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Aquest dossier és el resultat d’una llarga vida professional de mestra i de molts anys treballant 
l’àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural al Cicle Superior de Primària i 
anteriorment a 7è i 8è d’EGB (avui equivalents al 1r Cicle d’ESO).

En el dossier trobareu un recull de sortides a llocs bonics, interessants i variats de casa nostra. 
Està organitzat de manera que pugui ser útil als educadors que busquin sortides vinculades 
a l’àrea de Coneixement del Medi, especialment el Natural. També pot ser d’interès a les 
famílies que vulguin anar a caminar i conèixer diferents aspectes de la natura, com són la 
vegetació, la fauna, les roques, etc., i les seves relacions. El fet que hi hagi un apartat amb les 
respostes a les activitats proposades pot facilitar la resolució d’alguns dubtes que es generin 
durant la sortida.

A les sortides a la natura es donen situacions que permeten desenvolupar noves actituds i 
responsabilitats i també treballar aspectes cívics, com ajudar els companys que tenen dificultat 
per pujar o baixar per la muntanya, esperar els que tenen un pas més lent... És el moment de 
portar a la pràctica el respecte pel medi ambient.

Podeu fer la vostra comanda 
directament a la nostra web: 

www.rosasensat.org
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Ja coneixeu els Quaderns de Matemàtiques de la Maria Antònia?

Aquests quaderns de matemàtiques es proposen com a OBJECTIU:

•  Ajudar els nens i nenes a generar les diverses nocions o conceptes matemàtics propis de 
l’etapa de maduració en què es troben.

•  Donar-los l’ocasió de consolidar les capacitats bàsiques del seu pensament lògic.
•  Facilitar el seu progrés en el camp dels nombres i operacions, del mesurament i la probabili-

tat, de la resolució de problemes i el coneixement geomètric de l’espai.
•  Ser una invitació a treballar aquestes nocions d’una manera lúdica i alhora seriosa, fugint de 

la rutina i fomentant l’esforç i el plaer del descobriment.

Partint de la convicció que en l’etapa de primària la construcció del pensament matemàtic s’ha 
de recolzar en la pròpia experiència i en la manipulació de materials tangibles, els quaderns 
s’han elaborat en estreta relació amb els «Dossiers de M. Antònia Canals», editats per Rosa 
Sensat, que ofereixen a tothom la facilitat de treballar en la línia del gabinet GAMAR, de la 
Universitat de Girona. Per això els dossiers són molt recomanables per fer una utilització eficaç 
dels quaderns.

Hem editat ja els primers sis “Quaderns de Matemàtiques” de Maria Antònia Canals, 
tres per al Cicle Inicial 1, i tres més per al Cicle Inicial 2. Pots comprar-los al preu de 
4,85 euros cadascun a través del web de Rosa Sensat.
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El joc del telèfon

Tothom recorda, qui més qui menys, aquell joc d’infantesa anomenat «el telèfon»: els partici-
pants es posen en rotllana, un d’ells pensa una paraula i la diu a cau d’orella de qui té a la dreta, 
i la paraula va passant fins que arriba al darrer, que la diu en veu alta i la contrasta amb la versió 
original de qui l’ha dit per primer cop. Tot un exercici demostratiu sobre la infinita capacitat 
humana de distorsionar la realitat.

Alguna cosa semblant passarà amb la nova política educativa del govern estatal; els nostres 
auguris s’assemblen bastant a la dinàmica i als resultats d’aquest joc infantil. D’una banda, la 
realitat social clamarà per proporcionar als infants una educació activa que promogui el seu 
desenvolupament integral al màxim. En canvi, d’altra banda preveiem tenir un govern central 
que pressionarà per introduir conceptes i més conceptes en el currículum de l’educació infantil i 
primària, i si tenen a veure amb l’emprenedoria per ser grans empresaris, millor.

D’una banda, la realitat social ens dirà que les desigualtats creixen, que els fills i filles dels 
immigrats obtenen pitjors resultats que els fills i filles d’aquells que no ho són. I, tanmateix, de 
l’altra banda la reforma de la llei orgànica d’educació buscarà el desmantellament definitiu de la 
comprensivitat a l’ESO per seleccionar més aviat encara, i recuperar aquell magnífic sistema que 
funcionava «tan i tan bé»: separar l’alumnat en funció de la seva competència acadèmica als 14-15 
anys. Diversos grups de professorat de secundària estaran encantats de recuperar els vells temps.

A més, la realitat social ens dirà que la crisi econòmica és sagnant, i que una part de les causes 
es troben en la insuficiència, profunda, del sistema productiu. La realitat social també ens dirà 
que gairebé la meitat dels joves entre 16 i 25 anys no treballen, i que són dels menys qualificats 
acadèmicament d’Europa; només el 65% tenen un títol acadèmic postobligatori. En canvi, el 
flamant govern de l’Estat és molt probable que acabi centrant tots els seus esforços a reformar el 
batxillerat, eliminant la selectivitat, introduint la revàlida, reformant el currículum, per preparar 
millor els millors i així fer més fàcil la vida als professors d’universitat.

Novament, des d’aquestes pàgines hem de denunciar el risc que l’educació esdevingui un joc 
més entre els partits polítics que s’alternen en el govern. El sistema educatiu sembla que continuarà 
sent una baldufa que roda al gust de qui la llença, i això no contribuirà a construir pilars sòlids 
sobre les autèntiques necessitats que la nostra realitat social reclama que siguin solucionades des 
de les aules. Posats a jugar, una característica del joc infantil és la imaginació: somiem entre tots 
que, malgrat el tsunami de les majories absolutes, l’educació esdevindrà un alt assumpte d’Estat 
que generarà forts consensos. Perquè somiar és gratuït, i qui sap si la força del somni col·lectiu 
acabarà contenint la força desbocada del despropòsit que plana sobre l’horitzó.
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Presentació del monogràfic   

Amb l’aprovació de la LOGSE l’any 1990, ara fa vint-i-un anys, la 
Tecnologia es va incorporar al currículum de l’Educació Secundària 
Obligatòria per primera vegada a la història del nostre sistema educa-
tiu. En aquest número ens ha semblat oportú de presentar, d’una banda, 
unes reflexions sobre la matèria i el seu valor educatiu per formar 
ciutadans amb criteri, i de l’altra algunes experiències d’aula rellevants 
fetes en diferents centres d’educació primària i secundària. 

Després d’una entrada amb força en els currículums de la nova 
matèria, en les posteriors modificacions de les lleis d’educació es 
constata un retrocés, en el marc horari i en equipaments didàctics, 
que n’ha limitat la consolidació, contràriament al que s’ha fet en altres 
països desenvolupats.

La tecnologia és present a la nostra vida des del moment de llevar-
nos fins al d’anar a dormir. La interacció amb els objectes és contínua, 
des de la roba que vestim fins al transport que utilitzem cada dia en 
la nostra mobilitat, passant pel mòbil intel·ligent que fem servir per 
comunicar-nos. Aquest entorn tecnificat en el qual vivim a la nostra 
societat demana que els ciutadans disposem d’una formació i unes 
competències de caràcter tecnològic que la institució escolar ha de 
contribuir a desenvolupar.
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Creiem que la Tecnologia com a matèria presenta unes virtuts glo-
balitzadores i estimulants que fan possible la motivació de l’alumnat, 
incrementen el seu interès pels aprenentatges, potencien la seva crea-
tivitat i justifiquen l’interès de l’aprenentatge d’altres matèries per 
aplicar-les a la resolució dels projectes. Al mateix temps, fomenta 
l’enginy, la creativitat i les vocacions i l’interès per les professions 
tècniques, tan necessàries per a aquest país. En un moment de crisi 
econòmica i molt especialment del sector industrial, aquestes ca-
pacitats d’emprenedoria en l’àmbit tecnològic són necessàries per 
aconseguir una ocupabilitat més gran dels nostres joves i recuperar la 
potència innovadora del nostre país. Cal un replantejament no només 
del paper de la Tecnologia en l’educació del nostre alumnat, sinó també 
en el funcionament dels centres, que estan ancorats en unes estructures 
organitzatives que no han variat gaire des de fa molts anys.

Sovint es confon la Tecnologia amb les tecnologies de la informació 
i la comunicació (TIC), que són solament una de les disciplines de les 
tecnologies, i que han de servir de suport als processos d’aprenentatge, 
però no constitueixen una finalitat en si mateixes.

En els treballs que presentem, s’hi pot veure la importància que 
té replantejar el currículum de Tecnologia i ampliar-lo a les etapes 
d’Educació Primària i potser a l’Educació Infantil, ja que així contri-
buirem al desenvolupament de capacitats i competències, al foment 
de la creativitat, etc., útils a tot l’alumnat, sigui quina sigui la seva 
orientació —per dir-ho en termes que ja haurien d’estar superats, de 
«ciències» o de «lletres».

En el primer article es reflexiona sobre el paper de la Tecnologia en 
l’entorn educatiu i les seves implicacions. En el segon s’analitza i es 
valora la presència implícita de la Tecnologia a l’Educació Primària. 

També hem volgut presentar cinc experiències de treballs fets a 
l’aula: dues a Primària, on es poden veure les possibilitats d’incorporar 
la Tecnologia en aquesta etapa, i tres a Secundària. En tots els casos es 
veu com el treball per projectes amb continguts tecnològics és una eina 
estratègica per aconseguir un molt bon aprenentatge competencial, al 
mateix temps que es fomenten l’interès i les vocacions tècniques per 
a les opcions d’estudi posteriors.
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Amb la coordinació d’aquest monogràfic, el CESIRE Aulatec del 
Departament d’Ensenyament, la Societat Catalana de Tecnologia de 
l’Institut d’Estudis Catalans i l’Associació del Professorat de Tecno-
logia de Catalunya hem volgut presentar els aspectes educatius de la 
Tecnologia des de la reflexió i des de la pràctica docent per posar en 
relleu els seus valors i donar-los a conèixer a tota la comunitat educa-
tiva. Pensem que la seva docència i el seu aprenentatge poden ajudar 
a forjar vocacions d’estudis tecnicocientífics posteriors: molt millor, 
doncs, si es comença des de ben petits. 
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Tecnologia: necessitat educativa i oportunitat 
de futur

F. Xavier Carrera 
Farran
Professor de Tecnologia 
Educativa i Didàctica
de la Tecnologia 
Universitat de Lleida
carrera@pip.udl.cat

Passats més de quinze anys des de la incorporació de la Tecnologia1 
al currículum de l’Ensenyament Secundari, és un bon moment per 
analitzar en quin punt es troba aquesta matèria dins el nostre sistema 
educatiu i quin paper pot i ha de tenir en la formació dels ciutadans 
d’avui i de demà. Amb aquesta finalitat mostrem breument, en primer 
lloc, les principals fites assolides en aquest període i les problemàti-
ques que han sorgit; ens centrarem després en els motius principals 
que permeten copsar la importància, el sentit i l’interès que té revita-
litzar i enfortir la matèria en l’educació obligatòria i postobligatòria, 
i acabarem suggerint algunes accions que poden ajudar a avançar en 
aquesta direcció. 

Un camí sinuós 

Hom pot pensar que la presència de la Tecnologia a l’educació 
obligatòria ja és, per ella mateixa, tot un èxit. I ho és pel fet d’haver- 
 
1. Si bé el currículum actual de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) inclou la 
matèria de Tecnologies, mantindrem al llarg de tot el text l’ús del terme Tecnologia 
atès que se segueix utilitzant per referir-se a aquesta matèria i al Batxillerat és vigent 
la modalitat de Ciències i Tecnologia. 

L’article analitza en quin punt es troba la tecnologia en el 
sistema educatiu i quin paper pot i ha de tenir en la formació dels 
ciutadans, i suggereix accions que poden ajudar a avançar per 
enfortir la matèria en l’educació obligatòria i postobligatòria.
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se capgirat la situació que, abans de l’entrada en vigor de la LOGSE, 
impedia que noies i nois rebessin durant la seva escolarització una 
formació inicial específica en continguts propis de l’ensenyament 
tecnològic. Però si s’analitza com s’ha retallat el pes de la matèria 
en els currículums de Secundària, com estem en relació amb altres 
països de la Unió Europea i de l’OCDE i com s’ha pogut desplegar 
el currículum als instituts, és més que dubtós parlar d’èxit.

A la dificultat inicial que representa endegar una matèria nova, 
cal afegir-hi les modificacions –sempre en termes de reducció– de 
continguts i càrrega horària que s’han dut a terme des de la seva 
implantació. S’ha dificultat, o impedit, així que Tecnologia es con-
solidés com una matèria clau en la formació personal i social de les 
generacions futures. 

La tradició en ensenyament tecnològic que exhibeixen la majoria 
de països desenvolupats, a Europa i en altres continents, no ens deixa 
tampoc en gaire bon lloc. Bona part d’aquests països, especialment 
els anglosaxons, fa dècades que formen en capacitats i coneixements 
de naturalesa tecnològica. N’hi ha alguns, com Dinamarca o el Regne 
Unit, entre d’altres, que ho fan, a més, des dels primers nivells de 
l’Educació Primària.

Malauradament, el desplegament de la Tecnologia que s’ha fet a 
les aules deixa, en alguns casos, molt a desitjar. Matèria potenciadora 
de la creativitat, l’enginy o la iniciativa, s’ha centrat massa sovint 
en continguts tecnològics més conceptuals, en lloc de desenvolupar 
aquestes i altres capacitats i competències específiques. 

Tot i així, cal reconèixer també altres petites fites que poden esde-
venir factors decisius per impulsar de nou la matèria dins el sistema 
educatiu. Una d’elles, prou evident, és l’existència de professorat es-
pecialitzat en l’ensenyament de la Tecnologia. Una altra és la creació 
d’associacions de professorat de Tecnologia arreu de l’Estat espa-
nyol, algunes d’àmbit autonòmic, altres provincial o, fins i tot, local. 
També cal esmentar l’organització, tot i que de manera molt puntual, 
d’espais de trobada –en format de jornades o congressos– dirigits al 
professorat que li permeten intercanviar experiències, debatre sobre 
la seva pràctica professional i conèixer les darreres innovacions.  
I són especialment valuoses les iniciatives dutes a terme per apropar 
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la Tecnologia que es fan als instituts, a les universitats (en el cas de 
Catalunya els Mercatec en són una bona mostra) i a la societat.  

Alguns perquès de la formació en Tecnologia

En aquest punt cal preguntar-se si hi ha motius prou sòlids i con-
vincents per a resituar la Tecnologia en el mapa de l’ensenyament i 
donar-li el protagonisme que, presumiblement, li pertoca en la forma-
ció de les noves generacions. Mirem de respondre a aquesta qüestió 
posant sobre la taula diversos arguments agrupats al voltant de tres 
dimensions: una dimensió personal, una dimensió didacticocurricular 
i una dimensió social. 

Arguments des de la dimensió personal

Una de les finalitats últimes de l’ensenyament és la d’ajudar la 
persona a desenvolupar totes les seves facultats i capacitats per tal 
que pugui dur a terme un procés de millora i realització personal 
permanents en el transcurs de la seva trajectòria vital. La Tecnologia 
és imprescindible perquè aquest procés de creixement es pugui ma-
terialitzar plenament. 
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•	 La	contribució	a	 l’educació	 integral	 i	plural	de	 l’alumnat. Una 
educació bàsica que no facilita el coneixement i la comprensió del 
món actual als infants i joves és una formació esbiaixada, una for-
mació amb llacunes importants que genera buits en el coneixement 
del món i que impedeix desplegar tot el seu potencial. Si a l’escola 
s’aprèn sobre el nostre cos, sobre el nostre passat, sobre els éssers 
vius... ¿per què no es donen les mateixes oportunitats d’aprendre 
sobre el medi artificial que la humanitat ha creat per tal de millo-
rar la seva qualitat de vida? ¿Té sentit ajornar l’accés a aquests 
coneixements al començament de l’adolescència? ¿Qui desconeix, 
ignora –i es fa difícil d’acceptar– que la societat es pugui permetre 
avui dia joves ignorants en el camp tecnològic? 

•	 El	desenvolupament	del	pensament	 tecnològic. A més d’atendre 
el desenvolupament de les capacitats manuals i d’execució física, 
Tecnologia és determinant en el desenvolupament cognitiu de les 
persones, i, sobretot, en una modalitat de pensament específic com 
és el pensament tecnològic. Aquest pensament es produeix quan la 
persona intervé en situacions o realitats tecnològiques (habitualment 
problemàtiques) que li requereixen activar determinats processos 
mentals i desplegar una activitat cognitiva per participar-hi o re-
soldre-les amb èxit. Fruit d’aquesta necessitat s’activa l’observació, 
l’anàlisi, la comparació, la reflexió, la creació o la planificació, 
entre d’altres. No sembla possible, al començament del segle xxi, 
renunciar a desenvolupar en l’alumnat aquest tipus de pensament 
que l’ajuda a interactuar amb el món, que és essencialment de caire 
resolutiu, que el porta a resoldre problemes i a interrogar-se sobre 
el com i el perquè de les coses.

•	 La	contribució	a	una	formació	ètica	i	humanística. L’ensenyament 
tecnològic ha apostat majoritàriament per la concepció renaixentis-
ta, exemplificada en Leonardo da Vinci, com a prototip d’humanista 
capaç de desenvolupar-se de la mateixa manera en els terrenys de 
l’art i de la ciència. Quan la formació en Tecnologia té l’oportunitat 
de centrar-se tant en els aspectes tècnics com en els socials, axio-
lògics, mediambientals i culturals i pot compaginar la formació 
instrumental amb el desenvolupament del pensament tecnològic, 
contribueix a fer persones més lliures i autònomes. I ho fa posant a 
l’abast de cada alumne/a eines i estratègies que li permeten arribar 
per si mateixa de manera crítica i reflexiva al coneixement. 
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Arguments des de la dimensió didacticocurricular

La Tecnologia incorpora un conjunt de coneixements, competèn-
cies, habilitats, valors, formes de fer i d’aproximar-se a la realitat que 
la situen com una matèria privilegiada en la formació de les que seran 
persones adultes el 2025, 2030, 2040... Posant la mirada en aquesta 
ciutadania del futur, són diversos els arguments que sostenen la po-
tencialitat formativa de la Tecnologia. 

•	 Les	vies	d’accés	al	coneixement. La Tecnologia permet accedir al 
coneixement a través d’experiències d’aprenentatge organitzades 
al voltant de l’observació, l’anàlisi, la deducció, la verificació o la 
detecció d’errades, entre d’altres. Si ens situem en el mètode de pro-
jectes, és important veure com s’activa el pensament de l’alumnat 
per tal de donar resposta als problemes que se li plantegen. L’alumne 
analitza el problema, formula hipòtesis, cerca informació, medita, 
esbossa solucions, contrasta possibilitats, discuteix, valora, pren 
decisions, planifica, s’organitza, distribueix tasques... i encara no 
ha construït res. Més encara: tots aquests processos no els fa sol, 
sinó treballant en grup, i així materialitza l’aprenentatge social, 
col·laboratiu o cooperatiu. 

•	 El	desenvolupament	de	capacitats	i	competències	bàsiques	i	trans-
versals. Si a l’aula es fa realment Tecnologia, els aprenentatges van 
molt més enllà de l’adquisició de coneixements tècnics. A aquests 
cal sumar-hi el desenvolupament de capacitats i competències que 
són cabdals per moure’s en la societat actual i la futura. Sense 
voler ser exhaustius, en citarem algunes: la iniciativa, la indaga-
ció i la curiositat; la creativitat i l’enginy; l’habituació al canvi; 
l’actitud i resposta personal davant els problemes; el raonament, 
l’argumentació, la discussió i el consens; la valoració, l’avaluació 
crítica de les pròpies accions i realitzacions. Tot això sense deixar 
de costat la contribució específica que des de la matèria es fa al 
desenvolupament de totes i cadascuna de les vuit competències 
bàsiques establertes a l’ensenyament obligatori. 

