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Rosa Baldovı́

Isabel Revert

Empar Barranco

Marı́a José Romero
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1

Introducció

Un dels efectes de l’anomenada autonomia escolar ha estat d’una banda, que hi haja centres
que poden seleccionar el seu alumnat a través de diversos mecanismes, mentre que d’altres
no ho poden fer; i d’altra banda, que es considere que els centres han de competir, partint
de condicions desiguals, per a aconseguir la màxima quantitat d’alumnat possible de classe
mitjana, amb expectatives de progrés en el sistema educatiu.
Per això, els centres públics mantenen una que siguen grups tancats, reduı̈ts i dirigits a
lluita soterrada per garantir la diversitat de l’a- un perfil d’alumnat molt determinat, limiten
lumnat en un context que afavoreix, des de la molt les seues potencialitats.
Lode, la segregació de l’alumnat en tres xarDavant de la rigidesa, uns quants centres,
xes: la pública, la privada i la concertada.
en els darrers anys, forçant l’organització de
Les polı́tiques educatives del perı́ode post- diferents maneres o aprofitant el recurs legal
dictatorial en l’Estat Espanyol han afavorit es- de l’Orde 46/2011, de 8 de juny, per la qual
ta segregació, que busca fer de l’escola pública es regula la transició des de l’etapa d’Educació
una institució complementària de la xarxa pri- Primària a l’Educació Secundària Obligatòria
vada i concertada. No analitzarem aquest feno- [2011/7216] i la Resolució de 5 d’agost de
men que ha estat estudiat a bastament (vegeu, 2012, han establert en alguns cursos una orgaper exemple, Hernàndez, 2000). Però el fet nització alternativa per àmbits.
és que aquest fenomen implica que en zones
Els resultats, en els centres on s’ha impleperifèriques de les ciutats, on viu la majoria
de la població, els equips directius dels cen- mentat aquest inici de canvi organitzacional en
tres escolars, amb més o menys fortuna, pug- Secundària, permeten pensar que els ideals annen per convéncer les famı́lies anomenades de tiquı́ssims que busquen la globalització del coclasse mitjana que mantinguen els seus fills en neixement i formes d’aprenentatge destecnifila xarxa pública. L’objectiu és mantenir unes cades i desburocratitzades, poden començar a
aules amb diversitat d’alumnat que afavoresca ser una realitat.
el progrés de cada aprenent. Sabem perfectaEs diu que la pandèmia causada per la
ment que les escoles segregades no produeixen COVID-19 ha actuat com a accelerador de
l’excel·lència en el cas dels centres privats i con- tendències de canvi social que ja estaven precertats, malgrat la propaganda que difonen, i sents en la nostra societat. El clam per la miafavoreixen la cronificació del fracàs en el cas llora del sistema educatiu també ha augmentat
dels centres públics on ha desaparegut la classe el seu volum durant els darrers mesos. Aprofimitjana (Fernández Enguita, 2003).
tant la crisi, la Conselleria d’Educació ha puPer altra banda, Espanya és un dels es- blicat la Resolució de 29 de maig de la Secretats en què la flexibilitat en l’organització dels taria Autonòmica, on s’estableixen directrius
temps d’aprenentatge és inexistent (vegeu Ga- per a l’organització obligatòria en àmbits de
baldón i Oriol, 2016, pp 13–15), la qual cosa coneixement i no en assignatures, almenys en
dificulta adoptar organitzacions adequades al 1r ESO.
tractament de la diversitat. En el Paı́s ValenÉs un primer pas en el llarg procés de reflecià, es crearen en 3r i 4t d’ESO grups especi- xió que ens ha de portar a una altra organitals –PMAR i PR4– que trencaven mı́nimament zació del sistema més en consonància amb les
l’organització tradicional. Tanmateix, el fet necessitats dels ciutadans del futur pròxim.
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2

Àmbits davant d’assignatures en Secundària

A Espanya, les assignatures en l’ensenyament secundari, tal com les coneixem, amb el seu
codi disciplinar, naixen amb la implantació de l’ensenyament secundari entre 1836 –Plan del
Duque Rivas i Arreglo Provisional– i 1857, any en què es promulga l’anomenada Ley Moyano.
Entremig quedava el Plan Pidal, de 1845. En aquest procés es dissenya, des de l’estat liberal,
un nivell educatiu reservat a, en paraules del rector de la Universidad de Valladolid durant la
inauguració del curs en 1857, “multitud de jóvenes de las familias más acomodadas del paı́s sin
resentimientos que vengar”.
És a dir, es creava un nivell molt elitista
Aquesta organització de l’ensenyament tan
lligat a les universitats, per als fills mascles de regulat ha perviscut fins a l’actualitat. Amb
la burgesia en el poder des de la caiguda de la universalització de l’educació, que a Espal’antic règim.
nya es produeix a partir de la dècada dels 60
del segle xx, el sistema entra en progressiva
A partir de 1845, s’inaugura en cada capi- contradicció, ja que l’alumnat a qui anava dital de provı́ncia (excepte en Madrid, on n’hi ha rigit, i per a qui estava pensat, ja no és el que
dos i en alguna altra població gran), un edifici acudeix a les aules dels múltiples instituts que
ostentós que té com a finalitat, sobretot, donar comencen a proliferar.
una marca de classe als joves burgesos a través
del domini d’uns coneixements reservats a ells.
L’alumnat del segle xix i primera meitat
del xx se sotmet als rituals –molt poc estimuLes claus d’aquesta organització són: dis- lants des del punt de vista intel·lectual– perquè
ciplines separades rı́gidament i encarregades a sap que, després de superar les proves a què el
professors diferents, la segregació de l’alumnat sotmet el sistema, com a marca de classe soen graus o cursos, segons l’edat; la utilització cial, heretarà l’estatus de la seua famı́lia. El
d’un esquema cronoespacial molt uniforme i sistema també preveia càstigs contundents per
rı́gid –classes d’al voltant de 60 minuts i au- als joves que no entenien la seua posició en el
les amb un disseny pensat per situar el profes- món.
sor com a orador–, la consagració de l’examen
com a prova cerimonial del mèrit personal i el
L’alumnat de finals del xx i inici del xxi
consum individualitzat de llibres de text.
pertany a totes les classes socials. Però el sistema educatiu, al servei del capitalisme i fruit
Aquesta organització en els instituts de l’estat del benestar, alhora que promet edupúblics és hereva de la ratio studiorum jesuı́tica cació universal, busca la manera de mantenir
dels segles xvii i xviii, pensada per a educar les desigualtats.
nobles.
Per això, en comptes de repensar l’organitLes pràctiques en aquestes aules repetien zació –disciplines tradicionals, temps, espais,
dia rere dia el mateix esquema: explicació per classificació a través de notes fruit d’exàmens–
part del professorat, presa d’apunts o còpia al per a respondre a les necessitats de tota la podictat per part dels estudiants, preguntes als blació, crea categories entre centres i categories
alumnes i exàmens periòdics.
dins de cada centre, segregant de maneres més
Les classes amb la durada d’al voltant de o menys subtils.
60 minuts havien estat establerts pels jesuı̈tes
Per altra banda, en els darrers 50 anys i, soi, després per les Escoles Pies, com a temps bretot després de l’era Internet, la possibilitat
màxim en què un jove, al voltant dels 11–14 d’accés a la informació ha fet que els centres
anys, pot suportar escoltant o copiant al dictat educatius de nivell secundari hagen perdut el
una classe, per a després, memoritzar i repetir monopoli de la difusió del coneixement. Els
en un examen oral o escrit.
joves tenen al seu abast múltiples formes d’a-
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conseguir informació i comunicar-se.

ció a resultats, aixı́ com una visió estratègica,
proactivitat i adaptació al canvi”.

Però la institució escolar, almenys en el nivell secundari, continua amb els seus rituals i
I si pensem en estudis superiors més
organització ja caducs. Alguns parlen de l’es- acadèmics, pensem, per exemple, que en
cola actual com una escola zombie, que està una excavació arqueològica intervenen coneixemorta ja fa temps, però no ho sap.
ments de biologia, medicina, història, quı́mica,
geologia, religió, antropologia, lingüı́stica,
El sistema educatiu espanyol és, ara ma- construcció, logı́stica, management, etc., que
teix, el més rı́gid d’Europa. Aixı́ ho cons- interactuen contı́nuament, sense fronteres mastata l’informe de la Confederació d’AMPAS sa definides, i que requereixen un llenguatge
Gonzalo Anaya realitzat per la Universitat de comú dels diferents punts de vista.
València, pagada amb fons de la Conselleria
d’Educació valenciana.
Si encara teniu dubtes, penseu que la formació d’un humanista tenia poc a veure amb
Les últimes lleis educatives han permés, de la ratio studiorum jesuı́tica.
manera molt restringida i limitada als primers
cursos d’ESO, agrupar assignatures en àmbits.
En relació amb açò, haurem de preguntarÉs un primer pas per avançar cap a una nova nos quin és el coneixement rellevant que necesorganització de la secundària. Hem de tenir en sita un/a jove ara mateix.
compte que les activitats d’aprenentatge que
La pandèmia que ocorre en el moment que
produeixen comprensió, requereixen temps. I
escrivim
aquesta guia ha posat de manifest les
més, si no ens conformem deixant la responsabilitat de l’aprenentatge en l’alumnat exclusi- carències fonamentals, que ja coneixı́em, de
vament. No és el mateix exigir en un examen molts dels nostres alumnes –i professors–, amb
reproductiu, després de l’estudi de textos curts problemes de comprensió i manca d’habilitats.
i conferències del professor, les caracterı́stiques No oblidem que, en situació normal, no acondel romanticisme o de la teoria de l’evolució, segueix el tı́tol d’ESO entre el 25 i el 30% de
per posar dos exemples tı́pics, que demanar a l’alumnat. I del que obté el tı́tol, un 25% té
l’alumnat que escriga un text seguint un mo- assignatures suspeses. Mirem després els resuldel romàntic o que entenga les implicacions del tats en batxillerat i FP de grau mitjà i tindrem
un panorama només aproximat dels resultats
darwinisme en les mentalitats actuals.
del nostre esforç.
El temps més ampli que els 55 minuts
Ampliar temps de treball i integrar-hi asestàndards actuals impliquen reconsiderar el
concepte d’assignatura. Quina visió de la cul- signatures que s’ensenyaven separadament des
tura transmetem a un/a alumne/a que té més del segle xix és un primer pas per aconseguir
introduir en l’ensenyament obligatori activitats
assignatures que anys?
que s’aproximen a les necessitats dels joves.
El mitjà és el missatge i si estructurem
Evidentment, amb açò no resolem tot el
el sistema de transmissió de coneixement de
manera que són independents i autònomes, que s’ha de canviar per ressuscitar l’escola. És
per exemple, la llengua castellana, la francesa, només un primer pas. Però també és cert que
l’anglesa, la catalana, el llatı́, etc. i que aques- quan es modifica una part del sistema, s’ha de
tes no tenen res a veure amb la religió, l’ètica, repensar tot el sistema: si he d’omplir dues
la història, la biologia o les matemàtiques, es- o tres hores seguides de classe amb continguts
tem transmetent una visió molt falsificada del que tradicionalment estaven separats i en comconeixement. Si ens fixem en els perfils labo- panyia d’un/a altre/a professor/a; s’han de rerals més buscats per part de les empreses veiem pensar, per exemple, les capacitats professioque, segons la consultora Adecco, literalment nals precisades pel professorat, els modes de
s’ajusten a un “perfil multidisciplinar, amb una relació professional entre equips educatius, la
gran polivalència, capacitat analı́tica i orienta- reorganització dels temps i els espais en els centres, els nous modes de relació amb l’alumnat i
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les famı́lies; s’ha de repensar la relació entre la la triple xarxa escolar.
teoria i la pràctica, la polı́tica de materials esI aquesta és la bondat principal d’implancolars, la nova cultura professional, el sentit de
les notes i, si hem d’aconseguir heterogeneı̈tat tar àmbits en 1r d’ESO: que comencem a recom a fonament de l’aprenentatge profund de pensar i canviar el sistema per fer-lo més just
i, diem-ne, eficient.

