors, el joc pot continuar tenint una funció important com a
eina en el desenvolupament de competències i com a metodologia innovadora.
En aquest sentit, fent un pas més en l’ús didàctic de jocs, actualment es parla de
gamificació, l’objectiu de la qual és aprofitar l’essència del joc per estructurar les
dinàmiques de classe i treballar determinats continguts didàctics. L’alumnat
aprèn, no jugant a jocs específics, sinó com si estigués jugant a un joc.
La incorporació d’elements del joc serveix per solucionar problemes com la
dispersió, la inactivitat, la no-comprensió o la sensació de dificultat, gràcies a la
major implicació de l’alumnat.
La connexió de la gamificació amb el component emocional és àmplia; de fet,
tot allò que atrapa els sentits converteix una experiència d’aprenentatge en
alguna cosa sentida, vivencial, emocionalment activa.
Diversos autors destaquen que amb la gamificació s’estimulen aquests factors
positius:
• La dependència positiva: Plantejant reptes i desafiaments fem de
l’aprenentatge una experiència cooperativa i/o participativa que ajuda a
generar el desig d’aprendre.
• La curiositat i l’aprenentatge experiencial: L’expectació ens permet centrar
l’atenció, la qual cosa ens porta a l’obtenció del coneixement. Per aconseguir
despertar la curiositat en l’alumnat podem utilitzar la resolució d’enigmes,
les narracions i els espais basats en la imaginació. Aquesta última opció, així
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com la fantasia i la simulació, ajuden l’alumnat a esquivar l’avorriment, a
superar la por de comunicar-se en una altra llengua i a ser més creatiu.
La protecció de l’autoimatge i la motivació: El sentiment de vulnerabilitat és
molt freqüent a l’hora d’aprendre, especialment en el cas d’una segona
llengua. Amb jocs que permetin la creació i disseny d’un avatar propi o
l’assignació d’un personatge es protegeix la pròpia imatge i s’enforteix
l’autoestima.
El sentit de competència mitjançant puntuacions i taules de resultats: Les
taules de classificació o rànquings possibiliten que l’alumnat sigui conscient
del progrés del seu propi aprenentatge i sàpiga en quina etapa es troba.
Aquestes taules han de promoure sempre una competència sana i
proporcionar a l’alumnat informació o feedback sobre els punts forts i dèbils
del seu aprenentatge.
L’autonomia: La creació d’un món imaginari va unida a la incorporació d’una
estructura de control basada en normes que regulen el nostre
comportament, la qual cosa a l’aula significa dotar l’activitat d’un origen, un
propòsit i una direcció. Això, unit a un cert marge per prendre iniciatives,
fomenta la confiança en un mateix i l’autonomia. Alguns elements que
podem emprar per assolir aquest objectiu són les barres de progrés, les
insígnies i els béns virtuals.
La tolerància de l’error: És important aconseguir que l’alumnat comprengui
que l’error és una part natural de l’aprenentatge i que no han de tenir por
d’equivocar-se, de no ser capaços de complir les expectatives pròpies o
alienes.

Amb l’activitat gamificada aconseguim crear un món de contradiccions que
accepta l’error i, amb el feedback, convertim aquest error en alguna cosa útil pel
nostre progrés.

3.4.2.

Racons

Aquesta metodologia consisteix a organitzar diferents espais o ambients
d’aprenentatge, on l’alumnat juga o fa activitats en petits grups. És especialment
adequada en les primeres etapes de l’escolarització. Es prioritza el treball de les
competències transversals següents:
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• Aprendre a aprendre: els ambients de treball permeten que els continguts
s’apliquin a diferents situacions, faciliten que l’alumnat prengui consciència
dels processos necessaris per resoldre les situacions que se’ls planteja i els
permeten discriminar què són capaços de fer per si sols i quan han de
sol·licitar ajuda.
• Autonomia i iniciativa personal: s’estimula l’autonomia i la capacitat de
desenvolupar-se en diferents situacions, de prendre decisions i iniciatives
respecte de la feina feta, i de resoldre problemes mitjançant la creativitat.
• Emocional: s’afavoreix el coneixement i control, per part de l’alumnat, de les
seves pròpies emocions, així com l’experiència de l’empatia en les relacions
interpersonals.
• Social i ciutadana: es fomenta l’exercici dels drets i deures en l’àmbit escolar,
la pràctica del coneixement i la interpretació de la realitat social i la posada
en pràctica de valors democràtics.
Les competències instrumentals (comunicació lingüística i matemàtica) i
específiques (coneixement i interacció amb el món físic i cultural i competència
artística) es treballen amb una intensitat diferent segons els ambients de treball
i sempre tenint com a referent la unitat de programació pertinent.

3.4.3.

Treball per projectes

A partir d’un tema de treball, que sovint pot ser elegit pels alumnes i les alumnes,
s’organitza una estructura de treball grupal en què es distribueixen les tasques
per procedir a la cerca, anàlisi i interpretació de la informació, i a la posterior
exposició dels resultats. Els continguts es basen en problemes reals i es treballen
des d’un enfocament interdisciplinari i global. El grup treballa de manera
autònoma.
L’objectiu dels projectes és afavorir la creació d’estratègies d’organització́ dels
coneixements amb l’optimització del treball competencial. En concret, es
treballen:
• La competència d’aprendre a aprendre, amb la utilització de les habilitats i
les capacitats necessàries per triar la informació, adoptar una posició i
argumentar-la.
• La competència digital, que es manifesta en la cerca d’informació, en
l’organització, interpretació i assimilació que se’n fa per compartir-la, i en la
capacitat d’elaborar-la i comunicar-la.
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• La competència d’autonomia personal, que permet millorar
l’autoconeixement i la motivació per avançar en els aprenentatges.
• La competència comunicativa, que emergeix quan cada estudiant expressa
el que sap i el que ha après amb els seus companys i companyes de grup en
diferents llenguatges.

3.4.4.

L’aprenentatge basat en problemes

Aquesta metodologia didàctica, coneguda com a PBL pel terme anglès Problembased learning, consisteix en primer lloc a presentar el problema i, a
continuació, convida l’alumnat a identificar el que necessita aprendre i a buscar
la informació per resoldre la situació. Una de les particularitats més significatives
d’aquesta metodologia consisteix en la necessitat que l’alumnat treballi en equip
i de forma cooperativa per resoldre el problema d’aprenentatge plantejat. Per
això l’equip docent planteja una sèrie de dilemes o reptes que funcionen com a
fils conductors de l’activitat educativa. Aquesta manera d’enfocar els
aprenentatges afavoreix la comprensió en l’alumnat atès que per resoldre el
problema han de treballar el tema en qüestió i descobrir-ne les claus. Després
de completar un projecte, l’alumnat comprèn el que s’ha treballat i és més capaç
d’aplicar-ho a noves situacions a les quals hagi d’enfrontar-se. A més, aprenen a
assumir responsabilitats, a comunicar idees i a ser innovadors i creatius, i també
milloren la seva autoconfiança. D’altra banda, l’equip docent té l’oportunitat de
dissenyar experiències d’aprenentatge reals que van molt més enllà del
currículum establert i d’aprendre juntament amb l’alumnat durant el procés.
El procés general d’aplicació de PBL a l’aula pot resumir-se en tres grans passos:
a) plantejament del problema (a partir de dilemes o reptes), b) situació a la vida
real, i c) resultat (el projecte final). L’avaluació en un PBL requereix la utilització
de diversos instruments i tècniques que facilitin un enfocament qualitatiu del
procés d’aprenentatge. Principalment s’empren recursos com el portafolis, les
rúbriques i els instruments d’observació.

3.4.5.

Aprenentatge basat en estudi de casos

L’aprenentatge basat en estudi de casos es focalitza en situacions i contextos
reals. És un mode d’ensenyament en el qual l’alumnat construeix el seu
aprenentatge a partir de l’anàlisi i la discussió d’experiències i situacions de la
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vida real. El focus principal d’aquesta metodologia no es posa en la transmissió
d’informació, sinó en l’alumnat, en les seves perspectives de desenvolupament
i en les habilitats d’anàlisi, avaluació i solució de problemes. Aquest enfocament
no tracta de trobar una resposta correcta sinó d’explorar una situació i utilitzar
fets disponibles i habilitats analítiques per prendre decisions raonables en un
curs d’acció.
Els quatre passos en l’aprenentatge basat en l’estudi de casos són els següents:
• El primer és la preparació individual. En aquesta etapa l’estudiant ha de
resoldre com afrontar els problemes que es presenten en el cas, i sovint se li
proporcionen un seguit de preguntes que orientin les seves decisions.
• El segon pas és un període de preparació en petit grup d’aproximadament
45 minuts. Es recomana que el grup no sigui menor de quatre ni major
d’onze participants. Els grups d’estudi han de ser formats amb cura pel tutor
o tutora, que ha de tenir en compte diferents aspectes. El propòsit d’aquest
grup d’estudi no és arribar a una resposta o consens, sinó tenir una
oportunitat d’aclarir la comprensió dels aspectes del cas i expressar i refinar
diferents punts de vista. L’alumnat ha d’organitzar-se de la manera que
consideri més efectiva, i el tutor o tutora interactua amb el grup amb
freqüència sense involucrar-s’hi.
• En el tercer pas, els diversos grups d’estudi estan junts, i analitzen i
discuteixen el cas amb el tutor o tutora, que actua com a moderador de la
discussió.
• El quart pas és el més important. Cada estudiant es qüestiona què ha après
a partir de l’anàlisi del problema, en què ha estat significatiu el cas per a ell
o ella i per al treball desenvolupat, i quines són les principals generalitzacions
que en pot extreure.

3.4.6.

Aprenentatge i servei

Aquesta metodologia s’inspira en el treball per projectes i en l’aprenentatge
basat en problemes. A partir d’això, es planteja a l’alumnat un projecte que
incideixi en la millora social i el benestar de l’entorn escolar. El projecte
s’estructura des del currículum i sempre que sigui possible és de caràcter
interdisciplinari. Busca prestar un servei o satisfer alguna necessitat de la
comunitat. En tenir impacte o incidència real, més enllà de l’escola, aporta
intrínsecament a l’alumnat elements de motivació, autenticitat i educació en
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valors. Al capítol 9, dedicat a la relació entre l’escola i l’entorn, es presenta
aquesta opció detalladament.

3.4.7.

Aprenentatge cooperatiu

La característica principal d’aquesta metodologia és que s’estructura a partir de
la formació de grups d’entre tres i sis persones, on cada membre té un rol
determinat i ha d’interactuar i treballar de forma coordinada per assolir els
objectius. En l’aprenentatge cooperatiu l’objectiu final sempre és comú i només
s’aconseguirà si cadascun dels membres duu a terme amb èxit les seves tasques.
La definició del rol de cadascú i de l’estructura del grup pot ser establerta tant
per l’equip docent com per l’alumnat.
En l’aprenentatge cooperatiu hi ha grups heterogenis d’alumnes que treballen
conjuntament de forma coordinada per resoldre tasques acadèmiques i
aprofundir en el seu propi aprenentatge. Els objectius que s’han d’aconseguir
creen un vincle estret entre tots els participants. L’equip docent crea els grups,
estableix objectius, orienta sobre com assolir-los i, finalment, ha d’avaluar de
forma adequada el sistema de treball grupal.
L’aprenentatge cooperatiu promou els beneficis següents:
• Habilitats de coordinació: L’equip necessita que tots els membres aprenguin
i siguin capaços de transmetre a la resta de companys i companyes els
coneixements necessaris per solucionar el problema.
• Interacció entre iguals: A més d’afavorir l’aprenentatge dels continguts,
l’aprenentatge cooperatiu requereix l’ús de les habilitats socials per sol·licitar
informació, definir processos, negociar prioritats, desenvolupar els rols
necessaris (líder, organitzador, animador, secretari, buscador de consens) o
desenvolupar actituds col·laboratives i productives.
• Aplicació pràctica: Per adquirir una comprensió profunda de la matèria no
n’hi ha prou de comprendre la teoria del problema sinó que cal posar-la en
pràctica en situacions reals.
• Suport entre iguals: Aquest tipus d’aprenentatge millora les competències
de les persones que segueixen un ritme diferent del majoritari, atès que
poden comptar amb el suport constant de la resta. Si el grup està ben
equilibrat sempre hi haurà un company o companya disposat a explicar i
guiar els qui tenen més dificultats.
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• Responsabilitat compartida: En aquesta metodologia, cada estudiant es
responsabilitza no solament de finalitzar les seves tasques per aconseguir
l’objectiu, sinó també de donar suport als altres.

3.4.8.

Entorns d’aprenentatge

Els entorns d’aprenentatge són els escenaris reals on es pot constatar el
desenvolupament de les competències, aplicant els coneixements i habilitats
adquirides, i posant en pràctica també actituds i valors. Més exactament, ens
referim a l’organització dels espais en els quals es desenvoluparan les activitats
d’aprenentatge (classe, laboratori, biblioteca, etc.).
El clima d’aprenentatge és la qualitat de la interacció, el nivell de comunicació
entre les persones que es troben dins del procés d’ensenyament-aprenentatge.
Es produeix, doncs, en la relació de l’equip docent amb l’alumnat i viceversa, així
com també entre els mateixos alumnes. En un bon clima d’aprenentatge preval
l’harmonia, la confiança, la seguretat i el respecte, perquè l’alumnat pugui
expressar-se amb tota llibertat i donar a conèixer inquietuds o dubtes per tal
d’obtenir un veritable aprenentatge. L’establiment de normes i regles ajudarà a
la consecució d’un clima òptim i al bon desenvolupament del procés
d’ensenyament-aprenentatge. Aquest clima i l’adequada intervenció de l’equip
docent davant de determinades situacions que requereixin una orientació són la
principal eina per a l’educació emocional, la qual, encara que també és reforçada
des de l’acció tutorial i mitjançant programes específics, es treballa de forma
tranversal en totes les àrees.
Tot entorn d’aprenentatge ha d’oferir:
• Espais per a la interacció: És el lloc on s’estableixen les relacions entre els
protagonistes del procés d’ensenyament-aprenentatge (entre l’alumnat,
entre l’equip docent i l’alumnat, i entre l’alumnat i el personal especialista).
• Espais d’informació: És l’espai on s’ubiquen les indicacions de l’equip docent
per fer més eficient el procés d’aprenentatge i on s’obtenen els
coneixements requerits, els sabers que han de tenir-se en compte, etc.
• Espais de producció: És l’àrea on s’elabora el producte d’aprenentatge de
l’alumnat que és la mostra material del que s’ha après.
• Espais d’exhibició: Es tracta de l’espai on es dona a conèixer el producte
resultant del procés, sigui entre els companys i companyes de classe, dins o
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fora de l’aula, o fins i tot fora de l’escola. Aquest procediment pot constituir
la fase d’avaluació.
Per a la creació d’entorns d’aprenentatge és important tenir en compte els
elements següents:
• Organització espacial: L’espai influeix en el desenvolupament de les activitats
d’aprenentatge de l’alumnat perquè contribueix a l’establiment de les
relacions interpersonals dins de l’aula i afavoreix la construcció del
coneixement, per això coopera a l’èxit de l’aprenentatge.
• Dotació i disposició de materials per a l’aprenentatge: És important
seleccionar amb cura les activitats d’aprenentatge que es desenvoluparan al
llarg del curs per poder triar i preparar els materials i recursos didàctics
adequats.
• Organització per propòsits especials: Els ambients de classe han de ser els
espais adequats per desenvolupar les competències de l’alumnat i els
recursos han d’estar disposats de tal forma que convidin a fer l’activitat amb
entusiasme i curiositat per aprendre.

3.4.9.

Les tasques escolars

Les tasques escolars o deures per fer a casa poden ser un tema controvertit si no
hi ha un acord explícit entre l’equip docent. Cal que els acords sobre les
finalitats, funcions i organització de les tasques escolars es reflecteixin al projecte
curricular i a les programacions, i cal que s’expliquin a l’alumnat i les seves
famílies.
No optem per posicions radicals com eliminar els deures. Entenem que les
tasques escolars poden complir diverses funcions importants, atès que:
• Ajuden a educar els hàbits de treball i d’estudi.
• Faciliten la consolidació d’aprenentatges.
• Permeten explorar i investigar temes abans que es desenvolupin a classe o
de forma complementària, com proposen els actuals models de “classe
inversa”.
Tanmateix, hem de ser conscients que la jornada escolar a l’Estat espanyol és
molt prolongada, que durant la infància i l’adolescència és crucial gaudir de
temps d’oci dedicat a la pràctica d’altres activitats o a jugar lliurement per tal

41

42

Fundació Educativa la Mercè

d’assolir un desenvolupament complet, i que la sobrecàrrega de tasques i
activitats comporta un risc innecessari d’estrès. Algunes investigacions també
han demostrat que les tasques escolars són un factor d’iniquitat que augmenta
les desigualtats entre l’alumnat amb famílies que poden proveir ajuda al
seguiment escolar i l’alumnat amb famílies que no poden fer-ho pel seu nivell
cultural i socioeconòmic.
En conseqüència, per a la bona gestió de les tasques escolars es considera
necessari adoptar els criteris següents:
• Administració progressiva, de manera que es tingui en compte l’edat dels
alumnes i les alumnes i el nivell de càrrega raonable segons les seves
capacitats i necessitats evolutives.
• Adequació al nivell d’autonomia esperable segons l’etapa o cicle, de manera
que les tasques siguin menys dirigides i comportin una millor organització i
planificació del temps en la mesura que avancen els cursos.
• Eliminació de les sobrecàrregues que serà possible si l’equip docent calcula
els temps mitjans de les tasques i es coordina per evitar que s’acumulin i això
soscavi el dret a l’oci i envaeixi els temps de família. Cal evitar encàrrecs que
hipotequin els dies de descans o les vacances familiars, per exemple.
• Proposta d’activitats atractives que desperten en l’alumnat l’interès i la
satisfacció per aprendre. Davant de l’avorriment que poden generar activitats
mecàniques i de repetició, altres activitats poden oferir l’oportunitat
d’explorar, investigar i reflexionar.
• Adaptació a les competències de l’alumnat, amb la flexibilitat i accés a les
ajudes que calgui per evitar al màxim que les possibilitats de suport familiar
constitueixin una bretxa de desigualtat.

3.5.- Avaluació dels aprenentatges
L’enfocament d’ensenyament-aprenentatge per competències demana una
reflexió profunda a l’entorn de la funció i la metodologia de l’avaluació. Avaluar
competències consisteix a comprovar la capacitat de reorganitzar el que s’ha
après per transferir-ho a noves situacions i contextos. Ser competent no és
solament ser hàbil a l’hora d’executar tasques o activitats concretes, sinó ser
capaç d’afrontar, a partir de les habilitats adquirides, noves tasques que
impliquin anar més enllà del que s’ha après. La competència adquireix el màxim
sentit com a aprenentatge quan té valor de transferibilitat.
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Entenent l’avaluació com un procés continu, és tan important avaluar el procés
que l’alumnat ha seguit per aprendre, com els continguts apresos i les
competències desenvolupades. L’avaluació en el marc de l’ensenyamentaprenentatge competencial ha de ser un procés amb una doble finalitat: regular
els aprenentatges i comprovar què s’ha après.

3.5.1.

La funció formativa i reguladora de l’avaluació

L’objectiu principal de l’avaluació és promoure la implicació de la persona que
aprèn en el seu procés d’aprenentatge i ajudar-la a ser més autònoma, aspecte
bàsic per al desenvolupament de qualsevol competència, especialment la
d’aprendre a aprendre. En aquest sentit s’explica el concepte d’avaluació
formativa: plantegem un mode d’avaluació en què l’alumnat aprèn també
mentre és avaluat.
L’avaluació també té una funció reguladora, en el sentit que, en funció d’aquesta,
adaptem a la realitat de l’aula continguts, metodologies i l’avaluació mateixa.
Regular els aprenentatges implica prèviament que l’equip docent identifiqui les
dificultats i els errors per trobar vies que permetin superar-los. Aquesta avaluació
forma part de la vida de l’aula perquè totes les activitats van acompanyades d’una
valoració sobre la qualitat de la tasca duta a terme i d’una decisió sobre els
aspectes que es poden millorar. És important que també l’alumnat pugui
participar en aquesta regulació, per això cal que l’equip docent expliciti els
objectius, els continguts i els criteris d’avaluació. Aquests criteris han de
concretar-se en els indicadors d’avaluació que expliciten els aspectes en els quals
cal fixar-se per decidir el nivell amb què es duu a terme la tasca.
En definitiva, la funció formativa i la funció reguladora de l’avaluació es
complementen mútuament i es retroalimenten. L’avaluació que funciona
formativament busca que l’alumne o alumna ajusti el seu procés d’ensenyamentaprenentatge de manera autònoma perquè sigui significatiu. Simultàniament,
facilita a l’equip docent identificar les dificultats i progressos de l’alumnat per
adaptar la seqüència didàctica a les seves necessitats.

3.5.2.

L’avaluació per comprovar el que s’ha après

Comprovar el que s’ha après permet quantificar i/o qualificar els resultats d’un
procés d’ensenyament-aprenentatge, amb la finalitat de facilitar ajudes
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pedagògiques, acreditar els aprenentatges i orientar l’alumnat en la seva
trajectòria.
Cal desterrar la idea que l’avaluació només es pot referir als sabers que s’estan
aprenent en el moment present. Si el coneixement està ben après voldrà dir que
se sap activar de manera eficient en situacions diverses i allunyades en el temps.
És imprescindible que les tasques d’avaluació orientades a valorar el nivell de
desenvolupament competencial siguin contextualitzades, productives i
complexes. Ho expliquem tot seguit:
S’entén per contextualitzada una tasca que planteja un problema o situació que
té a veure amb la realitat i que demana aprofundir en com i per què s’ha d’actuar.
Sovint es relaciona amb l’anàlisi d’un cas, que pot ser fictici o, millor, real, per
exemple a partir d’una notícia apareguda en un mitjà de comunicació o a partir
d’altres fonts.
S’entén per productiva una tasca que no reprodueixi literalment les activitats
dutes a terme per aprendre, encara que formi part de la mateixa família. La
competència passa per demostrar la capacitat d’aplicar els sabers apresos a la
interpretació de nous fets i a l’actuació en noves situacions, diferents de les
treballades a classe.
S’entén per complexa una tasca d’avaluació que, per donar-hi resposta, obliga
l’alumnat a mobilitzar sabers diversos i a interrelacionar-los (coneixements
integrats).
En resum, l’avaluació ha de permetre comprovar si realment s’han desenvolupat
les competències, de manera que obliga a repensar les activitats tradicionals
d’avaluació, com és el cas dels exàmens, que solen estar més orientades a
comprovar si l’alumnat és capaç de reproduir el coneixement transmès.

3.5.3.

Fases o moments de l’avaluació

Per al compliment de les funcions descrites, l’avaluació es desenvolupa en tres
fases o moments:
• Avaluació inicial: Constitueix el punt de partida del procés d’ensenyamentaprenentatge i consisteix en la recol·lecció de dades per conèixer la realitat
inicial de l’alumnat i determinar, més endavant, les vertaderes consecucions
i progressos que ha fet cadascú. En aquesta fase es generen expectatives
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partint dels coneixements previs de l’alumnat i és clau per a la construcció
significativa del seu aprenentatge.
• Avaluació continuada: Té com a finalitat principal aconseguir la regulació del
procés d’ensenyament-aprenentatge en un moment en el qual encara pot
produir-se. Aquesta fase té a veure més amb els processos d’aprenentatge
que amb els productes que en resulten.
• Avaluació final: La finalitat d’aquest tipus d’avaluació és determinar el grau
de consecució dels objectius d’aprenentatge per part de l’alumnat al final de
cada seqüència avaluada. Per aquest motiu s’anomena també avaluació
sumatòria.