•	 La	capacitació	per	a	una	vida	adulta	autònoma. Determinats dis-
senys curriculars de Tecnologia posen l’accent, durant l’educació 
obligatòria, en la promoció d’aprenentatges de caràcter pràctic i 
processual que són imprescindibles per poder viure autònomament. 
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Des d’aquest enfocament, habituar-se a cuinar, fer tasques de neteja 
i manteniment, dur a terme reparacions senzilles d’objectes o dispo-
sitius, dissenyar i fer peces de roba o construir objectes i estris que 
resolen petits problemes i imprevistos domèstics esdevenen con-
tinguts i activitats escolars. La realització sistemàtica d’aquestes i 
altres activitats –quotidianes per a les persones adultes– contribueix 
a fer una ciutadania capaç de viure el dia a dia amb total autonomia.

•	 La	Tecnologia	permet	desplegar	una	gran	diversitat	d’estratègies	
metodològiques	a	l’aula. Si bé el treball per projectes, reproduint 
el procés tecnològic, és el mètode prevalent de la matèria, la Di-
dàctica de la Tecnologia ens diu que són moltes les tècniques, les 
estratègies i els mètodes que poden adoptar-se per dissenyar i dur 
a terme activitats d’ensenyament-aprenentatge contextualitzades 
i significatives. L’estudi de casos, la realització de simulacions, 
l’anàlisi de sistemes i processos, les sortides, els apadrinaments 
o l’aprenentatge servei són algunes de les metodologies actives i 
participatives que tenen cabuda a les aules de Tecnologia. També 
destaquem les estratègies de pensament creatiu (ja siguin analògi-
ques, antitètiques o aleatòries), per la seva contribució al desenvo-
lupament de les competències i capacitats abans esmentades. 

•	 El	 tractament	 interdisciplinari	 i	 globalitzat	 dels	 continguts. Un 
dels trets diferencials de Tecnologia és la connexió de continguts 
–quant a proximitat i interrelació– que té amb la resta de matèries. 
Això facilita que la Tecnologia pugui actuar com a espai curricular 
aglutinador de projectes interdisciplinaris. Tot i les poques experièn-
cies de treball globalitzat, hi ha suficients evidències per posar en 
dubte el model dominant actual de parcel·lació del coneixement en 
matèries i àrees a l’educació obligatòria (Primària i Secundària). El 
perill rau en el fet que cada nena i nen construeixi representacions 
internes (mentals) de la realitat falsejades i fragmentades, ja que 
ningú l’ajuda a construir els ponts necessaris per relacionar, integrar 
i donar sentit als coneixements apresos en les diferents disciplines. 
Com afirma el professor D. Herschbach, si existeix una àrea del 
currículum capaç d’integrar amb facilitat i naturalitat tots els camps 
interrelacionats del coneixement, aquesta és la Tecnologia. 
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Arguments des de la dimensió social

En un període de crisi econòmica, i en part social, com el que 
estem vivint en aquests moments és cabdal entendre quin és el paper 
i l’aportació que pot fer-hi la Tecnologia. També ho és adonar-se de 
la distància existent entre el discurs d’analistes i polítics (centrat en 
la necessitat d’innovar i promoure el talent i l’emprenedoria), que 
portaria a rellançar l’ensenyament de la Tecnologia, i els fets (derivats 
de decisions de política educativa), que li dificulten participar activa-
ment en la resolució d’aquesta problemàtica. Quatre són els motius 
principals que es poden aportar des d’aquesta dimensió. 

•	 La	 contribució	 al	 desenvolupament	 socioeconòmic	 del	 país. 
Tot i que es tracti d’una inversió a llarg termini, és, sens dubte, 
extraordinàriament rendible per a un país invertir en la formació 
tecnològica de la seva població. L’actual situació de crisi econòmi-
ca i el seu impacte en el mercat laboral permeten adonar-se de la 
importància d’aquesta formació, sobretot per la crida que es fa des 
de l’economia a la innovació tecnològica com a via de sortida de la 
crisi i de retorn al desenvolupament econòmic i social del país. Cal 
adonar-se que a Tecnologia es comencen a desenvolupar aquelles 
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competències que, al lloc de treball, fan possible la innovació, la 
millora permanent, la qualitat, el servei, l’eficiència i l’eficàcia. Tots 
són factors determinants a l’hora de capgirar la conjuntura actual i 
fer-se més competitius.

•	 La	 necessitat	 de	 vocacions	 tecnològiques. Un altre factor clau 
és la disponibilitat de tècnics professionals ben qualificats. No 
es pot esperar l’entrada a la universitat o l’inici de la Formació 
Professional per desvetllar l’interès per la Tecnologia i pels estu-
dis tecnològics. La base de la formació tècnica especialitzada es 
troba en l’ensenyament tecnològic que reben nois i noies durant 
l’escolarització obligatòria. Aquest període és el millor moment per 
fer aflorar la motivació i el desig d’optar per una formació tècnica. 
Aquesta és, almenys, la conclusió que es pot extreure de l’anàlisi 
de la presència de la Tecnologia al sistema educatiu dels 10-15 
primers països en els índexs de desenvolupament tant tecnològic 
com humà.

•	 La	 contribució	 al	 desenvolupament	 sostenible. El model so-
cioeconòmic imperant d’explotació incontrolada i desmesurada dels 
recursos naturals i l’exponencial agressió mediambiental no són 
sostenibles. Tot i estar encara allunyats de posicionaments clars i 
actuacions fermes que capgirin aquesta situació, són visibles alguns 
indicadors que apunten a una consciència social més profunda so-
bre la fragilitat del planeta i a polítiques respectuoses amb el medi 
ambient. La sostenibilitat és un dels eixos i principis sobre els quals 
cada cop es recolzen més els currículums de Tecnologia, també 
en el nostre context, contribuint al canvi d’actituds i prioritats en 
aquest sentit. Així ho posa de manifest un estudi recent, de l’any 
2009, de J. M. Ritz sobre els objectius que, per als experts, han de 
guiar l’alfabetització tecnològica als Estats Units. Per un consens 
gairebé unànime, el primer d’aquests objectius s’ocupa dels impac-
tes socials, ètics i ambientals associats a l’ús de la tecnologia. 

•	 El	 context	 tecnològic	 actual	 i	 futur. Si els arguments anteriors 
tenen prou pes per si mateixos per donar un nou impuls a la Tecno-
logia, l’escenari de futur més factible n’afegeix un que sembla di-
fícilment refutable. Des de la Revolució Industrial la transformació 
i innovació tecnològica han estat constants. Des del començament 
de l’era de la Societat de la Informació i el Coneixement el canvi 
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esdevé vertiginós. Davant d’aquest escenari, ¿un país que aposti pel 
seu futur i el de la seva ciutadania es pot permetre continuar menys-
tenint, o ignorant, la importància que té formar en Tecnologia? ¿Pot 
continuar mantenint-la acorralada dins el sistema educatiu? 

Què podem fer?

La nostra resposta a les preguntes anteriors és que no. De fet estem 
convençuts que la direcció més raonable i encertada que cal seguir és 
l’oposada. Per això apuntem algunes actuacions que poden ajudar a 
canviar i millorar la situació actual. 

•	 Donar	a	conèixer	la	tecnologia	com	a	matèria	escolar. Passen els 
anys, però persisteix un desconeixement força generalitzat de la 
Tecnologia com a disciplina escolar, amb contingut propi i especí-
fic. Aquest desconeixement no sols el trobem en les famílies, sinó 
que també es fa palès entre mestres i professorat d’altres matèries, 
a la universitat, al teixit empresarial i industrial del país i entre la 
classe política. Advoquem, doncs, per fer transparent la Tecnologia 
divulgant què s’hi fa i com es treballa i explicant el paper que li 
correspon en la formació integral de les persones.

•	 Incorporar	la	Tecnologia	al	currículum	de	l’ensenyament	primari.	
Renunciar a fer Tecnologia a l’ensenyament primari, i fins i tot a 
l’ensenyament infantil, és renunciar al desenvolupament de capaci-
tats, habilitats i competències en els infants en un període evolutiu 
determinant per a la construcció de l’estructura cognitiva emergent 
i la configuració del pensament tecnològic com a modalitat de pen-
sament específic. És, sens dubte, una aposta estratègica que, a llarg 
termini, faria que en acabar l’ESO tots els joves mostressin una 
maduresa tecnològica força sòlida, vàlida tant per desenvolupar-se 
com a ciutadans com per orientar la seva formació o activitat labo-
ral futures.  

•	 Evitar	desdibuixar	el	contingut	de	Tecnologia. Un dels riscos més 
grans de pervivència de la Tecnologia a l’ensenyament rau, precisa-
ment, en una de les tecnologies que la configuren: les Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació (TIC). El protagonisme i impacte 
social de les TIC ha arribat fins a tal punt que la seva inclusió al 
currículum de Tecnologia s’està fent, gairebé sempre, a càrrec dels 
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continguts d’altres tecnologies que ja formaven part del currículum 
i que continuen tenint sentit. Tant és així que alguns països han 
optat per etiquetar la matèria com a «Informàtica i Tecnologia» o 
utilitzant expressions similars. Reduir continguts d’altres tecnolo-
gies (habitatge, electricitat, mecànica...) no sembla, però, l’opció 
més raonable si es persegueix un tractament integrat i integral de 
les tecnologies.

•	 Repensar	el	currículum	de	Tecnologia. L’organització dels currí-
culums de Tecnologia en eixos segons les tecnologies considerades 
respon més a la clàssica lògica disciplinària i d’especialització que 
no a una opció de formació integral, fonamentada en principis i 
objectius transdisciplinaris i en competències bàsiques i específi-
ques. Donar prioritat a l’aprenentatge de coneixements tècnics en 
la formació generalista és la millor manera de perpetuar el model 
educatiu basat en la transferència d’informació. I no sembla que 
sigui això el que ens demana avui dia la societat. Més aviat la ten-
dència és posar per davant, durant les etapes educatives obligatòries, 
el desenvolupament de capacitats i competències. En aquest sentit, 
els reptes per a la Tecnologia són clars. Entre ells podem referir-
nos a: desenvolupar habilitats per viure en un món tecnològic en 
canvi permanent; incrementar les capacitats creatives fent ús de la 
tecnologia; promoure ciutadans crítics en el consum i ús personal, 
professional i social de la tecnologia; desenvolupar competències 
per resoldre problemes tecnològics diversos, utilitzar èticament i 
cívicament els sistemes i dispositius tecnològics. 

Es pot continuar pensant que l’espai i l’estatus que li pertoquen a la 
Tecnologia són els que ara té. Fins i tot algú es pot creure que són ex-
cessius. Al nostre entendre són posicionaments que molt probablement 
es corresponen amb mirades parcials sobre una societat tecnològica 
cada cop més complexa i sobre una educació reticent i poc avesada 
al canvi. Res no impedeix tant avançar en la millora del present i en 
la construcció del futur com estar de manera permanent amb els ulls 
fitant el passat, i aquest mai ha estat el tarannà de la Tecnologia.  
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Meravella veure les mans d’un nadó en acció. Com temptegen, 
agafen i palpen els objectes, i com aprenen a maniobrar els dits per 
obtenir-ne un coneixement sensorial. I és sorprenent veure com, al 
cap d’un temps i sense haver fet cap mena d’aprenentatge formal al 
respecte, els nens i les nenes, si disposen d’eines i components, són 
capaços d’idear i executar simultàniament tota mena de construccions. 
Les mans són el fonament de la capacitat cognitiva i tecnològica de 
l’ésser humà. Tenim el cervell a les mans.2 No obstant això, al llarg 
de l’educació obligatòria en general el temps que un alumne dedica a 
desenvolupar la seva capacitat tecnològica és força reduït en relació 
amb el pes que té la tecnologia en el conjunt del coneixement humà, 
en les nostres vides quotidianes i en les relacions socials. 

Sens dubte, aquesta mancança és conseqüència de les inèrcies glo-
bals del nostre sistema educatiu, que continua preferint un aprenen-
tatge basat més en l’aprehensió mental del coneixement estructurat 
que en l’experimentació de manera intel·ligent amb les metodologies 
de la resolució de problemes aplicades als diferents àmbits cognitius, de 
 

2. Vegeu Frank r. Wilson. La mano. Tusquets Editores: Barcelona, 2002.

Aprenent les beceroles de la tecnologia.
Tecnologia a Primària?

Jordi Achón

«Al llarg de l’educació obligatòria, en general, el temps que 
un alumne dedica a desenvolupar la seva capacitat tecnològica 
és força reduït en relació amb el pes que té la tecnologia en el 
conjunt del coneixement humà, en les nostres vides quotidia-
nes i en les relacions socials». Amb aquest enunciat l’autor es 
decanta per connectar de manera interdisciplinària els contin-
guts curriculars cap a la seva dimensió social i tecnològica a 
l’ensenyament primari.
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les quals es deriva el coneixement. No en va el mot tècnica significa, 
etimològicament, ‘saber fer’. 

Però reflexionar sobre les beceroles de la tecnologia sense explicitar 
la visió concreta que en tenim és arriscat, perquè es pot caure fàcilment 
en tòpics que poc ens ajudaran a formular i desenvolupar propostes 
didàctiques amb potencial heurístic.3

Llums i ombres de la tecnologia

Una icona que reflecteix la visió de la tecnologia que vull exposar 
la trobem en una escena de la pel·lícula 2001: una odissea de l’espai. 
Davant l’esquelet d’un congènere seu i per mitjà d’un pur tempteig 
experimental (tot i que inspirat per l’enigmàtic monòlit), l’homínid 
descobreix que colpejant-lo amb el fèmur pot destrossar-li la calave-
ra. Aquesta simple acció és la solució al seu problema: recuperar el 
domini del bassal d’aigua en mans de la tribu competidora. I quan 
l’homínid, després d’haver esclafat el cap del seu competidor usant el 
fèmur, celebra la victòria llançant enlaire aquell os, ara transformat en 
arma, el geni de Kubrick el fa giravoltar sobre un cel clar i el trans-
forma en una nau espacial que explora pacíficament les profunditats 
de l’univers. És una metàfora digna de ser estudiada a l’escola. 

Els diccionaris defineixen la tecnologia com la ciència de les arts 
industrials. És una definició senzilla i entenedora, però que es des-
entén dels usos socials i econòmics de la tecnologia. Una visió de la 
tecnologia despullada d’aquesta percepció centra el focus d’atenció en 
l’estructura dels objectes i alimenta la fascinació pels artefactes alhora 
que escapça el coneixement intuïtiu i global del fet tecnològic.

Per esmentar un dels molts exemples possibles, ¿per casualitat 
coneixeu algun llibre de text que quan explica les màquines simples, 
a més d’il·lustrar-les amb grues, les il·lustri també amb els engranat-
ges que alcen el canó d’un carro de combat? Entendre el doble ús de 
 
3. Mot derivat de l’expressió grega eureka («ho he trobat!»). L’heurística és una me-
todologia de la resolució de problemes mitjançant l’aplicació de mètodes no formals 
com el tempteig i regles empíriques. Fonamenta el model pedagògic en el qual es 
porta a terme l’aprenentatge en descobriments que resulten de les investiga-
cions fetes per l’alumne. El potencial heurístic d’una proposta didàctica el determina 
l’obertura per generar diferents exploracions i connexions.
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 la tecnologia, amb la didàctica adequada, és a l’abast de la comprensió 
dels nens i nenes, fins i tot dels més petits.

Si es redueix l’aprenentatge de la tecnologia a la mera construcció 
o estudi dels artefactes que ens proporcionen una existència còmoda, 
desproveïda d’una reflexió crítica quant al seu paper en les relacions 
socials, aleshores perdem una magnífica oportunitat d’educar el valor 
de la responsabilitat social.

Noves tecnologies?

És una reflexió que no voldria descuidar quan penso que tots els 
nostres alumnes són nadius digitals, i per a ells les TIC no són pas 
«noves».

Una de les vuit competències bàsiques definides en el disseny cur-
ricular és l’anomenada «Tractament de la informació i competència 
digital». Des d’una visió global del fet tecnològic com la que acabem 
d’esmentar, personalment em sorprèn que en cap dels títols de les 
vuit competències aparegui el terme tecnologia, i que s’hagi optat 
per escorar la tecnologia cap a les TIC. Patim una mena de miratge 
digital que distorsiona l’educació de la Competència Tecnològica 
(amb majúscula). 

En general, a l’escola, l’ordinador s’usa principalment com a suport 
per a la transmissió de continguts. L’alumnat passa molt més temps 
exercint com a usuari (llibres digitals o activitats interactives) que 
apropiant-se del recurs tecnològic d’una manera activa, és a dir, bé 
usant-lo com un entorn per a la realització de projectes (tot i que so-
vint es limita a l’edició de text i d’imatge), bé com a eina de relació 
social (malgrat que els xats i les xarxes socials no tenen bona fama 
entre la professió docent). En aquest punt cal esmentar, per les seves 
enormes possibilitats didàctiques, els entorns de creació de projectes 
basats en llenguatges de programació visual,4 que segueixen el camí 
obert pel Logo ja fa més de tres dècades. Fora de l’escola, a casa, 
funciona tota una altra realitat ludicotecnològica amb un gran potencial 
pedagògic, en general força desaprofitat per l’escola.

4. Sobre els entorns de creació basats en llenguatges de programació visual, vegeu: 
http://scratch.mit.edu i http://fuse.microsoft.com/page/kodu.aspx.
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El coneixement és un teixit sense costures

Només en el món acadèmic trobem els coneixements comparti-
mentats i dividits artificialment per disciplines. A fora no funcionen 
aquestes fronteres cognitives. En qualsevol invenció o producció 
industrial (penseu en un simple bolígraf), s’hi han mobilitzat i sinte-
titzat coneixements de tota mena. Els currículums escolars no s’han 
elaborat amb aquesta mentalitat, per bé que, amb la recent introducció 
de les vuit competències bàsiques, es posen en relleu les connexions 
transversals entre les matèries.

En el currículum de Primària, la Tecnologia està integrada en 
l’àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural. Hi trobarem 
força referències que relacionen objectes tecnològics amb conceptes 
científics, però se n’ignoren les dimensions econòmiques i socials, i 
el mateix passa amb la matèria de Tecnologia de l’ESO. I cal cons-
tatar que en el disseny curricular de l’àrea de Matemàtiques gairebé 
no s’hi troben connexions tecnològiques, com tampoc a les àrees 
lingüístiques. 

D’aquestes observacions, no se’n deriva que sigui partidari 
d’introduir una àrea curricular específica a l’Educació Primària dedi-
cada exclusivament a la tecnologia, tal com hi ha a l’ESO. Em decanto 
més per l’estratègia d’obrir i connectar de manera interdisciplinària 
els continguts curriculars cap a la seva dimensió social i tecnològica. 
Hi ha un gran potencial heurístic i poca didàctica elaborada al respecte.

Les beceroles de l’educació tecnològica

De fet, poc importa quines activitats es triïn per educar «aquest 
cervell que tenim a les mans». Dels continguts que el currículum 
posa en solfa, són pocs els que són susceptibles d’una connexió tec-
nològica que, insistim, té un caràcter interdisciplinari. Vegem-ne un 
breu exemple.

En el currículum de cicle superior de Matemàtiques de Primària hi 
llegim textualment l’objectiu següent: «Creació de figures tridimen-
sionals utilitzant materials físics i recursos TIC». ¿Què passaria si en 
lloc de construir el típic cub plantegéssim la classe com un polígon 
industrial en el qual hi hagués diverses empreses que es dediquessin 
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a la fabricació d’embalatges? Organitzem els alumnes en diverses em-
preses. Un client imaginari fa una demanda concreta: necessita capses 
per ficar-hi una quantitat determinada de daus d’un centímetre d’aresta 
(64 és una quantitat que dóna molt de joc). Ja tenim un context social 
per simular i un objectiu tecnològic connectat amb el currículum, i 
a més facilitem que els alumnes assumeixin i interpretin un paper en 
una narrativa col·lectiva que generarà aprenentatges en col·laboració. 
És sorprenent la motivació dels alumnes quan se senten protagonistes 
i interpreten un rol, i tots sabem que aquesta és una de les claus de 
l’èxit escolar. Recorrerem a materials i eines presents a l’escola i gens 
sofisticades (tisores, cartolines, regles, pega, calculadores, etc., a més 
d’algun programa de dibuix), organitzarem l’espai real (taules, cadires, 
parets, etc.) i els proporcionarem un espai virtual facilitant que cada 
empresa obri un web amb les seves creacions. Ja tenim un escenari 
muntat i podem desplegar tot el potencial heurístic de la proposta. 