3

Canvis professionals que implica treballar en un àmbit

En el punt anterior hem fet esment del fracàs escolar i del malestar docent que s’hi associa.
Perquè quan pensem en fracàs escolar, pensem en suspesos i aprovats, però el professorat sap
que, moltes vegades, aprovar no significa comprendre. I molts alumnes, quan passen un examen,
obliden immediatament moltes de les coses que han aprés. Pensem només en la nostra història
personal com a estudiants. Molts professors i moltes professores es queixen de l’actitud poc
favorable a l’estudi d’una bona quantitat d’alumnes: tenen poques ganes d’aprendre, els manca
implicació, no atenen, poden però no volen...
En resum, molt del professorat no es troba
a gust amb el treball que fa: soc una persona
treballadora, estudie contı́nuament, m’esforce
per connectar amb l’alumnat, intente buscar
alternatives quan el que propose a classe no
funciona, faig tan bé com puc tot el que l’administració educativa m’exigeix, però no observe
els resultats que m’agradarien. Sempre hi ha
algun alumne que em respon: però això va per
a examen? D’altres alumnes, directament, intenten evadir-se del moment classe de diferents
maneres.

la professió mai. Per a començar a treballar
només se li ha exigit un tı́tol d’un curs intensiu que ara s’anomena Màster amb dos mesos
de pràctiques; en les oposicions se’l continua
sotmetent a unes proves reproductives, etc.

És a dir, ningú no li ha ensenyat a treballar
d’una altra manera, perquè és molt difı́cil treballar d’una altra manera en una organització
pensada perquè el professorat faça classes magistrals, pose preguntes o exercicis del llibres
de text, o de material preparat per ell, que s’ajuste als esquemes cronotemporals habituals i
Alguns professors afronten aquesta situa- sotmeta a examen l’alumnat. El mateix que es
ció espolsant-se responsabilitats: els joves cada feia al segle xix.
volta estan més maleducats, les famı́lies no voQuan canviem l’esquema cronoespacial en
len saber res dels fills, són uns ignorants, semquè
treballa el professorat, quan es veu oblipre mirant pantalles, els polı́tics ens maregen,
no ens donen solucions, per què no es fan grups gat a treballar en col·laboració amb un altre
especials per apartar els que no se sotmeten?, professor d’una altra assignatura, quan ha de
fer-se preguntes sobre la manera d’enfocar la
etc.
seua assignatura perquè assolisca coherència
D’altres, es troben culpables perquè pensen en relació a les altres assignatures que formen
que ho podrien fer millor, però ja no saben què l’àmbit, i quan allarguem el temps de treball
fer, no entenen com les lleis els demanen de fer de l’alumnat fins a dues o tres hores, la ment
coses que ells són incapaços d’aconseguir.
del professorat es veu obligada a obrir-se per
adaptar-se a esta nova organització. Això, neEl que té en comú tot el professorat és que cessàriament, el fa replantejar-se les relacions
treballa en una organització pensada per al se- amb els companys, l’alumnat, el material de
gle xix amb alumnes del segle xxi. El pro- treball, els propòsits de la pràctica i el paper
fessorat es va educar en un sistema escolar re- de les famı́lies. Repassem els canvis:
productiu: ningú no l’ha fet reflexionar sobre
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a) Codocència: No estem acostumats a treballar amb una altre professor a l’aula. I, menys,
a planificar aquestes classes en companyia. El nostre lloc de treball implica soledat. Cada
classe és un lloc tancat i inviolable. La norma que regula els àmbits permet, fins a cert
punt, elegir parella. Aquesta és una part del procés temuda per alguns professors: fa por
sotmetre la pròpia pràctica a la possible avaluació d’un col·lega. Som humans i tenim
inseguretats. Però cal donar el pas. Els beneficis del treball en companyia són immediats:
des de la planificació fins a la pràctica en l’aula, que implica poder repartir l’alumnat,
quan convinga, entre dos o tres professors. Conforme es va ampliant l’equip de professors
que treballa en àmbits, es van obrint les possibilitats de tria. En cada centre, d’acord amb
la seua polı́tica de personal, es buscarà la manera de formar les parelles que treballaran en
cada àmbit. L’aula, durant una part de les hores setmanals, és ocupada per dos docents.
Si treballen per projectes com a forma d’integrar matèries, el seu paper serà dirigir els
grups de treball o el treball individual. Dos profes es reparteixen la feina de direcció i
assessorament de l’alumnat. Les dinàmiques que es creen a l’aula impliquen capacitat de
resolució de problemes. Quan hi ha dos professors, això és més fàcil.
Normalment, un dels profes té més hores amb l’alumnat. Aquest és el que sol portar el
pes de la direcció de la classe, ja que, l’altre professor, no està present una part de les
hores.
En l’actualitat, la facilitat de comunicacions telemàtiques i la possibilitat de penjar les
tasques de classe en una plataforma com AULES, facilita la comunicació entre els dos o
més professors.
b) Menys alumnes al càrrec: Un horari estàndard en l’organització tradicional implica tenir
cinc o sis grups d’alumnes, al voltant d’uns 130–160 alumnes, si més no. Un professor
passa poques hores setmanals en cada aula amb molts alumnes, cosa que dificulta una
atenció correcta a cada un d’ells.
Amb l’organització per àmbits, com que un professor acumula hores de diverses assignatures, passa molt més temps amb menys alumnes. Un horari estàndard d’un professor que
treballa només en àmbits, amb àmbits de tres assignatures, amb 18 hores de classe, és de
dos grups. I prou. L’atenció del professor se centra en els 50 alumnes, aproximadament,
que ocupen aquells dos grups, durant unes 9 hores setmanals, o 10, si és tutor. Per altra
banda, l’atenció és compartida; els 50 alumnes són compartits amb un altre professor i
amb el/la PT. L’atenció a l’alumnat és molt més intensa i coherent i de molta més qualitat, atés que es pot acompanyar l’alumnat en els processos de treball cada dia a l’aula,
en les sessions de dues o tres hores.
c) Necessitat de coordinació: Es parla molt de la coordinació del professorat com un
requisit per al funcionament coherent de la pràctica. Però hem d’admetre que aquesta
coordinació és molt deficient perquè l’estructura de treball de la secundària ho dificulta
extraordinàriament. La coordinació, en el millors dels casos, és vertical, es fa dins dels
departaments i, encara que es disposa de temps institucional per a reunions, sol ser poc
efectiva, donada la tendència del professorat a especialitzar-se en determinats cursos, fet
que fa poc necessària la coordinació.
Però la coordinació que crea coherència és l’horitzontal, la que coordina assignatures. I
aquesta brilla per la seua absència, senzillament perquè no hi ha temps reservat per a
realitzar-la. No hi ha cultura professional que considere necessari que una professora de
Biologia es coordine amb un professor de Llengua.
La construcció històrica de les assignatures i de l’organització escolar de la Secundària,
no ho contemplen. Però els discursos oficials repeteixen la necessitat. El resultat, com és
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habitual, es tradueix en sentiment d’impotència entre el professorat. Em pressionen a fer
una cosa que difı́cilment puc fer.
Treballar en àmbits facilita i determina la coordinació perquè es converteix en conditio
sine qua non per al seu funcionament. El tòpic de la cooperació es fa necessàriament
realitat. No sols amb els col·legues que comparteixen àmbit, sinó amb la resta de l’equip
educatiu –acı́, el concepte pren tot el seu sentit– , ja que l’ideal és que els projectes de
diferents àmbits del mateix nivell i curs convergesquen, igual que han de tendir a convergir
i participar dels projectes les assignatures que queden fora dels àmbits.
Només professors agressivament individualistes, colonitzats pel codi disciplinar decimonònic,
poden rebutjar l’oportunitat de créixer professionalment compartint amb altres les pràctiques
que creen saber professional.
d) Noves tecnologies: Amb la crisi de la COVID-19, s’han fet evidents les mancances quant
a usos de les anomenades noves tecnologies per part d’alumnes i professors en l’organització actual. La necessitat de TIC en les assignatures és limitada. L’esquema de classe
habitual, basat necessàriament en l’exposició del professor, limita les seues possibilitats
a allò relacionat amb la comunicació amb l’alumnat a través de correu electrònic, o a
suport per a l’exposició: presentacions, moodle, documentals, etc. El cinema queda per
als dies aquells previs a les vacances, per a “relaxar” l’alumnat. La inversió pública
en infraestructures com wifi, tauletes digitals per a l’alumnat i el professorat, etc. és
marginal.
Però desenvolupar projectes en perı́odes de temps llargs, en àmbits, obliga a l’ús de
tecnologies que ens possibiliten accedir a les diferents formes del coneixement i comunicarles. I també ens permeten gestionar la classe. I això obliga el professorat a fer accions que
fins ara quedaven fora de les seues expectatives. Per posar només un exemple, treballar
amb imatges i textos, desenvolupant documentals o films de ficció, si es programa, es fa
fora d’hores de classe. Dins dels àmbits trobem temps per fer aquest tipus d’accions que
requereixen l’ús de càmeres, programes d’edició, processar textos, criticar-los públicament,
etc. I la imatge, la seua manipulació, és un contingut imprescindible en la nostra època
per als ciutadans que hem de formar.
Aquest no és el lloc d’aprofundir en tots els recursos TIC que amplien els nostres horitzons
didàctics, però us en podeu fer una idea.
e) Elaborar o adaptar projectes de treball: Treballar en un ámbit facilita canviar el paper
del professorat: de transmetre coneixements a dirigir la seua transmissió. I si això es vol
fer de manera coherent, cal establir productes a desenvolupar i, després, pensar amb els
col·legues les activitats que portaran a realitzar el producte. Aquestes activitats o tasques
es basen en instruccions que es dona a l’alumnat per a manipular informació i habilitats.
El paper del docent, mentre l’alumnat manipula informació o engega habilitats, és orientar
i resoldre dubtes, de manera tan personalitzada com siga possible, perquè cada alumne
és, lògicament, diferent i comprén les coses de manera diversa. En aquest procés ajuda
molt l’organització de la classe en grups de treball: aporten suport mutu entre alumnes i
l’estalvi consegüent d’esforços i temps del professorat.
Esta nova manera d’estar a classe, dirigint tasques amb prou de temps, no implica que el
professor haja d’inventar projectes de treball contı́nuament. Hi ha exemples diversos en
diferents webs públiques i privades que es poden adaptar a les nostres classes, com la de
Pilar Etxeberria o Conecta 13.
f) Formació: Una de les pors freqüents quan en un centre s’anuncia l’organització per
àmbits, és el de la inseguretat que crea no saber prou de les assignatures que no són
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l’especialitat pròpia. Per això, treballar amb un altre professor d’una altra especialitat
contribueix a construir seguretats. En la nostra experiència, la planificació de projectes
que abarquen diferents disciplines força la comunicació i l’aclariment de dubtes. Els
profes, en conversa amb les seues parelles pedagògiques, van recordant els continguts que
ensenyen. Al cap i a la fi, tots hem aprovat Batxillerat. Per tant, el primer esglaó per
superar les inseguretats quant a coneixements és el diàleg amb els altres professors que
formen part de l’equip que ensenyarà en 1r, o, si de cas, en un altre curs. També veiem
fonamental l’intercanvi d’experiències. Comunicar-se amb els que ja treballen organitzats
aixı́. Reviseu les webs de l’apartat anterior.
g) Autopercepció: L’organització per disciplines, amb uns 180 anys de tradició a Espanya,
ha anat creant una percepció de la nostra professió lligada a l’assignatura que impartim.
Ens presentem dient “Soc Maria, de Filosofia”. I si no es diu l’assignatura, darrere
del nom, els companys la pregunten immediatament. I aixı́ queda un professor situat
en l’organització. Quan comuniques l’assignatura, s’engega un conjunt de prejudicis,
actituds, creences, evocacions, relacionades amb la percepció que l’interlocutor té d’ella.
I quedes classificat en el claustre.
Una de les creences, entre tantes, lligades a la construcció de la percepció professional,
és que funcionem com a transmissors de coneixements, coneixements que ha dissenyat un
ens superior, això que anomenem l’Administració, que abans s’anomenava qüestionari, i
que, posteriorment, s’ha anat anomenant temari, programa i currı́culum.
Per a facilitar la transmissió, es va inventar un artefacte anomenat llibre de text que
cosifica els continguts, de manera que filosofia, matemàtiques o biologia queden reduı̈des,
encara ara, al que explica el llibre de text corresponent.
Cosificar el coneixement facilita la selecció de l’alumnat. Seleccionar l’alumnat –sobretot
a través de l’examen omnipresent– és una altra de les atribucions històriques de l’ensenyament secundari en un sistema, primer elitista, i després, tecnocràtic de masses.
En aquest sistema de lògica selectiva, on la transmissió del coneixement és d’inspiració
taylorista, un professor és fàcilment explotable i substituı̈ble. I, per tant, barat. Especialment, determinades categories de professorat. I especialment en la xarxa concertada, però
també, cada vegada més, en la pública, un sol professor pot donar tres o quatre matèries
durant un munt d’hores setmanals. No importa que dissenye o no bones pràctiques. Amb
un llibre de text, pot fer front a eixes assignatures variades. De 8:00 a 8:55 ensenya Anglés
en 1r; de 8:55 a 9:50 Castellà en 2n, etc.
Quan entra a l’aula corresponent, demana als alumnes que vagen a la pàgina X, exercici
Y. I aixı́ continua la jornada. Finalment, passa exàmens normalment reproductius i
difı́cilment pot avaluar profunditats. I acı́ acaba el seu paper. En este context, aquest
tipus de professor és fàcilment substituı̈ble. I, per tant, els empresaris o el sistema públic
pot jugar a la baixa amb els salaris. Sempre trobaran un altre professor que farà el mateix
i cobre més barat, o no qüestionarà les baixades de salari.
Quan treballem amb temps, i som responsables de dissenyar tasques riques que porten a
un objecte, no som tan fàcilment substituı̈bles. Cada grup i cada curs esdevenen únics
per l’acció magistral del professor. La profunditat en l’aprenentatge que provoquem
en l’alumnat és producte d’una combinació de decisions tècniques, relacionades amb els
continguts de les matèries que ensenyem, i una part artı́stica, relacionada amb la capacitat
de dissenyar i redissenyar la pràctica en funció de la informació i el feedback que trobem
en la mateixa pràctica.
Per aconseguir bones pràctiques, cal saber professional. En les classes de 55’ tenim poc
de marge per redefinir pràctiques. Uns grups d’alumnes són millors o pitjors, en funció
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| 10