3.5.4.

Instruments per avaluar el procés d’aprenentatge

Entre les diferents estratègies i instruments que afavoreixen l’avaluació
competencial destaquem els següents:
• Diaris de classe: A través d’aquest recurs l’alumnat expressa el que creu que
ha après i també les dificultats que ha trobat. Analitzar els diaris permet a
l’equip docent identificar si l’alumnat reconeix l’objectiu del treball fet i sap
veure quins són els obstacles que li cal superar.
• Rúbriques d’avaluació: Una rúbrica d’avaluació és un instrument que permet
dur a terme el treball avaluatiu de manera sistemàtica mitjançant una matriu
que relaciona els criteris d’avaluació amb els diferents nivells assolits. Les
rúbriques poden ser emprades tant pel professorat com per l’alumnat
(autoavaluació) i també poden servir per avaluar altres companys o
companyes (coavaluació).
• Portfolis: Es basa en una selecció de treballs i reflexions dels alumnes i les
alumnes ordenats en una carpeta física o digital, que aplega informació per
efectuar un seguiment del procés d’aprenentatge i que permet avaluar
l’esforç personal. El conformen evidències orientades a mostrar
l’aprenentatge assolit que poden ser obligatòries o voluntàries.
• Carpetes d’aprenentatge: Seguint el model de portafolis, la carpeta
d’aprenentatge també recopila evidències de l’aprenentatge dels alumnes i
les alumnes sobre un tema o unitat didàctica, però força a incloure activitats
de control progressiu de l’aprenentatge, com ara objectius d’aprenentatge,
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reflexions sobre el que encara no es coneix bé, propostes per revisar els
errors o reflexions a l’entorn dels avenços que es van fent.
• Resolució de problemes/projectes: Les metodologies de projectes i
resolució de problemes porten implícita la proposta d’avaluació, atès que la
situació de partida promou l’adquisició i aplicació dels nous coneixements, i
la resolució que se’n fa així ho confirma. Poden presentar-se per escrit o bé
mitjançant l’exposició oral, amb o sense suport de recursos audiovisuals.
Quan sigui possible, s’aconsella combinar ambdues estratègies pel fet de ser
complementàries i ajudar a exercitar més competències.
• Exàmens: És l’instrument d’avaluació més estès, generalment fet per escrit,
encara que també pot fer-se oralment. Convé combinar aquest tipus
d’instrument amb altres formes de recollida d’informació o evidències
d’avaluació. En tots els casos, cal vetllar per dissenyar exàmens, proves o
controls enfocats a l’avaluació per competències. Per això s’aconsella
proposar activitats d’aplicació del que s’ha après de manera contextualitzada
i que en el seu conjunt requereixin posar en joc diferents habilitats i funcions
(comprendre, explicar i justificar, relacionar, classificar, establir hipòtesis,
dominar informació diversa, comprovar resultats, etc.).
Cal que hi hagi coordinació entre l’equip docent d’un mateix nivell o curs per
evitar la fragmentació o un efecte d’acumulació que suposi sobrecàrregues
excessives o fins i tot la pèrdua de la funció i el sentit que tenen aquestes proves.

3.5.5.

Modalitats d’avaluació segons els agents avaluadors

Identifiquem diferents modalitats d’avaluació segons qui les du a terme. Són les
següents:
• Autoavaluació: És el procés pel qual l’alumne o alumna valora la seva pròpia
actuació. Li permet reconèixer les seves possibilitats i limitacions i els canvis
necessaris per millorar el seu aprenentatge.
• Coavaluació: És el procés de valoració conjunta que fan els alumnes i les
alumnes sobre l’actuació del grup, atenent a criteris d’avaluació o indicadors
establerts per consens.
• Heteroavaluació: És el procés d’avaluació que fa la docent o el docent.
Cobreix funcions d’orientació en el procés d’aprenentatge, permet oferir
ajudes pedagògiques, i compleix amb les necessitats d’acreditació inherents
al sistema educatiu.
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Totes les modalitats fan funcions complementàries i són perfectament
combinables en la programació dels processos d’ensenyament-aprenentatge.
L’heteroavaluació és la més freqüent i inevitable per normativa, atesa la funció
certificadora o d’acreditació de l’assoliment de les competències per part de
l’alumnat. No obstant això, el potencial formatiu i motivador de l’autoavaluació
i la coavaluació, afavoridores tant dels processos de metacognició com del
desenvolupament del treball en equip, fa del tot aconsellable que s’incorporin a
les propostes d’avaluació en totes les etapes.

3.6.- Rol docent
L’aprenentatge basat en competències significa adquirir, processar i assimilar
nous coneixements i capacitats, així com buscar orientacions i fer-ne ús. Per tot
això, requereix que el rol docent evolucioni cap a nous enfocaments.
L’equip docent ha de convertir-se en facilitador de l’aprenentatge més que en
transmissor de coneixements, de manera que deixa de ser director de
l’aprenentatge i es transforma en planificador d’activitats, acompanyant i guia de
l’alumnat a través del procés d’aprenentatge.
Quant a la informació, l’equip docent ha d’actuar com a consultor: proveir els
recursos i materials necessaris per fer-la accessible, i afavorir el debat i la
discussió per arribar al plantejament correcte i a la resolució adequada dels
problemes plantejats a partir d’un treball col·laboratiu dels alumnes i les
alumnes.
Es pot afirmar que una tasca principal de l’equip docent és propiciar
oportunitats d’aprenentatge i un clima positiu que fomenti la indagació, la
reflexió i la col·laboració entre iguals per afavorir l’adquisició de competències.
Amb aquesta finalitat, l’equip docent ha de desenvolupar metodologies i
proposar activitats d’ensenyament-aprenentatge significatives i estimulants per
a l’alumnat, d’acord amb les edats i competències de partida i ajustades als
recursos i possibilitats de l’aula i del centre.
El professorat és responsable de gestionar els entorns d’aprenentatge essent
creatiu i innovador. El feedback proporcionat pels alumnes i les alumnes a partir
de les seves actituds i percepcions sobre l’eficàcia de les propostes en el propi
aprenentatge ha d’ajudar a fer ajustos i reorientacions. D’alguna manera, l’equip
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docent assumeix un rol d’investigador i monitoritza noves propostes orientades
a augmentar la implicació de l’alumnat i el desenvolupament de les seves
competències.
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CAPÍTOL 4: Atenció a la diversitat: èxit educatiu
per a tothom
El capítol presenta els criteris que sustenten actualment l’atenció a la diversitat com a concreció
del model inclusiu que defensem. Es tracta de l’actualització d’un senyal d’identitat dels centres
de la FEM que es concreta en la proposta d’acció docent general o universal i en una actuació
específica en forma de pla d’atenció a la diversitat.

4.1.- Atenció a la diversitat i escola inclusiva
Els centres de la FEM es defineixen històricament com a centres acollidors. Això
suposa, en el context educatiu actual, definir un model que prioritza la inclusió
escolar i social de tot l’alumnat, independentment de la seva llengua, cultura,
condició social, origen o qualsevol altra situació personal. Dos grans eixos
d’acció responen a aquest plantejament: el foment dels valors de la
interculturalitat (basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte de la diversitat
de cultures en un marc de diàleg i convivència), i la promoció de la inclusió i
l’equitat educativa amb el fi d’atènyer la igualtat d’oportunitats així com el ple
desenvolupament de les potencialitats de tot l’alumnat, professorat i famílies.
En conseqüència, els centres de la FEM adopten els principis de l’educació
inclusiva en totes les etapes, de manera que faciliten que els alumnes i les
alumnes puguin aprendre i conviure junts en un entorn que els permeti
desenvolupar les seves diferents capacitats, competències o intel·ligències.
Compartim una visió oberta i flexible dels processos d’aprenentatge perquè tot
el nostre alumnat descobreixi el seu potencial per a un futur sostenible i una
vida digna. Estem convençuts que l’educació ajuda a disminuir les desigualtats i
reforça valors i actituds per conviure, i que els educadors i les educadores són
agents de canvi.
La inclusió s’aconsegueix mitjançant el diàleg i l’acompanyament, la complicitat
de l’alumnat i les seves famílies, l’educació compromesa amb l’excel·lència i
l’equitat. Des de la corresponsabilitat de tots els actors es busca un objectiu
comú: l’atenció a tot l’alumnat amb expectatives d’èxit. Des d’aquesta mirada
d’expectatives d’èxit generalitzat, s’estimulen les capacitats de tot l’alumnat i es
mobilitzen recursos per superar les dificultats. Un enfocament holístic i sistèmic
de l’alumnat i de l’educació permetrà l’equilibri necessari entre benestar físic,
intel·lectual i emocional. Això implica ampliar les expectatives d’aprenentatge de
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l’alumnat, tot reconeixent les possibilitats d’aprendre els uns dels altres, i
ampliar les expectatives de l’equip docent respecte de l’alumnat, mitjançant un
treball col·laboratiu que doni respostes adequades a llurs necessitats.
L’aspecte més crític per aconseguir la inclusió de tot l’alumnat és la
personalització de l’aprenentatge. La voluntat d’aconseguir aquest aprenentatge
per a tothom compromet els centres de la FEM a desenvolupar procediments i
estratègies de manera sistemàtica i estructurada. Les metodologies docents
(capítol 3) així com l’activació de recursos de suport específics i l’acció tutorial
compartida (capítol 8) van en aquesta direcció.
L’ensenyament-aprenentatge per competències s’orienta a la resolució eficaç de
problemes de la vida quotidiana i al desenvolupament màxim de la competència
d’aprendre a aprendre (capítol 3). Aquest enfocament, que contextualitza
l’aprenentatge i en busca la funcionalitat, permet respectar els ritmes personals
d’aprenentatge. La condició bàsica és que les propostes pedagògiques
dissenyades als nostres centres estiguin impregnades d’unes expectatives altes
en relació amb l’aprenentatge i amb les possibilitats d’avenç de cada alumne i
alumna. La neurociència explica que a causa de la plasticitat neuronal el cervell
s’adapta ràpidament als factors mediambientals. Per aquest motiu,
l’aprenentatge s’estimula i es potencia quan els entorns d’aprenentatge són
diversos, saludables i fomenten la creativitat. Els entorns complexos però
ajustats a les capacitats de l’alumnat faciliten el funcionament òptim del cervell i
incrementen les possibilitats per aprendre.

4.2.- Criteris psicopedagògics d’atenció a la diversitat
La inclusió procura la participació i integració de tot l’alumnat i el professorat.
La singularitat de cada persona és la raó de la diversitat, per això els nostres
centres es comprometen amb l’èxit de tots els alumnes i les alumnes, diferents
per raó dels seus interessos, experiències, coneixements, capacitats o qualsevol
altra raó biogràfica i social. Afirmar l’educació inclusiva, per a tot l’alumnat,
implica afirmar que l’atenció a la diversitat és un fet universal, de manera que
com a educadors i educadores la inclusió resulta ser l’única mirada possible per
donar resposta a cada estudiant. El principi d’equitat subjau a aquest
plantejament pedagògic perquè, més enllà de la igualtat d’oportunitats que
suposa tenir accés a una educació amb expectatives d’èxit, malda per aconseguir
els objectius, és a dir, que la igualtat es produeixi no en l’accés sinó en els
resultats d’èxit educatiu.
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De forma general, els principis (alguns ja explicats al capítol 3) que fan possible
la personalització de l’aprenentatge i, per tant, donar resposta a la diversitat des
d’un enfocament inclusiu, són els següents:
• L’alumnat és el protagonista i s’ha d’implicar de manera conscient; és deure
de les persones adultes fomentar activament la motivació.
• El professorat ha de proporcionar estratègies d’aprenentatge que s’adaptin
al ritme de cada persona, respectant i aprofitant els coneixements, les
experiències, les destreses i les preferències dels alumnes i les alumnes.
• Cada docent ha d’assessorar i facilitar l’aprenentatge, estimular les seves
pròpies aptituds per aprendre i conèixer formes diversificades d’avaluar.
• El coneixement es construeix col·laborativament i es promou mitjançant
entorns d’aprenentatge que incorporin investigació, resolució de problemes
i treball per projectes.
• Cal que hi hagi una flexibilització del temps de les activitats, amb un
replantejament i adaptació de l’organització escolar a la personalització de
l’aprenentatge.
• L’avaluació formativa és part del procés d’aprenentatge. La valoració dels
estudiants es basa en els avenços personals i en l’evidència que mostren els
resultats de les activitats desenvolupades, que informen del progrés i
permeten la regulació de l’aprenentatge per part de l’alumnat.
El projecte curricular de centre i les consegüents programacions didàctiques
integren en la proposta docent aquests principis. Des de la proposta d’aula, cada
docent es compromet amb l’atenció a la diversitat del seu grup o classe, tal com
es reflecteix al capítol 2. No obstant això, posant l’alumnat al centre del nostre
projecte educatiu, és essencial especificar en quines situacions l’atenció a la
diversitat requereix actuacions específiques.
Com a criteri general, la descripció de les necessitats de suport educatiu ha de
basar-se en les àrees de fortaleses de l’alumne o alumna, les competències
prèviament adquirides, la modalitat d’aprenentatge més eficaç (visual, auditiva,
cinestèsica), els reptes i desafiaments curriculars als quals s’enfronta i les
condicions personals o socials que interfereixen o afavoreixen la seva capacitat
d’aprendre. L’acció docent no se centra només a buscar les causes que fan que
un alumne o una alumna no progressi en l’aprenentatge de la forma esperada,
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sinó que cal identificar també els efectes de la interacció entre la persona i el
context d’aprenentatge, el currículum i les metodologies, per poder introduir
canvis en aquest context que afavoreixin l’aprenentatge.
La necessitat de garantir la inclusió de tots els alumnes i alumnes fa necessària
una tasca que, sovint, sembla contradictòria amb el sistema inclusiu: designar i
definir les categories de necessitats de suport educatiu. Aquestes categories i
definicions no etiqueten la persona, només defineixen condicions temporals o
permanents en què es troba.
Les discapacitats i els trastorns de desenvolupament s’han de considerar des del
model d’integració social; cal abordar-los des del mateix currículum i dedicar
esforços per garantir que l’alumne o alumna pugui accedir i participar en totes
aquelles activitats que són imprescindibles per desenvolupar-se i aprendre en
societat.
A continuació s’inclou com a guia una breu definició d’aquestes categories i es
destaquen, especialment, els aspectes de la funcionalitat de l’alumnat que han
d’orientar els ajustos dels entorns d’aprenentatge.

4.2.1.

Necessitats educatives especials (NEE)

Es considera necessitat educativa especial el desajust que es produeix entre les
capacitats de l’alumnat i les exigències del context. Aquest desajust afecta
substancialment el desenvolupament i l’aprenentatge, i s’associa a discapacitats
físiques, intel·lectuals o sensorials, trastorns de l’espectre autista, trastorns
mentals, trastorns greus de conducta, malalties degeneratives greus o malalties
minoritàries. El desajust sorgeix de la interacció entre les condicions personals
de l’alumne o alumna i l’entorn en què es desenvolupa. Es tracta de necessitats
educatives especials que principalment es deriven de:
• Discapacitat intel·lectual: limitació significativa en el funcionament
intel·lectual i en la conducta adaptativa quant al domini conceptual, social i
pràctic, i que té implicacions importants en l’aprenentatge escolar.
• Discapacitat motriu: alteració de l’aparell motor causada per una disfunció
en el sistema nerviós central, muscular o ossiarticular que en graus variables
limita algunes activitats de la vida diària i que té implicacions importants en
l’aprenentatge escolar.
• Discapacitat visual: alteració de la visió que afecta adversament el
funcionament escolar, encara que es facin correccions òptiques.
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• Discapacitat auditiva: pèrdua auditiva de diferent grau que afecta el
processament de la informació lingüística i el desenvolupament de la
comunicació, el llenguatge i la parla, encara que es facin correccions
auditives.
• Trastorn de l’espectre autista: dèficits persistents en la comunicació i la
interacció social en diferents contextos, acompanyats de patrons de
comportament i d’interessos o activitats restringides i repetitives, i que tenen
implicacions importants per a l’aprenentatge escolar.
• Trastorn mental: alteracions emocionals, cognitives o del comportament que
afecten els processos psicològics bàsics, dificulten l’adaptació de la persona
a l’entorn cultural i social i creen alguna forma de malestar subjectiu.

4.2.2.

Situacions de desavantatge educatiu

Es tracta de les situacions degudes a la incorporació tardana al sistema educatiu
o derivades de situacions socioeconòmiques especialment desafavorides.
• Incorporació tardana: correspon als primers vint-i-quatre mesos (a comptar
des del moment de la matrícula) d’incorporació de l’alumne o alumna al
sistema educatiu, en un moment posterior a l’inici de l’educació primària;
excepcionalment, si la persona procedeix d’àmbits lingüístics i culturals
allunyats, el període d’incorporació tardana correspon als primers trenta-sis
mesos.
• Situacions socioeconòmiques especialment desafavorides: situacions
familiars, socials, culturals o econòmiques de desavantatge social que
requereixen recursos addicionals per garantir el benestar de l’alumne o
alumna i el seu desenvolupament òptim en el sistema educatiu. Aquestes
situacions familiars socials, culturals i econòmiques són factors de
vulnerabilitat que interfereixen en l’adquisició dels aprenentatges.

4.2.3.

Trastorns de l’aprenentatge o de comunicació

Són els trastorns que afecten l’adquisició i l’ús funcional del llenguatge, la
lectura, l’escriptura i les habilitats matemàtiques, així com els que afecten el
desenvolupament de l’autorregulació emocional i del comportament, tots
iniciats durant la infància i amb implicacions significatives per a l’aprenentatge
escolar.
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Altes capacitats

Es tracta dels casos en què un alumne o alumna mostra respostes notablement
elevades, o el potencial per aconseguir-les, en comparació amb altres estudiants
de la mateixa edat, experiència o entorn. Són persones amb alts nivells de
capacitat en les àrees cognitives, creatives o artístiques, mostren una capacitat
excepcional de lideratge o destaquen en matèries acadèmiques específiques.
Dins d’aquesta categoria distingim tres perfils: la superdotació intel·lectual, els
talents simples i complexos, i la precocitat.
Les altes capacitats es poden trobar en infants i adolescents de tots els grups
culturals, en tots els nivells socials i en tots els àmbits de l’activitat humana.

4.3.- El pla d’atenció a la diversitat (PAD) dels centres
L’atenció a la diversitat de l’alumnat és una opció preferent del model pedagògic
i es planteja des d’una perspectiva global. De manera general, l’atenció a la
diversitat com a opció fonamental del projecte educatiu suposa:
• Proporcionar a tot l’alumnat una atenció educativa universal d’alta qualitat.
• Establir un sistema d’avaluació universal que permeti la identificació de
necessitats i, quan sigui el cas, la intervenció precoç amb alumnes en risc
d’obtenir resultats limitats en el seu procés d’aprenentatge.
• Avaluar l’efectivitat de l’acció educativa segons el progrés de l’alumnat amb
l’objectiu d’introduir modificacions per millorar la qualitat de la proposta
pedagògica.
Aquesta lògica de l’acció educativa està incorporada en el model d’ensenyamentaprenentatge descrit en aquest document i ha d’explicitar-se i concretar-se en
les decisions de planificació i programació curricular i educativa, des de les
programacions de cada àrea fins a l’acció tutorial. Aquestes estratègies
d’adaptació de l’ensenyament-aprenentatge de caràcter universal, que es
dirigeixen al 100% de l’alumnat del centre, han de permetre que una gran
majoria, almenys el 80% de l’alumnat, hi respongui favorablement. Dins d’aquest
nivell d’atenció a la diversitat destaquem: la personalització dels aprenentatges,
l’organització flexible de les aules, l’aprenentatge col·laboratiu, la resolució
participativa de situacions i l’avaluació formativa.
A partir de l’observació del progrés de l’alumnat i de les seves necessitats, es
detectaran les persones amb necessitats específiques a fi de donar-los la
intensitat de suport adequada per millorar-ne el nivell competencial. En aquest
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sentit, els centres han de preveure actuacions preventives i recursos específics
d’atenció a la diversitat.
Les actuacions o mesures preventives que poden organitzar els centres
s’encaminen a reduir les barreres de l’entorn que poden obstaculitzar el progrés
de tot l’alumnat, a prevenir les dificultats d’aprenentatge i a assegurar un millor
ajust entre les capacitats de l’alumnat i el context d’aquest aprenentatge.
Els recursos específics de suport a l’atenció a la diversitat són els recursos
personals, materials i tecnològics, així com les ajudes i recursos comunitaris o
de l’entorn que s’utilitzen per aconseguir un major èxit i una major inclusió de
l’alumnat amb necessitats diferenciades. L’ús d’aquests recursos ha de fomentar
l’autonomia en l’aprenentatge i l’accés al currículum, i s’ha d’adaptar de forma
flexible a les seves necessitats, fortaleses i particularitats del context. La
planificació de les diferents accions de suport específiques, centrades tant en els
aprenentatges com en la regulació del comportament, ha de respondre a un pla
personalitzat global i, en tots els casos, ha de tenir com a meta una disminució
progressiva de la intensitat fins a la retirada definitiva, com a indicador d’èxit
màxim en el procés d’inclusió.
Les accions i recursos específics s’han de centrar en les persones amb més
necessitat de suport (alumnes amb dictamen de NEE o altes capacitats) i en les
que presenten més barreres en l’aprenentatge. Si considerem que les “accions
universals” han de respondre a les necessitats del 80% de l’alumnat, l’altre 20%
hauria de tenir accés a altres nivells més específics d’acompanyament educatiu.
Concretament, com a criteri general, hom pot suposar que un 15% de l’alumnat
en situació de risc o amb necessitat de suport temporal hauria d’accedir a
actuacions i recursos addicionals estratègicament dirigits. Aquestes mesures han
de ser de caràcter flexible, temporal i preventiu, essent les més destacades el
suport d’educació especial, el suport psicopedagògic, el suport escolar
personalitzat, els programes intensius per a la millora, les aules d’acollida, el
suport lingüístic i els programes de diversificació curricular.
Per acabar, per al 5% de l’alumnat per al qual les actuacions addicionals no han
estat suficients, hauria d’articular-se un tercer nivell de suport intensiu més
especialitzat, generalment de caràcter individual, d’alta intensitat i de llarga
duració. En són exemples les unitats d’educació especial, les unitats d’audició i
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llenguatge, els centres d’educació especial, les aules integrals de suport, les
unitats d’escolarització compartida o els programes específics de suport a la
inclusió.
Els recursos de suport al personal docent per facilitar l’atenció a la diversitat i les
actuacions i recursos addicionals i intensius d’atenció a la diversitat exigeixen
una planificació clara, estructurada i sistèmica, de manera que es pugui graduar
convenientment la intensitat de les ajudes a l’alumnat segons les necessitats de
cada cas. Aquesta planificació és el contingut del pla d’atenció a la diversitat
(PAD) de cada centre. Es tracta del document de gestió que concreta
l’organització de les estratègies i els recursos del centre amb la finalitat
d’augmentar-ne la capacitat d’atenció a la diversitat, reduir i/o suprimir les
barreres en l’aprenentatge i potenciar la participació. La seva principal escomesa
és articular totes les estratègies, accions i recursos previstos per donar resposta
a les necessitats educatives de l’alumnat tant en l’esfera organitzativa com
curricular.
El PAD inclou els criteris i objectius basats en el model d’escola inclusiva que el
regeixen (presentats en l’apartat anterior), els procediments de detecció i
atenció de necessitats, els programes i accions educatives previstes, els recursos
humans i materials implicats i els mecanismes d’avaluació. Necessàriament s’ha
d’actualitzar cada curs per ajustar els recursos a les necessitats i coordinar
l’atenció específica amb l’acció tutorial personalitzada i compartida.
Cada centre estableix uns criteris d’organització de l’atenció a la diversitat, tenint
en compte les necessitats de l’alumnat i els recursos del centre. Això vol dir
definir els criteris d’accés als recursos específics del centre (aula d’acollida, plans
individualitzats, grups de suport, desdoblaments, etc.) i als recursos externs,
incloent-hi els mecanismes de coordinació (equips psicopedagògics, serveis
socials, o altres serveis educatius i socials específics segons les necessitats de
l’alumnat).
Aquest pla també aplega els procediments de detecció i seguiment, juntament
amb els protocols necessaris per coordinar els fluxos d’informació i la relació
amb els membres de l’equip docent i dels serveis externs.
Un apartat important del PAD és l’inventari i la descripció de les actuacions i
recursos addicionals i intensius, als quals es dedica l’apartat següent.
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Des del punt de vista organitzatiu, correspon a l’equip d’atenció a la diversitat
fixar els objectius, el funcionament i les actuacions prioritàries des dels principis
del model d’escola inclusiva. El disseny i seguiment de les mesures i dels
programes que es duen a terme per atendre la diversitat de necessitats
educatives de l’alumnat serà aprovat pels equips directius, responsables de la
gestió dels centres i compromesos amb el lideratge del model pedagògic.

