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Moltes
innovacions
encara
parcel·len
el
coneixement; l’escola ofereix, massa sovint, visions
molt disciplinars sobre la realitat complexa que ens
envolta. Els estudiants, sovint interroguen la realitat,
formulant preguntes incisives i reptadores que,
massa vegades, no troben respostes.
Però els humans, quan coneixem, quan
descobrim, quan comprenem, quan ens apropem
a la realitat ho fem fent servir totes les nostres
habilitats i posem en jocs tots els sentits,
emocions, estratègies, virtuts i valors.
Si ho fem així, aprenem profundament. Quan
accedim a un nou coneixement en emocionem, en
posem en alerta i intentem aprofundir en el
descobriment.
S’imposa, per tant, una visió transdisciplinar que
ens permeti obtenir visions globals i complexes
dels fets que sotmetem a estudi a les aules.

PRINCIPIS I INNOVACIONS QUE AVALEN LA NOSTRA PROPOSTA
PARAULES CLAUS: projectes de treball,
Interdisciplinarietat, emocions, estratègies
d’aprenentatge, habilitats de pensament i reflexió

Ens proposem treballar de forma conjunta i integrada:
- Els coneixements (els que coneixem equivocadament com continguts).
- Les emocions.
- La reflexió ètica, les actituds, els valors i les normes
- Els procediments i les estratègies d’aprenentatge.

RESUM DEL PROJECTE

- Les habilitats de raonament i de pensament.
- La estratègies de gestió de l’aula.

Els projectes es van iniciar l’octubre de 2017.

- El treball per projectes.
- El treball cooperatiu.

En un primer moment van confegir un gran plafó on els alumnes de les dues escoles
podien anar anotant aquelles idees que més els cridaven l’atenció, que van anomenar
peuades del nostres pensaments. La idea era recollir propostes interessants que
permetessin identificar potents fils conductors que desencadenessin en un projecte
ben treballat.

- L’aprenentatge profund.
- La sistematització dels coneixements i estratègies apreses
- La comunicació dels coneixements elaborats.

Una vegada definits els fils conductors van elaborar, entre tots, els dos mapes
conceptuals que podeu veure en el pòster que ens van servir per agrupar els
continguts a treballar en grups cooperatius (grups base i grups d’experts) que, en
hores d’ara, estan treballant en els diferents aspectes recollits.

PROJECTES INICIATS

COM CANVIEM AL LLARG DE LA VIDA L’objectiu central d’aquesta recerca en acció és posar en joc:
CEIP MESTRE DURAN D’ALAIOR
QUAN I COM VA SORGIR LA VIDA A
LA TERRA
CEIP FRANCESC D’ALBRANCA
ES MIGJORN GRAN

- Els coneixements: conceptuals (als quals hem anomenat món del saber)
- Els procediments, les tècniques, les habilitats i les estratègies (a les que hem
anomenat món del saber fer)
- El conjunt d’actituds, valors i normes (als que hem anomenat món del saber estar i
saber ser).
Tot plegat, ho estem treballant amb les emocions que genera els descobriments que
estem fent a les aules, amb una participació força activa de tot l’alumnat i intentem
treballar tota l’extensa tipologia d’emocions i sentiments (por, tristesa, rebuig, ansietat,
alegria, satisfacció, felicitat, sorpresa, emocions socials i estètiques...)
Paral·lelament estem introduint habilitats de pensament (recerca, conceptualització i
anàlisi, raonament i de comunicació, traducció i formulació) i finalment introduirem la
sistematització del coneixement adquirit per poder ser comunicat i compartit amb
altres centres educatius i persones expertes en el tema.
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