de si s’adapten més o menys a la fórmula tradicional que els podem oferir. Però amb
classes llargues, i sense els lı́mits disciplinars, podem construir una àmplia ganmma de
pràctiques. Per això, com déiem, calen professors que aprenguen de la seua pràctica i
puguen reflexionar-hi en companyia d’altres professors. La professió de professor pren
sentit quan aquest saber professional construı̈t es fa públic. Haurı́em de preguntar-nos
per què els professors participem tan poc, tenim tan poca veu, en les discussions sobre
les decisions relatives al sistema educatiu.
h) Implicacions per a la formació inicial i continuada del professorat: Quan un centre
s’organitza per àmbits i comencen a canviar les dinàmiques de treball entre el professorat,
cal aprofitar els actuals PAF per establir seminaris o grups de formació que donen suport
institucional a la col·laboració entre el professorat. Aquests grups de treball reconeguts
per l’administració en cada centre poden ser la base de la creació del fons de material i
procediments de treball en els projectes.
De tota manera, la nova regulació dels àmbits en 2020 estableix nous mecanismes de
formació especı́fics.
Respecte a la formació inicial, el plantejament del Màster en Professorat de Secundària
s’ha de revisar completament.

4

Els canvis culturals en un centre que s’organitza per àmbits

Quan es proposa una mesura com integrar assignatures i ampliar temps de treball, reduint aixı́,
la quantitat de professors referents per a l’alumnat, es posen de manifest un seguit de creences
i prejudicis, conformats per l’organització decimonònica, que afecten les relacions en el centre.
De tota manera, ajuda a disminuir les tensions, si n’hi ha, el fet que siga l’administració qui,
via normativa, impose els canvis. D’acord amb l’experiència d’alguns centres, adquirida en
temps en què qualsevol canvi en l’organització tradicional, encara que legal, implicava noves
dinàmiques, els fenòmens que es produı̈ren quan l’institut s’organitzà per àmbits en 1r i 2n
d’ESO varen ser, entre d’altres, els següents:
a) Professors que rebutgen treballar-hi. Són professors que es neguen a treballar en una
organització diferent a l’establerta des del segle xix. D’acord amb esta mentalitat, posen
el seu interés particular per damunt de les decisions dels òrgans de govern del centre.
I, davant d’aquesta actitud, les direccions encara tenen pocs mecanismes per integrar
aquests professors en projectes que s’aparten de la norma tradicional. Per tant, l’eixida
habitual sol ser facilitar que treballen en cursos on no es treballa per àmbits.
b) Professors que rebutgen treballar amb una parella determinada. La consideració de les
relacions personals és fonamental quan analitzem el funcionament de les organitzacions.
Convé, per tant, deixar cert grau de llibertat, sobretot quan s’enceta el projecte, perquè
cada professor busque la seua parella pedagògica. Abans de lliurar als departaments la
plantilla per a l’elecció de cursos a impartir, convé conformar les parelles que impartiran
els àmbits i comunicar-ho als departaments. A més, també convé que les parelles siguen
recı́proques, és a dir, si en un grup, la professora A té totes les hores de l’àmbit i la B
només una part, convé que, en un altre grup, la B tinga totes les hores, mentre que la A
només una part. D’aquesta manera, es facilita la compenetració de la parella i l’intercanvi
de papers i coneixements.