D’aquest context, n’emergirà una gran varietat de conflictes, tant en 
la dinàmica humana dels grups empresa com d’obstacles cognitius en 
l’execució del projecte (càlculs, representacions geomètriques, etc.), 
que són una mina d’una gran riquesa que es pot explotar des del punt 
de vista pedagògic. A més, com que no hi ha una única capsa amb ca-
pacitat per a 64 daus, cada empresa, per vendre el seu producte, haurà 
d’idear estratègies de comunicació per convèncer el client del millor 
disseny de l’embalatge, de manera que també connectem aquesta acti-
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vitat amb la competència comunicativa lingüística i audiovisual i amb 
l’àrea de visual i plàstica.

Acabem d’obrir un contingut curricular cap a la dimensió tecno-
lògica posant en marxa un projecte que implica diferents processos 
de resolució de problemes en un context social que, en aquest cas, 
se centra en la manufactura d’objectes. És aquí on batega el cor de 
la tecnologia.

L’experiència escolar

Un dels recursos didàctics més emblemàtics per a l’aprenentatge 
mitjançant la resolució de problemes és l’entorn de programació visual 
Scratch, que continua el camí encetat pel Logo fa quatre dècades. 
Paga la pena passejar-se pels webs d’aquestes escoles per veure els 
treballs dels alumnes.

Escola Pia de Granollers
http://scratch.mit.edu/users/epiagranollers
Escola Sant Jordi de Mollet
http://www.ceipsantjordimollet.cat/scratch/index.htm
Escola Pau Casals de Sant Joan Despí
http://scratch.mit.edu/galleries/view/99678
Escola Projecte de Barcelona
http://scratch.escolaprojecte.cat/
Escola Bogatell de Barcelona
http://www.bogatech.org/
INS Can Peixauet de Santa Coloma de Gramenet 
http://scratch.mit.edu/galleries/view/118465

Quant als equipaments escolars que combinen components tecno-
lògics i programació per desenvolupar projectes de robòtica escolar, 
visiteu: 

http://www.ro-botica.com/educacion.asp

5. Per aprofundir en aquest model de resolució de problemes, vegeu:
 http://blocs.xtec.cat/delaideaalprojecte.
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La motivació

Quan vaig proposar als meus alumnes de sisè presentar-nos al 
concurs El Recorregut de l’Energia, organitzat per l’Institut Català 
d’Energia (ICAEN), abans que deixessin d’escoltar-me —després 
de no sentir res més que la paraula concurs, i atesa la instantània 
associació amb la paraula premi que fan els infants d’onze i dotze 
anys—, els vaig explicar que cap projecte tecnològic no es pot dur 
a terme sense una base científica, i que abans hauríem d’estudiar el 
tema de l’energia a partir de diferents fonts d’informació, perquè al 
nostre llibre no hi és, i fer activitats d’avaluació per veure si havíem 
assolit els coneixements necessaris per poder fer el projecte que, si 
volien, podíem presentar al concurs de l’ICAEN. Evidentment, el sí 
va ser tan entusiasta com si no haguessin sentit res més que «concurs 
de l’energia». La sorpresa va ser meva quan, un cop fetes les activitats 
d’avaluació per veure si havien assolit els coneixements per poder dur 
a terme el projecte que tenia en ment, les van superar tots els alumnes. 
A partir d’aquí va començar l’aventura de les construccions.

Donem forma al projecte

Necessitava un projecte que em permetés treballar la mateixa idea 
de moltes maneres diferents i estimular la creativitat dels alumnes 

L’obtenció de l’energia a partir de fonts 
d’energia renovables

Mireia	Galí
Centre Escolar Empordà 
(Roses)

L’article explica l’experiència sobre l’obtenció d’energia a 
partir de fonts renovables, dut a terme amb nois i noies de sisè 
de primària amb l’objectiu d’estimular la creativitat dels alum-
nes a partir de conceptes treballats a classe elaborant diferents 
projectes ideats per ells. S’exposen totes les dificultats que es 
van trobar en el procés i com es van anar resolent.
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elaborant, a partir dels conceptes treballats a classe, diferents pro-
jectes ideats per ells, adequats al nivell de sisè de Primària i que es 
poguessin dur a terme fent participar els cinquanta-tres alumnes del 
curs. Vaig dividir les dues classes de sisè de Primària en vuit grups de 
cinc a set alumnes cadascun, que van formar ells segons les afinitats 
amb els companys. 

Utilitzant les hores de taller, cada grup havia d’elaborar l’esbós de 
la construcció d’una màquina que havia de complir dues condicions: 
demostrar que l’energia es transmet i es transforma, i no fer servir 
fonts d’energia no renovables. Com que cada grup va triar una pràctica 
diferent, no podia donar-los pautes que servissin per a tots. Han hagut 
de ser molt autònoms, i això ha provocat que moltes de les pràctiques 
no funcionessin a la primera. Així que vaig basar l’aprenentatge en el 
mètode científic de l’assaig-error.

Resolució de problemes

He de reconèixer que en les primeres fases de projecte vaig pensar 
que no seríem capaços de portar-lo a terme. Tot i que havíem donat 
els coneixements necessaris per elaborar-lo (o almenys això pensava 
jo), hauríeu d’haver vist els primers esbossos de les màquines que 
volien construir. Tenien els coneixements necessaris sobre energia, 
efectivament, i les idees que van sorgir eren bones, però com que 
no els havia donat cap informació sobre els materials escaients per 
construir una maqueta em van inundar la classe amb els materials 
més inversemblants: assecadors de cabell, fitxes de dominó, capses 
de sabates, fustes trobades per casa... A més, no tenien ni idea de com 
funciona un circuit elèctric: la majoria pensaven que si es connecta un 
fil entre una pila i una bombeta aquesta s’encén, i tots, sense excepció, 
van presentar màquines que funcionaven amb piles. En aquest punt 
del projecte vaig dubtar molt si els explicava jo un exemple de quin 
tipus de maqueta podien fer (me’ls conec: tots haurien fet la mateixa 
màquina), perquè si no els donava pautes més concretes no podíem 
continuar endavant. A més, estava desbordada per la quantitat d’idees 
diferents que havien sorgit i no sabia si seria capaç de coordinar tots 
els participants. La solució se’m va ocórrer un matí, mentre feia torn 
de pati i observava els alumnes de primer de Batxillerat. Els conec 
tots (els havia tingut d’alumnes), així que els vaig reunir i els vaig 
demanar ajuda, i van estar encantats de ser els meus aliats. Als nens 
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i nenes de sisè, els havia deixat una hora de taller perquè intentessin 
construir alguna cosa amb aquell batibull d’estris. Com que ja eren 
molt conscients que allò de les maquetes no era tan senzill com els 
havia semblat en un principi, els vaig dir que l’escola és una font de 
saviesa increïble, i que per què no demanaven ajuda als companys més 
grans. Hi va haver alumnes de cursos superiors que els van parlar de 
què és i com funciona una dinamo; d’altres els van regalar material 
(petits motors elèctrics i plaques solars) que havien fet servir ells en 
projectes de tecnologia; els van explicar com funciona un circuit elèc-
tric; els van ensenyar el taller de tecnologia i els van dir que estaven 
a la seva disposició i que hi podien anar sempre que volguessin a 
treballar-hi. Com us podeu imaginar, l’elaboració de les maquetes es 
va disparar, i amb redoblat entusiasme. Ja només em vaig haver de 
dedicar a ajudar-los quan els projectes no funcionaven perquè fallava 
una connexió, a soldar petites peces, enganxar fustes amb silicona, 
donar-los idees per decorar-les i que tinguessin més bon aspecte...

Tot anava rodat, estava encantada, a partir d’ara tot seria bufar i fer 
ampolles... fins que va arribar l’hora que em presentessin les memòries 
de la seva construcció. Mare de Déu Senyor! Heu vist com redacta 
un nen de sisè de primària quan no té cap pauta? Jo no! Jo sóc de 
les privilegiades que ensenyo Matemàtiques i Medi. En la primera 
assignatura, afortunadament, no utilitzen gaire el llenguatge, i en la 
segona tenen un llibre que els ajuda a aprendre quines paraules han 
d’utilitzar. Jo sóc, o més ben dit era, d’aquelles que a les reunions 
sent com els professors de llengua catalana es queixen amargament 
que els nostres alumnes cada vegada escriuen pitjor amb aquella 
vanitat de qui no s’ha ficat mai en la pell d’un altre. «A mi tampoc 
m’arriben sabent calcular amb decimals ni coneixent el funcionament 
de l’aparell digestiu». Sí que els havia dit que cada grup havia de 
triar un nen que anés elaborant un diari que els serviria per redactar 
la memòria posterior i els havia posat una data de lliurament que van 
complir puntualment. I no us penseu que van estalviar paraules, perquè 
la memòria més curta omplia dos folis. Vaig agafar aquell garbuix de 
conjuncions repetides, frases mal construïdes i idees mal expressades 
i cames ajudeu-me a buscar les dues mestres de català, que, mirant-
me amb el mateix mig somriure de suficiència que dec posar jo a les 
reunions, em van començar a preguntar: els has explicat què és una 
memòria? Els has donat paraules de vocabulari que és millor fer servir? 
Els has dit que sobretot revisessin l’ortografia? Els has dit quants fulls 
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havien d’escriure? Ens entens, ara? No, no, no, no i evidentment sí, i 
amb el cap cot: «Necessito la vostra ajuda». Sort en vaig tenir d’elles, 
que es van fer càrrec de les memòries dins l’assignatura de català i 
les van fer servir com a activitat d’avaluació. Com a anècdota, aquest 
curs també imparteixo català a més de Medi i Matemàtiques.

Ja estava preparada per a l’exposició oral. Les meves companyes 
m’havien ensenyat la lliçó i jo l’havia après, de manera que vaig donar 
als alumnes instruccions precises de com se l’havien de preparar, i és 
ben veritat que quan dónes eines als nens sempre et sorprenen.

Faltava l’última qüestió: escollir els dos alumnes que havien de 
presentar el projecte al Cosmocaixa. Vaig estar temptada de triar jo els 
dos que s’expressen millor, els que tenen més coneixements, però no 
em sentia bé, perquè tots s’havien implicat moltíssim i no ho trobava 
just. Així que vaig decidir que es presentessin voluntaris aquells a qui 
els fes il·lusió, que es van anar presentant davant de tots els companys 
i defensant el nostre projecte. Després vam fer votacions i els mateixos 
nens van triar els alumnes que volien que els representessin.

Els projectes que es van dur a terme

Aquestes van ser les idees em van 
presentar i es van construir:

1. Construcció d’una central hi-
droelèctrica que abasteix un poble. 

Aquest projecte simula una petita 
central hidroelèctrica. Els alumnes, 
després de moltes dificultats, van 
construir una sínia amb una roda de 
suro i culleres de plàstic. La sínia 
va enganxada a una reductora, que 
fa anar una dinamo que encén uns 
leds que hi ha a l’interior de les 
casetes que simulen el poble. Quan 
l’aigua cau, posa en funcionament el 
mecanisme que encén els leds.
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2. Construcció d’una granja que 
funciona amb energia solar i energia 
hidràulica. 

En aquest cas se simula un petit em-
bassament que acciona un molí de blat 
que, en caure l’aigua, fa moure una roda 
de moldre. Tot i així, una petita placa 
solar dóna energia elèctrica a la granja.

3. Construcció d’un aerogenerador 
que abasteix d’energia elèctrica un 
poble.

4. Construcció d’un poble que 
s’abasteix amb un aerogenerador. 

Tot i que els aerogeneradors estan construïts de maneres diferents, 
aquests dos projectes s’assemblen molt. Són maquetes de molins de 
vent que van connectats a una dinamo, i aquesta a uns leds que simulen 
l’energia elèctrica del poble.

5. Construcció d’una casa que funciona amb 
energia solar.

Aquesta maqueta d’una casa està fabricada amb 
dues plaques solars: una està connectada a la llum i 
l’altra a un ventilador que s’accionen quan els toca 
la llum del Sol. Aquí els alumnes van descobrir 
que no tenia cap sentit una placa connectada direc-
tament a un llum sense un acumulador d’energia 
que permetés encendre els llums precisament quan 
no hi ha Sol.

6. Construcció d’un cotxe solar.

En aquesta pràctica podem veure diferents pro-
ves que van fer els alumnes abans de construir el 
projecte definitiu, que va ser el cotxe. Dues pla-
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ques solars connectades a les 
rodes fan funcionar el cotxe 
quan el posem al Sol.

7. Construcció d’una placa 
de pràctiques.

En la placa de pràctiques 
el grup va decidir provar 
diferents formes d’energia 
obtingudes a partir de fonts 
d’energia renovables. Algu-
nes van funcionar correcta-
ment, com l’aerogenerador o 

l’acumulador d’energia a partir d’energia solar. D’altres, però, com 
l’obtenció d’energia elèctrica a partir d’espelmes, idea que van treure 
d’Internet, no.

8. Construcció d’un aerogenerador horitzontal.

L’aerogenerador horitzontal està muntat a partir d’un disseny que 
els alumnes van treure d’Internet. Està construït amb una ampolla de 
plàstic retallada per aconseguir les aspes del molí. Quan les aspes 
volten fan rodar una dinamo que encén el led que hi ha a l’interior del 
petit llum, fet amb un got de plàstic i un escuradents llarg.

Conclusions

La participació en el concurs va actuar com un gran incentiu per als 
nois i noies de la classe, en abordar un tema que els va interessar molt 
personalment i en el qual van haver d’aplicar els seus coneixements, 
fer recerca d’informació, fer activitats d’anàlisi i de disseny, utilitzar 
eines i instruments de mesura, conèixer materials i mecanismes, etc. 
M’ha agradat molt la consciència mediambiental que l’elaboració del 
projecte ha despertat en ells. Tots plegats van arribar a una sèrie de con-
clusions i van prendre uns compromisos que us exposo a continuació:

• Per obtenir energia no sempre són necessàries fonts d’energia no 
renovables.

• L’energia es transmet i es transforma fàcilment.
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• És més difícil obtenir energia a partir de fonts d’energia renovables 
que de no renovables.

• A partir de l’energia solar és fàcil obtenir energia elèctrica, sempre 
que faci sol.

• Amb una sola màquina podem obtenir moltes formes d’energia.
• Les fonts d’energia no renovables contaminen més.
• Els leds necessiten menys energia per funcionar que les bombe-

tes.

Un gra de sorra és petit, però molts fan una muntanya. Per tot això 
els nens i nenes de sisè de Primària del centre escolar Empordà hem 
decidit que l’estalvi d’energia per evitar greus problemes futurs al 
nostre planeta està a les mans de cadascun de nosaltres. Per això ens 
comprometem a partir d’ara a:

• Comprar piles recarregables.
• Intentar convèncer els nostres pares que utilitzin bombetes de baix 

consum.
• Fer-nos enginyers i intentar descobrir noves fonts d’energia reno-

vables.
• Apagar els llums quan no els necessitem.
• No obrir les finestres si tenim la calefacció engegada. Si tenim calor, 

apagarem els radiadors.

Sovint, quan pensem en grans multinacionals, fàbriques, compa-
nyies petrolieres... la nostra visió de futur es torna terriblement pes-
simista i releguem qualsevol petita acció per part nostra al sac de la 
utopia, que és substituït pel de la comoditat, però en veure els resultats 
d’aquest treball sents renéixer l’esperança i et preguntes si, amb petits 
grans de sorra com aquest, qui sap si aquestes generacions tornaran 
al nostre planeta la seva malmesa salut.
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Introducció

L’objectiu d’aquest projecte és treballar l’energia hidràulica al riu 
Tenes, afluent del Besòs. Aquest riu té un cabal reduït i es caracteritza 
pels estiatges del nostre clima.

El nostre poble es troba entre el curs alt i mitjà del riu, i en aquest 
curt tram es concentraven una minicentral elèctrica, diversos molins 
de farina, una indústria tèxtil i rescloses per regar que aprofitaven 
l’energia de l’aigua d’una manera molt racional i ecològica. Dins 
la conca del Besòs, era un dels trams amb una intensa i interessant 
activitat industrial i alhora un exemple evident d’integració del medi 
en l’activitat humana. Teníem una mostra molt propera i alliçonadora 
del fet que l’activitat industrial i l’aprofitament de l’energia no estan 
renyides amb la conservació del medi. 

Aquest treball formava part del projecte d’innovació sobre el riu 
Tenes que duia a terme l’escola des de feia tres anys. 

Així doncs, s’ha relacionat el coneixement de l’entorn amb el tema 
de les energies, la consciència ecològica i les activitats econòmiques 
del passat del poble.

L’energia hidràulica al riu Tenes

Dolors
Berenguer,
Maite	Dantí,
Alba	López
Escola El Turó
de Bigues i Riells
Cicle Superior,
sisè de Primària

L’objectiu del projecte que presenta l’article és treballar 
l’energia hidràulica al riu Tenes. El treball dut a terme pels 
alumnes de sisè de primària relaciona el coneixement de 
l’entorn amb el tema de les energies, la consciència ecològica 
i les activitats econòmiques del passat del poble.
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Objectius

El projecte es basa en cinc eixos vertebradors principals a partir 
dels quals van sorgir les diferents activitats: adquisició de coneixe-
ments, descoberta de l’entorn, intercanvi generacional d’experiències, 
experimentació i divulgació del projecte.

Per tant, els objectius pedagògics bàsics, paral·lelament als de 
motivar i engrescar els alumnes en aquest aprenentatge, cooperar i 
treballar en equip, es concreten en els punts següents:

• Adquirir coneixements curriculars relacionats amb l’energia.
• Descobrir el nostre entorn immediat, el nostre riu Tenes, i relacio-

nar-lo amb les activitats d’obtenció d’energia que se’n deriven: 
molins de farina i central elèctrica.

• Intercanviar experiències generacionals, de manera que els avis dels 
alumnes i del poble informin de les seves feines en el passat.

• Experimentar amb l’electricitat, elaborar circuits elèctrics, construir 
maquetes dels molins de farina i també construir turbines relacio-
nades amb l’energia.

• Divulgar el projecte a partir d’una exposició escolar i participació 
en el concurs El Recorregut de l’Energia.

Activitats del projecte

Sortides de descoberta de l’entorn

En primer lloc vam fer una excursió al nostre riu, el Tenes. Vam 
anar caminant de Riells a Sant Miquel del Fai. Pel camí ens vam 
aturar a veure les restes de l’antiga central elèctrica i explicar-ne el 
funcionament. També hi vam trobar les restes d’un molí de farina que 
aprofitava l’aigua del rec. Un cop a Sant Miquel del Fai, vam aprofi-
tar l’ocasió per conèixer les característiques geològiques de l’entorn, 
entrar a les coves de travertí de la zona, caminar per darrere la gran 
cascada i gaudir d’un dia de noves experiències i esbarjo.

Un altre dia vam visitar un molí de farina del poble que estaven 
restaurant. La mestressa havia fet de molinera en aquell molí, i per 
tant va ser un testimoni real i molt viu d’aquella època que va saber 
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explicar l’ús, el funcionament i les parts del molí amb entusiasme, 
acompanyant-ho amb anècdotes de l’època molt enriquidores.

Adquisició de coneixements sobre l’energia

A partir d’un dossier de treball es varen 
treballar els conceptes d’energies renovables 
i no renovables, els avantatges i inconvenients 
de cada un dels diferents tipus d’energia i les 
característiques de l’electricitat, els circuits 
elèctrics i les centrals hidroelèctriques. Tam-
bé es va reflexionar sobre l’aprofitament de 
l’aigua del riu, l’energia cinètica i l’ús actual 
de l’aigua.