4.4.- Estratègies i recursos de suport per a l’atenció de la
diversitat
Els centres de la FEM disposen de recursos orientats a l’atenció de la diversitat
que s’administren i gestionen partint de la identificació de les necessitats de
l’alumnat i l’avaluació del progrés que fan. El PAD descriu i planifica les diferents
modalitats de suport tenint en compte els recursos disponibles tant de personal
com materials, tecnològics i relacionats amb l’entorn. Han d’aplicar-se de forma
coordinada, considerant la globalitat de necessitats i la priorització que cal ferne, i sempre des de la corresponsabilitat educativa de totes les parts implicades.
Cada centre, segons la seva realitat i experiència, desenvolupa una sèrie
d’estratègies en procés continu de revisió i millora.

4.4.1.

Estratègies universals d’atenció a la diversitat

Les estratègies curriculars que es poden adoptar per donar resposta a la
diversitat van sempre de les més ordinàries a les més extraordinàries. Les
mesures ordinàries són les que s’apliquen de forma normal a l’alumnat en un
moment determinat. Són estratègies organitzatives i metodològiques que
permeten adequar el currículum al context sociocultural del centre i a les
característiques dels alumnes i les alumnes. La finalitat d’aquestes estratègies es
proporcionar una atenció adequada a cada estudiant perquè aconsegueixi els
objectius i, sempre que sigui possible, les competències bàsiques de cada etapa.
La responsabilitat d’adoptar aquestes estratègies correspon a l’equip docent,
juntament amb el cap o la cap d’estudis i, si cal, amb l’assessorament de l’equip
d’atenció a la diversitat i/o del servei d’orientació educativa.
Les mesures i els suports universals són els que s’adrecen a tot l’alumnat.
S’apleguen en el projecte educatiu del centre i en les seves normes
d’organització i funcionament i han de quedar concretats en el pla d’acollida de
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l’alumnat i del professorat, en el pla d’acció tutorial i en les programacions
d’aula.
S’inclouen en aquest apartat les mesures i els suports que fan referència a
aspectes generals de l’atenció a la diversitat que incideixen sobre la totalitat
d’alumnes o sobre l’organització general dels recursos del centre, ja que els
acords i les actuacions que se’n deriven són especialment rellevants per a l’èxit
educatiu de tot l’alumnat i dels grups més vulnerables.
Aquestes actuacions i recursos de caràcter universal han de permetre flexibilitzar
el context d’aprenentatge, proporcionar a l’alumnat estratègies per minimitzar
les barreres de l’entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la
comunitat educativa. Els aplica tot l’equip professional del centre de manera
coordinada i des de la corresponsabilitat. A més de l’acció tutorial i
l’acompanyament personalitzat, destaquem les actuacions que es consideren
universals i que apliquem als centres de la FEM:
• Organització del centre i dels grups: estructura flexible del centre,
desenvolupament d’un model d’orientació inclusiva, composició
heterogènia de l’alumnat, organització del grup-classe en subgrups
heterogenis, treball en parelles, grups de debat, tutoria assembleària, etc.
També s’ha de tenir en compte la possibilitat de desdoblar el grup i/o
d’organitzar docència compartida (més d’un o una docent per grup).
• Metodologies didàctiques: aprenentatge cooperatiu, resolució participativa
dels problemes relacionals i dels conflictes, tutoria entre iguals, suports
tecnològics, treball per racons o ambients, tallers a l’aula, activitats
internivell, treball en petits grups dins l’aula, aprenentatges basats en la
resolució activa de problemes, treball interdisciplinari i globalitzat, centres
d’interès i treball per projectes.
• Adaptacions curriculars no significatives (que no afecten el grau d’assoliment
dels objectius generals ni de les competències bàsiques) i entrenament de
l’habilitat expositiva i comunicativa.
• Projectes transversals: educació emocional, educació en valors, projectes
socials o de servei comunitari, aprenentatge i servei.

4.4.2.

Actuacions i recursos addicionals d’atenció a la diversitat

Les mesures i els suports addicionals permeten ajustar la resposta educativa de
manera flexible, preventiva i temporal, i focalitzar la intervenció educativa en els
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aspectes del procés d’aprenentatge que poden comprometre l’avenç personal i
escolar d’algunes persones. Aquestes actuacions han de vincular-se a les
mesures i els suports universals previstos al centre i buscar la màxima
participació en les situacions educatives del centre i de l’aula. El centre
determina les mesures i els suports addicionals a partir de la detecció de les
necessitats de l’alumnat per part del tutor o tutora i l’equip docent (segons els
criteris psicopedagògics descrits anteriorment), i aquests es coordinen a través
de l’equip d’atenció a la diversitat.
La concreció de les mesures i els suports ha de quedar recollida en els
documents del centre, en les programacions d’aula i, si escau, en els plans de
suport individualitzat (també anomenats PI), en els quals cal que hi consti una
previsió temporal de les mesures i els suports. Per això ja a la planificació cal
preveure els indicadors d’avaluació que orientin la retirada de les mesures
adoptades.
Tot l’equip docent del centre té la responsabilitat de proporcionar les mesures i
els suports addicionals que l’alumnat necessita. Aquesta intervenció pot estar
orientada per mestres especialistes d’educació especial, mestres especialistes
d’audició i llenguatge, mestres de pedagogia terapèutica, professors i
professores d’orientació educativa i tutors i tutores d’aula d’acollida. Aquests
especialistes col·laboren en l’avaluació funcional de les necessitats de suport
educatiu de l’alumnat, en la planificació d’estratègies pedagògiques eficaces, en
la provisió de suport per optimitzar la gestió i el funcionament de l’aula, en la
proposta d’adaptacions metodològiques personalitzades i en el treball amb
famílies. L’equip professional d’atenció educativa també participa en la
implementació de mesures i suports addicionals, i complementa les funcions
dels tutors i tutores i altres especialistes quant a la planificació, l’aplicació i
l’avaluació de la resposta educativa.

4.4.3.

Actuacions i recursos de suport intensiu d’atenció a la diversitat

Les mesures i els suports intensius són específics per a l’alumnat amb necessitats
educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la
resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment,
sense límit temporal.
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L’aplicació de qualsevol mesura o recurs intensiu ha de buscar la màxima
participació de l’alumne o alumna en les situacions educatives del centre i de
l’aula, i ha de vincular-se a les mesures i suports universals i addicionals previstos
al centre.
Les mesures i els suports intensius es proposen a partir de l’avaluació
psicopedagògica que fonamenta el dictamen d’escolarització o l’informe de
reconeixement de necessitats educatives especials elaborat per l’equip
d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), en col·laboració amb els
mestres i les mestres i el professorat del centre, els pares i mares (o
tutors/tutores legals), l’alumne o alumna i, si escau, altres especialistes. No
obstant això, en espera de la resolució del dictamen, els centres desenvoluparan
un protocol intern per agilitzar el procés.
L’aplicació de mesures i suports intensius comporta l’elaboració prèvia d’un pla
de suport individualitzat (PI), en el qual es concreten els objectius, l’equip
professional implicat que ha de coordinar-se, i també les adaptacions
metodològiques i els indicadors de seguiment del progrés que permetin avaluar
l’eficàcia de les mesures i fer-hi els reajustaments necessaris.
Les mesures i els suports són aplicats per l’equip de docents especialistes i el
personal d’atenció educativa en coordinació amb l’equip docent i, si escau, amb
els serveis educatius i altres agents de l’entorn, supervisats per la direcció del
centre.
Entre les mesures i els suports intensius hi ha les unitats de suport a l’alumnat
amb necessitats educatives especials (SIEI), les unitats d’audició i llenguatge
(UAL), les unitats d’escolarització compartida (UEC), les aules integrals de
suport (AIS / UME / UTE), els centres d’educació especial proveïdors de serveis
i recursos (CEEPSIR) i els centres d’educació especial (CEE). En parlem a
continuació.
a) Unitats de suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials (suport
intensiu per a l’escolarització inclusiva, SIEI)
Les unitats de suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials són
dotacions extraordinàries de professionals que s’incorporen a les plantilles
d’escoles i instituts com a recursos intensius i conjunturals per atendre l’alumnat
amb necessitats educatives especials que ho necessiti.
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L’equip professional d’aquestes unitats, en coordinació amb el tutor o tutora i la
resta de l’equip docent, atenen alumnes amb necessitats educatives especials
derivades de limitacions molt significatives tant en el funcionament intel·lectual
com en la conducta adaptativa. Són persones que requereixen, al llarg de tota
l’escolaritat, mesures i suports intensius per poder relacionar-se, participar i
aprendre en els entorns ordinaris del centre i de la comunitat on viuen.
L’atenció a aquest tipus d'alumnes no queda restringida a l’equip professional
de suport intensiu, sinó que comporta la revisió de les estratègies didàctiques i
metodològiques a l’aula ordinària i de les estratègies d’organització del centre.
Cal emfatitzar aquesta directriu que afecta tota l’organització del centre i
incumbeix tot l’equip docent. En conseqüència, les unitats de suport a l’alumnat
amb necessitats educatives especials es converteixen en un recurs per al centre,
que se suma als suports universals i addicionals per a la inclusió.
b) Unitats d’audició i llenguatge (UAL)
Les unitats d’audició i llenguatge són dotacions extraordinàries que s’incorporen
a les plantilles dels centres com a recursos intensius i conjunturals per a
l’alumnat amb discapacitat auditiva severa i profunda que requereix un
equipament singular i una especialització professional.
c) Unitats d’escolarització compartida (UEC)
Les unitats d’escolarització compartida són programes de diversificació
curricular específics per a alumnes amb inadaptació al medi escolar i risc
d’exclusió social. L’objectiu d’aquests programes és afavorir l’assoliment de les
competències clau de l’etapa i garantir la continuïtat de la formació, amb una
metodologia que motivi l’alumne o alumna per retornar-li la confiança en les
possibilitats d’èxit personal, reforçar-ne els aprenentatges i evitar-ne
l’abandonament escolar.
Aquests programes tenen una organització en la qual els continguts propis de
l’etapa es treballen amb activitats de tipus pràctic o aplicat vinculades a diferents
oficis. A fi de garantir la coherència i complementarietat de les actuacions, és
necessària la coordinació entre l’equip docent, els educadors i educadores de la
unitat d’escolarització compartida i els equips psicopedagògics. Aquesta
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coordinació permet concretar el treball que cal dur a terme amb l’alumne o
alumna a partir de la definició del seu pla individualitzat.
d) Aules integrals de suport (AIS / UME / UTE)
Les aules integrals de suport proporcionen atenció integral –educativa i
terapèutica–, temporal i intensiva a l’alumnat amb necessitats educatives
especials derivades de trastorns mentals o trastorns greus de conducta. Les aules
integrals de suport depenen administrativament de centres d’educació especial
o de centres ordinaris, però han de localitzar-se en espais independents i
funcionar de manera autònoma. Disposen d’un equip de professionals del
Departament d’Ensenyament i del Departament de Salut i són l’evolució de les
actuals unitats medicoeducatives (UME) i terapeuticoeducatives (UTE). El pla
individualitzat per a aquests alumnes inclou les actuacions educatives i
terapèutiques i els indicadors d’avaluació, que són revisats de manera
sistemàtica per l’equip de professionals de l’aula integral de suport, amb la
participació de l’alumne o alumna i la seva família.
e) Centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR)
Els centres d’educació especial (CEE) poden desenvolupar programes específics
de suport a l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials als
centres ordinaris, com a proveïdors de serveis i programes específics de suport,
en coordinació amb els serveis educatius. Els programes específics de suport al
sistema educatiu inclusiu poden ser de dos tipus: de col·laboració en l’atenció
directa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en coordinació amb el
tutor o tutora i l’equip docent; o bé d’aplicació de programes d’estimulació de
la comunicació i el llenguatge, de les habilitats adaptatives, de l’autoregulació
emocional o d’altres.
f) Centres d’educació especial (CEE)
Els centres d’educació especial proporcionen una intensitat elevada de suport
educatiu i de mesures organitzatives, metodològiques i curriculars altament
personalitzades. Amb això es busca donar una resposta educativa a l’alumnat
amb necessitats educatives especials derivades de limitacions severes i
profundes. Aquestes limitacions solen afectar el funcionament intel·lectual de la
conducta adaptativa, la qual cosa justifica l’aplicació de mesures i suports que no
es poden oferir als centres ordinaris.
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La voluntat en tots els centres de la FEM és no excloure cap alumne ni alumna o
família a causa de les seves necessitats, de manera que es busca sempre aplicar
totes les estratègies i recursos dels quals es disposa per aconseguir el màxim
desenvolupament personal de cadascú i potenciar-ne les oportunitats.
*****
La voluntat en tots els centres de la FEM és no excloure cap alumne ni alumna o
família a causa de les seves necessitats, de manera que es busca sempre aplicar
totes les estratègies i recursos dels quals es disposa per aconseguir el màxim
desenvolupament personal de cadascú i potenciar-ne les oportunitats.
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CAPÍTOL 5: Competència comunicativa i
educació plurilingüe: de la identitat pròpia a la
internacionalització
La competència comunicativa al segle XXI, que requereix poder expressar-se en diverses
llengües, és fonamental per interactuar en un context plurilingüe i obrir-se a la diversitat cultural.
En aquest capítol es defineixen les bases del model d’educació plurilingüe que caracteritza el
projecte educatiu dels nostres centres.

5.1.- El projecte plurilingüe
Entenem el projecte lingüístic de centre com una part del projecte educatiu en
què s’aplega la regulació consensuada dels usos lingüístics comunicatius i
l’educació que se’n fa en tots els aspectes de la vida del centre (ensenyaments,
matèries, documents, administració, activitats, etc.). Amb la finalitat de millorar
l’ensenyament-aprenentatge de les llengües, així com per promoure la diversitat
lingüística de la comunitat educativa, afegim a aquest document (que recull
l’organització de l’ensenyament de les llengües) el prefix pluri-, amb l’objectiu
de promoure l’enriquiment lingüístic als centres de la FEM a partir d’un
plantejament plurilingüe i internacionalitzador.
Les llengües oficials es presenten com a llengües vehiculars i d’ús normalitzat als
centres per part de tota la comunitat educativa. L’adquisició de la llengua o les
llengües vehiculars ha de suposar un treball exhaustiu, cuidat, seqüenciat i
integrat per part de tot el professorat del centre, ja que qualsevol docent és
docent de llengua i model lingüístic.
Partim d’una visió comunicativa del llenguatge: les llengües són instruments de
comunicació i de relació. Per tant, les llengües s’aprenen a través del
desenvolupament de les habilitats comunicatives (comprensió i expressió oral i
escrita). Al seu torn, aquestes habilitats es van desenvolupant de manera
integrada i a partir de propostes funcionals i d’ús real de la llengua. Convé
recordar la importància de l’oralitat en l’adquisició i el desenvolupament del
llenguatge així com en l’estructuració del pensament. La competència oral de
l’alumnat és crucial per garantir l’adquisició d’altres competències fonamentals
per al desenvolupament personal i social.
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L’ensenyament de la lectoescriptura ha de ser un procés significatiu molt ben
guiat per part de l’equip docent d’educació infantil i primària per garantir-ne
l’adquisició respectant la diversitat de ritmes i estils d’aprenentatge. El debat no
ha de centrar-se en el tipus de lletra que s’introdueix a l’inici del procés de
lectoescriptura (cursiva/majúscula; més cal·ligrafia/menys cal·ligrafia), sinó que
ha de centrar-se a garantir que l’alumnat gaudeixi d’un procés natural que el
captivi i li permeti descobrir la màgia de representar el món, relacionar-se, jugar
i, en definitiva, aprendre. Cada centre ha d’establir el seu sistema i els seus
criteris en aquest sentit de manera clara i consensuada, tenint en compte
l’experiència acumulada i essent coherents amb els plantejaments que s’han
desenvolupat en el projecte curricular vigent.

5.2.- Plurilingüisme i internacionalització
La presència de dues o més llengües en la competència comunicativa d’una
persona i la relació que s’estableix entre aquestes llengües ens fa entendre el
plurilingüisme com la integració de les llengües dels centres de la FEM i les
llengües d’origen de l’alumnat (les llengües vehiculars i les llengües
addicionals). Per aquesta raó, hem de tractar les llengües com a objecte i vehicle
d’aprenentatge en un treball col·laboratiu de tot el professorat de l’escola. Una
proposta plurilingüe exigeix un canvi de concepció en l’ensenyamentaprenentatge i en l’ús de les llengües a l’escola. La riquesa de la diversitat
lingüística en la nostra realitat comporta una gran oportunitat d’enriquir les
actituds de la comunitat educativa en relació amb les llengües i les cultures.
Les llengües addicionals són un exemple de la diversitat i la riquesa culturals i,
alhora, una eina fonamental per apropar-se a altres cultures i per anar construint
la trajectòria vital pròpia. En un món globalitzat, el concepte de llengua com a
mitjà de comunicació accessible a tot ésser humà i a tot arreu del món no pot
acceptar el terme estrangera com a qualificatiu. Un cop s’ha adquirit una
primera llengua, encara que s’estigui en procés d’adquisició, cadascuna de la
resta de llengües que s’aprenen s’afegeixen (s’addicionen) al repertori lingüístic
de cada persona, sense importar quina llengua sigui i ni el nivell de competència
que se’n tingui (Judd, Tan i Walberg, 2001). En una concepció plurilingüe de l’ús
i aprenentatge de les llengües, addicional no implica pas que hi hagi llengües
de primera o segona classe, ni llengües més properes o més llunyanes a la nostra
realitat. D’altra banda, la Unió Europea mostra també predilecció pel terme
addicional quan defineix un dels seus objectius de política lingüística, obviant
ja el concepte estranger: «One of the objectives of the EU’s language policy is
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therefore that every European citizen should master two other languages in
addition to their mother tongue».
Si l’alumnat és el centre del projecte educatiu, i si en reconeixem la singularitat
i la relació que té amb un entorn cada cop més global, és fonamental que
busquem vincles i afinitats amb altres països i cultures, i fomentem l’interès i el
respecte per la diversitat. Hem d’establir marcs conceptuals més profunds que
permetin a l’estudiant comprendre la realitat internacional i trobar més i millors
oportunitats en el futur.
La internacionalització és, doncs, una realitat que hem de potenciar des de la
identitat pròpia dels centres de la FEM. La nostra pertinència a la Unió Europea
pot establir lligams estrets amb altres cultures properes. Així mateix, tenint en
compte la labor mercedària a l’Àfrica, l’Àsia i Sud-Amèrica, es poden aprofitar i
reforçar els vincles ja establerts. La permeabilitat cultural del nostre alumnat en
l’oci és també font d’enriquiment: és el cas de la música i el cinema que ens
arriba dels països anglosaxons, els còmics i els videojocs del Japó, etc.
L’alumnat procedent d’altres cultures ens aporta una gran riquesa i és un
testimoni en primera persona de la mobilitat, que ens permet aprendre des de
la diversitat.
També cal valorar el potencial de les tecnologies de la informació i la
comunicació per obrir finestres al món i facilitar així noves mirades, reflexió i
amplitud de perspectiva en el conjunt dels alumnes i les alumnes. Es tracta de
recursos que han de facilitar-los l’establiment de més relacions i la possibilitat
de trobar el seu lloc en un món cada cop més global.

5.3.- Què es pretén?
El projecte plurilingüe i d’internacionalització té com a finalitat que el nostre
alumnat tingui una visió global i sàpiga moure’s en un món en el qual el domini
de les llengües és fonamental. Per això plantegem els objectius següents:
• Aconseguir parlants plurilingües competents arran d’una anàlisi
sociolingüística del centre i del seu entorn. Aquesta anàlisi sociolingüística
és fonamental per avançar en el projecte partint de la realitat per poder
construir de manera coherent i consistent.
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• Promoure la competència comunicativa i lingüística. Promoure l’ús quotidià
i l’aprenentatge de la llengua o les llengües oficials i d’una o dues llengües
addicionals. El document titulat Llibre blanc sobre l’educació i la formació
(1995) ja recomanava als estats membres el dret dels ciutadans a l’accés
democràtic al coneixement de dues llengües addicionals a la llengua oficial
de l’estat (fórmula 1+2). D’altra banda, la realitat sociolingüística a
Catalunya, amb dues llengües oficials, pren en consideració la fórmula 2+1
o 2+2.
• Valorar i reforçar la presència de les llengües promovent-ne la visibilització.
Ens referim al respecte i promoció de les llengües de la comunitat educativa
per part del centre amb la finalitat d’enriquir l’entorn plurilingüe. En alguns
moments, la visibilització serà més explícita, amb activitats de contacte de
llengües, exposició de murals, biblioteca multilingüe de centre, etc. i en
altres casos serà més implícita, per exemple demanant a algun alumne o
alumna que faci la traducció d’una paraula en la seva llengua, o posant
música ambiental en una altra llengua mentre es porta a terme un treball de
plàstica.
• Crear uns principis metodològics comuns a través de la coordinació del
professorat de llengües. La metodologia ha de respondre a un ensenyamentaprenentatge basat en l’adquisició de competències, on la comunicació i la
interacció entre alumnes, i entre l’alumnat i el professorat, es fomentin
mitjançant una participació entusiasta per aconseguir una finalitat
significativa.
• Impulsar la coordinació entre l’equip docent de llengües i el d’altres àrees
curriculars per tal de planificar i garantir l’ensenyament-aprenentatge de
manera integrada i desenvolupar amb èxit la consciència lingüística. Dur a
terme activitats reals, integrades i ben seqüenciades requereix una
coordinació responsable de l’equip de docents.
• Desenvolupar la consciència lingüística no només quan l’alumnat assisteix a
classes impartides en llengües diferents a l’entorn quotidià, sinó també quan
s’aprofiten les possibilitats d’internacionalització, la visió intercultural que
suposa l’arribada d’alumnes de nova incorporació vinguts de diversos punts
del món, la connectivitat en el món físic i virtual o la mobilitat internacional,
així com quan s’impulsen projectes d’intercanvi o quan s’impulsa la lectura,
o també quan es col·labora amb organismes culturals interessats a treballar
en l’àmbit escolar per difondre una llengua i una cultura, per posar-ne alguns
exemples.
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5.4.- Com ho fem?
La metodologia per assolir aquests objectius ha de ser motivadora i buscar
aprenentatges autèntics. Les orientacions presentades al capítol 3 són
assumibles des de la perspectiva del projecte plurilingüe. Destaquem la
necessitat de desenvolupar de manera específica algunes línies d’acció que
afavoreixin la implementació efectiva del projecte plurilingüe i la necessitat
d’oferir una reflexió ulterior sobre alguns aspectes pràctics.