COM ENSENYAR EN UN ÀMBIT
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De tota manera, la negació absoluta a treballar amb una determinada persona no és
gens habitual. Si ocorre, deu ser un sı́mptoma d’algun problema més profund que ha
d’investigar i solventar la direcció i, en el seu cas, la inspecció.
c) Professors entusiastes. Són els que fan avançar els canvis en l’organització i actuen com
a impulsors del projecte. Convé reconéixer el seu treball.
d) Configuració progressiva de l’equip d’àmbits. Conforme avança el curs i els cursos,
l’experiència acumulada pel professorat lligat als àmbits augmenta, pren matisos i es
sistematitza en materials i documents. Convé, per tant, que els equips d’àmbit creen
carpetes de treball compartides en plataformes com moodle, on s’acumulen de forma organitzada les tasques, els documents, els materials que van produint professors i alumnes,
de manera que altres professors puguen fer-ne ús. Fixem-nos que, davant de l’individualisme tradicional, treballar en àmbits impulsa la cooperació del professorat, cooperació
que es percep com a necessària perquè avance el projecte.
Quan s’ha establert un cos de materials organitzats, és més fàcil que el professorat nou
en el centre, o sense experiència en àmbits, puga incorporar-se a l’equip.
En un institut on s’han establert els àmbits, es perceben dos maneres de treballar, amb
dues lògiques: la tradicional i la cooperativa, que són producte de les dues organitzacions.
e) Professors que fan resistència passiva. Una vegada establerts els àmbits i les parelles i
equips de treball corresponent, de vegades, apareixen resistències que van frenant l’evolució del projecte. Es tracta de professors que pretenen treballar dins dels àmbits igual que
es treballa en una assignatura. Hem vist casos de professors que, si la sessió és de dues
hores, exigeixen ensenyar la “seua” assignatura la primera hora i seure al final de la classe
com a espectador, durant la segona hora, mentres la seua companya fa la “seua” classe. Evidentment, aquesta és una perversió de l’organització, ja que s’espera que ambdós
professors treballen proactivament tot el temps, assumint els papers que, prèviament han
acordat, però sempre col·laborant, independentment del contingut que es treballe en la
sessió de dues hores.
Aquest tipus d’actuació es contraresta, en moltes ocasions, amb la configuració de les
parelles recı́proques que explicàvem en l’apartat b).
f) Acostament progressiu en parelles no prefigurades. De vegades, cal formar parelles
amb professors que no s’han buscat, per substitucions, interinatges, etc. El que observem
en aquests casos és, si l’actitud dels professors és proactiva, com s’espera d’un professor,
un acostament progressiu en les formes de treballar dels dos o més professors implicats.
Les tasques comunes en el desenvolupament de projectes creen equip ràpidament.
g) Augment progressiu de la motivació. El professorat, en general, no està acostumat a
crear materials, fruit de l’experiència en comú amb altres professors. Aconseguir crear un
corpus de material que s’eixampla i agafa diferents matisos en funció del professorat que
l’usa, és una experiència molt gratificant, perquè fa abandonar al professor el paper de
mer transmissor de coneixement per passar a ser una figura que potencia els seus alumnes.
Les classes funcionen com un lloc de treball real, amb una finalitat. Eixir de classe, tenint
clar en quin punt del treball es troba cada alumne i quina necessitat té, dona sentit al
treball del professor. Pocs professors deixen de sentir-se orgullosos del seu treball quan
treballen en companyia d’altres companys per aconseguir un producte visible.
h) Què resolen i què no resolen els àmbits? L’organització per àmbits per a tot l’alumnat
en 1r ESO és una intervenció molt humil, donada la complexitat del sistema educatiu que,
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d’entrada, considerem com un camp de batalla d’ideologies, poders inestables i interessos
polı́tics i econòmics.
Evidentment, l’organització en àmbits no intervé en la segregació del sistema educatiu en
una triple xarxa de centres públics, privats subvencionats i privats. Aquesta triple xarxa
converteix els centres públics en receptors de tota la població, mentre que els centres de
les altres xarxes es permeten seleccionar l’alumnat. Com a conseqüència, l’anomenada
“diversitat” es troba, sobretot, en els centres públics. Per tant, el sector de població
–aquell al voltant del 30% que no acaba els estudis obligatoris– més oposat al sistema
educatiu, que en moltes ocasions expressa la seua oposició a través de l’absentisme o el
trencament de les normes bàsiques de convivència, se sol trobar en els centres públics.
En els centres privats, l’oposició de l’alumnat i el conflicte subsegüent s’expressa també
a través d’altres formes, que no analitzarem acı́.
Per tant, encara que treballem en àmbits, continuarà havent-hi absentisme allà on ja
existia absentisme estructural i continuarà havent-hi alumnat que expressa explı́citament
la seua oposició al sistema educatiu actual. Sı́ que és veritat, que, com que hi ha treball
en equip del professorat i menys alumnes al càrrec, els professors disposen de més temps
per tindre una relació més estreta amb les famı́lies i això soluciona una part dels casos.
Tampoc no es resol amb els àmbits, per exemple, la manca de formació inicial (i continuada) del professorat, ni la manca de compromı́s d’una petita part del professorat amb la
seua professió, ni la burocratització i tecnificació (moltes vegades inútil i distorsionadora
de la realitat) del treball dels docents.
Però, quan un centre comença a organitzar-se per àmbits, encara que el canvi es produı̈sca
només en 1r ESO, es fomenten discussions, normalment marginals en els centres, que
poden tindre grans repercussions.
• Necessàriament ens plantegem quin és el coneixement rellevant per al nostre alumnat: l’aprenentatge escolar no s’ha de subordinar als interessos de l’alumnat, perquè
l’interés és subjectiu, sinó que ha de generar aquest interés, a través de continguts
que també ens interessen als professors. Difı́cilment puc ensenyar allò que no té
interés per a mi. Aquesta mena de reflexions ocupa les reunions dels equips de
professors que treballen en àmbits: L’interés és aprendre ortografia o comunicar-me
eficientment en diferents registres? He d’estudiar les civilitzacions passades o els
problemes actuals amb l’ajuda de les civilitzacions passades? etc.
• Com a conseqüència, quin ciutadà hem de formar?
• La discussió sobre els materials i les polı́tiques de creació i difusió. És Xarxa llibres
la millor opció, o hem de gastar els diners públics en altres materials diferents al
llibre de text?
• Quines tasques produeixen més comprensió i com les dissenyem?
• Quin sentit té avaluar el treball de l’alumnat amb una nota?
• Com dialoguem amb l’administració per forçar canvis en l’organització dels centres: el sentit dels departaments, les infinites comissions inoperants, el paper de les
famı́lies, etc.
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VALENCIÀ

CASTELLÀ

• Categories gramaticals

CONTINGUTS

COM ENSENYAR EN UN ÀMBIT

Narració, lírica i teatre: anàlisi
La literatura d’idees: aforismes
Lectura d’obres literàries
Contextualització i comparació
Evolució temes i personatges
Connexió amb altres arts
Dramatització de textos
Foment lector
Selecció autònoma de lectures
Treballs creatius/ d’investigació
Creació d’un portfolio de lectura

• Lectura Gª Hª CC Arts

llengües de l’estat Gª Hª

• Realitat plurilingüe: conéixer altres

(Constitució, formació, préstecs relació
Aplicable a totes les d’igualtat/semblança)
assignatures:
• Adequació, coherència i cohesió

• Lèxic:

• Sintaxi: iniciació
(sintagmes, s/pred, compl. Pred.)

• Signes ortogràfics:
(abecedari, grafemes, dígrafs, accentuació,
apòstrof, majúscules, signes puntuació)

Relacionada amb apartats anteriors ↑

TIC

Selecció i tractament d’informació
Treball per projectes
Treball cooperatiu i valors associats
Autoavaluació i coavaluació

•
•
•
•

• ORAL Narratiu i descriptiu
• Interacció en contextos reals
• ESCRIT Narratiu, descriptiu,
instructiu, expositiu, argumentatiu

METODOLOGIA

TIPOLOGIES
TEXTUALS
&
HABILITATS*
*comprensió i
producció

1r ESO
HISTÒRIA

BIOLOGIA & GEOLOGIA

BIODIVERSITAT Gª

RELLEU TERRESTRE: EVOLUCIÓ
Agents geològics externs i interns

LA TERRA EN L’UNIVERS
Tec Gª H
• Univers/Sist. solar/Terra
• Representació de l’univers
• Observació del firmament
• Geosfera, atmosfera, hidrosfera
composició i materials

Pensar com a científics:
• Metodologia científica.
• L’experimentació en B&G
• Identificació i plantejament de problemes:
formular hipòtesis, contrastar-les i posar-les
a prova a través de l’experimentació.
• Projectes científics

• Ús de llenguatge científic i de vocabulari
específic (informes).
• Comprendre dades i informació
• Comunicació. Discussió raonada i
argumentada sobre problemes de caràcter
científic. Elaborar informes.

El temps històric: marcs cronològics
L’arqueologia com a font d’informació.
Paleolític: el procés d’hominització. El foc i
el llenguatge
Neolític: revolució agrària i expansió
La història antiga:
Les primeres religions, innovacions
tecnològiques: l’escriptura, la roda.
El món clàssic, Grècia
El món clàssic, Roma

Classificació i identificació d’exemplars de
plantes i animals significatius d’ecosistemes
pròxims. Valoració de la biodiversitat i de la
necessitat de la seua conservació.

Observar i descriure organismes
Classificació dels éssers vius.
Característiques dels cinc regnes d'éssers
vius: animal, vegetal. monera, protista i
fongs.

Rebuig d’activitats contaminants. Pautes
Els recursos del medi: aprofitament Impacte personals i col·lectives per a evitar el
consum excessiu i la contaminació. Valoració
mediambiental i paisatgístic.
de la biodiversitat.
Actitud crítica sobre el medi ambient.
Noció de desenrotllament sostenible.
L’ésser viu com a sistema
Els espais protegits a la CV
Funcions vitals
Diversitat éssers vius
HISTÒRIA CC Arts Lit Tec

L’ESPAI HUMÀ CC

El MEDI FíSIC CC
•
• La Terra: habitabilitat, situació,
moviments, representació.
• Cartografia i interpretació de sistemes
d’informació geogràfica.
• El Medi físic + espais naturals
• Els Riscos Naturals a la CV

Relacionada amb apartats anteriors ↑

Pensar com a geògrafs i historiadors
• Selecció i tractament d’informació
• Treball col·laboratiu i valors associats
• Estratègies per a definir problemes i
formular hipòtesis sobre canvis socials i
espacials. Aportar solucions a problemes
històrics i geogràfics.
• Autoavaluació

• Habilitats comunicatives
• Comprensió i producció oral i escrita

MATEMÀTIQUES
Competència comunicativa
Propietats textuals
Vocabulari específic
Precisió en l’ús del lleng. matemàtic
Ort.i gram. del llenguatge matemàtic

ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
Aplicable a totes les assignatures:
Població i individu. Mostra. Variable
Taules d’organització de dades.
Freqüència: absoluta i relativa.
Diagrames de barres i de sectors.
Polígons de freqüència.
Resolució de problemes senzills
Freqüència relativa i probabilitat.
Regla de Laplace.