Finalment, es va posar en comú tota la 
informació que havien recollit de les sortides 
i les conferències dels avis. Entre tots vam 
relacionar els conceptes teòrics treballats a 

classe i la seva interconnexió amb el medi ambient i l’estalvi energètic.

Intercanvi generacional d’experiències

Per iniciativa dels mateixos alumnes, l’avi d’una alumna va venir 
a l’escola a explicar les seves vivències d’infant al molí de farina que 
tenien a la masia on feien de masovers.

Un avi d’un altre alumne ens va venir a explicar la història de les 
centrals hidràuliques i el seu funcionament. Aquest senyor va treballar 
en una companyia elèctrica fins que es va jubilar. Coneixia molt bé 
el tema i va relatar amb entusiasme el naixement de les centrals hi-
dràuliques a Catalunya, les turbines i el desplaçament de l’electricitat 
fins a les nostres llars.

Treball d’experimentació

Vam proposar als alumnes que construïssin maquetes sobre els 
molins de farina o turbines amb materials reciclats, perquè de ma-
nera manipulativa, experimental i creativa posessin en pràctica el 
mecanisme de l’energia cinètica. També vam deixar la porta oberta a 
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aquells alumnes que volguessin experimentar amb 
l’electricitat i fer circuits elèctrics.

Els alumnes van construir els seus projectes i 
treballs a casa per grups o individualment, de forma 
creativa i amb gran destresa i imaginació. Alguns van 
incloure circuits elèctrics en la maqueta d’un molí de 
farina, d’altres van utilitzar materials de rebuig, algun 
grup va fer reproduccions exactes de molins reals 
i altres alumnes van treballar la turbina de manera 
abstracta i conceptual. No hi havia cap maqueta ni 
treball iguals, però tots eren molt interessants i els alumnes 
s’ho van passar molt bé amb aquestes activitats.

Exposició dels treballs

Vam fer una exposició on vam presentar el dossier de 
coneixements, les fotografies de les experiències viscudes, 
les sortides i les conferències dels avis i vam mostrar tots els 
treballs d’experiments i les maquetes elaborats pels alumnes. 
Aquesta exposició també estava oberta als pares i a la resta 
del nostre poble.

Paral·lelament, els alumnes van exposar oralment el tre-
ball que havien fet i les seves impressions als companys de 
l’escola de cicle mitjà i de cinquè.

Divulgació del projecte

Vam considerar oportú presentar la nova experiència al 
concurs El Recorregut de l’Energia, que convoca l’Institut 
Català d’Energia amb la col·laboració del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Obra 
Social de La Caixa, mitjançant el Museu de la Ciència i 
Cosmocaixa de Barcelona.

L’avaluació del projecte la va fer un tècnic que va desig-
nar l’ICAEN i que es va desplaçar al centre. El mateix dia, 
els alumnes van exposar a alumnes d’un cicle inferior tota 
la feina que havien dut a terme. 
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El projecte va ser preseleccionat, i va tenir l’oportunitat de ser 
exposat durant un temps al Cosmocaixa. 

Es va valorar l’originalitat del projecte, la seva integració en el 
currículum escolar, el nivell de tractament dels conceptes i la seva 
comprensió, com també la presentació del projecte a càrrec dels alum-
nes i el grau d’implicació del conjunt del centre. Tot aquest conjunt de 
factors van portar a guanyar el primer premi del Concurs de l’Energia 
en categoria A en l’edició del 2009. 

Conclusions

La relació de l’estudi de les energies amb la concreció de l’energia al 
nostre riu ens ha permès apropar més el tema al nostre entorn immediat 
i treballar-lo d’una manera més propera i més experimental. 

També ha ajudat l’alumnat a fer-se més conscient del tema energètic, 
dels obstacles que s’han de superar per obtenir energia i de l’enginy de 
l’home per transformar energies naturals en energies beneficioses per 
a les activitats humanes, tenint en compte que l’energia s’ha d’obtenir 
respectant el medi ambient, tal com havien fet els nostres avis.

L’intercanvi generacional i el testimoniatge dels nostres avis sobre 
les seves activitats també han estat uns elements de coneixement in-
terdisciplinari d’experiències molt valuós.

Per tant, la valoració global del treball és molt positiva. Tot i que 
s’hi han hagut d’esmerçar unes quantes hores extres, el treball s’ha 
convertit per als alumnes, mestres i col·laboradors en una experiència 
motivadora, enriquidora, satisfactòria i divertida.
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Introducció

Si cerquem al diccionari definicions de robòtica, veurem que és la 
ciència i la tecnologia dels robots, que s’ocupa del seu disseny, ma-
nufactura i aplicacions. La robòtica combina diverses disciplines, com 
la mecànica, l’electrònica, la informàtica, la intel·ligència artificial i 
l’enginyeria de control, entre d’altres.

Avui en dia, la paraula robot ja no forma part d’un vocabulari 
futurista i s’utilitza de manera habitual. I és que podem trobar una 
gran quantitat d’aplicacions en què els robots fan alguna tasca. Tot 
i això, l’objectiu principal que s’utilitzin els robots didàctics al món 
educatiu no té gaire a veure amb la funció que aquestes màquines fan 
un cop construïdes, sinó amb l’aprenentatge dut a terme en el procés 
de construcció, gràcies a l’estudi de les diverses disciplines que cal 
dominar per dur-la a terme.

La robòtica educativa: una tècnica motivadora

Ara fa uns dotze o tretze anys, tutoritzant alguns treballs de recerca 
que tenien com a objectiu construir alguna màquina o vehicle amb 
un grau d’automatització més o menys complex, ens vàrem adonar 

Robots didàctics

Toni	Moreno	Rey	
Cap de Departament 
d’Electricitat i Electrònica
– INS La Garrotxa –
Equip Robolot

Joan	Pellicer
Jacomet
Cap de Departament
de Tecnologia
– INS Cendrassos –
Equip Robolot

Toni	Hidalgo	Ortega	
Cap de Departament 
d’Electricitat i Electrònica
– INS Baix Empordà –
Equip Robolot

Els robots didàctics són una eina ideal per dur a terme 
l’aprenentatge en els sistemes de control automàtic, ja que 
l’alumnat, d’una manera amena i engrescadora, pot posar en 
pràctica els coneixements, de vegades massa feixucs, adquirits 
a tecnologia a l’ESO.
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d’un fet significatiu: l’alumne que havia fet aquest tipus de treball, 
a més d’haver tingut la necessitat de dur a terme una recerca sobre 
els diferents dispositius que utilitzava en la construcció pràctica del 
prototip i d’estudiar les diferents tecnologies implicades, ho havia 
fet d’una manera clarament engrescadora. Fins i tot, vàrem desco-
brir que no només els alumnes havien treballat molt a fons en les 
tecnologies que havien aplicat, sinó que a més s’ho havien passat bé 
durant tot el procés. En moltes ocasions, un cop presentat i avaluat 
el treball, vàrem observar en els alumnes una actitud de millora del 
que havien fet, de manera que continuaven treballant en el tema. 
Estava clar que el que ara es buscava no era una millora qualitativa 
de la nota obtinguda en l’avaluació del treball, sinó que l’alumne 
s’havia implicat tant en el tema que el que volia era millorar el pro-
jecte. Miracle! L’estudiant semblava gaudir mentre incrementava els 
seus coneixements al voltant del projecte i mostrava una actitud de 
millora cap a la feina feta. 

Aprenentatge basat en projectes

En el procés d’aprenentatge en matèries tecnològiques, les disci-
plines treballades poden variar notablement en períodes de temps 
curts. I és que, com sabem, la tecnologia varia a una velocitat difícil 
de seguir. Si volem que l’alumnat aprofiti al llarg de la seva vida allò 
que ha après en un moment puntual, ha de tenir la capacitat d’adaptar-
se a un entorn canviant.

En comptes d’ensenyar als alumnes unes tècniques concretes, 
avaluant-los en funció del que han après en més o menys grau, la 
utilització d’un projecte o problema com a eina d’aprenentatge va 
molt més enllà.

En el cas de projectes amb robots didàctics, la tasca del professor 
és crear un marc en què s’indueixi l’alumne a buscar els coneixements 
necessaris per proporcionar la solució al problema proposat. Tot i que 
probablement les tecnologies aplicades en un determinant moment 
són caduques, la capacitat i la competència assolides per l’estudiant 
per resoldre problemes similars es manté i, fins i tot, augmenta amb 
el pas del temps i l’adquisició de noves experiències.
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Un exemple de projecte didàctic: el robot rastrejador

Els rastrejadors, també denominats seguidors de línia, són robots 
que segueixen el rastre d’una línia dibuixada a terra. Representen un 
dels models més senzills de robots didàctics, i, per tant, són ideals per 
al nivell de dificultat corresponent a l’àmbit de secundària.

A més, permeten una evolució i ampliació del coneixement ad-
quirit gràcies als diversos nivells de complexitat constructiva, així 
com l’aplicació de diverses tècniques utilitzades en l’automatització 
(control seqüencial, regulació, etc.). 

Els robots didàctics són una eina didàctica ideal per dur a terme 
l’aprenentatge en els sistemes de control automàtic, ja que l’alumnat 
pot posar en pràctica d’una manera amena i engrescadora els coneixe-
ments, de vegades massa «feixucs», adquirits a tecnologia a l’ESO, 
a electrònica i treballs de recerca a Batxillerat, o bé en crèdits més 
especialitzats dels cicles formatius amb continguts d’electricitat i 
electrònica.

Un projecte per a cada nivell

Es poden construir des de robots rastrejadors dotats d’un únic 
sensor, un parell de motors i un circuit de control molt bàsic, fins a 
robots dotats de visió artificial i accionats per sofisticats i precisos 
servomotors, amb motors d’altes prestacions.
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 La utilització de projectes basats en la construcció de robots com a 
eina educativa tindrà èxit sempre que el nivell de dificultat a assolir per 
l’alumne sigui prou elevat per induir la necessitat de cercar solucions 
que aportin coneixement, i que alhora sigui d’un nivell de complexitat 
assolible per l’estudiant.

L’equip Robolot, un equip de professors de diversos centres, nivells 
i especialitats educatives, han desenvolupat durant els darrers anys tota 
una sèrie de projectes didàctics relacionats amb la robòtica educativa 
que abracen models utilitzables en pràcticament cadascun dels currí-
culums educatius. Aquests projectes, que s’acompanyen d’un ampli 
material didàctic, s’ofereixen als educadors com a material de suport 
lliure al web www.robolot.org.

Aquests projectes tenen com a 
denominador comú tota una sèrie de 
punts bàsics per propiciar l’èxit de 
l’experiència. D’una banda, permeten 
que els estudiants utilitzin els contin-
guts curriculars per dur a bon port el 
projecte.

 
Així, per exemple, per a la matèria 

de Tecnologia de quart d’ESO, on la 
robòtica en si ja forma part del ma-
terial curricular, els robots educatius 
s’utilitzen com a eina d’aprenentatge 
dels processos automàtics: controla-
dors, sensors, actuadors, etc.

D’altra banda, aquests elements 
també han de tenir un vessant en-
grescador, i, per què no, també lúdic. 
Robots que corren per laberints, robots 
que caminen, robots que parlen, ro-
bots que practiquen combats de sumo, 

són exemples d’alguns prototips que a més de permetre integrar di-
verses disciplines del coneixement proporcionen, un cop finalitzats, 
estones agradables que motiven l’alumnat a crear noves solucions que 
potenciaran el seu enginy.
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Concursos de robots: competició o cooperació

En l’àmbit educatiu, Catalunya 
té el que és potser el concurs de 
robots didàctics de secundària 
més antic de l’Estat espanyol. 
Molt abans que el desembre del 
2006 es publiqués al BOE la 
inclusió d’importants continguts 
relacionats amb la robòtica i 
l’automàtica, diverses escoles 
catalanes —entre les quals cal 
destacar l’INS Cendrassos de 
Figueres, l’INS Bosc de la Coma 
d’Olot, l’INS Baix Empordà de 
Palafrugell i l’INS Montilivi 
de Girona— ja col·laboraven cada any amb l’INS La Garrotxa en 
l’organització del concurs de robots didàctics Robolot.

El concurs 

Robolot està pensat per a alumnes de secundària i hi participen 
més de cent instituts de tot Catalunya. És el principal esdeveniment 
d’aquestes característiques en l’àmbit català, i té una clara i decidida 
vocació de mantenir i augmentar aquest lideratge.

 
Durant els dos dies de durada del concurs, que té lloc a Olot al 

voltant de Sant Lluc, al mes d’octubre, alumnes de diverses escoles 
d’ensenyament secundari de Catalunya es troben en aquesta convo-
catòria per comparar el funcionament de les seves maquetes, que són 
robots que segueixen una línia blanca dibuixada a terra o lluitadors 
de sumo que intenten mantenir-se dins d’un espai circular marcat en 
una pista. També s’incentiven els projectes propulsats amb energies 
alternatives —com la solar, l’hidrogen, etc.—, i altres treballs tecno-
lògics amb continguts pràctics.

A més, durant el concurs a Olot se celebra una jornada de difusió i 
intercanvi d’experiències relacionades amb els robots didàctics, dirigi-
da tant a professors de tecnologia com a professors de cicles formatius.

El principal objectiu de Robolot és incentivar l’esperit de recerca 
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tecnològica entre els més joves, amb una didàctica molt pràctica i 
lúdica, i despertar la vocació tecnològica entre els alumnes d’ESO 
i preuniversitaris (batxillerats i cicles formatius).

Per tant, tot i que es presenta com una competició, realment és un 
espai d’aprenentatge, col·laboració i d’incentiu de la millora qualitati-
va dels treballs. Fins i tot els participants amb prototips més modestos 
poden generar nou coneixement o donar idees als altres participants 
per millorar els seus treballs.

Durant els deu anys de concurs s’ha pogut notar una clara millora 
de la qualitat dels projectes gràcies precisament al treball conjunt tant 
d’alumnes com de professors dels diversos centres educatius.

Tecnologies utilitzades en la construcció de robots
didàctics

Tenint en compte que l’objectiu 
principal d’aquest tipus de robots 
és permetre el treball de les disci-
plines implicades en la seva cons-
trucció, la tecnologia concreta que 
s’utilitza té una importància rela-
tiva. En definitiva, ha d’acomplir 
dos punts bàsics: que permeti la 
utilització de la tecnologia d’una 
manera molt fàcil per als estu-
diants, i que el cost econòmic en 
faci viable l’aplicabilitat a l’aula.

Els robots basats en Lego són 
una bona eina d’aprenentatge, 
però presenten el problema d’un 
cost econòmic molt elevat que els 
fan poc aplicables a l’aula. Tot i 
això, són ideals per a activitats 

extraescolars amb petits grups que tenen un suport econòmic, com és 
el cas de les activitats organitzades amb col·laboració de les AMPA 
que es fan en alguns centres.
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Els robots basats en Scratch, un llenguatge de programació lliure 
utilitzat a tot el món i desenvolupat pel MIT (Massachusetts Institute 
of Technology), permeten iniciar els més petits en la programació i 
el control.

També hi ha plaques de control molt esteses, com per exemple el 
sistema Arduino, utilitzables en molts projectes i relativament econò-
miques, però que presenten un nivell de dificultat apte només per a 
treballs de recerca d’estudiants de batxillerat iniciats en el tema i alum-
nes de cicles formatius de grau superior; són ideals per a universitaris.

Finalment, les plaques de control del sistema Picaxe, creat a Angla-
terra per especialistes del món docent, són les més apropiades per a 
l’ensenyament secundari, tant a l’ESO com en treballs de recerca de 
Batxillerat i alguns cicles formatius. Acompleix els dos punts exigits 
per a la seva generalització com a recurs a l’aula: un cost molt baix 
i una utilització extraordinàriament senzilla. No en va és el sistema 
més utilitzat a l’escola en països com Anglaterra o França, i també és 
la línia que es perfila com la més utilitzada al sistema educatiu cata-
là. En aquest sentit, professors de l’equip Robolot sota les directrius 
d’especialistes del Departament d’Ensenyament han dissenyat alguns 
equips adequats per difondre aquesta tecnologia al món educatiu.

Una idea que funciona

Finalment, per acabar, volem fer una petita reflexió: quan tant el 
professor com l’alumne esperen amb interès el moment de fer aquella 
classe al voltant dels robots didàctics en què es desenvolupa la ima-
ginació de cada individu i es mostra una actitud positiva per aplicar i 
millorar allò que ha imaginat, vol dir que alguna cosa funciona.
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Introducció

L’experiència didàctica que es presenta en aquest article és el resul-
tat de quatre anys de treball amb alumnat de dos cursos. Es va preparar 
amb la intenció de millorar les competències bàsiques i de fomentar el 
gust per les tecnologies entre l’alumnat de tercer d’ESO i consolidar 
el grup de quart d’ESO, i d’aquí en va sortir la idea de desenvolupar 
una experiència didàctica a l’entorn del disseny i la construcció de 
sistemes domòtics mecanitzats, sostenibles i eficients.

L’objectiu principal era capacitar l’alumnat de tercer i quart d’ESO 
per treballar de forma conjunta i cooperativament per pensar, disse-
nyar i construir un sistema domòtic mecanitzat i sostenible. La feina 
es desenvolupa en grups de treball per cada curs, principalment al 
taller, i tracta de fomentar l’autonomia a l’hora de treballar en grup 
i individualment, complint les tasques que li corresponguin a ca-
dascú, i l’intercanvi d’informació mitjançant les noves tecnologies 
entre nivells o cursos per tal de facilitar l’aprenentatge compartit. El 
professorat actua de forma maièutica per guiar l’alumnat i evitar que 
prengui camins equivocats que li puguin fer perdre molt de temps du-
rant el procés tecnològic i facilitant la informació que es necessita per 
assolir determinats coneixements. També afavoreix l’assoliment dels 

Un exemple de projecte cooperatiu. Domòtica 
i estalvi energètic

Joan	Antoni	
Francés
Institut Príncep 
de Viana
(Barcelona)

L’article tracta sobre una nova manera de treballar a l’aula 
de tecnologia on es valori l’enginy i l’esforç per tirar endavant 
una idea tecnològica, en aquest cas sobre el desenvolupament i 
disseny de sistemes domòtics mecanitzats, sostenibles i eficients, 
treballant de manera cooperativa.
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coneixements el fet de tenir models sobre els quals pensar i valorar 
possibles millores o adaptacions (prototips d’altres anys documentats 
correctament amb una base de dades al centre, know-how).

Desenvolupament del projecte

Punt de partida

L’experiència es basa en el desenvolupament de les idees se-
güents:

El concepte de domòtica com a fil impulsor de la proposta. Tothom 
entén que l’ús de la domòtica implica estalvi energètic (control de 
llums, finestres, portes, etc.). En un futur, els sistemes domòtics apa-
reixeran integrats al disseny dels nous habitatges, entre altres coses, 
per tractar de reduir el consum energètic.

A més a més, es valoren àmbits d’aplicació centrats en l’estalvi 
energètic i el confort climàtic, entre d’altres (flexibilitat d’espais, 
domòtica assistencial...). També es busca que siguin al més eficients 
possible, implicant l’alumnat en la investigació i desenvolupament de 
noves idees durant el disseny i la posterior construcció dels models a 
escala, i es fomenta la millora contínua durant tot el procés tecnològic.

No incrementen el consum convencional de corrent elèctric, ja que 
fan servir energia solar fotovoltaica. En un primer moment vam pensar 
a fer instal·lacions individuals per a cada prototip, però finalment, per 
raons d’eficiència, es va decidir construir una central solar fotovoltaica 
capaç d’alimentar de manera autònoma diversos prototips domòtics. 
Aquesta part la va desenvolupar l’alumnat d’Electrotècnia a Batxi-
llerat i la van explicar a l’alumnat de quart d’ESO, que eren els qui 
havien de connectar el sistema domòtic amb un curs semipresencial 
al Moodle.