5.4.1.

Línies d’acció

A continuació, es proposen algunes idees clau.
• És important enfocar l’ensenyament de les llengües utilitzant situacions
d’aprenentatge en què coexisteixen llengües diferents. Per això, convé que
l’equip docent elabori projectes de comunicació interdisciplinaris amb la
finalitat de dur a terme un procés d’ensenyament-aprenentatge significatiu i
introduir de manera progressiva i seqüencial les habilitats comunicatives. Els
projectes són propostes que garanteixen l’adquisició de competències, atès
que, a partir d’una situació, s’interpel·la l’alumne o alumna perquè dugui a
terme un procés d’investigació, de reflexió, de discussió, de treball
cooperatiu i de presa de decisions. El treball per projectes dona lloc a
l’aprenentatge i a la satisfacció pel procés i pel resultat final. L’ús i domini de
les diferents llengües pot ser el vehicle d’aquest procés d’aprenentatge a
partir d’una planificació efectiva per part de l’equip docent.
• Les llengües han de ser visibles en diferents temps i espais, a classe i fora de
classe, en moltes de les activitats que el dia a dia a l’escola ens proporciona
(la biblioteca, el pati, l’oració de la matí, l’hora de dinar, les activitats
culturals, la setmana de l’esport, etc.).
• És important estar atents a les oportunitats que el conjunt d’alumnes ens
ofereixen quan arriben a l’escola amb el seu propi bagatge lingüístic i
cultural. Les possibilitats de desenvolupar la consciència interlingüística i
incrementar les actituds positives i la motivació de l’alumnat no s’han de
desestimar.
• Els programes de mobilitat a l’estranger (contactes bilaterals entre centres,
Erasmus +, intercanvis, etc.) o de mobilitat virtual són propostes riques per
promoure la interculturalitat i el treball col·laboratiu (eTwinning...).
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• També és positiu promoure l’intercanvi d’experiències entre centres de la
FEM en relació amb el projecte plurilingüe i d’internacionalització.
Als centres que disposen d’estudis postobligatoris, es pot prendre en
consideració la possibilitat de promoure el batxillerat dual o internacional.

5.4.2.

Integració continguts-llengües

Pel que fa a la proposta d’aprenentatge integrat de continguts i llengües (d’ara
endavant, AICLE), els centres de la FEM procuren dissenyar propostes
didàctiques en què s’integren continguts no lingüístics i llengües addicionals,
aprofitant materials reals i el suport de les TIC, per afavorir la immersió
lingüística i la motivació de l’alumnat. Amb la finalitat de dur a terme bones
propostes d’AICLE, és convenient promoure la coordinació i la possible
convivència de dos professors o professores a l’aula, així com la incorporació
d’auxiliars de conversa. És necessari recordar la doble orientació que una
proposta d’AICLE ha de tenir en compte (contingut i llengua) tant pel que fa als
objectius com a l’avaluació que se’n fa.
Encara que la nostra prioritat ha de ser la comunicació (missatge/significat), no
hem d’oblidar-nos del treball i focalització també en la forma i el llenguatge. Els
errors comesos per l’alumnat es contemplen com accions coherents en el
procés d’adquisició i aprenentatge de les llengües i, per aquesta raó, es reben i
s’accepten positivament.

5.4.3.

Societat i diversitat lingüística

La globalització i la immigració han configurat una nova realitat plurilingüe en la
nostra societat. Molts estudiants tenen una llengua materna diferent de les
llengües vehiculars dels centres de la FEM. Acollir les identitats lingüístiques i
culturals significa reconèixer i valorar les llengües maternes de l’alumnat i alhora
oferir-los l’oportunitat d’emprar les llengües socials del context educatiu.
D’aquesta manera, el centre podrà respectar totes les identitats, promoure
l’autoestima dels estudiants i les estudiants, millorar l’ambient d’aprenentatge i
crear una cultura inclusiva.
És important recollir informació sobre la diversitat lingüística del centre i tenir
actualitzada aquesta informació. També convé fer visibles les llengües de
diverses maneres (de manera més tangible: documentació, treballs dels
estudiants, espais comuns de la comunitat educativa… i de manera més
implícita, al dia a dia de l’aula: preguntant, comparant i reflexionant). D’aquesta
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manera, contribuirem a desenvolupar la competència plurilingüe d’una manera
òptima. Com a docents, podem anar recopilant i aprenent algunes expressions
en llengües maternes diferents tenint en compte el repertori lingüístic de
l’alumnat. Podem també donar oportunitats als infants i a les seves famílies
perquè comparteixin el seu coneixement i experiència. Finalment, també és
important crear un ambient lliure d’estrès on els estudiants i les estudiants
puguin usar les seves llengües.
Per acabar, cal recordar el paper que el sistema educatiu català ha tingut en el
desenvolupament d’una visió plurilingüe de l’aprenentatge de llengües al llarg
dels anys. La immersió lingüística d’inicis dels anys vuitanta buscà promoure el
català entre l’alumnat procedent de contextos castellanoparlants i comportà un
canvi significatiu de cara a la igualtat d’oportunitats d’aquests alumnes i les seves
famílies. El model es basava en la hipòtesi de la interdependència de Cummins
(1983), que estableix l’existència d’una competència lingüística general que
relaciona una llengua amb una altra, és vàlid per actualitzar aquesta visió
integrada de l’aprenentatge de llengües en una societat encara més global. En
els últims anys hem assistit a un considerable impuls de plans dirigits a millorar
la cohesió social per mitjà de la llengua gràcies a la creació d’aules d’acollida i a
les corresponents estratègies per implicar les famílies i la comunitat amb els
plans educatius d’entorn.

5.5.- Com ens organitzem segons les etapes?
El projecte plurilingüe haurà de passar per una primera fase de planificació que
requereix la implicació de l’equip directiu i una cerca d’espais i temps per a la
col·laboració i coordinació entre el professorat. No s’ha d’oblidar que aquest
projecte s’ha d’incloure en el projecte educatiu del centre.
La llengua mediatitza les activitats escolars adequades a cada etapa en una
organització consensuada, incloent-hi projectes, unitats, matèries (tant si és la
mateixa llengua per a una matèria en diferents cursos com si varia). El
tractament, la visibilitat i l’ús d’altres llengües és un element transversal present
en les diverses àrees i matèries.
La implantació d’un projecte en el qual les llengües addicionals s’integren en
l’aprenentatge de continguts haurà d’organitzar-se de manera esglaonada,
pensant en la progressió i la continuïtat interetapes, en els recursos disponibles
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i necessaris i en la formació del professorat. Es tracta d’un procés que requereix
continuïtat i una implementació progressiva, partint de la incorporació de les
llengües addicionals des de l’inici de l’escolarització.
La incorporació de l’aprenentatge de continguts en llengües addicionals ha de
ser un element inclusiu i no segregador. Per això caldrà prendre en consideració
mesures i recursos d’atenció a la diversitat per a l’alumnat de nova incorporació
o amb dificultats lingüístiques específiques. El temps de durada d’aquestes
mesures dependrà de la trajectòria de l’alumne o alumna en l’aprenentatge i del
seu desenvolupament personal.

5.6.- Com s’avalua?
L’avaluació del projecte és formativa i sumatòria. Cal que l’aplicació d’aquesta
avaluació als centres sigui detalladament planificada i avaluada a l’inici, durant i
al final del curs, per poder contrastar els resultats. S’establiran mètodes
d’avaluació i indicadors que permetin una anàlisi exhaustiva del projecte, perquè
pugui ser adaptat i millorat, amb l’objectiu de buscar l’equilibri òptim entre
l’adquisició de continguts i l’ús de les diferents llengües.
L’equip docent ha d’acordar uns criteris d’avaluació comuns i establir unes
pautes específiques per a l’avaluació de la competència lingüística. Respecte de
la qualificació dels alumnes i les alumnes, i seguint en la línia d’anteposar la
comunicació a la correcció, en les matèries no lingüístiques es dona més pes als
continguts curriculars que a la precisió i a la correcció en l’ús del llenguatge. En
les àrees lingüístiques, l’avaluació s’ajustarà a les recomanacions del Marc comú
europeu de referència per a les llengües (2002).
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CAPÍTOL 6: Competència cientificotecnològica i
competència digital per a la nova alfabetització
del segle XXI
Les competències cientificotecnològica i digital requereixen el domini de competències
matemàtiques i tecnològiques, però s’orienten de forma global a la capacitat per comprendre i
interactuar de manera creativa amb l’entorn. Així mateix, la competència digital docent requereix
el domini d’una sèrie de dimensions que posen en joc l’ús de coneixements, valors,
metodologies, estratègies i recursos digitals. En aquest capítol es defineixen les bases del
model STEAM que s’impulsa des dels nostres centres i que, conjuntament amb el projecte
plurilingüe, busca assegurar la nova i exigent alfabetització que requereix la nostra època, així
com les dimensions necessàries per assolir la competència digital docent.

6.1.- El desenvolupament de la competència
cientificotecnològica
El concepte d’alfabetització és entès com el domini de les habilitats necessàries
per ingressar en el món de la cultura. Al segle XXI, necessàriament cal considerar
l’alfabetització més enllà del clàssic domini de la lectura, l’escriptura i el càlcul.
En el context de la societat actual, caracteritzada per les possibilitats que ofereix
l’entorn digital, l’alfabetització ha de tenir en compte el domini bàsic de les
habilitats cognitives per entendre i interactuar amb l’entorn sociocultural tant
en la seva dimensió física (real) com digital (virtual). Des d’aquesta perspectiva,
cal considerar la competència cientificotecnològica de manera complementària
a la competència lingüisticocomunicativa. No és, per tant, una substitució o
revisió de com s’ensenyen i s’aprenen les matemàtiques, la informàtica o la física,
per exemple, sinó que ha d’incloure les competències curriculars de l’àmbit
matemàtic, de l’àmbit digital, del coneixement del medi natural i social, de
l’àmbit tecnològic i també del medi artístic.
Aquesta consideració va d’acord amb l’enfocament interdisciplinari del procés
d’ensenyament-aprenentatge anomenat STEM (per la sigla en anglès, ScienceTechnology-Engineering-Mathematics), que parteix de problemes connectats
amb el món real i busca potenciar d’aquesta manera la curiositat de l’alumnat.
Justament són les ganes de saber el motor i guia del coneixement, un punt de
partida per a l’exploració de diferents solucions en una cerca permanent de la
satisfacció personal. El model STEM se centra a desenvolupar aquestes habilitats
en l’alumnat:
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Investigació.
Pensament crític.
Resolució de problemes (enfocament PBL).
Creativitat.
Comunicació.
Col·laboració.
Treball en equip.

Una revisió recent de la proposta STEM ha dut a considerar també la inclusió del
desenvolupament de les habilitats artístiques i creatives (en anglès Arts), la qual
cosa ha comportat un canvi en l’acrònim, que actualment és STEAM. El més
significatiu d’aquest canvi és que posa en valor aspectes com la innovació i el
disseny, el desenvolupament de la curiositat i la imaginació o la cerca de
solucions diverses a un únic problema. A més, com que s’amplia el camp
d’aplicacions i es fan caure les barreres entre disciplines, esdevé possible
integrar millor altres gustos i interessos d’estudiants que, a priori, no optarien
per un itinerari formatiu en ciència o tecnologia.
D’acord amb l’enfocament presentat, l’opció que considerem més apropiada
per al treball de les competències cientificotecnològiques és el
desenvolupament de projectes d’aprenentatge vinculats a necessitats reals de
l’entorn proper.
En aquest marc, s’ha de considerar la competència digital des de la seva
transversalitat: d’una banda, ha d’implicar l’ús creatiu, crític i segur de les
tecnologies de la informació i la comunicació per assolir els objectius en tots els
àmbits d’aprenentatge; i de l’altra, anant més enllà del domini de l’ús
instrumental, també s’ha de considerar el coneixement de l’entorn digital com
a element clau per entendre la complexitat de la societat actual.
Aquest enfocament requereix coneixements relacionats amb el llenguatge
específic bàsic en el pla instrumental. Això implica el coneixement de les
principals aplicacions informàtiques, l’accés a les fonts i el processament de la
informació; així com el coneixement dels drets i les llibertats que tenen les
persones en el món digital.
Aquesta visió també exigeix el desenvolupament de diverses destreses
relacionades amb l’accés a la informació, el processament i l’ús que se’n fa per a
la comunicació, la creació de continguts, la seguretat i la resolució de problemes,
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tant en contextos formals com informals. La persona ha de ser capaç de fer un
ús habitual dels recursos tecnològics disponibles amb la finalitat de resoldre els
problemes reals d’una manera eficient, i d’avaluar i seleccionar noves fonts
d’informació i innovacions tecnològiques.
L’adquisició d’aquesta competència requereix a més actituds i valors que
permetin a l’usuari o usuària adaptar-se a les noves necessitats establertes per
les tecnologies, apropiar-se aquestes tecnologies i adaptar-les a les finalitats
pròpies, i tenir la capacitat d’interactuar socialment al voltant d’aquestes
tecnologies. Es tracta de desenvolupar una actitud activa, crítica i realista envers
les tecnologies i els mitjans tecnològics, valorant-ne les fortaleses i debilitats i
respectant els principis ètics corresponents a l’hora de fer-ne ús. D’altra banda,
la competència digital implica la participació i el treball col·laboratiu, així com la
motivació i la curiositat per l’aprenentatge i la millora en l’ús de les tecnologies.
Al seu torn, sense eclipsar el valor instrumental de l’aprenentatge del llenguatge
matemàtic i del desenvolupament de les competències matemàtiques bàsiques,
cal posar en valor l’interès d’enfocar-ne l’aprenentatge en totes les etapes des
de plantejaments coherents amb l’enfocament presentat. Per això ha
d’emfatitzar-se l’interès d’aprendre les matemàtiques mitjançant activitats
d’experimentació i aplicació, buscant al màxim una contextualització adequada
i potenciant-ne el descobriment i l’ús com a llenguatge en la descripció i el
coneixement del món.

6.2.- Què es pretén?
L’objectiu final del desenvolupament de la competència cientificotecnològica ha
de ser que el nostre alumnat sigui capaç de comprendre l’entorn de la societat
digital des de la seva complexitat i d’actuar-hi de manera responsable, crítica i
creativa. I per això s’ha de tractar el coneixement científic, tècnic i matemàtic
integrat en la cultura en sentit ampli. Amb aquesta finalitat, ens plantegem els
objectius següents:
• Promoure les capacitats que permetin als estudiants i les estudiants
formular-se preguntes i resoldre problemes per a la comprensió crítica del
seu entorn natural, social, cultural i tecnològic. Per això han d’adquirir i
comprendre coneixements científics, matemàtics i tècnics i han de dominar
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els processos de l’activitat científica així com desenvolupar la creativitat, el
sentit crític, l’argumentació i el rigor conceptual.
Desenvolupar habilitats bàsiques per a la gestió de la informació en
contextos de necessitats reals en què hagin d’aprendre a buscar en diferents
fonts, confrontar i seleccionar de forma crítica, organitzar i interpretar la
informació per generar coneixement específic i saber compartir-la i
comunicar-la de forma adequada segons les necessitats, la finalitat i el
context.
Comprendre el coneixement científic i matemàtic com un saber integrat que
s’estructura en diverses disciplines i conèixer i aplicar els mètodes de la
ciència per identificar, comprendre i resoldre els problemes propis i del món
real des d’una perspectiva cultural que relacioni els diferents àmbits:
cientificotecnològic, humanístic i artístic.
Promoure l’adquisició de la competència digital per part de tot l’alumnat,
establint mesures per garantir la inclusió digital i evitar la bretxa digital.
Promoure l’adquisició de la competència digital per part de tot l’equip
docent, impulsant la utilització pedagògica de les TIC des de la perspectiva
de la innovació docent i l’atenció a la diversitat. Per això, cal preveure plans
de formació i d’assessorament i espais per poder compartir bones pràctiques
en els equips docents.
Crear grups de treball de docents, que s’encarreguin de preparar
experiències a l’aula en què es reprodueixin escenaris del món real, en els
quals els alumnes i les alumnes puguin investigar i intentar solucionar
problemes que són rellevants en el món en el qual viuen.
Crear una comissió TIC que s’encarregui d’implementar, dirigir i avaluar els
objectius i assignar responsabilitats compartides en la gestió de la tecnologia
al centre. Correspon a aquesta comissió establir criteris per definir les
prioritats de finançament de l’assessoria i dels recursos tecnològics i de
capacitació de docents, així com assegurar el compliment de les normes
sobre els usos de la tecnologia (especialment en el que s’estableix en la Llei
Orgànica 15/1999) i establir mesures per a la protecció de continguts
inapropiats en l’accés a Internet, tant per les instal·lacions del centre com
per a l’alumnat.

Gestionar la presència del centre a Internet (el lloc web del centre, la plataforma
virtual, les xarxes socials) prioritzant-ne l’ús com a espai virtual de la comunitat
educativa on pugui ocórrer part de la interacció amb les famílies.
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6.3.- Com ho fem?
L’orientació metodològica que permet aconseguir els objectius exposats
anteriorment s’ha de basar en situacions que interpel·len directament els
interessos de l’alumnat. Per això, l’equip docent ha de mantenir una actitud
investigadora que li permeti conèixer, gestionar i promoure les inquietuds dels
estudiants i les estudiants i el seu interès per comprendre la complexitat de
l’entorn en el qual es desenvolupen. Les metodologies de l’aprenentatge basat
en projectes, en problemes o en reptes poden servir com a referència per crear
situacions d’aprenentatge riques competencialment en les quals es pot
desenvolupar un aprenentatge autèntic i contextualitzat. Oferim algunes
orientacions en aquest sentit:
• Proposar tasques que puguin ser resoltes de diferents maneres i amb
resultats diferents, respectant les diferents identitats culturals i socials de
l’alumnat, assegurant l’aprenentatge de tots i totes.
• El professor o professora haurà d’actuar no tant com un simple transmissor
de coneixements, sinó més aviat com un gestor/dinamitzador que
acompanya l’alumnat per aprendre de manera autònoma i significativa. Al
seu torn, els alumnes i les alumnes hauran d’actuar com a participants actius
i responsables del seu propi procés de construcció del coneixement.
• Fer activitats significatives, relacionades amb l’entorn i la vida escolar, que
requereixin la utilització del coneixement científic, matemàtic i tecnològic
per comprendre-les i on l’ús de les TIC no suposi un repte, sinó un mitjà. Es
tracta de fer servir la tecnologia des de la seva especificitat i quan aporti un
valor afegit al que ja s’està impartint.
• Utilitzar la tecnologia de manera transversal i no circumscriure-la a cap àrea
en concret. Fer-la visible en totes les matèries utilitzant els instruments i
aplicacions digitals en qualsevol situació de la vida escolar, creant productes
originals amb l’ús de les eines digitals que es requereixin, per treballar així
l’expressió personal o grupal.
• Valorar i integrar els coneixements matemàtics, científics i tecnològics que
l’alumnat té i que ha adquirit en contextos no escolars per incorporar-los al
seu procés d’aprenentatge.
• Facilitar situacions d’aprenentatge a partir de la reflexió sobre l’acció, de
manera que l’alumnat identifiqui un problema, dissenyi possibles solucions,
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les experimenti i les avaluï per identificar la solució òptima o valorar els
avantatges i inconvenients de les diferents possibilitats segons el context.
Generar situacions on juguin, construeixin, experimentin, provin estratègies
i materials, comparteixin coneixement, documentin el seu aprenentatge i
reflexionin, en la línia del que proposa el moviment maker.

6.4.- Com ens organitzem segons les etapes?
El projecte ha de passar per una primera fase de planificació que requereix la
implicació de l’equip directiu i una cerca d’espais i temps per a la col·laboració i
coordinació entre el professorat de les diferents matèries, especialment de les
àrees cientificotecnològica, matemàtica i artística.
En les etapes inicials es facilitarà el desenvolupament del pensament lògic i
creatiu de l’alumnat, tot oferint-li espais on pugui descobrir un món d’activitats
científiques estimulants, on els nois i noies puguin jugar i aprendre a través de
l’experimentació, on s’afavoreixi el desenvolupament del llenguatge, on puguin
utilitzar noves eines i materials, i on puguin desenvolupar la imaginació.
Des de les etapes inicials es pot treballar per projectes d’aprenentatge orientats
a la solució de problemes, siguin definits a partir de preguntes rellevants que es
configuren com un repte, sigui en forma de reptes que comportin una realització
concreta com el disseny d’un producte, una màquina o una instal·lació.
En cada etapa s’ha de tenir en compte, d’una banda, l’articulació dels interessos
de l’alumnat en el marc dels continguts i orientacions del desenvolupament
competencial proposats en el currículum. De l’altra, també s’ha de tenir en
compte una clara estructuració entre totes les etapes per evitar la duplicació
d’esforços. Una bona organització incentiva l’alumnat a anar desenvolupant
competències cada cop més complexes a mesura que s’avança en els estudis.
Cal abordar progressivament les competències del treball col·laboratiu i facilitar
l’adquisició gradual de l’autonomia en l’aprenentatge per part de tot l’alumnat,
posant una atenció especial a promoure i facilitar la reflexió sobre el propi
procés d’aprenentatge de manera que tots els alumnes i les alumnes vagin
aprenent a aprendre.
És especialment important elaborar la programació d’aquest tipus d’activitats
des de la interdisciplinarietat i la col·laboració de docents de les diferents àrees
implicades, tenint en compte que aquest treball en equip ha de projectar-se
també com a model de treball col·laboratiu per a l’alumnat.
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6.5.- Com s’avalua?
D’acord amb l’orientació del treball cap a l’aprenentatge basat en projectes que
s’ha proposat, l’avaluació ha d’entendre’s com una part important del procés
d’aprenentatge, per la qual cosa s’haurà de tenir en compte des del principi
definint de forma participada amb l’alumnat els objectius d’aprenentatge i
facilitant l’avaluació del grau d’assoliment d’aquests objectius tant durant el
procés com, especialment, al final de l’activitat.
Així mateix, haurà de tenir-se en compte una avaluació multidimensional i
compartida per diversos agents: el professor o la professora, cada alumne o
alumna (autoavaluació) i el grup (coavaluació).
En aquest context, els mètodes d’avaluació han de permetre a l’equip docent
avaluar tant els aprenentatges de l’alumnat com els processos d’aprenentatge
que s’han produït. En la fase final del procés l’equip docent s’assegurarà que els
alumnes i les alumnes:
•
•
•
•
•
•

saben aplicar les idees que han après,
saben afrontar la resolució dels problemes que es van trobant,
saben treballar en equip,
saben reconèixer quan no ho fan bé i prenen decisions de millora,
saben comunicar el que han après,
saben justificar les decisions preses.