Representació i identificació de punts en un
sistema d’eixos coordenats.
Concepte de funció.
Variable dependent i independent.
Formes de presentació
Creixement i decreixement de funció.
Problemes senzills amb funcions.

FUNCIONS

Elements de la geometria del pla.
Figures planes elementals: triangle, quadrat,
figures poligonals.
Construccions geomètriques
Càlcul d’àrees i perímetres
Problemes geomètrics senzills.
Produccions culturals i artístiques on
apareguen elements estudiats.Arts

GEOMETRIA

NOMBRE I ÁLGEBRA
Tipus de nombres. Divisibilitat
Fraccions equivalents.
Operacions amb nombres enters, decimals i
fraccions.
Potències de nombres enters
Quadrats perfectes. Arrels quadrades.
Iniciació al llenguatge algebraic.
Resolució d’equacions senzilles.

Relacionada amb apartats anteriors ↑

Pensar com a matemàtics
• Selecció i tractament d’informació
• Estratègies de resolució de problemes:
planificació, assaig-error. Descomposició en
problemes senzills. Comprovació del resultat.
• Estratègies per al càlcul
• Aprenentatge cooperatiu i valors associats
• Autoavaluació

•
•
•
•
•

(INFORMÀTICA )
Maquinari i programari:
Realització, formatat senzill i impressió de
documents de text.
presentacions multimèdia.

TIC

Tipus d’estructures.
Triangulació.
Tipus d’esforços i aplicacions.

BLOC 3. ESTRUCTURES I MECANISMES

Materials d’ús tècnic: fusta i materials de
construcció.
Obtenció i classificació, relació entre les
propietats. Tècniques de manipulació i
mecanització.
Maneig de màquines i ferramentes per a
treballar la fusta.
Normes de seguretat i salut.

MATERIALS D’ÚS TÈCNIC CC

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
TECNOLÒGICS.
Anàlisi morfològica i funcional d’objectes
tecnològics.
Normes de seguretat de l’aula taller.
Disseny d’un prototip que done solució a un
problema tècnic.
Selecció de recursos materials i
organitzatius amb criteris d’economia,
seguretat i respecte al medi ambient.
Construcció i avaluació de prototips.
Criteris de normalització.

Relacionada amb apartats anteriors ↑

Pensar com a tecnòlegs
• Selecció i tractament d’informació
• Documentació per a planificar un projecte
• Croquis i esbossos com a informació
d’objectes de l’entorn escolar.
• Aprenentatge cooperatiu

• Competència comunicativa
• Propietats textuals
• Descripció fases projecte

TECNOLOGIA

Manel Villar Porta

5
Currı́culum compartit
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6

La dinàmica de l’aula: el treball cooperatiu i els projectes
de treball

El treball cooperatiu és un dels continguts que ens marca la legislació que cal treballar amb
l’alumnat. A més, cada vegada més professorat entén que la lògica l’ha de portar per aquest
camı́, atés que entenem que treballar d’aquesta manera facilitarà a l’alumnat de cara el seu
futur professional/laboral. Cada vegada més feines les formen equips de treball interdisciplinars
que cooperen per obtenir millors resultats. Un exemple és el que hem comentat anteriorment,
el treballar en àmbits facilita i determina la coordinació entre el professorat i això el porta a
cooperar. Per tant, quan parlem de treball cooperatiu ens adonem que els primers que hem
d’aprendre a cooperar som el professorat. I posar el professorat en aquesta nova realitat el
porta a veure que la cooperació no és formar un grup de gent i asseure-la junta, la cooperació
cal treballar-la perquè existisca, si no et trobaràs amb gent junta que treballa individualment.
Això mateix passa amb l’alumnat. Tot el
professorat reconeix que quan a classe encarrega un treball en equip, sovint sempre hi ha
queixes del tipus: “Jo amb esta companya no
vull anar perquè mai fa res; jo vull anar amb
ell; la nota serà la mateixa?, però si ella no
ha fet res. . . ; al final he hagut d’endur-me el
treball a casa i acabar-lo jo sol, perquè no ens
hi posavem d’acord.” Aquestes frases o similars les haurem escoltat alguna vegada quan
hem organitzat treball en equip, sabem que alguna cosa no funciona en aquesta manera de
gestionar-ho. Per això tant per al treball en
àmbits com per a quan treballem en altres assignatures és el professorat el que ha de gestionar la cooperació igual que ho fa amb altres

continguts.
Tradicionalment, el sistema ha centrat el
procés d’ensenyament-aprenentatge en la individualitat i la competició, quan en realitat el
mateix sistema també ens demana entendre l’educació com un fenomen social i per això és
fonamental incorporar tècniques que fomenten
la cooperació per tal de corregir aquesta incongruència educativa.
Des de la Llei 14/1970 de 4 d’agost General d’Educació que introduı́ per primera vegada
el treball en grups, s’ha anat perfeccionant el
treball cooperatiu i reflexionant sobre els errors
més freqüents que se solen cometre:

• No preparar a l’alumnat per al treball cooperatiu donant per descomptat que han de
saber com fer-lo, per art de màgia.
• Tamany del grup massa gran.
• No gestionar la formació dels grups, deixant-ho a l’elecció de l’alumnat.
• No ensenyar a l’alumnat les estratègies d’interacció apropiades, no fer activitats cooperatives amb suficient freqüència per tal que l’alumnat desenvolupe habilitats.
• No considerar el producte final com un objectiu de grup.
• No donar importància al poder de les relacions positives entre companys per tal d’aconseguir els objectius del projecte.
• No supervisar els grups amb atenció durant les sessions de treball.
• Donar notes col·lectives freqüentment.

COM ENSENYAR EN UN ÀMBIT
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Per tal de subsanar aquests errors en el major grau possible, el docent cal que es forme i
s’entrene en aprenentatge cooperatiu i seguesca unes pautes que li garantesquen l’èxit en la
implantació d’aquest mètode de treball. D’aquesta manera, destaquen una sèrie de fases que
cal seguir en la implantació del model.
1) L’agrupació de l’alumnat. Hem de definir amb quins grups treballarem. Per a això, el
docent ha de prendre una sèrie de decisions sobre sis aspectes:
• Heterogeneı̈tat davant homogeneı̈tat.

• El nombre de membres del grup ha d’estar entre 3 i 5. Assenyalant que el grup de
4 és el més equilibrat.

• La durada d’un grup ha d’estar entre un mes i mig i el trimestre.
• La distribució de l’alumnat en el grup seguint el criteri d’heterogeneı̈tat: un alumne
capaç de donar ajuda, un més necessitat i dos que tenen unes capacitats mitjanes
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segons els criteris establerts. També s’hi poden barrejar amb altres criteris (gènere,
nivell d’integració, motivació, etc.).
• Una disposició de l’aula efectiva: la disposició d’espiga.
• La col·locació de l’alumnat dins del grup seguint la distribució de l’alumnat en grup:
l’alumne més capaç de prestar ajuda es col·loca en diagonal respecte a l’alumne més
necessitat.

2) El context de cooperació. Per cooperar cal crear un context de cooperació amb accions
que posen el treball conjunt al servei de l’aprenentatge. Per això, crearem unes normes
consensuades i uns rols que contribuiran a l’autogestió dels grups. Aquest context de
cooperació es treballarà des de la tutoria, i des dels dos àmbits de forma conjunta perquè
siguen normes i rols que des de l’inici queden establerts. És important que la resta
d’assignatures que no es troben dins de l’àmbit també les seguesquen per donar coherència
al missatge.
Com a exemple, es pot consensuar amb la classe aquests passos per aconseguir silenci
després que el professorat faça un senyal de silenci prèviament acordat amb l’alumnat.
1) Alce la mà.
2) Estic en silenci.
3) Em prepare per escoltar.
4) Em centre totalment en el professorat.
5) Faig la senyal als altres companys que no s’han adonat.

COM ENSENYAR EN UN ÀMBIT
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I podem penjar en classe un cartell com aquest.

3) Disseny de tasques cooperatives. En el disseny de les tasques és fonamental perquè es
done una bona cooperació que tot l’alumnat puga participar d’una manera equilibrada,
que hi haja compromı́s i responsabilitat individual i interdependència positiva.
La millor manera de veure-ho és amb un exemple.
Una bona manera de començar a programar tasques que impliquen cooperació pot ser
la tutoria perquè permet treballar-les sense contingut acadèmic i fer que l’alumnat s’hi
familiartize per a després aplicar-les ja amb contingut acadèmic ja siga en un àmbit o en
una assignatura especı́fica.
4) Programar seqüències didàctiques i projectes. A més de dissenyar tasques cooperatives
el pas important és programar en aquesta lı́nia. Per això, el docent després de provar
el disseny de tasques cooperatives i que l’alumnat s’haja familiaritzat amb elles se sent
segur per a programar una seqüència didàctica o un projecte de forma cooperativa. Hi
ha diferents autors amb experiència en aquest camp que orienten a l’hora de programar
en aquesta lı́nia com són Pere Pujolàs, Spencer Kagan amb les anomenades estructures
simples o Elliot Aronson amb estructures més complexes com els grups d’experts.
5) Avaluació de la cooperació. Per tal d’avaluar la competència per a cooperar de l’alumnat, disposem d’una sèrie d’instruments com són el fulls de seguiment o les rúbriques.
Amb aquests instruments es poden valorar les destreses bàsiques en una situació d’aprenentatge cooperatiu. D’aquesta manera, s’avaluaran habilitats com la disposició per a
demanar ajuda, la gestió dels torns de paraula o el respecte a les opinions dels companys.
També es promourà l’autoavaluació grupal per part de l’alumnat per tal d’incorporar-lo
com a agent avaluador de la seua pròpia pràctica cooperativa, És molt enriquidor que un
company valore el grau d’ajuda que li ha proporcionat l’equip o el que ell/a ha proporcionat.
6) Els projectes de treball. Els projectes de treball són l’eix de referència als àmbits ja
que l’agrupació de diferents matèries en àmbits permet l’estructura per desenvolupar
projectes interdisciplinaris. Cal tenir en compte que el treball per projectes es caracteritza
pel fet que els continguts estan integrats, no fragmentats per àrees de coneixement, ja
que es tracta d’un treball interdisciplinari. Pel que fa a les activitats que configuren els
projectes, aquestes estan centrades en la recerca, en la investigació, en el plantejament
de preguntes o problemes en funció d’un producte final que pot tindre formes diverses:
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una exposició, un dossier, un bloc, una presentació audiovisual, una representació teatral,
un objecte, un servei, etc. En aquest sentit, les tasques estan contextualitzades; és a
dir, es basen en contextos reals o que podrien ser-ho i, a més, té tanta importància el
procés de treball centrat en les competències com el resultat final. Aquesta manera de
plantejar l’assoliment de l’aprenentatge augmenta la motivació de l’alumnat i fomenta
la seua autonomia, alhora que permet atendre la diversitat a partir de l’agrupament en
equips, de la selecció de materials, recursos i activitats o en l’atenció individualitzada.
Els projectes de treball es planifiquen en lı́nies generals durant el mes de juliol i principis
de setembre i van desenvolupant-se durant tot el curs a les sessions de coordinació que
cada àmbit té assignades. Aquestes sessions de coordinació es realitzen setmanalment
per àmbit i per nivells i en elles es reflexiona sobre l’evolució dels projectes a cada curs.
Habitualment es dissenya un projecte per trimestre, com a mı́nim, per cada àmbit. Això
fa que l’alumnat en finalitzar el primer curs de l’ESO haja desenvolupat com a mı́nim sis
projectes, tres de l’àmbit sociolingüı́stic i tres del cientı́fic.