Permet una reflexió sobre el consum d’energia a la llar que ha de 
portar a propostes factibles i aplicables per tal de reduir-lo.

El tractament i la gestió d’informació és molt important per per-
metre l’organització de l’alumnat dels diferents nivells escolars en 
l’aprenentatge compartit, en el qual intervé durant un període d’uns 
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sis mesos un grup relativament gran d’estudiants (5-7 de tercer més 
2-4 de quart). L’alumnat es va organitzar de forma autònoma i eficient, 
utilitzant Internet (Gmail i les seves eines) i la plataforma Moodle 
per compartir els avenços dels diferents projectes domòtics de forma 
oberta i plural, i per posar en comú idees i solucions als diferents 
problemes que podien sorgir.

Organització

L’experiència planteja el treball compartit entre alumnat de dife-
rents nivells (tercer i quart d’ESO), cosa que afavoreix la millora de 
les relacions personals entre els estudiants. L’experiència comença a 
tercer d’ESO amb tot l’alumnat, i a quart l’acaba (en cas que es con-
tinuïn els mateixos projectes) o el comparteix (per acabar els projectes 
dels companys de tercer) l’alumnat que decideixi escollir l’optativa 
de Tecnologia. Això vol dir que l’experiència es pot fer en un any, 
si es comparteixen els projectes a tercer i quart, o en dos anys, si els 
projectes es reprenen al curs següent.

Tercer d’ESO

L’alumnat s’organitza en grups heterogenis de cinc a set membres, 
per treballar durant sis mesos en un projecte realista i amb un plan-
tejament inicial obert per atendre la diversitat en el sentit més ampli. 
D’aquesta manera simularem millor un procés semblant al que es des-
envolupa en un despatx d’enginyeria i en una empresa taller R+D de 
desenvolupament de nous sistemes, tot seguint el mètode de projectes 
amb la documentació corresponent. 

El repte consisteix a resoldre una necessitat relacionada amb un dels 
aspectes següents: l’estalvi energètic, el confort climàtic, la segure-
tat, la flexibilitat d’espais o la domòtica assistencial en una estança o 
en un habitatge. Per solucionar-ho s’ha de pensar (sorgirà d’una pluja 
d’idees) i dissenyar un sistema domòtic original o basat en un exemple 
observat que solucioni aquell problema: amb aquest objectiu s’ha de 
construir un prototip a escala. L’enginy domòtic ha de funcionar 
amb energia renovable, per no incrementar el consum tradicional, i 
utilitzar l’energia solar fotovoltaica, que és la més raonable a l’hora 
d’instal·lar-la en un habitatge. També és important que tingui un con-
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sum elèctric reduït (temps de funcionament, nombre 
de motors, disseny eficient...). 

Cal fer un croquis de l’enginy mecànic adaptat a 
la part de l’habitatge on s’aplicarà i construir-lo a 
escala 1:20 o 1:25. El projecte implica la necessitat 
d’aprendre utilitzant altres metodologies (anàlisi 
d’objectes, preguntes amb resposta, resolució de 
problemes, autoaprenentatge a través de plataformes 
com Moodle...). A l’aula de tecnologia és fonamental 
emprar diferents eines amb seguretat, i aprendre a 
organitzar-se per aconseguir els objectius traçats per 
cada grup. 

El grup de tercer d’ESO actua refrescant i re-
forçant coneixements passats (mètode de projectes, 
estructures i mecanismes) de l’alumnat de quart d’ESO, i també li 
planteja un repte en forma de problema tecnològic, al qual cal aplicar 
el que estan aprenent (a quart). D’aquesta manera l’aprenentatge es fa 
més significatiu. Setmanalment, i de forma rotatòria, un membre de 

cada grup reporta per mitjà 
d’un diari i documenta el 
que ha fet i ho penja al curs 
Moodle de seguiment del 
projecte, creant una memòria 
visual i documental del pro-
jecte exhibit col·lectivament 
a tot l’alumnat implicat.

Quart d’ESO

A quart d’ESO, l’alumnat 
que continua estudiant Tec-
nologia com a optativa es 
distribueix en grups de dos o 
tres estudiants i acaba la part 

        
                             Armari accessible

        
Porta automàtica
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d’automatització corresponent al seu projecte de tercer d’ESO, que 
han recuperat. El control automàtic es fa amb xips programables, 
amb plaques de control connectades als diferents sensors i motors 
instal·lats. També han de dissenyar un sistema regulador de tensió per 
fer la connexió a la central solar fotovoltaica. A més a més, actuaran 
com a assessors tecnològics d’un o més grups de tercer d’ESO pel que 
fa al disseny del sistema domòtic, especialment en el circuit elèctric, 
afegint el valor dels seus coneixements i experiència als projectes. Per 
tal de facilitar aquest assessorament al llarg del projecte s’utilitzen 
les noves tecnologies (plataforma d’autoaprenentatge). Així doncs, 
aprofitant que la majoria de l’alumnat de Tecnologia també és alumnat 
de l’optativa d’Informàtica, apliquen els aprenentatges sobre edició 
digital multimèdia per editar videotutorials i manuals que facilitin les 
tasques de l’alumnat de tercer d’ESO. A aquests documents s’hi pot 
accedir des de la plataforma de seguiment del projecte.

En el curs anterior, l’alumnat de l’optativa d’Electrotècnia de Batxi-
llerat va dissenyar i construir una central solar fotovoltaica totalment 
autònoma i amb capacitat d’emmagatzemar energia elèctrica. Amb 
aquesta central s’alimentaran els diferents prototips domòtics amb 
energia renovable, i al final del curs s’han de connectar i comprovar-ne 
el funcionament. Abans l’alumnat de Batxillerat oferirà un petit curs 
de formació (2-3 sessions) per ensenyar l’alumnat de quart d’ESO a 
connectar al corrent els prototips domòtics.

Pàrquing 
intel·ligent
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Conclusions

Es tracta de plantejar a l’alumnat una nova manera de treballar a 
l’aula de tecnologia en què es valora l’enginy i l’esforç per tirar en-
davant una idea tecnològica de forma cooperativa. Cal que l’alumnat 
s’adapti a treballar en grups més grans en què cal organitzar-se millor, 
dissenyant amb antelació i preveient possibles errors, prenent nota 
i detall dels seus avenços dia a dia (mitjançant un diari de treball 
actualitzat al taller setmanalment), modificant elements del prototip 
per tal d’adaptar-lo millor als objectius del projecte, etc., i tot això 
durant un període de temps llarg (els dos últims trimestres). Aquesta 
tasca permet estimular el seu esperit creatiu i considerar el projecte 
un objectiu personal i de grup que cal tirar endavant; per tant, així es 
millora l’autoestima i l’autonomia en el treball al taller. Documentar el 
treball diari de forma compartida i donar-lo a conèixer als companys 
també millora diferents tipus d’expressió (oral, escrita, artística...). 
Aquesta experiència també ha de fer veure que l’hàbit de l’esforç 
repartit en el temps redueix les dificultats d’afrontar problemes pun-
tuals, i permet millorar la qualitat dels resultats obtinguts (prototip i 
memòria compartida de cada projecte).

La perspectiva i la profunditat dels objectius a aconseguir és adap-
table (cosa que permet l’atenció a la diversitat a l’aula), i al mateix 
temps és una activitat motivadora i engrescadora per a l’alumnat, que 
té tota la llibertat per pensar el problema que vol solucionar, dintre dels 
àmbits tractats; així es poden despertar possibles interessos de cara al 
seu futur professional. Aquesta experiència ha afavorit l’increment de 
l’alumnat que escull Tecnologia després dels estudis obligatoris.

A més a més, es tracta d’un projecte interdisciplinari en el qual 
calen coneixements d’altres àrees (matemàtiques, ciències, llengües, 
socials...) i en què és important la iniciativa i l’actitud formal al llarg 
d’un semestre. L’alumnat que ha participat en aquest projecte ha ad-
quirit de forma notable les competències pròpies de la seva etapa i ha 
passat per una experiència altament educativa.

Finalment, hem d’agrair la inestimable col·laboració del profes-
sor Jordi Orts, que ha participat activament en el desenvolupament 
d’aquest projecte.

Pàrquing 
intel·ligent
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Context

L’experiència que presento l’he dut a terme personalment des del 
curs 2006-2007, i implicant-hi el Departament de Tecnologia de 
l’Institut Torredembarra, en el qual desenvolupo la meva tasca docent, 
des del curs 2008-2009.

L’alumnat amb què l’hem desenvolupat és el de primer i segon 
d’ESO d’aquest institut. Hem utilitzat l’aula del grup classe durant les 
hores en què tot el grup classe estava junt i les aules de Tecnologia 
(amb la dotació normal) i/o d’Informàtica (amb deu ordinadors) durant 
les hores en què el grup estava dividit.

Què és l’aprenentatge per projectes

En l’aprenentatge per projectes presentem a l’alumnat una ne-
cessitat o un problema tecnològic que necessita la construcció o 
obtenció d’un producte, de manera contextualitzada i concretant els 
requeriments que ha de complir la solució. Posteriorment, l’alumnat, 
normalment en grups petits de tres, quatre o cinc, ha de trobar una 
solució pròpia al problema plantejat, cercant informació, generant 

L’aprenentatge per projectes, una metodologia
per a la Tecnologia. 
Fomentar l’emprenedoria i el talent

Francesc	Ortiz	
i	Becerra
INS Torredembarra

L’article descriu tot el procés metodològic i avaluatiu del 
treball basat en projectes amb alumnes de primer cicle d’ESO, 
amb l’objectiu de fomentar l’emprenedoria, les vocacions tec-
nològiques i el talent.
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possibles solucions, destriant-ne una, planificant la seva construcció, 
construint-la, avaluant-la, avaluant el funcionament del grup i el propi 
de cada alumne/a i, finalment, explicant el procés seguit a la resta de 
companys i companyes de classe i, sovint, també en una memòria 
tècnica. És a dir, dur a la pràctica el procés tecnològic en un entorn 
educatiu en el qual el professorat decideix el problema a plantejar i ha 
de tenir en compte que tant el currículum com els materials, les eines 
i els problemes plantejats limiten el procés respecte de la realitat.

El rol del professorat canvia del tradicional facilitador d’informació 
al d’assessor i guia dels diferents grups d’alumnes. El professor/a ha 
de dissenyar el projecte tenint en compte les necessitats del currículum 
i les possibilitats i l’interès de l’alumnat i alhora proporcionar pautes 
estables que guiïn l’alumnat durant els diferents projectes que durà a 
terme. També, com a professorat, hem de preveure les ajudes que hem 
de proporcionar a l’alumnat, la informació que necessitarà i la manera 
com es facilitarà aquesta informació. Sense oblidar la manera com es 
farà l’observació i l’avaluació, però procurant sobretot que aquesta 
avaluació serveixi per ajudar l’alumnat a millorar.

Aquesta metodologia didàctica rep diferents noms: treball per 
projectes, mètode de projectes i sovint, en la versió més actual, tant 
a l’àmbit de Secundària com a l’universitari, aprenentatge basat en 
projectes, que comparteix molts aspectes amb l’aprenentatge basat 
en problemes. En tots dos casos es fa servir indistintament l’acrònim 
ABP. Per evitar confusions he evitat emprar-lo en aquest article, 
tot i que en moltes publicacions i experiències docents s’aplica a 
l’aprenentatge per projectes.

Una recepta per compartir i millorar

L’anomeno recepta perquè, com si estiguéssim preparant un plat, 
els ingredients i la manera d’executar-la depenen del gust del cuiner 
i dels comensals. És a dir, el que us presento és la forma esquemàtica 
en què nosaltres hem cuinat la proposta de projecte, però no pretenem 
en cap moment que sigui la millor, perquè depenent de l’entorn en 
què s’apliqui els ingredients i la manera de cuinar-la ha de variar. Si 
vols, la pots utilitzar i millorar; s’accepten suggeriments i crítiques 
ben intencionades...
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Què saps de...

És un qüestionari d’avaluació inicial sobre conceptes que 
es podrien assolir amb l’aprenentatge per projectes, i també 
ajuda a fer que l’alumnat comenci a conèixer termes i opera-
dors que haurà d’utilitzar en el desenvolupament del projecte. 
Normalment fem servir l’entorn Moodle perquè l’alumnat 
respongui els diferents qüestionaris, i pot ser que els facin a 
casa o a l’institut.

Enunciat del problema

L’exposem de manera clara i concisa, perquè l’alumnat 
entengui fàcilment el que es busca. En el subapartat de re-
queriments, hi acotem les possibles solucions i les condicions 
concretes que han de complir.

El grau de llibertat de les solucions depèn de l’experiència que 
tingui l’alumnat en aquesta metodologia. Comencem amb projectes 
molt tancats i progressivament els anem fent més oberts.

Passa el mateix amb la informació proporcionada: a mesura que 
l’alumnat va adquirint experiència en el treball per projectes li anem 
proporcionant menys informació, i hem arribat a no proporcionar-
ne cap en un projecte sobre processos industrials, l’últim, que fan a 
segon d’ESO.
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Exemple

Enunciat del projecte
S’ha de dissenyar i construir una garlanda nadalenca, en grups de tres perso-

nes. Cada grup escollirà un encarregat d’anotar totes les discussions i decisions 
del grup.

Requeriments
• Cal fer una recerca prèvia per poder explicar com es construirà la garlanda.
• L’aparell ha de complir la seva funció correctament.
• Durant la fase de construcció s’ha de fer la recerca dels fonaments teòrics i 

experimentals de la garlanda que construireu, la qual s’haurà de detallar a la 
memòria tècnica.

• La garlanda ha de poder engegar entre vuit i vint leds de 2,5 volts cada un, 
utilitzant un generador de 12 volts.

• Caldrà que es calculi quina resistència limitadora serà convenient en el circuit.
• Per a la redacció de documentació informàtica s’ha d’utilitzar programari 

lliure (LibreOffice).
• La memòria tècnica ha d’estar paginada i escrita sense faltes d’ortografia.
• S’ha de preparar una memòria tècnica, la qual ha de contenir els apartats 

següents:
 1. Portada.
 2. Índex (fet de forma automàtica).
 3. Enunciat.
 4. Recerca d’informació, fonaments teòrics i experimentals de les connexions.
 5. Tria de la solució.
  1. Propostes.
  2. Justificació de la solució triada.
 6. Descripció de la solució.
 7. Descripció de la construcció.
  1. Seqüències d’operacions.
  2. Llistat d’eines.
  3. Llistat de materials.
 8. Avaluació del projecte.
  1. Com millorar l’objecte construït.
  2. Com millorar la construcció de l’objecte.
  3. Com millorar el funcionament del grup de treball.
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L’avaluació

La fem amb rúbriques graduades, generalment en quatre nivells, en 
les quals llistem tots els ítems de l’avaluació i una petita descripció de 
què significa cada nivell. De manera genèrica, utilitzem sempre tres 
apartats: avaluació del grup, avaluació de l’exposició oral i avaluació 
del procés (en aquest últim cas la manera de presentar-lo a l’alumnat 
pot variar, i el podem dividir en parts més concretes: objecte realitzat, 
memòria tècnica, etc.).

Exemple de rúbrica

Qualificació 0 3 5 10 									Nota

Portada No n’hi ha Hi ha el títol Hi ha les dades del 
grup

Hi ha les dades del 
professor i del curs

Índex No n’hi ha
Només hi ha els 

títols dels diferents 
apartats

S’hi indica la 
pàgina de cada 

apartat

S’ha generat 
automàticament

Enunciat No hi és Hi és parcialment És complet Hi ha tots els 
requeriments

Recerca sobre 
fonaments teòrics No n’hi ha Hi ha algun 

fonament teòric
Hi ha molts 

fonaments teòrics

Es comenten en 
funció de les seves 

característiques

Recerca sobre 
fonaments 

experimentals
No n’hi ha

Hi ha algun 
fonament 

experimental

Hi ha molts 
fonaments 

experimentals

Es comenten en 
funció de les seves 

característiques

Tria de la solució No n’hi ha Hi ha la solució 
triada

Hi ha les diferents 
propostes

Hi ha les raons que han 
fet descartar les altres 

propostes

Descripció de la 
solució No n’hi ha Els plànols són 

incomplets
Els plànols tenen 

alguna errada
Els plànols són 

correctes

Procés de construcció No n’hi ha Hi ha la llista de 
material

Hi ha la llista 
d’eines

Hi ha la descripció de 
les operacions

Avaluació del projecte No n’hi ha
S’han proposat 

millores a 
l’objecte

S’han proposat 
millores al procés 

de construcció

S’han proposat millores 
al funcionament del 

grup
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Com que l’alumnat no està acostumat a aquest tipus d’avaluació, 
que els intenta guiar durant el procés d’aprenentatge, hem de fer-los 
evident que el resultat de l’avaluació sortirà d’aquestes rúbriques. Per 
aquest motiu els obliguem a fer-ne una la lectura curosa durant els 
primers projectes i, sempre, omplim les rúbriques d’avaluació davant 
dels diferents grups de treball, alhora que fem els comentaris que 
nosaltres estimem oportuns i els fem participar activament en aquesta 
avaluació, de manera que assumeixin com a propi el resultat.

La coavaluació

El resultat d’omplir les rúbriques anteriors és la puntuació que obté 
el grup durant el projecte. Després els diferents membres del grup han 
de repartir aquesta puntuació entre ells. Per facilitar-ho fem servir un 
full de control, que ells mateixos omplen, de la feina que duen a terme 
durant cada sessió de treball del grup, ja sigui a casa o a l’institut. 
D’aquesta manera, en acabar el projecte, compten les anotacions de 
cada membre del grup i es reparteixen els punts proporcionalment a 
la feina que hi ha fet cadascú. Amb això pretenem que sigui l’alumnat 
mateix qui observi la feina que està fent i sigui conscient que la pun-
tuació que obtindrà individualment dependrà del seu grau d’implicació 
en les tasques de grup. En els primers projectes hem d’acostumar 
l’alumnat a omplir seriosament aquest full, perquè estan acostumats 
que la puntuació dels treballs en grup és la mateixa per a tots els 
components, una pràctica de la qual abominem perquè afavoreix el 
parasitisme i desmotiva l’alumnat responsable i treballador.

Com ho has fet...?

Una vegada acabat el projecte, l’alumnat respon aquest qüestionari, 
que intenta ajudar-lo a reflexionar sobre la feina que ha fet individual-
ment i amb el grup, perquè sigui conscient dels aspectes que ha fet bé 
i dels que ha de millorar.

Què t’ha semblat...?

Amb aquest qüestionari l’alumnat participa en el procés d’avaluació 
i disseny dels propers projectes, opinant sobre diferents aspectes tant 
del disseny de l’ABP com de l’actuació del professorat que l’ha dut 
a terme.
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Què has après sobre...?

És el qüestionari final, en el qual l’alumnat ha de demostrar què ha 
après dels continguts, observables amb un qüestionari, que ha hagut 
de tractar durant el procés.

Atenció a la diversitat

En tractar-se, quasi sempre, de treballs en equip en els quals valorem 
molt el procés i, relativament, menys el producte, cada membre hi 
participa en la mesura de les seves possibilitats. L’alumnat és bastant 
comprensiu amb els que tenen capacitats i/o competències inferiors 
i li assignen tasques adients. El professorat, però, hem de tenir en 
compte que hem d’anar canviant els grups en cada projecte, perquè 
la composició sigui el més diversa i variada possible. Convindria que 
al final del curs tot l’alumnat hagi compartit grup de treball amb tots 
els companys i companyes del grup classe. En canvi, l’alumnat no és 
gens tolerant amb l’alumnat poc responsable en les tasques assignades 
i refusa formar-hi grup. Aquí s’ha de posar en relleu que el que no tre-
balla no obté la mateixa avaluació que els altres membres del grup.

Riscos

No seria honest per part meva presentar-vos aquesta proposta de 
treball sense comentar els riscos més significatius que, després de la 
nostra experiència, hauríem d’evitar.