6.6.- La competència digital docent (CDD)
La competència digital és una de les vuit competències clau que qualsevol jove
ha d’haver desenvolupat en finalitzar l’ensenyament obligatori per poder
incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaç de desplegar un
aprenentatge permanent al llarg de la vida, segons les indicacions del Parlament
Europeu sobre competències clau per a l’aprenentatge permanent
(Recomanació 2006/962/CE). La competència digital proporciona la capacitat
d’aprofitar la riquesa de les possibilitats associades a les noves tecnologies
digitals i els reptes que plantegen. Aquesta competència és cada cop més
necessària per poder participar de forma significativa en la nova societat i
economia del coneixement del segle XXI.
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L’estratègia Replantejar l’educació, que la Comissió Europea presentà el
novembre del 2012, destaca la importància de formar en les competències
necessàries per a la societat actual del segle XXI i per al futur. Insisteix en la
necessitat que la tecnologia s’aprofiti plenament i s’integri de manera eficaç als
centres formatius, que han de millorar l’accés a l’educació a través de recursos
educatius oberts. Cal prendre consciència de les oportunitats sense precedents
que els nous mitjans ofereixen per a la col·laboració professional, la resolució de
problemes i la millora de la qualitat i equitat de l’educació. La competència
digital és un prerequisit perquè els estudiants i les estudiants de totes les edats
puguin beneficiar-se completament de les noves possibilitats que ofereix la
tecnologia per a un aprenentatge més eficaç, motivador i inclusiu (tal com
s’indica a Education and Training Monitor 2013, pàg. 19).
Per altra banda, i com s’especifica en la Resolució ENS/1356/2016 per a la
definició de la CDD (Departament d’Ensenyament, 2016), un dels factors que
més incideixen en la tasca que l’equip docent duu a terme als centres educatius
està associat al bagatge competencial que tenen com a docents. La competència
docent determina la qualitat de la seva acció educativa en major mesura que
altres circumstàncies –com l’entorn socioeconòmic, el perfil del centre, la
disponibilitat de recursos, les característiques de l’alumnat, etc.– que també en
condicionen l’activitat professional. Així doncs, tenint en compte el context en
el qual es desenvolupa l’activitat professional, un entorn digital i altament
tecnificat, cal parlar de la competència digital del personal docent (a partir d’ara,
CDD).
L’any 2011 la UNESCO apuntava unes bases de referència per a la competència
digital dels docents i les docents, i indicava que no n’hi ha prou que tinguin
competències TIC i siguin capaços d’ensenyar-les, sinó que també han de
dominar les eines digitals per ajudar l’alumnat a adquirir les competències
necessàries per convertir-se en ciutadans autònoms, integrats en la societat i
preparats per desplegar la seva capacitat de continuar aprenent al llarg de la vida.
Alguns països, preocupats per la capacitació digital dels seus infants i joves, s’han
adonat que el desenvolupament de la competència digital a l’escola implica
necessàriament una òptima preparació del professorat. Per això, en diversos
països han dut a terme diferents iniciatives per assegurar que els equips docents
disposen d’un nivell adequat de CDD i garantir, al mateix temps, que estan
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capacitats per contribuir al desenvolupament de la competència digital de la
població escolar.

6.7.- La competència digital instrumental (CDI) i la competència
digital metodològica (CDM)
La CDD inclou dos factors: l’ús instrumental de les tecnologies, al qual ens
referim com competència digital instrumental (a partir d’ara CDI), i les habilitats
de caràcter didàctic i metodològic, a les quals ens referim com a competència
digital metodològica (a partir d’ara CDM) (Departament d’Ensenyament, 2016).
S’entén per CDD la capacitat que el professorat té de mobilitzar i transferir tots
els seus coneixements, estratègies, habilitats i actituds sobre les tecnologies per
a l’aprenentatge i el coneixement en situacions reals i concretes de la seva praxi
professional amb la finalitat de: (a) facilitar l’aprenentatge de l’alumnat i
l’adquisició de la competència digital d’aquest col·lectiu; (b) dur a terme
processos de millora i innovació en l’ensenyament d’acord amb les necessitats
de l’era digital; i (c) contribuir al desenvolupament professional de l’alumnat
d’acord amb els processos de canvi que tenen lloc en la societat i als centres
educatius.
És important que el personal docent pugui acreditar la seva competència digital.
A l’Estat espanyol disposem del marc comú per a la CDD. Com a experiència
prèvia, a Catalunya es definí l’acreditació en tecnologies de la informació i la
comunicació en tres nivells (ACTIC 1, 2 i 3) (Decret 89/2009, de 9 de juny i Ordre
EMO/417/2012, de 27 de novembre). Es considera que ACTIC és el marc de
referència de la competència digital instrumental des d’una perspectiva més
general i que constitueix el marc del desenvolupament de la CDD, molt més
orientada a l’especificitat de les tasques i atribucions d’un professorat que ha de
desenvolupar-se professionalment en uns espais i escenaris educatius que han
d’afrontar els reptes de la societat digital.

6.8.- Dimensions de treball de la competència digital
metodològica (CDM)
La competència digital metodològica (CDM), tal com es presenta en la Resolució
ENS/1356/2016, s’estructura en cinc dimensions i vint-i-sis descriptors declinats
en indicadors de tres nivells de consecució, que configuren les competències
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específiques del personal docent. A continuació es descriuen aquestes cinc
dimensions.
Dimensió

Descripció

Disseny, planificació i
implementació didàctica

Capacitat de selecció, ús i avaluació de tecnologies digitals de
suport en la definició i execució del procés d’ensenyamentaprenentatge, dins i fora de l’aula; capacitat d’optimitzar la
planificació i organització dinàmica de les experiències, les
activitats i els recursos previstos per garantir l’adquisició dels
aprenentatges i facilitar la col·laboració i difusió entre la
comunitat educativa.

Organització i gestió
d’espais i recursos
educatius

Capacitat d’organitzar i gestionar, de manera responsable i
sostenible, les tecnologies digitals, de manera que facilitin i/o
permetin millorar les condicions de treball, tant en el pla de la
gestió educativa com en el pla didàctic.

Comunicació i
col·laboració

Conjunt de coneixements, habilitats, actituds, estratègies i
sensibilització que es requereix quan s’utilitzen les tecnologies
digitals per comunicar-se, col·laborar, crear i compartir
continguts i construir coneixement en el marc del disseny,
implementació o avaluació d’una acció educativa entre docents
i amb l’alumnat.

Ètica i civisme digitals

Coneixement i assumpció de les implicacions derivades de l’ús
de les tecnologies digitals en l’àmbit educatiu quant a les
qüestions de legalitat, seguretat i identitat digital. Formació de
l’alumnat sobre aquestes qüestions perquè facin un ús ètic i
responsable d’aquestes tecnologies.

Desenvolupament
professional

Pràctica reflexiva del personal docent sobre la seva activitat
professional en relació amb els reptes educatius que planteja
la societat actual; així com implicació del personal docent en
entorns educatius virtuals, on configura la seva identitat digital
professional, aporta i divulga recursos educatius i es forma de
manera permanent.

Es important definir les dimensions de la CDD, amb els descriptors associats a
cada una, però també és necessari, a fi d’afavorir-ne el desenvolupament
correcte i l’avaluació posterior, definir els indicadors de cadascun dels
descriptors per nivells. Els nivells establerts de forma genèrica, quant a l’ús que
el professor o professora fa de la tecnologia digital, són els següents:
1. Nivell principiant: utilitza les tecnologies digitals com a facilitadores i com a
elements de millora del procés d’ensenyament-aprenentatge.
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2. Nivell mitjà: utilitza les tecnologies digitals per a la millora del procés
d’ensenyament-aprenentatge de forma flexible i adaptada al context educatiu.
3. Nivell expert: utilitza les tecnologies digitals de forma eficient per millorar els
resultats acadèmics de l’alumnat, la seva acció com a docent i la qualitat del
centre educatiu.
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CAPÍTOL 7: Benestar emocional i
acompanyament personal: repensant l’acció
tutorial
L’atenció i el seguiment personal són senyals d’identitat constitutives dels col·legis de la FEM.
En aquest capítol es presenten les bases d’una acció tutorial renovada que, incorporant el
compromís per a l’educació emocional i el benestar psicosocial de l’alumnat, busca
sistematitzar una acció educativa que competeix a tots els membres de l’equip.

7.1.- Orientació, acompanyament i acció tutorial
Definim l’orientació com la funció i el procés d’acompanyament i seguiment de
tots els alumnes i les alumnes en el seu itinerari formatiu a l’escola. La finalitat
és afavorir que es desenvolupin com a persones autònomes i madures en tots
els àmbits de la vida. En aquest sentit, a partir del nostre caràcter propi,
considerem que l’orientació és l’eix principal de la nostra acció educativa:
Entenem l’educació com una invitació permanent al creixement i maduració de
cada persona. Optem per una acció educativa que faciliti experiències de
creixement i integri coneixements, destreses i actituds que contribueixin a
desenvolupar totes les capacitats de l’ésser humà. Definim la nostra tasca com
una educació centrada en les persones.
Partint d’aquest marc, entenem l’acció tutorial com la tasca orientadora del
conjunt de l’equip educatiu, que desenvolupa accions i estratègies amb la
finalitat de facilitar el desenvolupament integral de cada alumne i alumna,
atenent tant als aspectes acadèmics com als personals.
L’acció tutorial aplega la funció orientadora i integradora de l’educació i té una
rellevància especial perquè la tasca educativa no quedi fragmentada en una suma
d’actuacions inconnexes. L’acció tutorial és l’organitzadora de totes les accions
educatives. Aquesta acció s’exerceix en tots els contextos educatius i la
desenvolupen tots els agents. Tot l’equip de docents i PAS del centre ha de tenir
responsabilitats en aquesta tasca.
Centrant-nos en la finalitat fonamental de buscar el desenvolupament integral
de cada persona, cobra una importància especial l’educació emocional, entesa
com el procés educatiu, continu i permanent, que pretén potenciar el
desenvolupament de les competències emocionals essencials que capaciten
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l’alumne o alumna per a la vida. L’educació emocional ha de ser un aspecte
destacat dins de la labor d’orientació i acció tutorial. Amb aquesta eina procurem
augmentar el benestar psicològic i social de cada persona, és a dir, procurem
aconseguir-ne el benestar emocional.
Ens identifiquem amb un model d’escola orientadora (Longás i Mollá, 2007), un
projecte educatiu centrat en l’orientació que abordi l’educació d’una forma
global i integradora. En aquest model d’escola és fonamental generar una cultura
col·laborativa que fomenti el treball en equip, on tots els membres de l’equip
docent estiguin implicats de forma coherent i coordinada.
Així doncs, els principis pedagògics bàsics de l’escola orientadora són:
• L’acció orientadora i tutorial s’exerceix en tots els contextos educatius i la
desenvolupen tots els agents educatius.
• L’escola orientadora posa la persona al centre del procés educatiu. Els
educadors i les educadores estan compromesos a atendre tots els alumnes i
les alumnes com a persones úniques i considerant totes les dimensions del
seu ser: psicomotriu, afectiva, cognitiva, sociomoral i transcendent.
• El trànsit per l’escola ha de ser per a tot l’alumnat una experiència humana i
educadora, capaç d’aportar referències vitals més enllà del que és purament
acadèmic: experiències de relació positives, de creixement humà, de
descobriment d’un mateix i dels altres, així com de descobriment del valor
de l’aprenentatge i de la il·lusió pel coneixement.

7.2.- Què es pretén?
L’escola orientadora té com a finalitat aconseguir el desenvolupament integral
de cada alumne i alumna, acompanyant i fent seguiment al llarg de tot el procés
formatiu per facilitar el desenvolupament de persones autònomes i madures,
capaces de prendre decisions en tots els àmbits de la vida.
Des de la perspectiva apuntada, els objectius generals que guien l’acció
educativa i d’acompanyament són els següents:
• Personalitzar els processos d’ensenyament-aprenentatge per promoure el
desenvolupament integral de cada alumne i alumna, i adequar les propostes
educatives a les seves necessitats individuals.
• Acompanyar i ajudar l’alumne o alumna al llarg de totes les etapes
educatives, fent-lo protagonista del seu procés formatiu i dotant-lo
d’estratègies perquè sigui capaç de construir el seu propi projecte de vida.
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• Fer un èmfasi especial en la prevenció davant de les dificultats que puguin
presentar-se en el procés d’ensenyament-aprenentatge de cada alumne i
alumna.
• Generar processos formatius en totes les dimensions de la persona, no
només en l’acadèmica, fomentant experiències de relació positiva i de
descobriment d’un mateix i dels altres.
• Potenciar el desenvolupament de les relacions i interaccions personals
positives entre els diferents components de la comunitat educativa.
• Proporcionar una orientació professional individualitzada i diversificada que
afavoreixi els processos de presa de decisions i la maduresa vocacional.
Aquests objectius es concreten en cada etapa educativa de manera diferent,
depenent de l’edat o moment evolutiu de les persones, així com dels objectius
i competències de cada nivell escolar.

7.3- Com ho fem?
Quan l’interès es desplaça dels nivells acadèmics cap a la persona, paraules com
seguiment, acompanyament o orientació cobren tot el significat. Fer realitat
aquesta nova concepció és una tasca que implica tot l’equip de professionals del
centre. Per això, cal que hi hagi una cultura de la col·laboració, normes de
convivència compartides i implicació activa dels membres de l’organització,
equips directius que liderin positivament, bona comunicació i coordinació entre
el professorat, predisposició al canvi, estabilitat de l’equip i col·laboració amb
altres institucions que poden donar suport l’acció tutorial i educativa.
El centre, com a institució i estructura, ha de constituir un marc sòlid i flexible,
segur com a referència per a l’alumnat i dúctil en l’adaptació de solucions
educatives. Per aconseguir-ho, en cada centre s’han de mantenir actualitzats els
objectius i recursos de l’acció tutorial mitjançant documents o instruments de
gestió que es converteixin en referent de tothom, que busquin el consens i que
explicitin les intencions educatives. Aquests documents han d’actuar com a guia
i referent de l’acció tutorial conjunta, de manera que ajudin a la reflexió i a
l’avaluació. De forma progressiva i coherent, partint del model pedagògic comú,
cada col·legi de la FEM concretarà el model d’orientació i acció tutorial en els
següents documents:
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• Projecte educatiu i projecte curricular de centre: s’hi reconeix el valor de
cada ésser humà i el dret que té a construir el seu propi camí, s’hi consigna
la definició de les metodologies i de l’avaluació que asseguren l’atenció
personalitzada i s’hi aplega el conjunt de propostes singulars planificades per
complementar o ampliar el currículum.
• Pla d’atenció a la diversitat: té una importància especial perquè articula el
conjunt de recursos i estratègies per atendre la diversitat de l’alumnat.
• Pla anual: s’hi consignen els objectius del curs a nivell general i també els del
departament d’orientació del centre; igualment s’hi planifiquen els horaris
de les classes de tutoria i altres activitats amb incidència en la vida del centre
i en el benestar escolar (com ara convivències, etc.).
• Reglament de règim intern (NOFC): s’hi especifiquen les funcions i
responsabilitats respecte de l’acció tutorial i respecte de l’orientació entre
els diferents membres de l’equip, i també s’hi regulen els aspectes normatius
que afecten la convivència (drets, deures, faltes i procediments
sancionadors) i la participació de l’alumnat.
Un document clau en l’organització de la tutoria i l’orientació de l’alumnat és el
pla d’acció tutorial (PAT). S’hi defineixen específicament les característiques i
continguts de l’acció tutorial, tant en la dimensió curricular com en la referida
als processos d’orientació i acompanyament personal i grupal. El document
aplega les finalitats, continguts, instruments i estratègies per educar l’alumnat
vers el model de persona que volem. És, doncs, el document marc que programa
i desplega l’acció tutorial que rebrà l’alumnat durant els anys que romangui al
centre.
L’acció tutorial és desenvolupada en primer lloc pels tutors i tutores, els quals
lideren el procés de seguiment individual i la gestió dels grups d’alumnes. En
cada centre, tenint en compte les necessitats de l’alumnat i la disponibilitat de
recursos de plantilla, poden organitzar-se tutories compartides o altres formes
de desdoblaments grupals. L’assignació del tutor o tutora de cada estudiant i
grup té en compte les necessitats i característiques de les diferents etapes i es fa
per una durada mínima d’un curs escolar i màxima d’un cicle escolar.
Especialment en les primeres etapes de l’escolaritat, és interessant mantenir les
tutories per cicle.
El tutor o tutora ha de conèixer cada persona i el grup sencer, valorar-ne
l’evolució, fomentar actituds participatives, mitjançar en situacions de conflicte,
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establir relacions fluides amb els pares i mares informant-los de l’evolució i
resultats dels seus fills i filles, així com participar en activitats grupals i escolars
més extraordinàries (convivències, sortides, etc.). Els tutors i tutores es
coordinen amb els caps o les caps d’estudis i/o els coordinadors o coordinadores
d’etapa. El servei o departament d’orientació col·labora en aquesta tasca. No
obstant això, el seguiment i acompanyament educatiu de l’alumnat competeix a
tots els educadors i òrgans de l’escola, de manera que es desenvolupa el que
anomenem acció tutorial compartida. El suport a la vida quotidiana al centre i el
seguiment dels processos d’ensenyament-aprenentatge són tasca de tot l’equip
de professionals i d’ells depèn en bona mesura l’èxit d’aquest model.
Atesa l’especial responsabilitat dels docents i les docents que assumeixen la
funció tutorial, l’organització del centre n’ha de facilitar al màxim la implicació i
dedicació, amb el reconeixement i els recursos necessaris, i garantint-los una
formació suficient. Entre altres accions, destaquem la conveniència de procurar
alliberar-los una hora a la setmana per donar suport la tutoria individualitzada.
L’escola orientadora que volem, encara que té el suport de tot l’equip docent,
es vertebra entorn de l’eix de l’acció tutorial. S’ha d’entendre com el conjunt de
recursos, estratègies i activitats previstes per facilitar el procés de creixement
integral del nostre alumnat. Per donar suport i facilitar l’acció tutorial
s’estableixen quatre grans estratègies educatives: tutoria i seguiment individual
de cada alumne i alumna, tutoria i seguiment grupal, coordinació educativa de
l’equip docent i classe de tutoria.

7.3.1.

Tutoria individual i seguiment personalitzat de cada alumne i
alumna

Els tutors i tutores acompanyen i orienten el procés de tots els alumnes i les
alumnes al llarg de la seva escolaritat. D’aquesta manera es té en compte la
singularitat de cadascú, tot dedicant-li un espai i un temps particulars, adaptats
a les seves necessitats i al seu procés. La tutoria individual no és només fer una
valoració de si la persona aconsegueix o no els objectius previstos, sinó que ha
d’atendre al procés que l’alumne o l’alumna va seguint. La tutoria individual és
el recurs principal per assegurar l’acompanyament de tots els alumnes i les
alumnes, incloent-hi la relació continuada amb les famílies (entrevistes,
reunions, comunicacions via correu electrònic o altres plataformes, etc.), que en
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cap cas ha de deixar-se a l’atzar. Atesa la importància que té aquesta qüestió en
l’acompanyament de cada estudiant i en la construcció d’un projecte educatiu
compartit amb les famílies, hi dediquem una part del capítol següent.
A més, per donar coherència a l’acció educativa, es disposa d’un sistema de
recollida d’informació i seguiment de cada alumne i alumna al llarg de tota la
seva escolaritat. Amb aquesta finalitat s’utilitzen recursos informàtics que
agilitzen els processos de comunicació de l’equip docent. El contingut ha de ser
l’historial de la trajectòria acadèmica i personal, incloent-hi la relació amb les
famílies i amb altres agents educatius del territori.

7.3.2.

Tutoria i seguiment grupal

Per a cada alumne o alumna, el grup és un entorn privilegiat per expressar-se i
autoafirmar-se, un espai d’aprenentatge social. A través de la dinàmica de
creixement del grup, arriba a sentir-se’n part. El lideratge positiu del grup, la
gestió dels conflictes i el desenvolupament com a petita comunitat i com a equip
d’aprenentatge són tasques que assumeix el tutor o tutora de grup. La tutoria
grupal es basa principalment en la classe de tutoria i en les altres activitats que
es programen per afavorir el coneixement entre companys i companyes i la
cohesió grupal.
El tutor o tutora actua com coach grupal i lidera accions i actituds col·laboratives,
de convivència i de transmissió dels valors que regeixen el nostre caràcter
propi.

7.3.3.

Coordinació de l’acompanyament i de l’acció educativa de l’equip
docent

Les reunions de treball, la comunicació directa entre docents i les juntes
d’avaluació per valorar els alumnes i les alumnes de forma individualitzada i
ajustar les propostes d’orientació són un altre recurs fonamental per a la bona
acció tutorial. L’intercanvi d’informació i punts de vista, així com la discussió de
les idees o propostes, permeten unificar les accions educatives d’equip i
afavoreixen el compromís de tots.

7.3.4.

Classe de tutoria

La classe de tutoria té la finalitat de proposar a l’alumnat activitats formatives
adequades a la seva edat i necessitats, sobretot en els àmbits que no puguin ser
atesos des d’altres àrees, i a través d’activitats vinculades a l’educació en valors i
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a l’autoconeixement. Per això la tutoria no ha de perdre el seu estatus i acabar
convertint-se en una hora de treball personal o únicament dedicada a la
resolució de conflictes. A més, en un enfocament basat en la visió compartida de
l’acció tutorial, no hem de centralitzar totes les accions en aquesta franja horària.
Altres moments també poden ser idonis per desenvolupar les tasques o funcions
tutorials.
*****
A més dels elements relacionats amb la tutoria, hem de tenir en compte la
importància de gestionar els espais i temps de l’escola per afavorir la inclusió i
el benestar de tots. Per aconseguir-ho, actuacions com ara facilitar que l’equip
de docents pugui valorar els processos de l’alumnat i coordinar la seva acció
educativa, preveure espais de llibertat i creativitat per a l’alumnat, disposar de
llocs i temps d’estudi, o tenir accés als recursos didàctics adequats, entre
d’altres, poden contribuir a construir un entorn educatiu propici al
desenvolupament de cada alumne i alumna.
Finalment, atesa la importància dels processos de socialització i convivència
entre iguals, és cabdal que la confecció de les agrupacions d’alumnes busqui
l’equilibri i l’harmonia. En aquest sentit, convé organitzar adequadament la
representació de l’alumnat al centre, per exemple destacant la figura dels
delegats o delegades de classe com a representants grupals i donant veu de
manera estructural a les necessitats i/o inquietuds del conjunt de l’alumnat. Així
mateix, és important donar espai i temps a assemblees de delegats i delegades
que canalitzin la participació de l’alumnat pel que fa a l’avaluació del centre i la
convivència.

7.4.- Continguts del pla d’acció tutorial i organització per etapes
Les classes de tutoria, com a suport a un procés educatiu complex, han de tenir
una mínima programació curricular estructurada per etapes. Cal posar a
disposició recursos i dinàmiques grupals suficients, adaptades a l’edat dels
alumnes i les alumnes, orientades a identificar i atendre les necessitats
socioafectives que presenten les persones i els grups. A més, considerant les
inquietuds i interessos de l’alumnat a l’hora de marcar els objectius de la tutoria
(classe) per a cada any, és convenient incorporar accions educatives específiques
al voltant de l’educació en valors i la visió cristiana de la vida, la participació en
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la vida escolar i el suport a altres objectius vinculats al desenvolupament
personal que no es treballen en altres àrees curriculars.
De manera més específica, l’acció tutorial amb suport a les classes de tutoria
treballa, encara que no exclusivament, els continguts següents: educació
emocional i desenvolupament socioafectiu, gestió del grup i participació en la
vida de l’escola, habilitats socials i d’organització personal, i orientació
acadèmica i professional.