7

La col·laboració del professorat dels àmbits i la importància
dels agents externs en els àmbits: voluntaris, especialistes
dels temes objecte d’estudi. . .

Els dos professors –d’especialitats diferents– treballen en col·laboració continuada. El PT només
trau l’alumnat de l’aula excepcionalment, quan ha d’explicar algun contingut que costa d’entendre. Habitualment, els alumnes amb ACIS treballen dins l’aula fent el tipus d’activitat
adequada als seus coneixements i sempre en col·laboració amb la resta de l’alumnat.
L’aula ha d’estar equipada amb armaris i
tota classe de materials que faciliten l’estudi:
enciclopèdies, llibres de text, monogràfies i material fungible. A més, cal equipar l’institut
amb wifi, la qual cosa facilita que els alumnes
connecten les seues pissarretes digitals a Internet. Això descarrega l’ús intensiu de l’aula
d’informàtica.
Les parets convé que estiguen plenes de recursos: principalment, plafons de normes gramaticals o operacions matemàtiques, per a una
consulta ràpida, elaborades per l’ alumnat,
normes de presentació de documents i mapes.
Els treballs de recerca que, com hem vist,
ocupen molt de temps, són guiats pels dos professors alhora. El PT assessora especialment
els alumnes amb ACIS i d’altres que requereixen atenció especial. La direcció de la classe
passa d’un professor a l’altre, o al PT, en funció de la naturalesa dels continguts. El professor que no dirigeix, atén l’alumnat de manera
personalitzada o està a disposició del professor
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que dirigeix.
A més, es requereix la participació de voluntaris –pares i mares, alumnes de la Universitat Popular, estudiants, exalumnes, etc.–
en determinades activitats, especialment grups
interactius o activitats que requereixen atenció
especial d’un adult. També convé convidar especialistes, experts en els temes que es desenvolupen, almenys una vegada al trimestre, perquè pronuncien conferències o se sotmeten a
entrevistes. Resulten un recurs especialment
enriquidor.
La participació dels pares i d’altres persones ajuda a crear un clima de participació
ciutadana en la tasca educativa. En el barri, les famı́lies saben que són benvingudes a
les activitats quotidianes perquè les classes estan obertes als pares que hi vulguen participar qualsevol dia, simplement comunicant-ho
prèviament.
Cal esmentar també la participació dels
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alumnes del Màster de Professorat de Secundària de la Universitat de València, o del
pàcticum de carreres com Educació Social, Pedagogia, Magisteri o Psicologia, que actuen

8

com a professors des del primer dia que comencen les seues pràctiques. Per altra banda,
els seus TFM solen servir com a element per a
l’avaluació de les nostres pràctiques.

Cercles de lectura

8.1

Què són?

Són una dinàmica cooperativa de construcció del coneixement a partir de tot tipus de textos
(escrits, orals o audiovisuals) i també d’experiències (activitats extraescolars). Són aplicables
a totes les assignatures.
El seu origen està en la identificació de l’alfabetització com a competència comunicativa,
és a dir, la llengua, no tant com a codi que
cal estudiar, sinó com a eina de coneixement
a partir de la qual entendre el món i gestionar els reptes que ens planteja. Per a fer-ho,
els Cercles treballen totes les habilitats comunicatives de manera integral: llegim o escoltem per a escriure, escrivim per a exposar

oralment i escoltem les opinions del grup per
a millorar la nostra proposta escrita inicial. A
més, ho fem interactuant i mediant durant tot
el procés. La clau per garantir-ne l’èxit és escollir una lectura, un producte audiovisual o
una experiència que puga implicar emocionalment l’alumnat i a partir de la qual, debatre.
Els principals avantatges d’aquesta dinàmica,
són:

• Comprensió (escrita i oral) intensiva.
• Relectura i reflexió compartida sobre allò escoltat/llegit.
• Desenvolupament de l’oralitat en contextos d’ús real.
• Foment de l’hàbit lector.
• Dinàmica inclusiva.
• Ús de funcions cognitives superiors.

8.2

Els Cercles i els rols

Els Cercles de Lectura prenen la forma de tertúlia organitzada mitjançant rols o perfils. Els rols
inclouen tasques d’allò més variades que impliquen la recerca i selecció d’informació, la sı́ntesi,
l’argumentació i contraargumentació, la connexió amb la realitat interna (vivències personals)
i externa (entorn, actualitat) o l’ampliació de vocabulari, entre d’altres.
Per a garantir que tot alumnat realitza to- també podem programar diferents sessions de
tes les tasques, els rols són rotatoris. A més de Cercles per a un sol llibre de lectura, dividintplanificar diverses lectures, documentals, etc., lo en parts.
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1a Sessió

2a Sessió

3a Sessió

4a Sessió

5a Sessió

6a Sessió

Noms

Noms

Noms

Noms

Noms

Noms

Data
Text
Rol
Moderació
Sı́ntesi
Passatges
Agent espaitemporal
Connexió

Els rols són flexibles i acumulables. Es poden programar diferents rols, redefinir les funcions
de cada rol, acumular-los en un mateix alumne o inventar-ne de nous, depenent de la temàtica
i del text o experiència escollida. En tot cas, els més habituals són els següents:

Rols

Tasques

Moderació

• Dinamitza el debat, gestiona els torns de paraula i la informació.
• Vetla per un diàleg igualitari i respectuós.

Sı́ntesi

• Proposa un resum del text i en destaca les idees més importants.
• Millora el seu resum amb les aportacions del grup.

Passatgista

• Escull dos passatges del text, explica, i els titula.
• Llança una pregunta oberta al grup per cada passatge escollit.
• Incorpora altres passatges proposats pel grup.

Connexió

• Connecta el text amb qualsevol coneixement previ (vivències personals, vida
quotidiana, actualitat, història, literatura, cine, etc.) i n’explica les raons.
• Incorpora altres connexions, a proposta del grup.

Investigació
(amb mòbil)

• Investiga qualsevol aspecte de la lectura que considere interessant (autor,
espai, paı́s, fets esmentats, etc.).
• A disposició del grup si volen investigar qualsevol aspecte de la lectura.

Viatgers
Espai-Temporals

• Analitza la importància del temps i l’espai en el text. Fa plànols/lı́nies
temporals.
• Recull les aportacions de la resta del grup.

Enriquiment
Lingüı́stic i
Vocabulari

• Recull el vocabulari més interessant del text i del debat.
• Connecta amb els continguts de coneixement del codi i/o sociolingüı́stica
(accentuació, morfosintaxi, geosinònims, etc.). Cerca exemples en el text.
• Recull les aportacions dels companys.

de
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8.3

Com s’organitzen els Cercles de Lectura? (Seqüenciació)

El text o experiència
Llegim el text, veiem el documental o vivim l’experiència (activitats extraescolars, per
exemple). És molt important:
• Escollir inputs que oferisquen la possibilitat de debatre i que permeten el contrast de
diverses visions i sensibilitats al voltant del tema escollit.
• No repartir rols fins que no hagen realitzat la primera lectura, visionat o experiència.
Altrament, l’assignació del rol determinaria la perspectiva del text o experiència.

Organització d’agrupaments i rols

Grups de 4–5 (Cooperatiu)

Gran grup (Tertúlia)

Grups cooperatius: la combinació de rols
que hem seleccionat es repeteix en cada grup
(quatre o cinc grups per classe). Recordem
que els rols són acumulables.

És una mena de tertúlia organitzada per rols
que es posen en comú (per exemple, en el
gran grup hi ha 4 sintetitzadors, 4 passatgistes, etc.).
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Desenvolupament de la dinàmica
Una vegada hem proveı̈t l’alumnat amb l’input i hem organitzat els agrupaments i els rols,
comencem la dinàmica.
1) Fitxa de rol: expressió escrita. Es pot substituir per un ı́ndex
de punts a tractar o es pot realitzar una fitxa amb bastida (activitats
concretes elaborades per a cada rol, com la de la il·lustració).

CONNECTOR
Nom:
Pàgines, de

Les opcions per a aquesta part de la dinàmica són les següents:

Data:

Llibre:
a

Pròxima sessió:

/

/

Pàgines, de

a

TASCA: El teu treball és connectar aquesta lectura amb tot allò que sabeu:l’actualitat, el dia a dia
de l’institut, la història, la vida personal i familiar, el racisme, etc. Per a completar la tasca necessites llegir el relat amb atenció. Busca un lloc tranquil i desconnecta el mòbil. Intenta imaginar visualment l’acció. Submergeix-te en la lectura. Rellegeix. Reflexiona. És el moment de connectar! No
oblides estar atent a tot allò que diu el grup. De segur que et donaran moltes idees!
Preguntes per connectar
Preguntes per connectar

Escric les connexions que se m’ocorren.

Reconeixes les actituds dels
personatges de la lectura en
persones reals del teu entorn?

• Treball individual: cada membre del grup treball la fitxa individualment.
• Grup d’especialistes: l’alumnat d’un mateix rol es desplaça a un
grup i el treballen conjuntament. Posteriorment, tornen al grup
de referència.