Quan detectem alguna mancança en algun grup, sobretot els que ja 
fa uns quants anys que exercim la professió, tenim la temptació de pa-
rar la sessió de treball per donar una explicació general a tot l’alumnat. 
Si l’explicació és sobre el procés genèric, podria ser escaient, però si 
tracta d’un aspecte particular d’alguna solució proposada o d’algun 
concepte a assolir, el meu consell és que ho fem individualment a 
cada grup, perquè estaran més atents, atès que els concerneix parti-
cularment. La resta de l’alumnat potser no necessita aquesta ajuda i 
els fem perdre el temps i la concentració. Per tant, les al·locucions 
generals a tot el grup classe les hauríem de limitar al començament 
de la sessió i al final i, si pot ser, haurien de tenir una durada inferior 
als deu minuts en total.
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Un altre problema, derivat del rol clàssic del professorat, és que 
tendim a seure a la nostra cadira i esperar que vinguin a exposar-nos 
dubtes. No és gens recomanable fer-ho així, perquè els fem desplaçar i 
pel camí poden sorgir situacions de distracció i/o conflictives. El millor 
és anar a seure una estona amb cada grup i escoltar-los activament, no 
a explicar o a ajudar sense que ells ho demanin. Aquesta pràctica també 
ens dóna una visió més real del que està passant a la nostra classe.

També, a causa del rol clàssic del professorat, ens agrada el silenci, 
però poques coses hi ha més sorolloses que una aula amb trenta perso-
nes generant idees i compartint-les. Siguem pacients i apugem el límit 
de tolerància al soroll, sempre que estiguin treballant, és clar.

Un altre problema, en aquest cas de l’alumnat, amb el qual ens en-
frontem és la immediatesa amb què han de donar resposta al problema 
sense fer una fase de recerca i de discussió apropiades. Hem de vigilar 
i obligar que cada membre de l’equip aporti, almenys, una proposta 
de solució diferent de la dels altres perquè realment el procés sigui 
ric i formador. Si no estem atents a aquesta possibilitat, correm el risc 
que l’alumnat no assoleixi tots els coneixements que pot proporcionar 
aquesta metodologia.

Per acabar, vull indicar que tot i que, generalment, el treball és 
en grup, pot ser convenient fer un projecte individual, quan es tracta 
d’algun contingut bàsic que tothom ha d’assolir. Així ho fem amb les 
operacions bàsiques amb eines, ja siguin informàtiques o no.

Comiat

He deixat algunes coses de banda a causa de l’extensió que m’han 
concedit, però el que voldria que obtinguessis d’aquest article és la 
idea que l’aprenentatge basat en projectes millora clarament la motiva-
ció de l’alumnat i el porta a ser més responsable, original i emprenedor. 
També he de dir que feia molt que no havia sentit la paraula gràcies 
—de boca d’alumnat adolescent!— amb tanta freqüència com en els 
últims anys, fet que interpreto com l’element més motivador que he 
tingut mai.
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Bibliografia complementària*

Biblioteca
Rosa Sensat

* Selecció de docu- 
ments que podeu 
trobar a la bibliote-
ca de Rosa Sensat.

Articles publicats a la revista Perspectiva Escolar

FARGAS, Josep Maria. «L’experiència del taller de robòtica LEGO Bogatell-
Icària». En: Perspectiva Escolar, núm. 348 (octubre 2010), p. 53-65.

PALLÍ I AGUILERA, Alonso. «La tecnologia en el currículum». En: Pers-
pectiva Escolar, núm. 281 (gener 2004), p. 47-55.

«Tecnociència a l’ensenyament» [Diversos articles]. En: Perspectiva escolar, 
núm. 287 (setembre 2004), p. 2-59.

Llibres

AITKEN, John; MILLS, George. Tecnología creativa: recursos para el aula. 
6a ed. Madrid: MEC: Morata, 2005 (Proyectos Curriculares).

BAIGORRI, Javier (coord). Enseñar y aprender tecnología en la educación 
secundaria. Barcelona: La Universitat. ICE : Horsori, 1997 (Cuadernos 
de Formación del Profesorado; 10).

CERVERA, David (coord.). Tecnología: complementos de formación dis-
ciplinar. Barcelona: Graó; Madrid: Ministerio de Educación, Instituto de 
Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa, 2010 
(Formación del Profesorado; Educación Secundaria. Serie Tecnología; 
14, 1).

CERVERA, David (coord.). Tecnología: investigación, innovación y buenas 
prácticas. Barcelona: Graó; Madrid: Ministerio de Educación, Instituto de 
Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa; 14, 3).

Ciencia, tecnología y género en Iberoamérica. Madrid: Consejo Superior de 
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Investigaciones Científicas, 2006 (Monografías; 29).
Didáctica de la tecnología. David Cervera (coord.). Barcelona: Graó; Ma-

drid: Ministerio de Educación, Instituto de Formación del Profesorado, 
Investigación e Innovación Educativa, 2010.

GRACIA LABRADOR, Ana. Vivimos en un mundo tecnológico: tecnología y 
calidad de vida, en secundaria. Madrid: Centro de Publicaciones del MEC: 
Narcea, 1998 (Materiales 12-16 para Educación Secundaria / Tecnología).

Hablando de inventos...:16 proyectos para ciencias de la naturaleza y tec-
nología. Madrid : CCS, 2003. 

LLORÉNS MOLINA, Juan A. Conocer los materiales: ideas y actividades 
para el estudio de la física, química y tecnología en la educación secun-
daria. Madrid: De la Torre, 2006 (Proyecto Didáctico Quirón; 63).

LÓPEZ CUBINO, Rafael. El área de tecnología en secundaria. Madrid: 
Narcea, 2001 (Secundaria para Todos).

RODON CASANOVA, Andreu (coord.); ROSELL POCH, Salvador (coord.). 
Tecnología: contenidos, actividades y recursos. Barcelona: Praxis, 1998 
(Guías Praxis para el Profesorado ESO)

Es pot consultar part del document a: http://www.guiaspraxis.com/materiaSF.
asp?materia=tecno

Articles

CAMACHO, Matías; SANTOS LUZ, Manuel. «El estudio de fenómenos de 
variación haciendo uso de herramientas tecnológicas». En: Uno, Revista 
de Didáctica de las Matemáticas, núm. 37 (julio/agosto/septiembre 2004), 
p. 105-122.

CARRERA, Xavier. «Estado de la educación tecnológica en España: aporta-
ciones a un debate emergente». En: Aula de Innovación Educativa, núm. 
89 (febrero 2000), p. 64-69.

«Ciencia, tecnología y sociedad: alfabetización y educación para todos» 
[Diversos articles]. En: Kikiriki, núm. 85 (junio/agosto 2007), p. 21-58.

«Ciencia y tecnología» [Diversos articles]. En: Alambique, núm. 38, (octubre/
noviembre/diciembre 2003), p. 5-70.

DÍEZ NAVARRO, M. Carmen. «Maquinando». En: Cuadernos de Pedago-
gía, núm. 354 (febrer 2006), p. 22-27.

«Educación y tecnologías: de la excepcionalidad a la cotidianeidad» [Di-
versos articles]. En: Aula de Innovación Educativa, núm. 135 (octubre 
2004), p. 9-50.

«L’ensenyament de les ciències des d’una perspectiva ciència-tecnologia-
societat» [Diversos articles]. En: Revista del Col legi, núm. 122 (setembre 
2004), p. 13-86.

HERRERO GARCÍA, Jorge. «Proyectando estructuras». En: Cuadernos de 
Pedagogía, nº 372 (octubre 2007), p. 37-39.
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RAYÓN RUMAYOR, Laura. «Las tecnologías desde una perspectiva so-
ciocultural en el currículum: implicaciones para la teoría y la práctica 
educativa». En: Revista de Ciencias de la Educación, núm. 195 (julio/
septiembre 2003), p. 267-286.

ROLDÁN, Jorge. «Ciencias para el mundo contemporáneo». En: Cuadernos 
de Pedagogía,núm. 404 (septiembre 2010), p. 34-36.

SOS ROCHERA, M. Ángeles. «Construimos un parque de atracciones». En: 
Cuadernos de Pedagogía, núm. 332 (febrero 2004), p. 34-36.

SOS ROCHERA, M. Ángeles. «Las visitas como recurso didáctico en la 
enseñanza de la tecnología en la ESO». En: Kikiriki, núm. 86 (septiembre/
octubre/noviembre 2007), p. 68-69.

«Tecnologiartistic: la suma de arte y tecnología». En: Cuadernos de Peda-
gogía, núm. 408 (enero 2011), p. 32-34.

VALLEJO MOLERO, Rafael. «De tuercas y tornillos». En: Cuadernos de 
Pedagogía, núm. 373 (noviembre 2007), p. 27-29.

Webs

Associació de Professorat de Tecnologia de Catalunya
http://aptc.net/moodle/
 Es proposa promoure la consideració i el reconeixement social de l’educació 

i la cultura tecnològiques, millorar i reforçar els perfils professionals del 
professorat de tecnologia de l’ensenyament no universitari i donar suport 
a la pràctica docent del professorat de tecnologia de l’ensenyament no 
universitari posant al seu abast diversos recursos, com ara: l’intercanvi 
d’experiències docents i d’organització, materials didàctics, etc.

Aula de tecnologia
http://www.auladetecnologia.com/
 Espai de recursos, materials i propostes de treball per a la docència de les 

TIC i la Tecnologia a secundària.
AulaTec
https://sites.google.com/a/xtec.cat/aulatec/
 L’aula de recursos de Tecnologia és un centre específic de suport a la 

recerca i la innovació (CESIRE) que posa a disposició del professorat 
tots aquells recursos i accions formatives que promouen la innovació i la 
millora de l’ensenyament i aprenentatge de la tecnologia a l’aula.Societat 
Catalana de Tecnologia de l’Institut de Estudis Catalans

http://sct.iec.cat/filial/ViewPage.action?siteNodeId=241&languageId=1&co
ntentId=-1

 La Societat considera la tecnologia com a factor de cultura i per això la 
conrea en els seus diversos vessants. Promou la recerca i la divulgació dels 
avenços tecnològics en general i, en especial, dels que afecten l’àmbit de 
la societat catalana.
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Des de l’escola, com a mestres i edu-
cadors que som, hem d’afavorir l’obertura 
de pensament dels nens i les nenes i el seu 
desenvolupament maduratiu en tots els 
aspectes de la personalitat. El treball pel 
desenvolupament de les competències bà-
siques afavoreix la potenciació dels apre-
nentatges des d’una perspectiva més inte-
gradora i global que defugi la parcel·lació 
i l’aïllament dels coneixements. 

Amb un grup de nenes i nens de quart de 
Primària vam portar a terme una proposta 
educativa amb un pes important de les 
competències comunicatives: la lingüística 
i audiovisual i l’artística i cultural. Inevi-
tablement, però, s’hi van veure implicades 
altres competències com la digital, la 

Somiem: una experiència interdisciplinària per des-
envolupar les competències comunicatives de nens 
i nenes de cicle mitjà 

Somiem és una experiència educa-
tiva interdisciplinària duta a terme 
amb nens i nenes de quart de primària 
amb l’objectiu de potenciar les com-
petències comunicatives tant lingüís-
tiques i audiovisuals com artístiques i 
culturals.

M. Teresa Carbonell Roselló 
Dimas Fàbregas Gomis 
Escola La Immaculada de Vilassar de Dalt 
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d’aprendre a aprendre o la d’autonomia i 
iniciativa personals. 

Expliqueu-me un somni que recor-
deu especialment 

El punt d’inici va ser la conversa d’aula 
a partir d’un fet tan quotidià com podia ser 
explicar algun dels somnis que nenes i nens 
recordaven especialment. El mateix fet 
de recordar i haver-se de fer entendre ca-
dascú davant la resta de companys i com-
panyes de classe per tal de fer-los arribar 
clarament i amb tot detall les sensacions, 
els sentiments, les descripcions, etc., que 
havien viscut en la seva «aventura» ja va 
requerir un important exercici d’expressió 
oral. Així, endreçant i organitzant el seu 

pensament per tal d’elaborar una explica-
ció prou coherent, en la mesura que fos 
possible tenint en compte que parlaven 
d’un món surreal, aprenien a elaborar 
un discurs ordenat i argumentat amb el 
màxim de detalls possibles que fos prou 
entenedor per a la resta de nens i nenes 
del grup classe. 

L’expressió escrita 

Un cop fet l’exercici d’expressió oral, 
el següent pas va ser l’expressió escrita. 
Intentar plasmar sobre el full aquell somni 
no va ser una tasca fàcil per a tothom. Tot 
i que ja havien fet el treball d’expressió 
oral i ja sabien allò que volien explicar, de 
vegades costava trobar les paraules justes 

PE359-esc1.indd   59 22/11/2011   12:56:55



P E R S P E C T I V A
E S C O L A R   3 5 9

60 Competències comunicatives

i donar coherència al text escrit. A l’hora 
d’elaborar qualsevol treball d’expressió 
escrita, les nenes i els nens de quart sa-
bien quins serien els criteris d’avaluació, 
i per tant abans de donar el text per aca-
bat calia que tinguessin presents tota una 
sèrie d’aspectes: la coherència del text 
(difícil en aquest cas en tractar-se del món 
dels somnis), el vocabulari ric i adequat, 
l’ortografia, les estructures morfosintàcti-
ques i, finalment, la presentació del text. 
Per ajudar-los a corregir ortogràficament 
els textos, els alumnes de quart disposaven 
d’uns quadres autocorrectius amb les 
normes més importants que es treballen a 
cada curs. Aquesta eina permet revisar els 
seus escrits mentre consoliden el treball 
ortogràfic. 

La representació visual i plàstica 

Amb el cap ple d’idees, després de 
l’exercici d’expressió escrita calia passar 
a la fase d’il·lustració. Com representar 
visualment tot allò que havíem parlat i 
escrit? El debat estava servit. Nenes i nens 
veien clarament que volien representar al 

més fidelment possible el seu somni. Per 
a això vam recórrer a la tècnica mixta: 
cadascú va triar si volia dibuixar, pintar, 
retallar, enganxar... i com i amb què fer-ho. 
Procurem que a l’estona de visual i plàstica 
els alumnes tinguin el màxim de materials 
a l’abast per tal que potenciïn les seves 
habilitats expressives. 

En un moment determinat de la feina, 
però, va aparèixer la idea de representar-se 
a ells mateixos somiant. El repte era com 
fer-ho. Mitjançant la conversa vam veure 
totes les possibilitats que teníem. Van des-
cartar de seguida dibuixar-se a si mateixos 
dient que costa molt fer-se bé i reconeixi-
bles i van optar per la tècnica fotogràfica. 
Van prendre l’acord de retratar-se els uns 
als altres com si estiguessin dormint. Això 
volia dir amb el pijama. 

Evidentment, doncs, vam organitzar la 
sessió fotogràfica després de demanar a 
casa que els donessin informació de com 
dormia cadascú: alguns amb un nino o una 
nina o bé un llibre; d’altres panxa enlaire 
o de bocaterrosa; els uns del costat dret i 
arraulits; altres del costat esquerre i esti-
rats, i algun, fins i tot, amb el cap als peus 
i els peus al cap! Havent convertit l’aula 
en un estudi fotogràfic i havent-lo aprofitat 
al màxim aprenent de punts de vista, pers-
pectives i enquadraments, s’obria, encara, 
un nou front creatiu. 

Quin món de llits! 

Amb les fotografies de cadascú fent 
que dormia ja impreses vam passar a la 
fase següent: representar el llit en volum. 
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Per fer-ho van utilitzar cartons, fustes, 
roba, papers, tubs, etc. Nens i nenes van 
adonar-se que la idea de llit era molt més 
diversa i complexa del que en un prin-
cipi havien suposat. Tots dormien en un 
llit, però cada un era diferent. Així vam 
veure que hi havia llits petits, grans, amb 
barana o sense, plegables, nius, lliteres, 
llits amb dosser i, fins i tot, algun futon. Ara 
calia que cadascú construís el seu, amb tot 
el que això implicava: estructura, capçal, 
peus, matalàs, llençols diversos, cobrellits, 
coixins, coixineres, llums, tauletes de nit... 
respectant les proporcions i al més acura-
dament possible. 

El procés va ser llarg i no pas fàcil. 
Apareixien dificultats tècniques que calien 
fer-los aturar i fer un nou plantejament de 
materials o solucions o demanar ajuda a 
altres companys i companyes que ja havien 
resolt els seus problemes per veure així 
com podien anar avançant. Al llarg de tot 
el procés vam donar molta importància a la 
metodologia dialògica. Parlant els uns amb 
els altres resolien tots els dubtes i el resultat 
va ser tan ric i divers que tot el grup de 
nens i nenes se sentia plenament satisfet de 
la seva feina individual, però alhora també 
de la diversitat de creacions del conjunt de 
companys i companyes. 

Un llibre de somnis 

Ja teníem tot el que havíem planificat: 
el somni escrit i representat i cadascú dor-
mint en un llit fet en volum. Només faltava 
lligar-ho tot ben lligat. Vam preparar una 
exposició amb totes les feines fetes i vam 
convidar les famílies a venir-la a veure 
aprofitant la festa de Nadal de l’escola. 
També vam fer noves fotografies de somnis 
i somiadors conjuntament i vam acom-
panyar-les del seu exercici d’expressió 
escrita. Tot plegat ben plastificat, relligat i 
presentat per aconseguir un llibre únic per 
a la biblioteca d’aula: Els nostres somnis. 
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Vaig començar a gestar l’article fa 
aproximadament un any i mig. Pot sem-
blar que no és gaire temps per haver de 
justificar-ho. El tema, l’aprenentatge de la 
lectura, tampoc no és aliè a la meva tra-
jectòria professional com a professora del 
Departament de Didàctica de la Llengua, la 
Literatura i les Ciències Socials de la UAB. 
Què és, doncs, el que fa diferent aquest 
article de treballs anteriors? El fet és que 
un accident a la zona del llenguatge del 
cervell m’ha pres allò que fins fa poc temps 
m’havia semblat impossible de perdre: la 
capacitat de llegir. 

Des dels inicis de la malaltia, intento 
fer-me conscient d’aquest fet: no sé llegir. 
Repeteixo: llegeixo poc (si ho faig és lletra 
a lletra), lentament i amb tots els errors que 
us pugueu imaginar. 

El que he après de lectura ara que no sé llegir 

Aquest article és atípic respecte dels 
anteriors de la mateixa autora. Fins 
ara, havia reflexionat –tant a partir 
de la teoria com de la pràctica– sobre 
l’ensenyament-aprenentatge de la lec-
tura i l’escriptura a diferents nivells 
educatius i àrees de coneixement. El 
tema és el mateix, però canvia del 
tot l’òptica, el punt de mira. L’autora 
pateix una alèxia pura que li impedeix 
llegir. A partir d’aquesta mancança, 
reflexiona sobre la lectura i els lectors

Àngels Prat i Pla
Professora emèrita del Departament de Didàctica 
de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials.
UAB 
angels.prat@uab.cat
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I aquí ja es poden entreveure les moti-
vacions per escriure sobre les dificultats de 
lectura. Com a mestra, he conegut infants 
que per una raó o altra no llegien al nivell 
que seria d’esperar. Ara, arran de la malal-
tia, he conegut un altre col·lectiu d’adults 
que per accident han perdut les seves ca-
pacitats i difícilment les recuperaran. No 
cal dir que la lesió que tinc em fa sentir 
molt pròxima a totes aquestes persones. 
Ara experimento, cada dia, cada moment, 
una sensació de desubicació respecte de 
la gran majoria de lletrats. Contínuament 
vivim situacions que ho refermen: no pots 
llegir rètols, ni indicacions de la ciutat, no 
pots triar per tu mateixa un menú, no pots, 
no pots... Ras i curt: tots plegats formem 
un grup que viu al marge de tot el que fa 
referència a la comunicació escrita. 