7.4.1.

Educació emocional i desenvolupament socioafectiu.

És un dels eixos centrals del treball educatiu a l’escola, vinculat a les principals
dimensions del model de persona responsable, autònoma i compromesa que
pretenem educar. L’educació emocional facilita la integració en el grup,
afavoreix el desenvolupament de l’autoestima, ajuda a superar els fracassos en
el procés d’aprenentatge i és la base del benestar personal. S’ha de tenir en
compte la inclusió d’una proposta didàctica dissenyada per dotar l’equip docent
de noves eines psicopedagògiques basades en els recursos de l’educació
emocional (relaxació, autoconsciència, concentració, atenció, respiració,
postura, visualització, consciència sensorial, reconeixement d’emocions, etc.), a
fi de millorar-ne les tasques de docència. L’objectiu de tot això és la millora del
rendiment escolar (afavorir l’atenció i la concentració, millorar el clima d’aula i
de centre, etc.), el desenvolupament de la intel·ligència emocional (millorar la
convivència i educar per a la pau, aprendre a escoltar, aprofundir en
l’autoconeixement, etc.) i el foment de l’educació per a la salut (desenvolupar
mecanismes de vida saludable a través de l’atenció al propi cos).
El tutor o tutora i l’equip docent, quan prenen consciència de la importància
que les emocions tenen en el procés d’ensenyament-aprenentatge, es
converteixen en model emocional i promotors del benestar emocional del grupclasse. Com a model emocional promouen l’aprenentatge sobre com percebre i
comprendre les emocions produïdes per les interaccions socials i com expressar
emocions de manera regulada controlant els impulsos. Aquest aprenentatge
emocional permet l’establiment de vincles d’amistat, cooperació, solidaritat i
relacions intrapersonals i interpersonals més adaptades que milloren la
convivència entre les persones.
Per contribuir al desenvolupament de les competències socioemocionals
d’altres persones, cal començar per un mateix. El professor o professora ha de
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tenir en compte una doble faceta, atès que es troba en la situació de líder
socioemocional a l’aula: d’una banda, ha de formar l’alumnat en competències
socioemocionals; de l’altra, ha d’autoformar-se per complir la seva missió, per
sentir-se millor i per educar els alumnes i les alumnes a fi que se sentin millor.
Només un professor o professora emocionalment competent podrà ajudar a
desenvolupar en l’alumnat les competències socioemocionals necessàries
perquè es generi un clima de treball efectiu i de plena convivència. Les
competències socioemocionals són el factor fonamental que caracteritza el
personal docent eficaç, emocionalment saludable i que influeix de manera
beneficiosa sobre l’alumnat.
Per dur a terme aquesta tasca, seria convenient formar tot l’equip docent en
educació emocional i acció tutorial, ja que tots i totes han d’estar en condicions
de desenvolupar aquesta funció al llarg de la seva trajectòria professional.
A més, cada centre ha de considerar l’oportunitat d’establir programes de
benestar emocional específics, no necessàriament desenvolupats pels tutors o
tutores de grup, per donar resposta a una eventual necessitat emergent. Aquests
programes poden ser implementats en totes les etapes educatives tenint en
compte les diferents necessitats segons l’edat de l’alumnat.

7.4.2.

Gestió del grup i participació en la vida de l’escola

En el grup d’iguals els alumnes i les alumnes construeixen una valuosa
experiència d’aprenentatge social. La influència del grup sobre el
desenvolupament de la pròpia personalitat i sobre l’aprenentatge és molt
important. Per això, des de la tutoria és fonamental fer una bona gestió del grup
exercint un lideratge positiu que n’afavoreixi la cohesió. La bona convivència,
l’assumpció d’objectius comuns, la construcció d’un clima col·laboratiu o la
promoció d’una cultura participativa al centre escolar són fonamentals per al
bon desenvolupament del projecte educatiu. Aquesta tasca exigeix implicació,
compromís, i dedicar temps a l’intercanvi d’idees, al coneixement mutu i a la
creació d’una consciència grupal entre tots els membres de la classe. A més del
tutor o tutora, tot l’equip docent és un pilar i un referent essencial per propiciar
que els alumnes i les alumnes arribin a ser ciutadans responsables, competents
i participatius.
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Per fomentar una participació de qualitat de l’alumnat en el grup i en la vida
escolar ens servim de la realització d’activitats de treball grupal, l’avaluació
continuada del procés, la confiança dipositada en les possibilitats de l’alumnat i
la proposta d’activitats d’aprenentatge que n’afavoreixin la creativitat i la
implicació activa. En general, l’alumnat pot opinar i ajudar, segons els seus
interessos, en la programació d’activitats del centre, les sortides culturals, les
excursions, la participació en projectes educatius, etc. Depenent de l’edat, la
capacitat i el grau d’implicació que tinguin, poden proposar iniciatives i
participar en la presa de decisions, la gestió de serveis, el disseny d’espais, el
manteniment d’instal·lacions, la planificació d’activitats, l’avaluació, etc.
En aquesta línia, des de la tutoria es pot promoure la participació en diferents
nivells i àmbits:
• Participació institucional: Els canals establerts, com l’elecció de delegats o
delegades de classe i/o dels seus representants en el consell escolar,
permeten ensenyar a l’alumnat quins són els mecanismes de participació al
col·legi, quins drets i deures tenen o com poden comportar-se en una
assemblea. Convé facilitar-los el temps i el lloc per organitzar i gestionar les
seves iniciatives.
• Participació en l’àmbit curricular: L’alumnat pot participar en la concreció
dels continguts de les àrees i matèries, en l’experimentació de metodologies
col·laboratives amb els companys i companyes, en la reflexió sobre el procés
d’aprenentatge i en l’avaluació de la seva trajectòria educativa, de la
programació, dels seus professors i professores i del funcionament general
del centre.
• Resolució de conflictes entre iguals: La utilització de la mediació, com a
procés estructurat de gestió de conflictes en què les persones enfrontades
es reuneixen en presència d’un mediador, permet buscar solucions
conjuntes als problemes de convivència mitjançant el diàleg. D’aquesta
manera, les parts se senten escoltades, respectades i valorades. Per exercir la
mediació és fonamental el desenvolupament de l’empatia per entendre el
com i el perquè de les accions dels altres. La resolució de conflictes
mitjançant el diàleg representa una manera de créixer i madurar, atès que
hom es responsabilitza dels seus actes i de les conseqüències que se’n
deriven. D’aquesta manera es desenvolupen escoles més felices i segures:
promouen relacions respectuoses, es disminueix l’exclusió, es gestionen
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situacions d’assetjament, es millora l’autoestima i es desenvolupa una
cultura de pau.
• Participació en el disseny, la planificació i la gestió d’espais i activitats: La
pròpia disposició dels diferents elements de l’aula poden facilitar un treball
cooperatiu i una metodologia activa. Tanmateix, diverses activitats sobre les
instal·lacions del centre permeten la participació de l’alumnat, com ara la
decoració de patis a partir de propostes del mateix alumnat o la cura de l’hort
escolar; a la biblioteca, l’alumnat pot contribuir a la classificació de textos, al
servei de préstec o a la petició de nous llibres; es poden elaborar
col·lectivament obres literàries, etc. Altres activitats susceptibles d’estimular
la participació són totes aquelles relacionades amb la planificació i execució
de projectes de voluntariat, campanyes solidàries, festes i activitats culturals,
etc. que es porten a terme al llarg del curs.

7.4.3.

Habilitats socials i d’organització personal

Des de la tutoria grupal també es dona suport al desenvolupament d’habilitats
socials mitjançant dinàmiques a l’entorn de la comunicació assertiva, la
negociació, el treball en equip, etc. Al seu torn, part de la proposta en aquest
àmbit dona suport a l’aprenentatge d’estratègies d’organització i planificació
personal. Encara que correspon a tot l’equip docent ensenyar estratègies
d’aprenentatge autònom des de la proposta desenvolupada en les diverses
matèries, la tutoria brinda un espai extra per reflexionar sobre determinades
tècniques d’estudi, molt especialment les habilitats d’organització i anticipació,
a més de treballar alguns factors i processos personals decisius per a un
aprenentatge estratègic a partir de la reflexió sobre les dificultats i necessitats
pròpies de cada persona.

7.4.4.

Orientació academicoprofessional

Des de la tutoria s’afavoreix l’autoconeixement dels alumnes i les alumnes i,
d’aquesta manera, la progressiva presa de decisions o l’elecció responsable en
relació amb el seu futur. S’orienta l’alumnat a l’hora de configurar el currículum
personal propi, des de les petites decisions que han de prendre’s en els primers
cursos fins a les més determinants de la trajectòria escolar. Per això, els últims
cursos de cada etapa requereixen programar activitats d’orientació professional
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i acadèmica que ajudin a decidir sobre el futur professional, garantint que en el
procés de decisió es consideren les capacitats i interessos personals.

7.5.- Com s’avalua?
La finalitat primordial de l’avaluació de l’acció tutorial és adequar els recursos a
les necessitats d’orientació i acompanyament de l’alumnat, i millorar el disseny
i la planificació de les actuacions desenvolupades en el marc de l’acció tutorial.
Una acció tutorial eficaç i eficient ha de caracteritzar-se per ser:
1. Sistemàtica: Les intervencions s’integren en la programació i han de contenir
objectius a llarg termini, fases de planificació, execució i avaluació.
2. Coherent: És fruit d’un treball col·lectiu planificat i estructurat, acceptat per
tots.
3. Sistèmica: Integra continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals.
4. Continuada: S‘inicia amb la incorporació de l’alumnat al centre i es
desenvolupa durant tota la seva estada.
5. Oberta i flexible: Dona veu a l’alumnat i dona oportunitats perquè de forma
lliure hi tinguin cabuda els seus interessos i inquietuds. Treballar a partir
d’això és la manera més eficaç d’acompanyar l’alumnat.
En conseqüència, els criteris que s’apliquen en l’avaluació són els següents:
1. Adequació del disseny del pla d’acció tutorial a les necessitats de l’alumnat,
dels grups i de la societat.
2. Efectivitat dels recursos utilitzats al centre per assegurar l’acció tutorial
sistemàtica, coherent, sistèmica, continuada i flexible.
3. Satisfacció amb l’acció tutorial i orientació de l’alumnat i dels grups.
4. Suficiència en els resultats d’aprenentatge i de convivència.
L’avaluació requereix fer una recollida d’informació adequada, mitjançant
l’establiment d’indicadors i la provisió d’instruments específics. En l’aportació
d’informació hi participen tots els agents implicats (alumnat, tutor o tutora,
equip docent, equip directiu i famílies). L’aplicació de les estratègies i
instruments de recollida d’informació ha d’ajustar-se a les característiques de
cada centre, encara que es disposa d’alguns recursos estandarditzats per a tota
la FEM. De forma esquemàtica, a la Taula 1 es presenta l’estructura del disseny
de l’avaluació de l’orientació i l’acció tutorial en cada centre.
Taula 1: Disseny simplificat de l’avaluació de l’acció tutorial.
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Dimensió i criteri

Indicadors

Adequació del disseny

Planificació vs
realitzat

Efectivitat dels
recursos

Planificació vs
realitzat

Satisfacció amb
l’acció tutorial

Satisfacció
amb
l’orientació individual

Suficiència en els
resultats

Satisfacció amb el
grup
Indicadors
d’èxit
educatiu
Indicadors de
convivència
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Instruments
Qüestionari alumnes
Grups discussió tutoria/orientació
Grups discussió tutoria/ orientació
Equip directiu
Qüestionari alumnes
Enquesta famílies

Indicadors de
d’incidències
coordinadores)

centre i registres
(coordinadors
o

Correspon a l’equip directiu de cada centre liderar aquesta avaluació,
organitzant-ne els cicles, la recollida i anàlisi de la informació, i la convenient
difusió dels resultats.
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Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis.
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Riart, J. (coord.) (2007). Manual de tutoría y orientación en la diversidad.
Madrid: Pirámide.
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CAPÍTOL 8: La relació família-escola: promovent
la corresponsabilitat educativa
La col·laboració entre la família i l’escola és un factor de qualitat educativa contrastat
internacionalment. En coherència amb el nostre caràcter propi, els centres de la FEM ens
proposen tant l’establiment de relacions de respecte, confiança i ajuda amb cada família, com
la incorporació de les famílies a la comunitat educativa com a col·lectiu. En aquest capítol es
presenten els eixos que expliquen per què els nostres centres són acollidors i familiars, i es
plantegen les línies mestres que ens permeten continuar avançant en la construcció d’un senyal
d’identitat constitutiu del projecte educatiu de la FEM.

8.1.- La col·laboració família-escola
Escola i família constitueixen contextos o microsistemes socials d’aprenentatge
d’una importància cabdal en l’actualitat. Ambdues institucions compartim la
responsabilitat de formar les noves generacions. Família i escola tenim l’objectiu
comú d’educar la persona, que és única i necessita trobar coherència de criteris
i continuïtat de referents entre tots dos contextos. Cap d’aquestes dues
institucions ha d’afrontar en solitari el repte que suposa l’educació avui dia. Per
això, les relacions entre família i escola es plantegen en termes de
complementarietat i col·laboració. Aquesta cooperació ha de respectar, en tot
cas, el dret fonamental dels pares i mares com a primers responsables de
l’educació dels seus fills i filles.
La família és l’àmbit natural de desenvolupament dels infants i participa
directament en la seva formació amb responsabilitat social; per això cal que
mares i pares tinguin clara la selecció del centre escolar i que participin en el
procés educatiu.
Els col·legis de la FEM busquem sempre una bona relació entre la família i
l’escola, articulant recursos que permeten una comunicació fluida, una
informació bidireccional, la col·laboració mútua i la implicació de les famílies en
el procés educatiu escolar. Alhora, potenciem les competències de cadascun
dels actors i promovem les estratègies adequades per propiciar una relació
profitosa.
La família és avui el reflex d’una societat que desborda diversitat. L’escola
necessita la família, i viceversa, per poder dur a terme les funcions i tasques que
el moment present exigeix, per això parlem de corresponsabilitat en els
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processos i en l’assoliment de les metes educatives. El centre es converteix, així,
en comunitat educativa.
La participació dels pares i mares en la vida escolar té repercussions tals com
una major autoestima dels infants, un millor rendiment escolar, millors relacions
paternofilials i maternofilials i actituds més positives dels pares i mares envers
l’escola. Simultàniament, permet a l’equip educatiu conèixer millor el seu
alumnat i ajustar les propostes i ajudes pedagògiques.
Les teories ecològiques sobre el desenvolupament humà, formulades
originalment per Bronfenbrenner, començaren a plantejar que no és possible
comprendre els processos de desenvolupament infantil sense tenir en compte
la multiplicitat de factors interconnectats que caracteritzen el context en el qual
viu cada persona.
Figura 1: Teoria ecològica de Bronfenbrenner (Font: Tejada, 2005).

Avui dia no parlem d’un únic model familiar, sinó de diversitat familiar o de
contextos familiars. Per tant, no es pot parlar només d’un tipus de relació ni d’un
únic espai per establir aquesta relació, sinó de diferents maneres de relacionarse. D’altra banda, les noves demandes del mercat laboral i les pressions de la
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situació econòmica fan que en molts casos les famílies no puguin implicar-se,
participar i col·laborar com els agradaria. Tanmateix, com a personal educador i
docent, sempre intentarem establir una relació autèntica basada en la
comunicació, tot facilitant diferents nivells d’implicació i interacció per arribar a
una cooperació òptima.
Segons Castelli, Mendel i Ravn (2003), les actituds que fomenten l’establiment
de relacions cordials, amables i afavoridores entre família i escola són l’escolta
activa i bidireccional, el reconeixement, la confiança i la gratitud. Així mateix, els
espais formals d’intercanvi des dels quals pot construir-se aquesta relació
positiva son les entrevistes amb els tutors o tutores, la reunió amb les famílies,
el consell escolar, les reunions de famílies i escola, i les AMPA.
La Llei orgànica d’educació de 2006 (LOE) aborda el tema de la participació i ho
reflecteix en tot el seu contingut. Al preàmbul es parla de la responsabilitat de
l’èxit escolar de l’alumnat que correspon a les famílies i al personal docent. Per
això, es fomenta la col·laboració de les famílies i el seu compromís amb el treball
dels seus fills i filles i amb la tasca dels centres.
El nostre projecte educatiu impulsa la corresponsabilitat entre l’equip docent i
les famílies i fomenta el compromís d’ambdues parts en la realització́ d’activitats
que millorin el desenvolupament acadèmic de l’alumnat.
L’equip docent té la funció d’informar les famílies sobre el procés
d’aprenentatge dels seus fills i filles i oferir orientació per aconseguir una millora
d’aquest procés. Així mateix, la direcció del centre és responsable de promoure
una estreta col·laboració amb les famílies.
El consell escolar és un òrgan de govern en el qual pares i mares que representen
les famílies participen en la gestió del centre. Els pares i mares col·laboren també
en el funcionament dels centres a través de les seves associacions (AMPA) i de
les activitats que s’organitzen per a l’assoliment del projecte educatiu, sempre
en coordinació amb la direcció.

8.2.- Què es pretén?
Busquem fer dels nostres centres vertaderes comunitats educatives en les quals
la màxima coordinació amb les famílies sigui una realitat, perquè família i escola
comparteixen l’anhel de potenciar al màxim el desenvolupament com a
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persones dels infants i adolescents destinataris de la nostra acció. Els objectius
que orienten aquesta finalitat són els següents:
•
•
•
•

•

•

Reforçar la dimensió comunitària i cívica de l’escola, construint un ambient
de coneixement, estima i confiança mútua.
Facilitar mecanismes d’informació entre la comunitat educativa.
Promoure l’acompanyament en l’estudi per part de la família, conscienciant
sobre la importància que té i la necessitat de no delegar-ho tot en l’escola.
Estimular l’interès i la participació de les famílies en les escoles, establint i
incentivant una relació positiva i de cooperació, que en fomenti la implicació,
participació i corresponsabilitat.
Dissenyar fórmules de cooperació adaptades a les diferents etapes
educatives, plantejant la col·laboració dels pares i mares de l’alumnat de
totes les edats, no solament dels més petits, com sol succeir.
Fomentar la formació de pares i mares per a la participació i
l’acompanyament.

Alguns d’aquests objectius han estat aplegats en les recomanacions de millora
de la participació dels pares i mares a l’escola formulades per la Junta de
Participació dels Consells Escolars Autonòmics (Consell Escolar de l’Estat, 2014).
A més, cal estar oberts a articular noves iniciatives i línies d’acció en conjunció
amb les famílies que satisfacin les necessitats que sorgeixin i que estimulin
l’apropament i la col·laboració entre família i escola. Des de la FEM plantegem
la necessitat de desenvolupar accions per superar l’enfocament tradicional en el
qual només alguns pares i mares participen. Pensem, efectivament, que totes les
veus han de ser escoltades. Considerem que plantejar la col·laboració amb les
famílies és més una qüestió de qualitat que de quantitat, és a dir, l’objectiu no
és programar multitud d’activitats. Convé fer una planificació estratègica amb
l’objectiu d’aprofundir en formes de col·laboració realistes i flexibles,
susceptibles d’adaptar-se al canvi social i familiar per assegurar-ne la
sostenibilitat. Cal dedicar temps i esforç a motivar i a formar tots els sectors
implicats: les famílies, l’equip directiu, l’equip docent i la resta de la comunitat
educativa han d’entendre la necessitat i la utilitat de la col·laboració, conèixerne els beneficis i trobar-hi sentit.

8.3.- Com ho fem?
Els estudis de la doctora Joyce L. Epstein, directora del Center on School, Family
and Community Partnerships de la Universitat John Hopkins dels Estats Units,
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sistematitzen el funcionament de la implicació familiar en l’educació. La seva
proposta d’estàndards i de model és de les més difoses en els últims anys i ha
tingut una influència cabdal en les polítiques i en les pràctiques desenvolupades
en diferents països. El nostre projecte educatiu té en compte aquests estudis per
promoure millores constants en la relació família-escola i construir programes
amplis de col·laboració.
Epstein considera la família, l’escola i la comunitat com tres esferes
superposades que influeixen en els aprenentatges. Com major sigui la interacció
entre aquestes esferes, major serà la probabilitat que l’alumnat rebi missatges
comuns i coherents sobre la importància de l’educació, alhora que serà més
factible crear comunitats educatives que tinguin en compte les necessitats de les
famílies.
Epstein (2001) i Sanders i Epstein (1998), basant-se en la teoria del solapament
entre esferes d’influència, identificaren sis tipus d’implicació de l’escola-famíliacomunitat que són importants per a l’aprenentatge de l’alumnat i per fer més
efectiva la relació entre escoles i famílies:
•

•

•

•
•

Exercir com a pares i mares: Ajudar totes les famílies a establir un entorn a
casa que doni suport als infants com a estudiants i que afavoreixi l’estudi i
desenvolupament personal (escola de pares i mares, consells i
assessorament del tutor o tutora sobre temes diversos, etc.).
Comunicació: Informar, dissenyar i dur a terme formes efectives de doble
comunicació (família-escola) sobre els programes escolars i el progrés de
l’alumnat (reunions d’informació, utilització de les plataformes, blogs,
xarxes socials, etc.)
Voluntariat: Donar la benvinguda a l’escola als pares i mares per organitzar
ajuda i suport a l’aula, al centre i a les activitats de l’alumnat (participació en
projectes, aportació d’experiència personal o professional, acompanyament
en sortides o en activitats diverses, activitats extraescolars, etc.)
Aprenentatge a casa: Proveir informació, suggeriments i oportunitats a les
famílies sobre com ajudar els infants a casa per optimitzar el treball escolar,
o sobre les eleccions i decisions de caràcter acadèmic.
Presa de decisions: Promoure la participació dels pares en els òrgans de
govern de l’escola (consell escolar, AMPA, comissions, etc.).

110

•

Fundació Educativa la Mercè

Col·laborar amb la comunitat: Identificar i integrar recursos i serveis de la
comunitat per reforçar els programes escolars i donar suport a les escoles,
a l’alumnat i a les seves famílies, així com d’aquests envers la comunitat.

Les estratègies que apliquem als nostres centres per incrementar la implicació
de les famílies es poden classificar en dos grans grups (Hoover-Dempsey et al.,
2005):
• Estratègies per incrementar les capacitats dels nostres centres per implicar
les famílies: Crear condicions per a un clima escolar dinàmic i interactiu amb
els pares i mares. Els nostres equips directius adopten mesures per donar
suport a la participació i a les relacions entre professorat i famílies i
afavoreixen així la creació de confiança. Tenim un professorat capacitat per
establir relacions positives i continuades amb les famílies.
• Estratègies per capacitar els pares i mares a involucrar-se efectivament:
Donar suport explícitament al fet que els pares i mares assumeixin un paper
actiu. L’escola i el professorat en volen i en potencien la participació, els fan
suggeriments específics sobre el que poden fer, valoren llurs propostes i els
fa conscients del paper rellevant que tenen en l’aprenentatge exitós dels seus
fills i filles.