A quin col·lectiu actual et recorden els homes de la lluna? Qui
treballa els nostres camps?
On són les dones en aquest relat?
Com es tracta als vells?
Què té a veure Michael Jackson
amb l’home de la lluna?
Immigració dels anys 60
El pare tracta el protagonista de
manera violenta. El xiquet projecta aquesta violència sobre alguna persona o animal?
Repte! Relaciona aquests conceptes amb algun personatge, fet o espai de la lectura.
*Connecta aquests conceptes en el revers del foli. Recorre a l’investigador!

Memòria
Àfrica/origen/lluna

Moriscos
Darwin

Meteorit/pastera
Michael Jackson / pell

Redactar
Redacta un guió per a fer la teua exposició oral. Cada connexió que exposes ha de tindre un títol i
un parell d’idees clau. Exemple: «Les dones, guardianes de la memòria», «El silenci dels majors».
Recull altres connexions de les teues companyes i companys
Millora la teua proposta amb altres connexions que hagen establert les teues companyes i companys.

2) Tertúlia. El moderador comença trencant el gel amb preguntes genèriques i dona pas
a l’exposició oral dels diferents rols en un ordre concret, per a la qual cosa usaran la fitxa
com a guió indicatiu. Comencem sempre per la sı́ntesi i els passatges més importants, ja que,
d’aquesta manera, l’alumnat que no ha llegit el text, l’ha llegit de manera superficial o no ha
estat atent a l’audiovisual no queda exclòs de la dinàmica i se’n beneficia de la interacció oral
i del debat sobre les connexions realitzades.
Cada vegada que es realitza l’exposició d’un rol, la resta del grup l’analitza, el completa (en
la majoria dels rols, el grup ha de fer també una xicoteta part de les tasques) o fa aportacions
per a millorar-lo. Les millores s’anoten en la fitxa.
3) Posada en comú. Cada grup exposa un rol, esta vegada davant de tota la classe. La
resta de grups, sobretot els especialistes, opinen i fan aportacions. Les aportacions s’anoten i
cada alumne redacta una versió millorada de la fitxa amb les aportacions recollides durant el
procés.
4) Reflexió, autoavaluació i coavaluació. A més d’autoavaluar i coavaluar el treball del
grup, cada alumne ha de realitzar una gravació on resumeix les principals idees de cada rol
(sı́ntesi, passatge, connexions, etc.), reflexiona sobre què li ha aportat la dinàmica i opina sobre
el text, l’audiovisual o l’experiència. D’aquesta manera reforcem encara més l’oralitat.
5) Instruments d’avaluació. Els beneficis dels Cercles (comprensió i expressió escrita i
oral, foment lector, etc.) són més viables si els usem com una eina d’anàlisi i de construcció
del coneixement que forma part de la dinàmica d’aula. En tot cas, són avaluables i, fins i tot,
són una alternativa motivadora i enriquidora als “exàmens de lectura”. Avaluem els següents
instruments:
• Fitxa (primera versió i versió que recull les diferents aportacions).
• Observació del professorat durant la dinàmica.
• Autoavaluació i coavaluació.
• Àudio o vı́deo exposant els continguts dels rols i opinió crı́tica de l’input i la dinàmica.
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9
9.1

Tipus d’activitats i avaluació en àmbits
Tipus d’activitats

L’organització per assignatures provoca que, normalment, l’alumnat enfoque superficialment
el seu aprenentatge. Però, quan l’organització es realitza per àmbits, tenim l’oportunitat de
provocar-ne enfocaments profunds, per la simple causa que disposem de temps per a dissenyar
tasques enfocades a la comprensió. Aquest tipus de tasques són les que han de predominar
als àmbits quan volem que l’alumnat comprenga conceptes, qüestione actituds i aprenga a
desenvolupar alguns procediments. Les tasques més definides, de resultat predible i objectivable,
van més enfocades a l’aprenentatge de fets i procediments simples. El nostre disseny de tasques,
per tant, ha de constar d’una combinació d’ambdós tipus d’activitats, en funció de la naturalesa
del coneixement que volem facilitar. En el quadre següent, sintetitzem les caracterı́stiques de
les tasques enfocades a l’aprenentatge superficial i de les tasques enfocades a l’aprenentatge
profund.

Tipus
d’activitats

Procés de
realització

Resultat

Avaluació de
l’activitat

Exemple d’activitat

Enfocades
a
l’aprenentatge
superficial

Molt definit

Predible, objectivable

Fàcil.
Intervé
poc la subjectivitat del professor

•Omplir el buits d’un text
buidat prèviament.
•Memoritzar dades.

Enfocades
a
l’aprenentatge
profund

Poc
definit,
ambigu

Poc predible,
poc objectivable

Difı́cil. Intervé la
subjectivitat del
professor

•Construcció d’un relat
literari ambientat en el
segle xiii, a Parı́s.
•Elaboració d’un documentari sobre un tema
cientı́fic.
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Qualsevol activitat o tasca que dissenyem es trobarà, per tant, en algun punt del continu.
Tasques
enfocades a
aprenentatges
superficials

El disseny de les tasques pot centrar-se en
la consecució d’un producte final i, per tant,
pot formar part d’un treball per projectes (com
hem especificat al punt 6). D’aquesta manera,
totes les tasques del projecte van lligades tant
a la configuració del producte final com a l’aprenentatge en context dels continguts de les
assignatures que formen l’àmbit. A més a més,
totes tenen com a objectiu primordial l’assoliment de les competències clau, sempre integrades en el treball que es planteja a l’alumnat,
i estan plantejades per treballar una selecció
de continguts de les assignatures que formen
l’àmbit. Ara bé, no es tracta d’un conjunt de
tasques estàtiques, sinó més aviat de propostes
de treball que han d’adaptar-se sempre a les
necessitats que es detecten en cada grup-classe
i, per tant, poden canviar, variar o ampliar-se
a criteri del professorat.

Tasques
enfocades a
aprenentatges
profunds

suport material els diversos llibres de text de
referència aixı́ com tota una sèrie de documentals, conferències i/o articles especialitzats en
el tema objecte d’estudi. A l’hora de dissenyar les tasques el professorat té en compte la
potenciació de les destreses lingüı́stiques i comunicatives dels estudiants, aixı́ com les particularitats de l’alumnat que forma cada grupclasse. Per això, les tasques es creen amb la
cooperació del PT i sempre s’afegeixen tasques
voluntàries per a aquells alumnes que volen
ampliar els coneixements sobre el tema tractat.
A més, paral·lelament al treball del projecte,
determinades assignatures com anglés, dibuix,
informàtica, música, tecnologia o valors treballen alguns aspectes relacionats amb el projecte.

Acı́ teniu un exemple de continguts integrats en un àmbit sociolingüı́stic que agrupa les
Les tasques són de creació pròpia, és a dir, assignatures de Valencià, Castellà i Història,
estan dissenyades i pensades pel grup de pro- desenvolupats per assignatures i per blocs.
fessorat que treballa als àmbits i tenen com a

9.2

Modes i instruments d’avaluació

Avaluació del procés
La metodologia de treball més adequada per tal de construir coneixement des de la pràctica és
la que es coneix com a recerca en l’acció. Aquesta metodologia ja compta amb certa tradició
en la recerca educativa al nostre paı́s.
La recerca en l’acció és un terme encunyat
i desenvolupat per Kurt Lewin en diferents recerques (Lewin, 1973). Actualment s’utilitza
amb diversos enfocaments i perspectives, dependent de la temàtica que s’aborda. Suposa
entendre l’ensenyança com un procés d’investigació, un procés de contı́nua recerca.

de les experiències que es realitzen, com un
element essencial del que constitueix la pròpia
activitat educativa.

Els problemes guien l’acció, però el més important en la investigació –acció és l’exploració reflexiva que el professional fa de la seua pràctica, no tant per la seua contribució
Comporta entendre l’ofici docent, integrant a la resolució de problemes, com per la seua
la reflexió i el treball intel·lectual en l’anàlisi capacitat perquè cada professional reflexione
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sobre la seua pròpia pràctica, la planifique i siga capaç d’introduir millores progressives. En
general, la recerca en l’acció cooperativa constitueix una via de reflexió sistemàtica sobre la

pràctica a fi d’optimitzar els processos d’ensenyança–aprenentatge. Es caracteritza entre
altres qüestions per ser un procés que com assenyalen Kemmis i MacTaggart (1988):

• Es construeix des de i per a la pràctica.
• Pretén millorar la pràctica a través de la seua transformació, alhora que procura comprendre-la.
• Demanda la participació dels subjectes en la millora de les seues pròpies pràctiques.
• Exigeix una actuació grupal per la qual els subjectes implicats col·laboren coordinadament
en totes les fases del procés d’investigació.
• Implica la realització d’anàlisi crı́tica de les situacions.
• Es configura com una espiral de cicles de planificació, acció, observació i reflexió.
• No es pot reduir a l’aula, perquè la pràctica docent tampoc està limitada ni reduı̈da a ella.
Investigar ens porta a canviar la forma d’entendre la pràctica: què donem per assolit, què
qüestionem, què ens pareix natural o inevitable (o per damunt de les nostres possibilitats
o responsabilitats), i què ens pareix discutible i necessari transformar, i en què ens sentim
compromesos.
• És una forma per la qual el professorat pot reconstruir el seu coneixement professional
com a part del procés de constitució de discursos públics units a la pràctica, i els seus
problemes i necessitats.
• No pot ser mai una tasca individual. Ha de ser, al contrari, un treball cooperatiu. Qualsevol tasca d’investigació requereix un context social d’intercanvi, discussió i contrastació. Aquest tipus de contextos és el que fa possible l’elaboració i reconstrucció d’un
coneixement professional no privat i secret, sinó en diàleg amb altres veus i amb altres
coneixements.
• És una tasca que consumeix temps perquè el consumeix la discussió amb col·legues, la
planificació conjunta de tasques, la recerca d’informació i la seua anàlisi.
En resum, el procés de recerca és el següent:
1) Diagnòstic i reconeixement de la situació inicial.
2) Desenvolupament d’un pla d’acció, crı́ticament informat, per a millorar allò que ja està
passant.
3) Actuació per a posar el pla en pràctica i l’observació dels seus efectes en el context on es
produeix.
4) La reflexió entorn dels efectes com a base per a una nova planificació.
Avaluació del treball de l’alumnat
Es realitza a través de la valoració dels diferents treballs i activitats que es realitzen en el
projecte. Per això, tenim a l’abast una col·lecció de rúbriques per valorar exposicions orals,
treballs escrits, quadern de l’alumnat, representacions teatrals, confecció d’objectes, entrevistes
a tercers, documentals, presentacions, tertúlies, etc.
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A més, les tasques poden ser avaluades a
partir dels criteris d’avaluació establerts al Decret 87/2015. També es poden mantenir els
exàmens tradicionals individuals i col·lectius
centrats en la valoració de coneixements procedimentals, conceptuals o factuals. En aquest

10

enllaç podeu consultar un exemple dels criteris públics d’avaluació, en aquest cas, de
l’àmbit sociolingüı́stic. I en aquest, un recull
de rúbriques i fulls de seguiment del treball cooperatiu.