En aquest punt, convé aclarir la naturale-
sa de la lesió. La causa és una infecció per 
toxoplasmosi allotjada al cervell; la conse-
qüència, una alèxia pura. Per explicar-ho, 
he demanat ajuda a un especialista del 
centre de Logopèdia de l’Hospital de la 
Vall d’Hebron de Barcelona, Álvaro Pérez. 
Transcric textualment la informació que 
m’ha facilitat: 

L’alèxia es defineix com la pèrdua total 
o parcial de la capacitat per comprendre el 
llenguatge escrit a conseqüència d’una lesió 
cerebral en adults prèviament alfabetitzats.

La lesió pot afectar les àrees del cervell 
(sobretot de l’hemisferi cerebral esquerre) de 
l’escorça occipital (àrea de la visió) i de la 
circumvolució fusiforme adjacent o àrea visual 
per a la forma de les paraules, i de la zona tem-
poroparietal (zona de l’accés al significat de la 
paraula), incloent-hi l’anomenada circumvolu-

ció angular, una part del cervell que connecta 
els estímuls visuals amb les representacions 
ortogràfiques emmagatzemades prèviament.

El dèficit alèxic pot ser lingüístic (alèxia 
afàsica) o visual/visuoperceptiu (alèxia sense 
agrafia o pura), i pot estar acompanyat d’altres 
alteracions de tipus agnòsic o relacionats amb 
el camp visual (hemianòpsia).

Intento entendre què és l’alèxia pura 
amb les meves paraules. S’hi destaca la 
idea de desconnexió, és la que se’m fa 
més entenedora. Desconnexió entre la zona 
de les imatges i la del llenguatge. Això 
és el que m’impedeix llegir. Perquè ens 
entenguem: miro les paraules o les lletres 
i no les reconec. Tots els grafismes em 
semblen coneguts, pròxims, però no els sé 
llegir. Per això faig aproximacions, amb 
molts números per errar. L’alteració ocular 
(hemianòpsia) em redueix el camp visual, 
de manera que el cervell no veu la dreta. 
Aquesta reducció afecta tant la lectura com 
la vida. 

El que és sorprenent és que escric bé, 
com sempre, vaja. L’escriptura segueix el 
pensament. No he de pensar com és tal o 
tal lletra, sinó que sorgeixen espontània-
ment. L’explicació científica és prou clara: 
La capacitat d’escriure no s’hauria perdut 
perquè l’escriptura és processada a les 
àrees motrius, i la lesió cerebral no hauria 
afectat aquesta altra connexió. Escric amb 
correcció a mà i amb ordinador. Crec que 
ho puc fer amb ordinador perquè des de 
molt jove vaig aprendre a escriure sense 
mirar el teclat (tinc la memòria al cap dels 
dits). Si hagués de buscar lletra a lletra ja 
fóra diferent. 
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Per sort, la ment continuava activa, 
de manera que de seguida se’m va ocór-
rer que, sense eludir ajudes externes, jo 
mateixa podia fer el paper de mestra i 
d’aprendre  lentament. Podia ser produc-
tiu que jo mateixa fes d’investigadora i 
d’investigada. Anàvem plegades, no em 
perdia res relacionat amb el procés lector. 
Em semblava que també em podia ajudar a 
recuperar-me. La meva ingenuïtat em feia 
pensar que un cop definides les dificultats 
podria dissenyar un pla de recuperació. 
Després la realitat et fa adonar que tant de 
bo que fos tan fàcil! Malgrat les dificultats, 
tenia confiança en aquest mètode i anava 
escrivint a la meva llibreta tot allò que em 
semblava rellevant. 

Per entendre la naturalesa de les anota-
cions, en selecciono dues: 

1) «Quan em pensava que encara sabia 
llegir», en què utilitzava estratègies que 
partien dels meus coneixements, no pas 
del text (recordeu la desconnexió entre 
grafismes i llenguatge). Les falses hipòtesis 
em conduïen a una lectura errònia. 

2) «Empaitant lletres per tot arreu», en 
què reflecteixo el desconcert davant lletres 
que ja no reconeixia.

Retornem, però, al títol que encapçala 
l’article: ¿n’he après res de lectura des que 
tinc alèxia? Fins ara, encara no he recupe-
rat la capacitat lectora, que és l’objectiu 
que m’he fixat des del primer moment. 
En aquest sentit, he fracassat. I podeu ben 
creure que hi he posat tot l’interès de què 
he estat capaç. Des que vaig ser conscient 
que no sabia llegir, m’he concentrat en el 

problema, he tingut un pensament únic, 
fixat en la meva lectura: tot ho analitzo, 
tot ho escric, tot em sembla objecte de 
reflexió, escric tot el que em sembla relle-
vant. És obsessiu: hi penso quan camino, 
menjo, descanso... en qualsevol moment 
del dia o de la nit. He de reconèixer, però, 
que he fet molt camí, vull dir que he après, 
he repensat i revisat coneixements que em 
semblaven ben fonamentats. En aquest 
article, només em referiré a aquelles qüe-
stions que m’han comportat dubtes, o que 
m’han capgirat coneixements que conside-
rava ben assentats. 

La primera sorpresa fou comprovar que 
no podia llegir, malgrat que escrivia sense 
dificultat. Res del que havia après en la 
meva dilatada formació lingüística i psi-
copedagògica m’explicava aquest compor-
tament. Havia de recórrer a la neurologia 
per entendre’n la causa, un camp d’estudi 
certament complex. Ara sé que escriptura 
i lectura segueixen circuits diferents en el 
cervell, de manera que et pot passar, com 
en el meu cas, que em falli la lectura, però 
mantingui intacta l’escriptura. 

  
M’he fet conscient que els lectors expe-

rimentats no es poden imaginar la tristesa 
i la soledat dels no lectors. Miro la gent 
que llegeix a l’autobús; intento endevinar 
el títol del llibre i de l’autor, miro l’expres-
sió de la cara per imaginar-me què deuen 
sentir. A través dels vidres, veig botigues, 
rètols, carrers i places, tot convida a llegir. 
Aquesta melangia crec que deu abastar 
infants i adults, perquè tots vivim al marge 
dels lletrats. Els infants pateixen per tenir 
minvades unes capacitats que tenen com-
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panys de classe, i no saben explicar-se el 
perquè. En el meu cas, per la sensació de 
pèrdua, que es manifesta contínuament. 

He après, i aprenc cada dia, la senzillesa 
i, a la vegada, complexitat de l’abecedari. 
Quina meravella! Fixo la mirada una i al-
tra vegada en les lletres. Només vint-i-sis 
signes que proporcionen infinites possibili-
tats per produir allò que encara mai ningú 
no ha escrit. Quantes provatures al llarg de 
la història per arribar a aquesta simplicitat. 
Però això no treu que a mi i als lectors prin-
cipiants ens facin anar de corcoll: lletres 
que s’assemblen tant que es confonen, lle-
tres amb més d’un so, lletres diferents amb 
un mateix so... Me n’he meravellat com 
no ho havia fet mai. Sabeu què em passa? 
Doncs que m’equivoco amb les mateixes 
lletres que els infants, són aquelles que 
en la terminologia escolar se’n diu lletres 
que enganyen, que vol dir que ens porten 
a confusions en lectura o escriptura.

Tinc molts dubtes, molts més que quan 
llegia; n’hi ha un que se’m fa present insis-
tentment: de llegir, se n’aprèn llegint? Ma-
joritàriament la resposta seria afirmativa i 
tindrien raó. Però jo parlo de lectors amb 
dificultats, de quan llegir es converteix en 
un turment, de quan no en tens gens ni 
mica de ganes. M’imagino a mi mateixa 
llegint amb tantes dificultats com tinc i us 
puc assegurar que no m’és gens agradable. 
En aquestes situacions es tendeix a fugir 
de tot el que conté lletra. Com s’ha de fer, 
doncs, per exercitar-se en la lectura? Potser 
s’hauria de llegir sense llegir? ¿Sense la 
pressió de trobar significat? Descobrir el 
món també es pot fer mirant, parlant, ju-

gant, experimentant o dibuixant. Per altra 
banda, aprendre a fixar la vista en punts o 
discriminar imatges també són activitats 
lectores. S’hauria de procurar de trobar 
camins alternatius, fent giragonses, si cal, 
per arribar a la fita.

A un lector se li fa difícil imaginar-se 
l’esforç que comporta llegir quan no se’n 
sap o se’n sap poc. Cada lletra, cada pa-
raula requereix tota l’atenció. Per llegir es 
va esbrinant el so de cada lletra, vigilant 
de no confondre-la amb cap altra, per la 
forma, pel so o per la posició. Així, de mica 
en mica vas confegint paraules que han de 
tenir sentit, i si no en tenen, vol dir que has 
equivocat alguna lletra. Aquesta dificultat i 
lentitud d’execució fatiga, cansa. Llegir és 
això i, per tant, no és estrany que es defugi, 
que te n’escapis si pots.

Llegir no hauria de ser una feina soli-
tària. Si es fa en companyia, sigui entre 
dos o més, desapareixen alguns dels frens 
del lector. Es pot compartir de moltes ma-
neres i també es poden buscar contextos 
que ens ofereixin aquesta dosi de goig per 
la feina. Ara mateix, escric aquest article 
amb ànims perquè l’he compartit, i espero 
que ho faré amb moltes més persones. És 
l’estímul que em mou a continuar malgrat 
el cansament, que ja em faria abandonar.

Això que diré ara no ho he descobert, 
però m’hi he reafirmat: quan es llegeix, 
tant si és una paraula com un text, sempre 
han de tenir sentit. Perquè ens entenguem, 
llegir «La nena mou la mona», o frases 
similars, no ens diu res, fins i tot ens fa 
dubtar que siguin frases gramaticals. Es 
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podria argumentar que són fàcils de llegir, 
però què en traiem, si no compleixen la 
funció de la llengua, que és comunicar? El 
que no pot ser és que després de l’esforç 
lector no s’hi trobi res significatiu.

He hagut de rectificar la meva idea que 
només es fa bona lectura si s’és capaç de 
fer inferències, que vol dir que es posen en 
joc coneixements i text per donar-hi sentit. 
Per la meva situació, ara llegeixo lletrejant 
o per síl·labes, fent fixacions curtes perquè 
la vista no m’abasta tota la paraula. Ara sé 
que són bones les que són útils per a una 
situació. Llegeixo, doncs, a poc a poc i vaig 
comprovant si em suggereix algun sentit. I 
aquí enllaço amb l’estratègia de reparació, 
que consisteix a saber rectificar els errors 
de lectura pràcticament en el moment que 
es produeixen. 

Hi ha una paraula molt lligada als cur-
rículums escolars: motivació. En lectura, 
apareix en diferents contextos: falta moti-
vació, no està motivat... Com que jo l’he 
utilitzada sovint, he volgut saber exacta-
ment què vol dir, a partir d’esmicolar-la per 
entendre’n tots els sentits. He vist que hi 
ha paraules o expressions del mateix camp 
semàntic: trobar raons per..., engrescar a 
partir d’una tasca, desvetllar les ganes de, 
tenir ganes de, voler aconseguir alguna 
cosa, incitar a, animar-se a, apassionar-se, 
trobar sentit a una tasca..., en trobaríem 
una bona pila. Totes ens suggereixen una 
combinació de disposició per llegir i ajuda 
externa que sàpiga proposar activitats es-
timulants i proposar tasques significatives 
per als infants.

Em sento especialment satisfeta de ser 
una persona adulta, perquè no tinc altra 
pressió que la que jo mateixa m’imposo. 
Tothom és comprensiu amb la meva si-
tuació, l’entenen i sé que puc trobar ajuda 
quan em cal. Tampoc no tinc mestres, que, 
amb tota la bona voluntat, em bombarde-
gin amb missatges que no sempre entenen 
els infants, que volen reforçar l’esforç, 
l’atenció, el treball, el rigor, la reflexió, etc. 
Tampoc no tinc uns pares que em vulguin 
ajudar i em facin llegir en lloc de parlar 
amb ells, de col·laborar a fer el sopar, de 
mirar la tele o de jugar. Tinc molta sort.

No vull acabar sense parlar de l’ajuda 
de la informàtica. Només faré referència 
a programaris que utilitzo habitualment 
i, per tant, ja els tinc a mà per aplicar-los 
còmodament: a més dels de tractament de 
textos i de dibuix, em són del tot necessa-
ris el lector de textos (vozMe o similars), 
correctors ortogràfics, diccionaris, comuni-
cació (Skype...). Això que he escrit no seria 
possible sense el concurs de tots. Aquest és 
un camp en el qual em caldria aprofundir, 
perquè fins ara només he fet alguns temp-
tejos, suficients per veure per un forat les 
immenses possibilitats de desenvolupar-se 
en aquelles capacitats que no s’ajusten als 
cànons del que, equivocadament, se’n diu 
normalitat. 

Nota final

Em sembla que cal fer un aclariment 
del mètode de treball per escriure aquest 
document. No cal dir que la gestació ha 
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estat lenta i laboriosa. En la mesura que 
anava construint el text, ho escrivia amb 
ordinador (a vegades ho feia a mà, però 
era més per ordenar el pensament, perquè 
la seva lectura posterior m’era impossible). 
Després ho feia llegir pel lector, tantes 
vegades com calia. Escoltava atentament 
cada lectura per anar modificant el que 
se’n diu la microestructura (organització 
de les frases, selecció de mots), i tam-
bé la macroestructura (que es refereix a 
l’organització del document de manera 
que hi hagi una progressió que ordeni les 
idees i tingui sentit tot el conjunt). Per això 
anava aternant lectures de petits fragments 
i d’altres més amplis. Qualsevol canvi que 
hi he fet ha estat costós perquè implicava la 

identificació del fragment en qüestió, que 
vol dir llegir. Així fent i desfent, posant-hi 
moltes més hores i força paciència, s’ha 
anat construint aquest article. L’ordinador 
ha estat una eina imprescindible, però 
també comporta molts problemes perquè 
també has de llegir. Per aquesta raó, he 
perdut documents, n’he duplicat, n’he 
barrejat, m’hi ha passat de tot. Ara hi tinc 
instal·lat un programa de recuperació que 
m’ha donat molta més tranquil·litat. El 
corrector també ha estat imprescindible. 

Per saber de què parlo, us vull dir que 
per escriure aquesta part final, he escoltat el 
lector i he fet les correccions corresponents 
més de deu vegades.

Des de l’Obra Social ”la Caixa” posem a 
disposició dels professors i els alumnes 
de primària aquest recurs educatiu amb 
la voluntat de reforçar, des de l’escola, 
els valors ètics i de convivència. 

Créixer amb valors

Sol·licita el préstec gratuït 
dels KITSCAIXA VALORS 

al teu centre de 
Professors i Recursos

Connecta’t a un món d’activitats educatives a www.educaixa.es

aaff_kitscaixa 140x100.indd   1 23/09/11   10:45
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Introducció

Aquest article vol donar a conèixer 
les implicacions professionals davant les 
situacions de risc o de certesa de maltrac-
tament infantil que poden donar-se en l’ac-
tivitat quotidiana dels professionals que 
treballen en l’àmbit escolar, especialment 
en l’aplicació de la nova Llei 14/2010, 
dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, i donar eines i orientacions 
per a l’abordatge a aquests professionals, 
tant en la fase de detecció com en la d’in-
tervenció.

Podem definir el maltractament infantil 
com «aquella acció, omissió o tracte negli-
gent, no accidental, que privi l’infant dels 

Implicacions professionals en l’abordatge dels 
maltractaments infantils dins de l’àmbit escolar: 
eines de detecció i intervenció

El mestre es troba en un lloc pri-
vilegiat per poder observar els seus 
alumnes i la relació d’aquests amb les 
seves famílies, i ha de tenir en compte 
els criteris per identificar els factors de 
fragilitat, els factors de risc, els factors 
protectors i els indicadors de maltrac-
tament que poden presentar l’infant i 
la seva família.

Josep Maria Torralba Roselló
Doctor en Sociologia i diplomat en Treball Social
Professor 
Departament de Treball Social i Serveis Socials
Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona
E-mail: jmtorralba@ub.edu

PE359-esc2.indd   68 22/11/2011   12:30:46



ES
CO

LA
 I 

SO
CI

ET
AT69

seus drets i del seu benestar; que amenaci 
i/o interfereixi el seu desenvolupament 
físic, psíquic i/o social. Els seus autors po-
dem ser persones, institucions o la mateixa 
societat.»1 Aquesta definició permet que si-
gui susceptible de ser utilitzada de manera 
fiable i consistent per part d’investigadors i 
professionals de diverses disciplines.

Per altra banda, els maltractaments in-
fantils es poden classificar segons diverses 
tipologies que tenen com a funció apropar 
la definició del maltractament al terreny 
d’allò concret per tal de poder-la instru-
mentalitzar de manera més adequada. 

Segons l’estudi publicat per Inglès et 
al. (2000), els maltractaments infantils es 
poden classificar en físic, negligència o 
abandonament, psíquic o emocional, abús 
o sotmetiment sexual, explotació sexual, 
explotació laboral o inducció a la mendi-
citat, corrupció, sotmetiment a drogues o 
fàrmacs, prenatals i institucionals.

El maltractament infantil és un feno-
men complex que requereix un abordatge 
específic interdisciplinari i des d’una pers-
pectiva transversal de tots els serveis que 
hi intervenen i de tots els agents socials 
de la comunitat implicats en un treball en 
xarxa real.

1. INGLÈS, A., et al. (2000) El maltractament d’infants a 
Catalunya. Quants. Com. Per què, pàg. 17.

La Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’ado-
lescència. protocols i plans de 
col·laboració interinstitucionals 

La Llei 14/2010, dels drets i les opor-
tunitats en la infància i l’adolescència de 
Catalunya (LDOIA), la qual va entrar en 
vigor ja fa més d’un any, dedica tot el Títol 
IV a parlar de la protecció pública relativa 
als maltractaments a infants i adolescents. 

S’estableix que l’Administració de la Gene-
ralitat ha d’elaborar plans de col·laboració 
amb les administracions sanitàries i edu-
catives, l’Administració de Justícia, les 
forces i cossos de seguretat i els serveis so-
cials que garanteixin les seves actuacions 
en la prevenció, assistència i persecució del 
maltractament infantil.2

Per al desenvolupament d’aquests plans, 
s’han de signar protocols que assegurin una 
actuació integral dels diferents serveis o 
administracions implicats en la prevenció 
i la detecció dels maltractaments infantils. 

Anteriorment a l’aprovació de la LDOIA, 
i com a conseqüència d’algunes situacions 
molt greus de desprotecció infantil i manca 
de coordinació interinstitucional, el Síndic 
de Greuges va impulsar durant l’any 2006 
el Protocol marc d’actuacions en casos 

2. Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, art. 83.
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d’abusos sexuals i altres maltractaments 
greus a menors.3 En aquest protocol es 
fixen uns principis generals d’actuació i es 
consensua la descripció de les situacions de 
sospita fonamentada i de situació greu amb 
certesa de diagnòstic de maltractament in-
fantil. També s’hi descriuen quines han de 
ser les actuacions que ha de desenvolupar 
cada una de les institucions implicades i el 
procediment i circuit a seguir. 

Amb relació a l’actuació del Departa-
ment d’Educació i Universitats (actual-
ment Departament d’Ensenyament), s’es-
tableix que quan el centre educatiu tingui 
una sospita fonamentada d’un possible 
maltractament sobre un infant, la direcció 
ho haurà de comunicar a la Direcció Gene-
ral d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
(DGAIA)4 i a la Fiscalia de Menors. Quan 
hi hagi la certesa de l’existència de mal-
tractament sobre un infant, el centre edu-
catiu es posarà immediatament en contacte 
amb l’hospital de referència de la zona per 
tal de prendre les mesures escaients. Tam-
bé caldrà comunicar-ho simultàniament a 
la DGAIA i a la Fiscalia de Menors o al 
jutjat de guàrdia. El centre educatiu haurà 
d’informar la família de l’infant de les 
actuacions que s’estiguin duent a terme.

3. Aquest Protocol marc va ser signat el setembre de 2006 
pel delegat del Govern de l’Estat a Catalunya, el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, la Fiscalia del Tri-bu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, els departaments 
de Justícia, d’Interior, d’Educació i Universitats, Salut i 
Benestar i Família de la Generalitat, i el Síndic de Greuges 
de Catalunya 
4. La DGAIA és l’entitat pública competent en la protecció 
dels infants i adolescents en situació de desemparament a 
Catalunya. Depèn del Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya.