8.4.- Com ens organitzem segons les etapes?
Les relacions de les famílies amb l’escola són molt diverses, des de l’accés a la
informació general i el seguiment de la trajectòria escolar de cada fill o filla, fins
a la implicació efectiva en la realització d’activitats d’ensenyament-aprenentatge
o en la participació en activitats socials i culturals. A continuació es presenten les
estratègies i recursos generals.

8.4.1.

Sistemes i canals d’informació general

Els canals de comunicació general cap a dins i cap fora del centre aprofiten el
suport de les TIC i es concreten en els recursos següents:
• Lloc web del centre que exposa els aspectes fonamentals del projecte
educatiu, on es publiquen constantment diversitat de notícies i fotografies,
tant generals com dels diferents departaments, i s’actualitzen els blogs de les
diferents etapes educatives, per exemple.
• Xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter, etc.), a través de les quals
s’informa del desenvolupament d’activitats de manera quotidiana i àgil.
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• Comunicació a través del correu electrònic o de la plataforma educativa de
les diferents activitats escolars, enviament de circulars, etc.

8.4.2.

Acompanyament i orientació escolar

Considerem que mantenir una informació fluida i freqüent per part dels centres
i tutors o tutores envers els pares i mares sobre els treballs, objectius i progressos
de l’alumnat, és una condició necessària per a una acció educativa exitosa.
En un pla general, referit a la comunicació amb les agrupacions de pares i mares
per classes o nivells, els canals més utilitzats per informar-los o implicar-los en
accions educatives són els següents:
• Reunions generals d’inici del curs i, en algun cas, també de final del curs. En
aquestes reunions, especialment en els cursos d’inici d’etapa, es presenta la
informació sobre la línia pedagògica del centre (metodologia
d’ensenyament-aprenentatge, plurilingüisme, pla d’atenció a la diversitat, pla
d’acció tutorial, entorn, valors) i la informació general sobre el funcionament
del centre (horaris, serveis, guarderia, menjador, extraescolars).
• Els equips docents, segons l’edat madurativa, poden indicar activitats
lúdiques per als caps de setmana que promoguin l’aprenentatge en família.
Es tracta d’activitats que normalment es relacionen amb els continguts dels
projectes que es duen a terme en cada moment.
Per al seguiment personalitzat i el suport individualitzat a cada alumne i alumna
s’empren les estratègies i recursos següents:
• L’agenda escolar, que facilita una comunicació diària fluida.
• La comunicació per correu electrònic o per la plataforma entre el tutor o
tutora i els pares i mares.
• La tutoria virtual amb els pares i mares, per mitjà de la plataforma educativa.
• Les entrevistes individualitzades amb la tutora o tutor, el nombre anual de
les quals sempre depèn de les necessitats de l’alumne o alumna i de la
família.
• Les reunions amb especialistes externs en cas necessari.
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Participació en activitats d’ensenyament-aprenentatge

En les reunions d’inici del curs es proposa a les famílies la possibilitat, mai
l’obligatorietat, de participar en els diferents nivells educatius, ja sigui perquè
s’hi ofereixen o perquè el centre els ho demana. A les anomenades aules obertes
la diversitat d’experiències de vida ens permet aprofitar les habilitats,
competències i professions dels familiars que tinguin a veure amb el treball que
es duu a terme a l’aula o fins i tot que generin un punt de partida interessant per
a possibles projectes. Aquest tipus d’implicació dels pares i mares en projectes
és més freqüent en l’etapa infantil (llegir contes, explicar experiències en oficis,
fer tallers puntuals, organitzar jornades, ajudar en sortides extraescolars, etc.)
però pot estendre’s a cursos amb alumnes de més edat (visitar empreses,
presentar projectes, etc.)

8.4.4.

Formació de pares i mares

Per donar suport la formació dels pares i mares i potenciar-ne la parentalitat
positiva, es promouen iniciatives com ara:
• Escola de pares i mares en línia: Espai educatiu per a pares i mares on
s’ofereixen continguts de qualitat relatius a diferents temes d’interès i on es
facilita la possibilitat de diàleg (dubtes, intercanvi d’experiències, etc.) amb
la participació de membres de l’equip docent i/o persones expertes.
• Escola de pares i mares presencial: Pot tenir diferents formats, com ara cicles
de conferències formatives amb diàleg, taules rodones, sessions
informatives, programes d’educació familiar, etc.
• Trobades informals entre l’AMPA i els equips docents amb motiu d’activitats
no acadèmiques.

8.4.5.

Participació en activitats escolars

Es convida i es motiva les famílies a participar en les activitats col·lectives
relacionades amb la vida del centre: festes (la Mercè, Sant Pere Nolasc o altres
celebracions pròpies de la localitat o de la comunitat autònoma),
representacions (festivals, teatre, pessebre vivent, cantates, cercaviles, etc.),
jornades de portes obertes, actes de graduació, jocs olímpics mercedaris, etc.

8.4.6.

Participació en la gestió

La participació de les famílies en la gestió del centre es refereix específicament a
la representació que tenen al consell escolar i a la comissió de convivència per
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tractar temes urgents sobre conductes disruptives, així com també es refereix a
les reunions de coordinació, molt recomanables, entre la junta directiva de
l’AMPA i la direcció del centre.

8.5.- Com s’avalua?
Cal avaluar tot l’entramat d’accions que es van duent a terme durant el curs
escolar, tant les que es repeteixen cada curs com les que es van introduint. És
important valorar el grau de participació de les famílies, el seu grau de satisfacció
i el nivell de seguiment de les activitats proposades.
• L’enquesta anual a les famílies pot ser un instrument òptim, sense perjudici
que algunes activitats poden avaluar-se en el moment de dur-les a terme.
• L’alumnat també pot aportar informació sobre el grau de satisfacció amb el
centre escolar, amb l’atenció individual rebuda, amb les diferents matèries,
etc.
• L’AMPA pot valorar el seguiment, l’adequació i l’oportunitat de les activitats
extraescolars que promou.
• Les reunions de valoració entre la junta directiva de l’AMPA i l’equip directiu
permeten analitzar el curs i proposar millores.
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CAPÍTOL 9: Les relacions de l’escola amb
l’entorn: compromís i oportunitat
L’obertura del centre educatiu a l’entorn proper i al conjunt de la societat és una necessitat en
un món globalitzat i hiperconnectat. Amb això s’afavoreix l’ampliació dels entorns
d’aprenentatge i es desenvolupen sinergies amb altres agents que milloren l’efectivitat del
projecte educatiu i el nostre compromís amb la comunitat. En aquest capítol es presenten les
bases d’aquesta tendència emergent que és una clara opció dels col·legis de la FEM.

9.1.- Relació escola-entorn
Preparem per a la vida persones compromeses amb els valors mercedaris i
connectades amb la realitat, i som una institució oberta, innovadora i atenta a la
diversitat. Per això, la realitat entra a l’escola i l’escola és part activa de la realitat,
com afirma el pedagog de la Rioja Manuel Bartolomé Cossío (citat a Revilla,
2011):
“Es al niño a quien se educa, y para obtener excelentes resultados la
única vía posible es mantenerlo en contacto permanente con la vida,
para lo cual la propia escuela debe ser catalizadora del entorno,
para que este entre en el aula”.
Aquestes paraules de Bartolomé Cossío serveixen de marc de referència de la
importància que l’entorn té en l’educació. L’escola no ha de ser ni pot ser una
illa. La relació escola-entorn és bidireccional, l’intercanvi és constant i recíproc.
És important valorar què aporta l’escola al seu entorn, molt especialment al més
proper, i com el territori contribueix a la millora de l’educació que oferim.
L’entorn comprèn aspectes físics i naturals, elements històrics, literaris, artístics,
legislatius, tècnics, científics, econòmics, així com tradicions i costums, i també
determinades formes d’organització social i política. Als nostres centres
educatius abordem cadascun d’aquests aspectes en les diferents àrees de
coneixement. Al seu torn, també identifiquem els recursos de la comunitat que
poden col·laborar i ajudar en l’educació de l’alumnat a l’hora de dur a terme
activitats i projectes en les diferents etapes de l’escolarització.
L’entorn sociocultural, és a dir, el context social en el qual viu, aprèn i es
desenvolupa vitalment cada persona (vida familiar, companys i companyes,
xarxes socials, costums, valors) influeix directament en els nostre alumnat. La
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mirada a l’entorn també ens compromet a treballar des de la prevenció dels
problemes que té el jovent (augment de la violència, estereotips de gènere,
consum de drogues…), molt especialment a partir del pla d’acció tutorial,
mitjançant la col·laboració entre les diferents organitzacions i agents
socioeducatius locals i l’escola.
Tenim en compte que l’entorn del nostre alumnat no es comprèn com un
sistema de cercles concèntrics en el qual ells són el centre i progressivament es
relacionen des d’allò més proper o local fins als àmbits internacionals més
allunyats. Més aviat, estan immersos en un món globalitzat i molts aspectes de
la seva vida (música, moda, art, etc.) es troben interconnectats a nivell global, en
relacions d’interdependència cultural contínua.
Afirma Piaget que el subjecte aprèn per un procés de maduració individual, a
través de les seves pròpies accions i en interacció amb la realitat. Des d’aquesta
perspectiva, tot aprenentatge és un descobriment del saber per part de
l’individu. I per això el context proper permet a l’alumne o alumna entrar en
contacte directe amb la realitat i trobar-se amb la possibilitat de descobrir-la.
Però, actualment, el context proper en molts aspectes és global, de manera que
si entenem l’aprenentatge, d’acord amb Vigotsky, com un procés de
reconstrucció del coneixement produït per la interacció entre l’experiència
personal de l’alumnat i el seu context social, l’obertura de l’escola al món és avui
dia una tendència emergent i absolutament necessària. En aquest sentit, és
interessant fer notar que el constructivisme remarca la importància de les idees
prèvies i dels esquemes de coneixement sobre la percepció de la realitat: només
es pot veure el que se sap mirar, per això hem de mirar fora de les parets dels
nostres centres.
Atès que l’aprenentatge es veu molt influenciat pel context en què se situa i atès
que és més efectiu quan es construeix activament per mitjà de la negociació
social amb els altres, des dels centres de la FEM creem entorns complexos i
estimulants, que fomentin l’aprenentatge autèntic i vivencial. Per això té una
significació especial que les propostes d’ensenyament-aprenentatge tinguin en
compte el context, l’incorporin i, si pot ser, generin processos col·laboratius a
partir d’aquesta relació.

9.2.- Què es pretén?
La relació de col·laboració amb l’entorn local i global que promovem es justifica
per la necessitat de connectar l’alumnat amb el món en el qual vivim i del qual
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venim, per ajudar-los a conèixer com som, per educar els valors de compromís
social i solidaritat, i perquè aprenguin a respectar i valorar la cultura pròpia i la
dels altres.
El mateix compromís amb la transformació de la societat que s’expressa en el
nostre caràcter propi ha dut als col·legis de la FEM a comprometre’s amb la
justícia social (accions solidàries, educació per al desenvolupament, etc.), amb
el respecte i la conservació del medi ambient (educació en el reciclatge,
projectes d’escola verda, etc.) i amb la millora i promoció de la salut. Les
metodologies emergents que faciliten l’obertura de l’escola a l’entorn (com
l’aprenentatge-servei, entre d’altres) són una nova oportunitat de mantenir la
identitat social dels col·legis de la FEM.
Així mateix, en aquesta època marcada pel canvi social, econòmic i tecnològic
continu, cal potenciar les competències que permetin a l’alumnat situar-se i
preparar-se per a una realitat social molt dinàmica i complexa. No sabem quines
noves feines faran, ni a quins nous reptes s’enfrontaran. Educar per situar-se
amb sentit i amb oportunitats davant d’aquest futur ple d’incertesa exigeix
conèixer el passat, estudiar el present i connectar-se a l’entorn –un entorn o
context social que en part és local però que també abasta un nivell global.
Afavorir aquesta connectivitat és desenvolupar el capital social de cada alumne
o alumna i del mateix centre educatiu, és a dir, la riquesa de les relacions
positives de suport i de les aliances de col·laboració.
La connexió amb l’entorn pot treballar-se de manera global, transversalment, o
bé des de les diverses matèries o àrees de coneixement. En qualsevol cas,
persegueix almenys els objectius següents:
• Conèixer els recursos i necessitats locals, vinculats a la realitat propera de
l’alumnat, mitjançant l’ús adequat de tècniques i instruments de treball.
• Despertar la consciència crítica amb la realitat social, cultural, econòmica i
ecològica de l’entorn.
• Detectar les possibilitats de canvi i millora del propi entorn.
• Promoure el compromís dels alumnes i les alumnes com a ciutadans actius
d’una societat democràtica i participativa.
• Desenvolupar al màxim les competències de comunicació i el capital social
de l’alumnat en el marc de la societat global.
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De forma complementària al desenvolupament competencial, l’articulació amb
els recursos socioeducatius de l’entorn també permet orientar i acompanyar
més efectivament tot l’alumnat i personalitzar els processos de transició
educativa, el desenvolupament professional i/o l’atenció a les necessitats
educatives especials.

9.3.- Com ho fem?
L’obertura del centre cap a l’entorn suposa, en primer lloc, localitzar i reconèixer
col·laboradors que puguin oferir a l’alumnat experiències autèntiques
d’aprenentatge, nous recursos i més oportunitats personals. En segon lloc,
suposa establir les corresponents aliances i relacions institucionals. Cal teixir una
xarxa d’organitzacions (institucions, entitats, empreses) que afegeixin valor al
projecte educatiu. Correspon a l’equip directiu planificar i liderar aquest
projecte d’expansió i obertura. Es preveu que els responsables dels centres
multipliquin els contactes amb diferents empreses i institucions d’acord amb un
pla d’actuació en el qual apareguin els objectius i projectes.
Correspon a l’equip docent aprofitar els recursos de l’entorn per ampliar les
oportunitats educatives de l’alumnat. L’actitud de l’equip docent i la seva
concepció oberta davant de les comunitats interculturals és probablement una
de les principals responsabilitats i exigències professionals en una societat cada
cop més plural. Per això ha d’assumir-se un estil docent democràtic i creador de
relacions de respecte entre totes les persones de l’aula. A més, per promoure el
desenvolupament d’un currículum autèntic i connectat al món, i per educar en
la convivència i la col·laboració de l’alumnat, cal que l’equip docent incorpori
l’entorn com a recurs. Com a idees per tal que cada docent obri les aules a
l’entorn es suggereixen activitats tals com: treballar en la cerca d’informació, en
la identificació de llocs d’interès, en l’elaboració de guies, en la integració de
preguntes sobre problemàtiques socials, i en l’exploració de solucions o en la
valoració d’estratègies i pautes de treball al voltant d’aquestes qüestions. A més,
promoure projectes i activitats amb altres actors de l’entorn implica obrir
oportunitats excel·lents per a l’aprenentatge col·laboratiu que volem impulsar.
Entre els actors de l’entorn que poden oferir col·laboracions interessants per al
nostre projecte educatiu reconeixem empreses, institucions públiques i
privades, entitats i equipaments educatius, socials, culturals i polítics. Amb tots
ells s’hi poden establir diferents línies de col·laboració.
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És important conèixer les empreses de la comunitat autònoma i fer una primera
selecció de les que, per alguna qüestió del projecte, tenen interès per l’escola.
Les empreses del barri, encara que siguin petites, proporcionen a l’alumnat un
coneixement de l’entorn, tant pel que fa a la seva activitat econòmica com de
serveis. La segona selecció d’empreses pren en consideració les que tenen un
departament de recursos humans o de màrqueting que poden facilitar algun
tipus d’experiència pràctica d’interès mutu. Per acabar, es pot tenir en compte
la solvència i el volum de l’empresa, atès que com més gran és l’empresa més
fàcil és que participin en activitats relacionades amb l’educació. Les empreses
poden posar al servei dels centres recursos materials i econòmics, conferències
i visites per apropar-se al món laboral i conèixer sectors professionals,
col·laboracions en estudis o projectes, pràctiques d’estudiants, etc.
Quant a les institucions i entitats educatives, culturals, socials i polítiques, el
centre ha d’explorar totes les que té al seu abast i valorar el tipus de col·laboració
que pot establir-s’hi. Les experiències amb valor recreatiu i socialitzador faciliten
l’apropament a situacions, objectes i persones significatives per a la formació
integral. Aquest apropament a la societat i a la realitat pot concretar-se
mitjançant conferències sobre temàtiques d’interès, col·laboracions en estudis o
projectes, aprenentatge d’idiomes, etc. A la FEM tenim una experiència provada
en algunes d’aquestes opcions i el nostre projecte escola-entorn ens porta a
sistematitzar-les i optimitzar-les al màxim. A més, la relació continuada amb
altres serveis educatius i socials ha d’afavorir l’atenció a l’alumnat per millorar
l’èxit educatiu.
S'estableixen diversos àmbits d’actuació en les relacions escola-entorn:
programes OpenFEM, aprenentatge-servei i projectes socials, col·laboracions
escola-empresa, escoles verdes i promotores de la salut, i integració en xarxes
locals per a l’èxit educatiu.

9.3.1.

Programes Open-FEM

Es tracta del conjunt d’activitats que aprofiten els recursos de l’entorn en les
diferents etapes educatives per afavorir l’aprenentatge de competències i
l’assoliment dels objectius del currículum escolar de forma significativa. Es tenen
en compte, principalment, activitats com ara sortides i visites pedagògiques
(museus, empreses, centres d’investigació, centres d’art, teatre, etc.), projectes
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i investigacions fetes amb la col·laboració d’actors externs (museus, empreses,
centres d’investigació, universitats, etc.), i intercanvis per a l’aprenentatge
d’idiomes.
Al seu torn, en el marc dels programes OpenFem cal plantejar-se l’obertura del
centre escolar com a centre educatiu i cultural per a la comunitat local, amb
l’oferta de cursos de formació per adults, activitats culturals i socials, activitats
esportives i musicals, etc.

9.3.2.

Aprenentatge-servei i projectes socials

El centre educatiu i l’alumnat incideixen en la societat i poden influir en la
millora del benestar social. Hem afirmat que la col·laboració amb les entitats i
institucions aliades és bidireccional: a més d’analitzar què aporta l’entorn a
l’escola, cal plantejar-se què aporta la nostra institució als actors amb els quals
col·laborem. En aquest sentit, promoure diferents activitats i projectes en
benefici de la societat suposa una contribució neta, a més de ser la forma més
autèntica de despertar en el nostre alumnat una consciència crítica i solidària
amb l’entorn.
Concretament, la metodologia d’aprenentatge-servei permet involucrar
l’alumnat en un servei comunitari integrat als objectius d’aprenentatge del
currículum acadèmic principal. Aquest enfocament té com a premissa
proporcionar als estudiants i les estudiants experiències contextualitzades
d’aprenentatge basades en situacions autèntiques, del món real, en el si de les
seva comunitat. Així, s’aconsegueix que l’alumnat experimenti i protagonitzi
accions amb compromís cívic, aprengui en l’exercici actiu de la ciutadania, i posi
en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. Algunes
col·laboracions tradicionals als nostres centres (amb la parròquia, amb
residències d’ancians, amb hospitals, etc.) poden evolucionar cap a aquesta
modalitat de treball. També convé ampliar el registre d’accions mitjançant
l’oferta de projectes d’aprenentatge-servei validats.
En un pla de major complexitat i compromís que els projectes d’aprenentatgeservei, hi ha també la possibilitat d’articular projectes socials de voluntariat i
cooperació.

9.3.3.

Col·laboracions escola-empresa

Les col·laboracions a aquest nivell van des de les visites, els intercanvis, els
projectes i les pràctiques fins al finançament d’activitats o la donació de recursos.
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Es pot avançar en la creació d’una xarxa estable d’empreses compromeses amb
l’educació, començant per empreses locals, tenint en compte la possibilitat de
connexió amb la vida laboral i l’emprenedoria que poden brindar molts i moltes
exalumnes i famílies.

9.3.4.

Escoles verdes i promotores de la salut

Una oportunitat de millora del projecte educatiu i de singularització passa per
l’adhesió a iniciatives d’àmbit global, nacional o autonòmic que aposten per
formalitzar compromisos institucionals en l’organització administrativa i
pedagògica del centre. Els models i moviments d’escoles verdes i d’escoles
promotores de la salut són actualment els més estesos.

9.3.5.

Xarxes locals per a l’èxit educatiu

En l’àmbit local hi ha recursos i serveis socioeducatius que contribueixen a l’èxit
educatiu mitjançant el suport directe o indirecte als centres. Es tracta, segons el
municipi i la comunitat, de recursos especialitzats que poden donar suport als
processos educatius d’alumnes amb dificultats en la seva trajectòria escolar.
Entre d’altres, considerem la importància dels serveis d’orientació o atenció
psicopedagògica, dels centres de recursos, dels centres de professors, dels
serveis socials, dels serveis de salut i de les entitats juvenils. Establir estratègies
de col·laboració és un primer pas per enfortir i millorar el projecte educatiu del
centre i l’acompanyament dels alumnes i les alumnes, especialment dels que
tenen més dificultats o viuen situacions de vulnerabilitat.
En alguns municipis o barris també hi ha dinàmiques d’acció comunitària, com
ara plans educatius d’entorn, plans comunitaris o projectes educatius de ciutat
que generalment s’implementen des de l’organització en xarxa dels actors. Els
nostres centres participen de manera activa i propositiva en aquestes estratègies
de treball en xarxa o col·laboració interinstitucional independentment del nivell
de desenvolupament en què es trobin. D’aquesta manera, participem com a
agents actius i compromesos amb la millora de les polítiques públiques
d’educació.

9.4.- Com ens organitzem segons les etapes?
Tot l’alumnat de les escoles ha de relacionar-se amb l’entorn, conèixer-lo,
comprendre’l i interactuar-hi.
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L’alumnat d’educació infantil i primer cicle de primària interactua amb el cercle
més proper a l’escola. Es poden visitar els llocs adequats de la seva ciutat (com
ara una oficina de correus, una estació meteorològica, una biblioteca, un
planetari, un mercat, etc.). També es poden fer algunes activitats en empreses o
negocis, com ara fer pa en una forn de pa proper o anar a comprar al viver, etc.
Els més petits també poden aportar el seu granet de sorra al benestar de la
comunitat amb activitats artístiques en equipaments socials, entre d’altres.
L’alumnat de segon i tercer cicle de primària, amb més autonomia, pot fer
investigacions, aprofitant les hemeroteques i biblioteques, observar el mitjà in
situ o dur a terme projectes que ajudin la comunitat. En són exemples les
campanyes veïnals per conscienciar sobre la necessitat de reutilitzar i reciclar o
sobre la conveniència de seguir les normes vials. Les característiques
psicològiques de l’alumnat d’aquestes etapes i el currículum que desenvolupen
permeten un gran ventall d’iniciatives segons les modalitats previstes.
Finalment, l’alumnat de secundària i batxillerat està capacitat per abordar
projectes i investigacions més profundes, també a través de l’observació i
l’experimentació. En l’etapa de l’adolescència, caracteritzada per la necessitat
d’obrir-se al món, és especialment esperonador plantejar accions l’objectiu de
les quals sigui incidir en l’entorn que els envolta. La investigació i reflexió (què
existeix, què es busca i com pot aconseguir-se) guanya autenticitat quan
persegueix també algun tipus d’impacte o transferència. En aquestes etapes, la
col·laboració amb les empreses i amb els recursos del territori adquireix un alt
valor estratègic, especialment en relació amb l’orientació professional i vital de
l’alumnat. Aquests són també els nivells en els quals cal oferir experiències de
solidaritat i compromís social, per consolidar així l’educació en valors en el
moment vital en què els alumnes i les alumnes estan construint la seva pròpia
identitat.
La coordinació horitzontal i vertical correspondrà a l’equip docent de cada etapa
i a la coordinació pedagògica del centre, els quals han de procurar integrar totes
aquestes qüestions en la programació anual i vetllar per la coherència,
progressivitat i continuïtat de les accions.