En l’actualitat, hi ha signats diversos 
protocols territorials que impliquen tots 
els serveis i institucions d’un territori 
determinat (comarca, agrupació de munici-
pis…) per tal d’actuar de manera conjunta 
per a la detecció i intervenció davant pos-
sibles situacions de sospita o certesa de 
maltractament infantil. També s’han signat 
alguns protocols sectorials (salut, cossos 
de seguretat…) que impliquen  diversos 
departaments de la Generalitat de manera 
bilateral. Tant els protocols territorials com 
els sectorials s’han d’adequar als principis 
generals d’actuació i als procediments i 
circuits establerts en el Protocol Marc de 
l’any 2006. Properament, s’ha de signar 
el protocol que concreta el procediment 
i circuit a seguir en l’àmbit de l’educació 
entre els departaments implicats.

Criteris tècnics a considerar davant 
les situacions de risc o de certesa 
de maltractament infantil

Segons INTEBI (2009:12), «les si-
tuacions de desprotecció infantil es pro-
dueixen quan els infants tenen les seves 
necessitats bàsiques sense cobrir durant un 
període de temps suficientment ampli que 
provoquen un dany significatiu en la seva 
salut i desenvolupament o el posen en risc 
de patir-lo. Pot produir-se per circumstàn-
cies familiars i/o a causa del comportament 
dels seus pares, responsables legals o 
adults que conviuen amb la família o cir-
cumstàncies externes fora del control dels 
pares o responsables legals».

Per tal de fer una bona detecció i poste-
rior intervenció en les situacions de despro-
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tecció infantil, és aconsellable identificar 
els factors de fragilitat, els factors de risc 
de maltractament, els factors protectors 
i els indicadors de maltractament que 
puguin presentar l’infant i la seva família. 
Molt sovint aquests indicadors són difícils 
d’identificar i només ens hi podem apropar 
mitjançant determinades observacions que 
poden estar-hi relacionades.

Els factors de fragilitat són aquelles 
circumstàncies que situen l’infant i la seva 
família en un període de crisi, dificultat i/o 
vulnerabilitat, i que poden ser superats des 
d’un abordatge preventiu i de suport.

Els factors de risc de maltractament 
són aquelles circumstàncies, elements i/o 
causes que contribueixen, influeixen o 
faciliten que es pugui desencadenar un 
maltractament infantil.

Els factors protectors són aquells ele-
ments, circumstàncies i/o variables que 
disminueixen o compensen els efectes dels 
factors de risc de maltractament, i poden 
arribar a garantir la protecció de l’infant.

Els indicadors de maltractament són 
aquells fets, conductes i/o símptomes que 
identifiquen o assenyalen la presència d’un 
maltractament infantil.

Eines i orientacions adreçades als 
professionals de l’àmbit escolar

L’escola és el principal espai de socia-
lització en la vida de l’infant després de 
la família. Per això, el mestre es troba en 
una posició òptima de prevenció, detecció i 

suport als infants amb necessitats bàsiques 
no cobertes  a causa de conductes parentals 
inadequades. Una parentalitat adequada 
correspon a pares que tenen i exerceixen 
la capacitat de cobrir les necessitats dels 
seus fills. Quan aquestes capacitats no hi 
són o no les exerceixen, parlem de pares 
amb una parentalitat inadequada.

El mestre, com a professional clau, 
compta amb la possibilitat d’observar els 
alumnes, de comparar conductes de nens i 
nenes de la mateixa edat, amb la interac-
ció continuada amb els alumnes, i amb la 
relació amb les famílies. El bon tracte no 
solament correspon als pares, sinó també 
als diferents agents socials que exerceixen 
allò que podem anomenar parentalitat so-
cial (funcions socialitzadores i desenvolu-
pament relacional), que pot compensar i/o 
equilibrar les conductes parentals.

Segons el manual Context escolar i risc 
de maltractament infantil (2007) elabo-
rat per diversos professionals de l’àmbit 
educatiu i de protecció i publicat per 
l’Ajuntament de Barcelona, el mestre té 
cinc actuacions fonamentals:

Prevenir, amb l’establiment de relacions 
afectives amb els alumnes, de suport i de 
respecte, i l’orientació de les famílies cap 
a pautes educatives i de coneixement i 
acceptació del propi infant.

Detectar, observant sistemàticament 
l’infant en diferents moments (classe, 
pati, relacions amb els adults i els iguals), 
per tal de conèixer i diferenciar aquelles 
situacions d’infants que no tenen les seves 
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necessitats bàsiques cobertes; compartint 
informació amb la xarxa de professionals 
(altres mestres, EAP, Comissió Social) 
per poder fer una valoració més global de 
la situació de l’infant. És bàsic compartir 
amb els altres serveis aquelles situacions 
de fragilitat que el mestre detecta en un 
alumne per tal de conèixer si es donen en 
el context familiar i social, i propiciar una 
detecció precoç que permetrà una interven-
ció preventiva.

Valorar la gravetat de la situació seguint 
el Protocol Marc del Síndic de Greuges i 
els altres protocols sectorials tant en cas de 
sospita com de certesa de maltractament.

Notificar. Com qualsevol professional, i 
especialment els professionals de la salut, 
dels serveis socials i de l’educació, els 
mestres han d’intervenir obligatòriament 
quan tinguin coneixement de la situació 
de sospita o de certesa de maltractament 
infantil, i facilitar la informació i docu-
mentació que calgui per valorar la situació 
de l’infant (LDOIA, art.100.3). L’escola 
no ha de valorar si un infant es troba en 
situació de desprotecció infantil, sinó que 
ha d’aportar la informació sobre aquells 
factors i/o indicadors observats per tal que 
els serveis o equips de protecció especialit-
zats puguin fer-ne la valoració.5

5. Els serveis o equips de protecció especialitzats són 
els que formen part del Sistema de Protecció a la In-
fància i l’Adolescència a Catalunya (SPIA). Per ampliar 
aquesta informació, podeu enllaçar a la pàgina web http://
www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.c7a2fef9da1
84241e42a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=415022a30e5a42
10VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=41
5022a30e5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgn
extfmt=default&newLang=ca_ES

Donar suport. Mentre l’infant continuï 
al centre escolar, cal que el mestre es co-
ordini amb els professionals dels serveis 
que intervenen en el nucli familiar per 
tenir coneixement de la situació familiar 
de l’infant a fi d’entendre i interpretar les 
seves conductes, així com oferir espais 
d’escolta i contenció emocional. Si s’han 
pres mesures protectores que no permeten 
que l’infant assisteixi al centre escolar, és 
important que els mestres donin una ex-
plicació als alumnes de la classe a la qual 
assistia l’infant.

Per altra banda, hem de considerar 
l’entrevista del mestre amb la família 
com un espai facilitador per a la presa de 
consciència de les dificultats de la família 
i per propiciar canvis en aquesta en be-
nefici de l’infant. S’ha de citar la família 
per informar-la de la situació observada, 
i escoltar el seu punt de vista i donar-li 
les orientacions necessàries i els possibles 
recursos a utilitzar. 

Cal també informar la família de les 
actuacions que el centre escolar ha dut a 
terme amb l’infant, després de garantir la 
seva protecció immediata  per part dels ser-
veis o equips professionals especialitzats.

Tal com assenyalen González Merino, 
R. M., i Guinart, S. (2011:32), «al mestre 
li cal un pla sistemàtic i organitzat que li 
permeti ordenar tota la informació, i per 
això es pot utilitzar un sistema de registre 
personal de l’alumne. Les anotacions ser-
viran per controlar la informació referent 
a aquest alumne.»
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Aquesta lectura sistemàtica que pot anar 
fent el mestre de les anotacions realitzades, 
pot ajudar-lo a posar més atenció en aquells 
factors o indicadors que es van repetint 
amb una certa freqüència i a començar 
a dibuixar una determinada situació de 
sospita o certesa de maltractament infantil. 

Per altra banda, la posada en marxa 
del Mòdul de Suport a la Gestió del Risc 
(MSGR) on-line per part del Departa-
ment de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya, des de fa pocs 
mesos, com una eina de valoració del risc 
de maltractament infantil, pot orientar els 
professionals de l’àmbit escolar perquè pu-
guin decidir quina és l’acció més escaient 
per dur a terme en cada cas. Els indicadors 
s’han transformat en observacions apor-
tades per la persona que observa aquella 
situació, amb les quals el sistema elabora 
una resposta que inclou valoracions pel 
que fa al risc.6

Conclusions

El mestre és un professional clau pel 
que fa a les funcions de prevenció, detec-
ció i suport als alumnes amb necessitats 
bàsiques no cobertes motivades per raons 

6. El Mòdul de Suport a la Gestió del Risc forma part del 
projecte RUMI (Registre Unificat de Maltractaments In-
fantils) de la DGAIA. És una eina gratuïta al servei dels 
professionals i es troba disponible a la pàgina web http://
www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.318327c71-
07bbec91285ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=263b31a45e5a42
10VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=263
b31a45e5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnex
tfmt=default#Bloc4c2b06d0fe440310VgnVCM1000008d
0c1e0a____

sociofamiliars. Des del lloc on es troba, 
té el privilegi d’observar el dia a dia dels 
alumnes, establir comparacions entre uns i 
altres i també interaccionar amb ells i les 
seves famílies. Per altra banda, una bona 
parentalitat social a l’escola ha de per-
metre als infants sentir-se segurs de rebre 
un bon tracte i que es garanteixin els seus 
drets subjectius, el seu desenvolupament 
psicosocial i el seu benestar personal.

És evident que calen més eines i orien-
tacions adreçades als professionals de 
l’àmbit escolar, perquè es puguin reforçar 
aquestes tasques encomanades mitjançant 
una formació específica i continuada en el 
temps. Només d’aquesta manera aconse-
guirem fer un abordatge interdisciplinari 
de forma adequada i un autèntic treball 
en xarxa per donar resposta a les diverses 
situacions de desprotecció infantil. 
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Jaume Cela

Elogi de la descoberta

damunt dels taulells o dels prestatges i fer 
un descobriment.

Per exemple, vaig a la llibreria Taifa del 
carrer Verdi després d’haver anat al cine. 
M’entretinc remenant llibres i ensopego 
amb la portada d’un volum publicat per 
Seix Barral on es veu un jove que salta 
d’un edifici molt alt. El títol és La sala de 
profesores. L’autor, un tal Markus Orths, 
de qui mai no havia sentit parlar abans. 
Repasso la contracoberta i veig que és un 
autor alemany, vint anys més jove que jo 
i que ja té algunes obres traduïdes al cas-
tellà. A la contraportada em resumeixen 
la novel·la. És una història que parla de 
l’educació, una sàtira molt punyent. És 
com si Kafka anés a l’escola i et fa pensar 
en Thomas Bernhard. Amb aquests padrins 
no em cal saber gairebé res més. 

Pago el preu del llibre i el devoro en un 
parell de dies. Poc més de cent cinquanta 
pàgines, escrites en lletra grossa –sisplau, 

Elogi

Fa temps vaig llegir que existien quatre 
plaers bàsics: un bon àpat, un vi de prime-
ra, folgar amb una dona –ara, seguint les 
pautes del que és políticament correcte és 
diria només folgar– i cagar al camp.

Davant d’aquests quatre plaers, he de 
manifestar la meva discrepància amb 
l’últim, perquè un dels invents més còmo-
des que l’ésser humà ha estat capaç de 
fer realitat, una realitat blanca i polida, 
generalment blanca i polida, és la tassa 
del vàter.

A aquesta llista jo hi afegiria passejar per 
dins d’una llibreria, badar sense tenir res 
pensat prèviament, estar obert a la desco-
berta d’una portada, d’un títol que et crida 
l’atenció, que et captiva, d’un autor que té 
un nom exòtic… No em refereixo a quan 
vas a una llibreria a comprar algun llibre 
que necessites, que te l’han recomanat 
prèviament i que jugues més sobre segur. 
Parlo de l’aventura de passar la mirada per 
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editors i editores, publiqueu llibres amb 
lletra grossa, perquè jo ja començo a deixar 
de llegir obres que deuen ser molt impor-
tants per culpa de la petitesa de la lletra–, 
que mostra sense pietat de cap mena un ar-
gument que mig t’espanta i mig et fa petar 
de riure. Vaja, com qualsevol bona sàtira, 
que et retorna una imatge distorsionada de 
la realitat però que et remet a la realitat, i 
això cou. 

Els quatre pilars que sostenen la ins-
titució educativa que apareix en el llibre 
són: la por, les lamentacions, la farsa i la 
mentida. Recordeu que també eren qua-
tre els que donaven sentit a la feina dels 
professors de la pel·lícula El club dels 
poetes morts. Segons aquesta institució tan 
elitista, eren: la tradició, l’honor, la disci-

plina i l’excel·lència. Segons els alumnes: 
el transvestisme, l’horror, la decadència 
i l’excrement. Es veu que una institució 
educativa, si seguiu la tradició, ha de tenir 
quatre fonaments, per tant, ja podeu revi-
sar el vostre projecte educatiu per veure si 
compleix la norma.

Ja sé que si obeïu la meva recomanació 
i compreu aquest llibre tan interessant no 
experimentareu el plaer de la descoberta 
que predico en aquest elogi, perquè jo ja 
us he agafat de la mà i us hi he dipositat 
aquest títol. Però feu-me cas i compreu-lo 
i, l’endemà, torneu a la mateixa llibreria 
i passegeu entre els taulells i deixeu-vos 
portar per la sorpresa d’una descoberta i 
em torneu el favor.
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Novetats bibliogràfiques

Biblioteca Rosa Sensat

La (A) en la pizarra: escritos anarquistas sobre 
educación. Madrid: La Malatesta, 2011.

BELLOCQ, Ghislaine; GIL DÍAZ, José. Tocar 
el arte: educación plástica en infantil, pri-
maria y... técnicas e ideas para el desarrollo 
de la competencia artística. Madrid: Kaleida 
Forma, 2010.

Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes? 
Herramienta de autoevaluación: preguntas 
e indicadores para mejorar la biblioteca. 
Madrid: Ministerio de Educación / Funda-
ción Germán Sánchez Ruipérez, 2011.

CATARSI, Enzo. Pedagogía de la familia. 
Barcelona: Octaedro, 2011 (Temas de In-
fancia; 27).

 Extracte de l’índex:
 Educación familiar y pedagogía de la 

familia; El grupo de padres; El papel del 
animador de educación familiar; Proyecto 
nacimiento y paternidad; Educación fami-
liar y servicios para la infancia; Escuela y 
familias.

GIMENO SACRISTÁN, José, et al. Diseño, 

Novetats bibliogràfiques
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desarrollo e innovación del currículum. 
Madrid: Morata, 2011 (Curriculum)

 Extracte de l’índex:
 ¿Qué significa el currículum?; La educa-

ción obligatoria: una escolaridad igual para 
sujetos diferentes en una escuela común; 
El sentido del currículum en la enseñanza 
obligatoria; El «currículum» real y el tra-
bajo escolar; Diseñar el currículum: prever 
y representar la acción; Grandeza y miseria 
del libro de texto.

LORENZO, Francisco; TRUJILLO, Fernando; 
VEZ, José Manuel. Educación bilingüe: 
integración de contenidos y segundas len-
guas. Madrid: Síntesis, 2011 (Biblioteca de 
Educación; 9).

 Extracte de l’índex:
 Bilingüismo y sociedad; Bilingüismo y cog-

nición; Políticas lingüísticas y planificación 
bilingüe; Aprendizaje integrado de conteni-
dos y lenguas; Gestión del aula bilingüe.

Marco de referencia para las bibliotecas es-
colares. Madrid: Ministerio de Educación, 
2011

 Extracte de l’índex:
 Cultura digital, lectura e información; 

Modelo de biblioteca escolar; Ámbitos 
de actuación desde la biblioteca escolar; 
Recursos físicos y materiales: ubicación, 
equipamiento y colección; Organización y 
funcionamiento; Los recursos humanos de 
la biblioteca escolar; Formación del pro-
fesorado y biblioteca escolar; Unidades de 
apoyo de las administraciones educativas; la 
evaluación; Redes de colaboración y marcos 
de cooperación.

MARQUÈS, Salomó; REGUANT, Montserrat. 
Un poble, una escola, una revista: la revista 
«Inquietud» de l’escola de Menàrguens, 
1935-1936. Menàrguens: Ajuntament de 
Menàrguens, 2010.

MONÉS I PUJOL-BUSQUETS, Jordi. La 
pedagogia catalana al segle xx: els seus 

referents. Barcelona: Institut d’Estudis Cata-
lans; Lleida: Pagès, 2011 (Guimet; 148).

MORENO, Víctor. Cómo hacer lectores 
competentes: guía práctica: reflexiones y 
propuestas. Pamplona: Pamiela. 

MOREU, Àngel C. (coord.). Les fonts orals i 
audiovisuals en la història de l’educació: 
innovació i recerca en la docència univer-
sitària. Barcelona: Universitat de Barcelona, 
2010.

 Extracte de l’índex:
 Reflexions sobre el marc teòric i les dimen-

sions de la pràctica en l’ensenyança de la 
història de l’educació; Desplegament i re-
sultats de la investigació sobre la utilització 
de fonts orals i audiovisuals pels alumnes 
universitaris d’història de l’educació.

PÉREZ COSÍN, José Vicente; NAVARRO 
PÉREZ, José Javier; UCEDA I MAZA, 
Francesc Xavier (comp.). Propuestas de 
intervención socioeducativa con las adoles-
cencias. València: Nau Llibres, 2010 (Tra-
bajo social; 6).

 Extracte de l’índex:
 Adolescencias: una visión desde el trabajo y 

la educación social; La intervención social 
con adolescentes en riesgo desde el ámbito 
local; Adolescencia y riesgo social: una 
mirada desde una perspectiva de género; 
Adolescencia y escuela.

RIBERA, Paulina. El repte d’ensenyar a 
escriure: l’inici de la producció de textos 
en Educació Infantil. Catarroja: Perifèric 
Edicions, 2008 (Estratègies; 4).

 

I cada mes una pel·lícula sobre el món de 
l’educació....

Diario de un escándalo [Enregistrament en 
vídeo]. Dirigida per Richard Eyre. Madrid: 
20th Century Fox, 2007.1 videodisc (DVD) 
(88 min).
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Imaginem-nos 
una mestra que està 
a les portes de la ju-
bilació, soltera i no 
gaire estimada, que 
coneix una col·lega 
jove, molt atractiva, 
casada i amb un fill. 
La primera mestra 
descobreix uns sen-
timents nous que no 
havia experimentat 

abans. Se sent atreta per aquesta nova mestra, 
per la seva bellesa, per la seva joventut, però no 
acaba de posar nom a aquest sentiment.

Imaginem-nos que aquesta mestra jove i 
atractiva s’embolica amb un alumne seu amb 
qui mantindrà relacions sexuals d’alt voltatge. 
Ella, tot i ser tan jove si la comparem amb la 
seva companya de claustre, sap que aquest tren 

no passa dues vegades i que si ho fa i s’atura 
a la teva estació i decideixes pujar-hi el final 
del trajecte pot ser dramàtic, sobretot si l’altre 
membre del triangle descobreix tot el pastís 
i d’alguna manera ha de manifestar que la 
cirereta ha de ser per a ella. La cirereta i tot el 
pastís, és clar. Patir de mals de gelosia és una 
bona creu i la gelosia no admet repartiments, 
i més quan s’hi afegeix una soledat extrema. 

Interpretada per dues actrius magnífiques, 
Judi Dench i Cate Blanchett, i dirigida per 
Richard Eyre, Diario de un escándalo ens parla 
de què mostrem i què amaguem en segons 
quines relacions entre mestres i alumnes. O 
entre mestres i mestres.

Com els icebergs, la part més sucosa queda 
oculta a la mirada del navegant. 

Jaume Cela
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