9.5.- Com s’avalua?
Els projectes, elaborats per l’equip docent, han de ser avaluats des de les àrees
de coneixement que correspongui, per l’equip de cicle o etapa i per l’equip
directiu. S’haurà d’avaluar:
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• L’adquisició dels continguts i el desenvolupament de les competències
obligatòries per a cada etapa.
• El desenvolupament dels valors del nostre caràcter propi que es
persegueixen.
• La satisfacció amb l’experiència.
• La projecció de l’escola.
Cal incloure aquesta avaluació en la memòria anual i incorporar-hi propostes de
millora segons correspongui. Periòdicament es revisarà el disseny general
d’aquests aspectes i s’estudiaran nous projectes complementaris.
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CAPÍTOL 10: Innovació a l’escola: mirant al futur
En aquest món de complexitat creixent, en el qual vivim canvis radicals en tots els àmbits de la
vida accelerats per l’impuls de la tecnologia i la globalització, on els aspectes mediambientals i
de sostenibilitat social estan en joc, també hem de repensar contínuament l’educació. Per això,
la innovació educativa no és un projecte determinat, sinó una actitud i un compromís docent
que emergeix davant de la necessitat de preparar l’alumnat per a un futur incert i ple de
desafiaments. En aquest capítol es presenten les reflexions i directrius que sustenten el
compromís amb la innovació educativa dels centres de la FEM.

10.1.- L’educació en la societat del segle XXI: reptes de futur
El món canvia constantment. Alguns experts asseguren que aquest canvi està
ocorrent a una velocitat sense precedents. Es produeixen canvis en l’economia
per efectes de la globalització dels mercats mundials, així com canvis en els
patrons de compartició dels recursos i en les noves estructures de poder.
També, amb tot això, s’esdevenen canvis en els patrons de conducta i en
l’univers de valors personals i socials. Després de la crisi econòmica mundial que
va atènyer el seu punt àlgid el 2008, hi ha hagut una reducció del creixement
econòmic en molts països i, en conseqüència, un augment del cost de la vida
dins d’un quadre d’ingressos més baixos així com un augment de la
desocupació. Aquests elements combinats tenen un impacte notable en el
treball, la mobilitat del treball i la migració de la població. Els experts afirmen
que aquests canvis són irreversibles, de manera que l’estructura laboral divergirà
cada cop més de la que coneixem actualment. Les prospectives indiquen que
més del 50% de professions de la segona meitat d’aquest segle estan per
inventar. El treball futur evolucionarà amb el gran desenvolupament del sector
terciari, les activitats econòmiques immaterials, els avenços tecnològics en
informació i biotecnologia, el desenvolupament de clústers de competitivitat i
els intercanvis en associació. Es preveu una gran reducció de la remuneració de
la mà d’obra, alhora que s’oferiran majors oportunitats en relació amb l’aparició
de conceptes com la sostenibilitat i la responsabilitat social en l’economia per
respondre a les limitacions i les preocupacions ecològiques. A més, l’impacte
dels canvis demogràfics, la immigració i les possibilitats de mobilitat geogràfica
afectaran cada cop més el treball i el mateix estatus de ciutadania.
Davant de tot això, encara que sigui àmpliament reconegut que els educadors i
educadores són actors importants per al canvi social, les preguntes sobre en
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quina mesura i com es pot anticipar aquest canvi cobren als inicis d’aquest segle
XXI una enorme rellevància. Considerem que part de l’èxit de l’educació per
assegurar una societat democràtica i sostenible recau en la funció de l’escola i la
professió docent. En la mesura que l’escola i els seus professionals docents
anticipen les necessitats i preparen les noves generacions per a la societat del
futur, exerciran de forma adient la seva funció social. Així, si responen amb
encert a aquest gran desafiament, probablement aconseguiran el reconeixement
i prestigi que de vegades pot ser qüestionat.
Actualment hi ha un gran consens en el món educatiu sobre la necessitat
d’avançar des de models d’ensenyament que han estat vàlids durant dècades,
molt arrelats en la tradició escolar de més d’un segle, cap a models alternatius
més oberts i connectats. El desenvolupament de noves competències, el foment
de la creativitat, l’aprenentatge de la col·laboració, l’estímul de la iniciativa
personal, l’esperit crític i els comportaments ètics mai han estat tan necessaris
com ara. Per aconseguir fomentar tot això, els mètodes més clàssics es mostren
insuficients. Tant els objectius com el contingut de l’educació han de posar-se a
prova, és a dir, ha de ser reavaluat tant el paper del personal docent i del procés
d’ensenyament, com el paper de l’escola com a organització que aprèn.
Davant de la necessitat de canvi fonamental de mentalitats i creences respecte
de l’educació (que afecta qüestions sobre què fem, per què ho fem i com ho
fem), cal trobar un desenvolupament equilibrat entre:
• La preparació per al mercat laboral canviant del segle XXI.
• El desenvolupament i manteniment d’una àmplia base de coneixements
(atès que semblen estar a l’avantguarda del pensament educatiu actual).
• L’educació com a preparació per a la vida, com a ciutadans actius en societats
modernes, complexes i democràtiques d’avui i de demà.
• L’educació per al desenvolupament personal.
Són tants els canvis i tantes les preguntes, que la innovació en una escola de
qualitat ha passat a ser una cosa primordial, constitutiva de l’estratègia global
dels centres educatius i de la tasca quotidiana de l’equip docent.
Estem convençuts i convençudes que els reptes globals als quals s’enfronta la
nostra fundació educativa requeriran un bon desenvolupament per a la
innovació i la creativitat. L’alumnat de la FEM ha de ser capaç de pensar, observar
i analitzar críticament per resoldre problemes a través de l’aprenentatge
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col·laboratiu i del treball. També ha de ser capaç de viure i treballar en diversos
equips i entorns socials. Aquestes habilitats per a la vida, per a l’experiència i per
als coneixements són necessàries per superar els reptes que tenim per davant.
Encara que vivim en temps en els quals l’avaluació dels centres o la superació de
proves externes genera molta pressió sobre l’equip docent, hem d’entendre que
l’educació és un procés extens, els efectes del qual es veuen a llarg termini. Els
mestres i les mestres d’avui continuaran ensenyant l’any 2030, i els que tot just
comencen a ensenyar avui encara ensenyaran l’any 2050 i més enllà. El
posicionament de la nostra fundació educativa és una reflexió sobre la visió i el
propòsit de l’educació i del paper que la FEM hi té per contribuir al futur del
desenvolupament de societats justes, ètiques i sostenibles. Es busca fonamentar
el projecte educatiu en una visió coherent amb aquests desafiaments, per tal de
respondre al constant canvi social mitjançant el desenvolupament de les
competències (disposicions, actituds, habilitats i coneixements) que siguin
necessàries per fer-ho.
L’educació integral que planteja la FEM es concep de forma global: no està
focalitzada en un sol nivell o etapa, ni en un pla formal o informal, ni se cenyeix
a cap disciplina ni a subjectes concrets. Igualment, la nostra opció per potenciar
la innovació educativa com a resposta a les noves necessitats i demandes socials
ha de ser part constitutiva de tot ensenyament-aprenentatge, ja sigui a les aules,
als centres o en la comunitat educativa, i ha d’arribar a tots els agents que la
componen.

10.2.- Què entenem per innovació?
Quan parlem d’innovació, parlem de creativitat i de canvi, d’aplicar solucions
per resoldre problemes concrets o per viure millor. El concepte d’innovació
educativa sorgeix a finals de la dècada dels seixanta, però no és fins a la dècada
dels setanta que es normalitza en el discurs educatiu contemporani. Entenem la
innovació en educació com l’acció permanent feta mitjançant la investigació per
buscar solucions als problemes plantejats o a les noves necessitats educatives,
emprant els recursos existents. La innovació educativa és un procés que
involucra la selecció, organització i utilització creativa d’elements vinculats a la
gestió institucional, al currículum i/o a l’ensenyament, i és normal que impacti
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en més d’un àmbit perquè sol respondre a una necessitat o problema que
generalment requereix una resposta integral.
Són molts els canvis que hem vist al llarg de la història en la nostra societat i en
diferents àmbits que han afectat i afecten en un pla social, cultural, tecnològic,
etc. També en el camp de l’educació s’han produït i es produeixen aquests
canvis. Tots i totes podem introduir canvis, des de paradigmes propis, però no
sempre aconseguim innovar. A la FEM entenem la innovació com un canvi que
introdueix novetats, que s’adapta a la realitat canviant de manera flexible. Creiem
que és el moment idoni per al canvi i hem de començar per analitzar tot el que
fem a les nostres escoles i plantejar-nos si el que fem ho podem canviar per
millorar l’educació del nostre alumnat, aprofundint en els valors de la FEM.
Per desenvolupar els centres educatius des de la cultura de la innovació és
evident que es necessita la implicació de tots els membres de la FEM. No és
viable ni sostenible que la innovació es concebi com una cosa aleatòria subjecta
a la iniciativa individual o al voluntarisme. Tot procés de canvi i millora requereix
valentia i constància, perquè a vegades costa sortir de la zona de seguretat, on
tenim coneixement i control. Però el cert és que el canvi també és il·lusionant i
dona sentit a la professió docent, que es compromet amb el futur de l’alumnat,
i a la funció social de l’escola.
La innovació i el canvi orientats a resoldre les necessitats i la millora contínua del
centre requereixen seguir un procés de reflexió, disseny i monitorització. Aquest
procés es basa en la necessària revisió i adequació de les concepcions i
pràctiques escolars, en l’actualització de coneixements sobre com es poden
ensenyar i aprendre els continguts, i sovint en l’adquisició de nous recursos i
materials escolars.
Sense canvis no hi ha innovació, però sense millora la innovació és estèril. Per
tant, hem de tenir clar en què volem innovar per millorar i per progressar, i els
canvis que volem introduir han d’anar orientats a augmentar la qualitat dels
nostres centres, satisfer noves demandes i necessitats, adaptar-nos als nous
entorns sociotecnològics i educatius, i obtenir millors resultats. Tenim per
davant un repte molt important: concretar i aplicar els canvis que volem per als
centres de la nostra fundació, dur a terme la nostra innovació, la que s’ajusta al
nostre alumnat i a les nostres possibilitats. És important que no confonguem
innovació amb renovació, encara que de vegades s’utilitzen com a sinònim. Com
diu Fidalgo (2008), «tota innovació suposa renovació; tanmateix, no tota
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renovació és innovació». La innovació que promou la FEM és el canvi per a la
millora contínua, amb la finalitat de ser més eficaços i eficients en l’assoliment
de les nostres finalitats i objectius educatius.

10.3.- Requisits i condicions per a la innovació educativa
Els eixos o pilars que sustenten la innovació educativa són els processos, el
coneixement, les persones i les tecnologies. N’hi ha prou que en falti un perquè
la innovació educativa no sigui possible.
• Els processos, que poden ser qualsevol tipus de metodologia formativa o
logística.
• Les tecnologies, principalment les que aporten noves possibilitats, com les
TIC, sigui pel que fa al maquinari (ordinador, projector, tauletes, pissarra
electrònica...) com al programari (plataformes e-learning, blog, wikis…).
• El coneixement, no referit exclusivament als continguts sinó a tota la
informació útil per al procés formatiu (continguts, recursos, web, casos
pràctics, projectes, informació general sobre l’assignatura, consells…).
• Les persones, principalment el professorat i l’alumnat, atès que la innovació
educativa ha d’incloure i implicar ambdós grups.
La cultura de la innovació als centres requereix que es treballi des de la
participació i el consens, liderada per equips directius compromesos. En aquesta
línia, és crucial també la implicació del professorat en cadascuna de les etapes
del procés d’innovació, ja sigui com a resultat d’una delegació individual o
col·lectiva de la tasca, treballant per comissions, posant en marxa diferents
dinàmiques que l’involucrin. Les estratègies de treball per avançar en el camí de
la innovació pedagògica de la FEM han de comprendre:
• Treball en equip: una manera de desenvolupar processos d’innovació de
manera horitzontal és a través de la conformació de grups de treball; aquests
grups poden adoptar diferents formes, com ara la reunió de col·laboradors i
col·laboradores, els comitès o els grups de millora.
• Assessoria: els equips directius de la FEM, com a agents d’innovació i canvi,
han d’estar atents per assessorar quan calgui en la presa de decisions.
La innovació educativa, tal com l’entenem, condueix necessàriament a canvis
duradors en les conductes i actituds del professorat, és a dir, té una incidència
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real en la cultura docent i escolar. Això s’aconsegueix en la mesura que el
professorat viu el procés com una experiència personal, com una oportunitat de
desenvolupament professional, i no com una imposició externa.
El subjecte innovador ha de ser un docent o una docent amb sensibilitat per
percebre i per deixar-se qüestionar per fets i situacions que es presenten en la
realitat i que poden considerar-se contradictòries o no satisfactòries segons les
expectatives. Ha de ser una persona oberta a canviar les seves concepcions, ja
que és possible afirmar que les persones adultes, igual que els infants, hem
format una gran quantitat de conceptes al voltant dels diversos fenòmens, a
partir dels quals interpretem la realitat, unes vegades de manera més completa
i adequada que altres. Permetre que els nostres conceptes evolucionin, no
aferrar-nos de manera definitiva a les concepcions que ens vam formar en un
moment donat al voltant de determinats fenòmens, és un tret dels subjectes
innovadors, també aplicable a l’experiència docent. Ja s’ha assenyalat que la
innovació no es limita a l’àmbit de les idees i de la reflexió, però aquests
elements són suport fonamental de les accions innovadores.
La creativitat, entesa com la capacitat de generar processos i productes de
manera original, és també un tret present en el subjecte innovador. Els
processos mentals que condueixen a generar productes creatius es caracteritzen
per la flexibilitat i la fluïdesa, i això permet apreciar les coses des de diverses
perspectives, trencar amb la manera habitual de resoldre problemes, buscar
alternatives, tenir iniciativa o, dit en altres paraules, desenvolupar la imaginació
creadora. La persona creativa és crítica, no conformista, tenaç, i sempre està
disposada a arriscar-se en la cerca de solucions, però alhora té disciplina,
paciència i una gran capacitat de sentir passió per la cosa que fa, la docència.
A més del perfil docent per desenvolupar actituds innovadores, és important
que la FEM treballi en la formació de l’equip docent per a la innovació educativa.
En un sentit ampli del concepte de formació de docents, es considera que
aquesta formació ha de ser present a l’inici de la incorporació als nostres
col·legis, per entendre la nostra filosofia i línia d’escola, i ha de continuar al llarg
de tota la vida professional del personal. Formar per a la innovació és una tasca
complexa, però no impossible; la reflexió sobre aquesta qüestió es pot facilitar
si s’identifiquen trets característics de les persones innovadores i s’examina com
poden desenvolupar-se als centres. La probabilitat que aquests propòsits
s’aconsegueixin augmentarà de manera notable quan l’equip docent tingui accés
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a experiències d’aprenentatge que contribueixin significativament a dinamitzar
el seu propi procés de formació per a la innovació.
Així doncs, a partir de les habilitats i la formació, a la FEM apostem per un
personal docent innovador capaç de:
• Anticipar la pertinència d’incorporar aprenentatges emergents.
• Gestionar i facilitar els aprenentatges, considerant les diverses modalitats per
a l’aprenentatge.
• Proveir l’alumnat de diverses fonts d’informació i formar-lo en la cerca,
selecció, anàlisi, síntesi i generació de nous coneixements.
• Desenvolupar habilitats per al disseny i la producció de recursos per a
l’aprenentatge autogestionat i col·laboratiu.
• Crear ambients per a l’aprenentatge i dissenyar nous ambients.
• Participar en el disseny curricular, en la definició de competències, en
l’articulació del currículum i en l’organització del centre.
• Modificar la pràctica d’acord amb els ritmes i estils d’aprenentatge de
l’alumnat.
• Ser flexible per adaptar-se als canvis i reflexionar permanentment sobre la
pràctica duta a terme.
• Avaluar competències.
• Formar part de grups interdisciplinaris i multidisciplinaris i participar en
comunitats i xarxes d’aprenentatge.
• Formar i formar-se per a la innovació.
Finalment, convé recordar que un professor o professora desmotivat difícilment
podrà ser innovador; per tant, cal trobar els factors motivadors que empenyin
els docents i les docents. Convé trobar incentius, tant pel que fa als centres com
a la FEM, que puguin ajudar a impulsar les innovacions, com ara reconeixements,
trobades d’intercanvi entre docents innovadors, esdeveniments de transferència
i capacitació, suport a la publicació d’experiències, etc.

10.4.- Eixos de la innovació i millora educativa als centres de la
FEM
L’elaboració i publicació d’aquest document, el model pedagògic de la FEM, ja
és una declaració de la voluntat innovadora que sustenta el nostre projecte de
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futur i una primera concreció de quina n’és la direcció. La gestió dels centres, la
formació dels equips docents, les iniciatives de formació continuada i les
inversions en equips i infraestructures que s’han fet des de la creació de la FEM
pretenen posar les bases d’una cultura d’escola dinàmica i oberta al canvi.
En primera instància, donem suport a la nostra innovació en el
desenvolupament continu d’una proposta pedagògica que permeti generar un
ambient propici per a l’assoliment de l’aprenentatge. Cada centre educatiu ha
de ser un entorn d’aprenentatge i d’oportunitat per a tot l’alumnat i tot l’equip
docent. La motivació i implicació de l’alumnat ha de ser l’eix fonamental del
projecte, l’eix que assegurarà el desenvolupament de les competències.
Com s’ha assenyalat en diversos apartats d’aquest document, és fonamental el
desenvolupament docent en almenys aquestes tres tasques pedagògiques:
• Mantenir expectatives elevades sobre el nostre alumnat i afavorir així la
construcció del seu itinerari personal positiu i estimulant.
• Promoure la reflexió sobre les estratègies d’aprenentatge i les accions de
canvi i millora que requereix un aprenentatge centrat en les competències.
• Educar l’afectivitat i afavorir les emocions positives que estimulen el procés
d’aprenentatge.
Aconseguir que aquests propòsits es produeixin efectivament en tots els centres
i que comprometin tots els equips docents serà la principal innovació als centres
de la FEM i en garantirà la sostenibilitat.
En els capítols anteriors d’aquest model pedagògic s’estableixen les principals
línies que asseguren la continuïtat d’un projecte educatiu centrat en valors i en
l’atenció personal a l‘alumnat, i s’assenyalen els camins de la innovació que es
proposa per als centres de la FEM en els propers anys. A continuació, per
concloure aquest treball, resumim els eixos de la innovació que, seguint la
planificació estratègica de cada centre, s’aniran desplegant progressivament.
1. Implementació de noves metodologies i estratègies d’ensenyamentaprenentatge per al desenvolupament de les capacitats i competències de
l’alumnat en totes les etapes. És un eix d’innovació central, subjecte a una
revisió continuada, que principalment es basa en les propostes següents:
• Ambients d’aprenentatge: Desenvolupament d’ambients d’aprenentatge
en les etapes d’infantil i primària.
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• Aprenentatge cooperatiu: Implementació de metodologies basades en
l’aprenentatge cooperatiu en diferents matèries i en totes les etapes.
• Aprenentatge per projectes: Realització d’activitats i projectes per
matèries i de caràcter interdisciplinari segons els enfocaments basats en
la investigació (aprenentatge basat en projectes, aprenentatge basat en
problemes).
2. Canvis en l’avaluació per afavorir-ne la funció formativa i de suport a
l’autorregulació de l’aprenentatge de l’alumnat. L’avaluació és una activitat
sistemàtica i continuada, que té per objecte proporcionar la informació
necessària sobre el procés educatiu, per reajustar-ne els objectius i revisar
críticament els plans, els programes, els mètodes i els recursos, orientar
l’alumnat i retroalimentar el procés mateix. Innovar en l’avaluació suposa
orientar-la des de la perspectiva competencial, enriquint les activitats
d’avaluació tradicionals i proposant-ne d’altres que n’afavoreixin la funció
formativa.
3. Projecte d’educació plurilingüe. Es tracta del desenvolupament en tots els
centres d’una proposta orientada a assegurar l’aprenentatge de la llengua o
llengües oficials de cada comunitat autònoma i d’almenys una llengua
addicional.
4. Desenvolupament de projectes d’aprenentatge amb ús de tecnologies
innovadores. Principalment ens referim a les següents propostes:
• Ús didàctic de recursos TIC: La personalització que permet la tecnologia
en alguns processos d’aprenentatge empodera l’alumnat, fomenta
experiències positives i dona suport efectiu a l’aprenentatge cooperatiu,
a l’ús de l’avaluació formativa i a molts mètodes basats en la investigació.
Tanmateix, el desplegament de les noves tecnologies permet integrar
disciplines abans desconnectades com les matemàtiques, les arts,
l’enginyeria, la tecnologia i la ciència.
• Robòtica: La presència de robots a l’escola no és el futur sinó el present.
L’ús d’aquests recursos tecnològics (bee-bots, blue-bots, pro-bots, etc.)
permet potenciar el desenvolupament d’habilitats d’anticipació i
planificació, estructurar seqüències lògiques, desenvolupar la lateralitat i
la noció espacial, i fomentar el treball en equip, el respecte, la curiositat
i la creativitat.
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5. Obertura de l’escola a l’entorn local i internacional, tot generant iniciatives
de caràcter social i establint xarxes de col·laboració amb altres agents
educatius. Segons les teories de capital social, augmentar la connexió de
l’escola i l’alumnat amb els actors educatius, culturals, empresarials, etc. de
l’entorn social incrementa les oportunitats socioeducatives i millora l’èxit
educatiu. Bàsicament es proposa avançar en dues direccions:
• Projectes d’aprenentatge-servei: Implementació d’aquesta metodologia
que combina el currículum acadèmic amb un servei comunitari, per
proporcionar a l’alumnat experiències contextualitzades d’aprenentatge
basades en situacions autèntiques, del món real, en el si de la comunitat.
Suposa canalitzar moltes iniciatives d’acció solidària que tradicionalment
es fan als centres cap a aquesta modalitat de treball.
• Aliances de col·laboració educativa: Establiment de sistemes d’intercanvi
i col·laboració educativa i cultural amb actors de l’entorn segons les
necessitats formatives i les oportunitats que sorgeixin.
6. Enfortiment del benestar a l’escola, tot intensificant la personalització i
l’acompanyament, l’educació emocional i el clima positiu. Això inclou
principalment:
• Polítiques de gestió de la convivència: Accions i estratègies per millorar
el benestar de tots els membres de l’escola, incloent-hi la gestió de la
convivència i la resolució de conflictes.
• Programa d’educació emocional: Implementació d’accions sistemàtiques
en les diferents etapes per donar suport a l’educació emocional i la
interioritat.
7. Intensificació de l’aliança família-escola. L’escola i la família són les dues
grans institucions educatives de què disposen els infants per construir-se
com a ciutadans. Enfortir aquesta aliança és cabdal per generar l’èxit
educatiu.
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