Fins a quin punt els àmbits faciliten la integració d’alumnat divers? El paper del PT

L’educació, actualment, advoca per una escola inclusiva que comprenga tot l’alumnat per igual,
independentment de la seua situació social, econòmica i cognitiva. En l’àmbit de l’educació
formal, la inclusió suposa una adaptació del sistema als alumnes i no dels alumnes al sistema,
com s’ha fet fins ara. Els centres educatius hem de treballar en la cultura de la inclusió i tindre
en compte tota la comunitat educativa.
Una manera de donar resposta educativa a la inclusió és l’organització mitjançant àmbits
d’aprenentatge. Dins d’ells tenen cabuda diferents tipus de metodologies que donen resposta a
la diversitat de l’alumnat, entre elles, l’ABP (Aprenentatge Basat en Projectes).

10.1

Aspectes curriculars, organitzatius i metodològics per a la inclusió de l’alumnat amb NEE o que necessiten reforç en un moment
determinat

Aspectes curriculars
Com actuem els especialistes de pedagogia terapèutica i la resta de professorat davant el
repte de mostrar un currı́culum motivador?
Partint d’una pregunta motivadora que
acaba amb un producte final, revisem la programació didàctica que ens porta a aqueix producte final juntament amb l’especialista de pedagogia i d’acı́ extraiem els objectius i criteris
d’avaluació que aplicarem en les nostres programacions d’aula per a l’alumnat amb NEE.
Els objectius i continguts no són diferents als
de la resta d’alumnat, però sı́ que eliminem o
afegim algun contingut necessari per a poder
aconseguir la meta final del projecte.

nal. Tindre en compte els diferents tipus d’intel·ligència afavoreix l’alumnat amb NEE que,
potser, no pot expressar un contingut de manera oral o memorı́stica però sı́ que pot redactarlo, dibuixar o expressar-se més fàcilment amb
les TIC.

Per això, les metodologies usades als àmbits
afavoreixen l’avaluació de l’alumnat amb NEE.
Podem utilitzar eines d’avaluació diferents i
que l’alumne pose a prova les seues destreses en
camps o àrees que habitualment no se’ls perDins de cada projecte no es tenen en met en els models d’ensenyaments tradicionals.
compte simplement resultats basats en la in- Podem avaluar a través de murals, exposicions,
tel·ligència lingüı́stica o matemàtica.
Els entrevistes, fotografies, dibuixos, etc.
projectes donen cabuda a les intel·ligències
Als alumnes amb NEE se’ls pot donar mamúltiples de Gardner. Un producte final dona
llibertat a l’alumnat per a plantejar de qui- terial adaptat per tal que participen com un
na manera pot expressar el seu resultat fi- alumne més. Per exemple, en les tertúlies di-
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alògiques o cercles literaris se’ls distribueix les poden ser en la majoria dels casos exactament
mateixes funcions que a la resta. L’avaluació les mateixes però, potser, quedant-nos en els
es farà respecte a aquest material adaptat. Les primers nivells de complexitat.
rúbriques que emprem per avaluar l’alumnat
Aspectes organitzatius i metodològics
Els aspectes organitzatius i metodològics que ens faciliten la inclusió de l’alumnat en un
treball per àmbits es basen en la codocència, és a dir, dos o tres professors, incloent l’especialista
en pedagogia terapèutica, treballen junts en una mateixa classe. L’organització del treball dels
dos o tres professors permet agrupar l’alumnat de diferents formes:
1) Ensenyament paral·lel, que, segons la naturalesa dels continguts a estudiar, pot adoptar
les organitzacions següents:
• Mateix contingut alhora en dos grups. El grup classe treballa el mateix contingut
desdoblat en dos grups iguals. L’especialista en pedagogia terapèutica acompanya a
un professor en un dels grups, oferint més ajuda als alumnes amb NEE i adaptant els
continguts a les seues necessitats educatives per poder arribar a un mateix objectiu,
però potser en un altre nivell d’aprenentatge.
Aquest tipus d’ensenyament l’hem utilitzat en nombroses ocasions, quan hem hagut de treballar a l’aula d’informàtica, desdoblant la classe en dos grups per poder
atendre millor el nostre alumnat.
• Diferent contingut en cada grup i el PT atén successivament els diferents grups.
De vegades, en un mateix tram horari, els diferents grups de treball han d’utilitzar no
només l’espai de la classe, sinó també passadissos, biblioteca, etc. Aquesta ocupació
de diferents espais és necessària en un aprenentatge basat en projectes. L’especialista en pedagogia terapèutica atén el grup o grups que en el moment de realitzar
l’activitat inclou alumnes amb NEE i els dirigeix en el seu treball.
2) Ensenyament alternatiu. Un determinat contingut, explicació o procediment de treball
pot no haver estat comprés per un grup d’alumnes. Per tant, aquest grup, dins del qual
es poden trobar el alumnes amb NEE, pot necessitar una explicació adequada per part de
l’especialista de PT o d’un altre professor. Aquesta necessitat s’atén en el mateix moment
i dins de la mateixa classe. Per tant, els alumnes amb NEE són atesos, en grup reduı̈t,
dins un context en què alumnes diversos no entenen.
3) Grups cooperatius. L’aprenentatge cooperatiu contribueix directament a la inclusió.
Amb aquesta forma d’organitzar la classe es redueixen les diferències entre l’alumnat.
S’observa una millora en l’aprenentatge de l’alumnat més avantatjat i una millora molt
per damunt del que aconsegueix el sistema tradicional de l’alumnat amb més dificultats.
El treball cooperatiu fomenta que tots aporten en funció de les seues possibilitats, habilitats i capacitats. És, per això, la millor manera d’atendre a l’alumnat amb NEE.
Es realitza primerament una revisió d’activitats i s’assigna als alumnes amb NEE les
activitats que ells saben que poden realitzar i de la manera més efectiva que es puguen
efectuar: pintant, parlant mitjançant l’ordinador, etc.
Aquestes diferents estratègies d’agrupaments ens permet prestar més guia i suport als
alumnes amb NEE sense que ells se senten exclosos.
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10.2

Distribució horària de l’especialista en Pedagogia Terapèutica

Per a planificar un ús efectiu del recurs de l’especialista de Pedagogia Terapèutica, tan escàs,
convé agrupar l’alumnat amb NEE en el menor nombre de grups possibles. D’aquesta manera,
l’especialista en PT pot estar una major quantitat d’hores en un àmbit i planificar i ajudar en
el treball dels alumnes amb NEE. Recomanem, com a poc, tres hores en l’àmbit sociolingüı́stic
i tres hores en l’àmbit cientı́fic per cada grup-classe.

11

Els àmbits com a eix troncal de totes les assignatures. La
col·laboració amb música, anglés, plàstica, valors, etc.

Quan la integració de les matèries de l’àmbit es fa a través de projectes de treball, els àmbits
poden constituir-se en eix de la resta de matèries. Aquestes matèries que estan fora dels àmbits
es poden considerar com a satèl·lits. Quan es configura un projecte de treball dins d’algun dels
àmbits, és convenient veure l’aportació que les diferents assignatures poden fer-hi en les seues
sessions de treball i d’acord amb el seu currı́culum.
Per exemple, en un àmbit sociolingüı́stic,
on es desenvolupa en un trimestre un projecte que implique la representació d’una obra
teatral, com a producte final, segurament les
llengües de la representació, a banda de les oficials, també poden ser les estrangeres, anglés
i francés. Per altra banda, depenent de la
temàtica, en el guió pot intervindre valors
ètics. La representació també necessitarà, segurament, l’elaboració de peces musicals i material plàstic i vestuari. Les hores de les assignatures de música, plàstica, valors ètics,

12
12.1

francés i anglés -si estan fora de l’àmbit- poden
dedicar-se en tot o en part al desenvolupament
del projecte.
No oblidem que el domini dels diversos llenguatges és fonamental per a l’educació dels
ciutadans. I ha de ser central en les nostres
pràctiques.
Trobareu un exemple d’integració de
matèries satèl·lits dins un projecte en aquest
enllaç.

Experiències de centres
El cas de l’IES Font de Sant Lluı́s, de València

Des del curs 2012-13, l’IES Font de Sant Lluı́s organitza la meitat de l’horari de tots els grups
de 1r i 2n d’ESO en àmbits: l’àmbit cientı́fic i l’àmbit lingüı́stic i social. Les raons per les quals
s’adoptà aquest canvi organitzatiu parteixen d’una constatació:
• L’alumnat del segle xxi no pot aprendre amb els mateixos supòsits que el del segle xix.
L’organització actual del temps escolar, amb assignatures inconnexes entre elles, de 55’, es
va instituir quan es va crear l’ensenyament secundari, a mitjan segle XIX, per a un alumnat molt seleccionat socialment i molt reduı̈t quantitativament (un centre per provı́ncia).
Actualment, quan l’ensenyament obligatori és universal, s’ha de buscar una altra organització que s’ajuste a les necessitats de coneixement de tota la població, en un context
postindustrial, on el coneixement circula lliurement a través de xarxes informàtiques.
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Els currı́culums, partint d’aquestes necessitats, estableixen la necessitat de centrar la seua
organització en el desenvolupament de competències. Però...
• Les competències que es demana que s’ensenyen en els currı́culums oficials no es poden
ensenyar en sessions de 55’.
• Tampoc es poden ensenyar en el format d’assignatures. L’ensenyament centrat en competències exigeix la integració dels coneixements (i, per tant, de les matèries).
Establim els àmbits que la llei permet a través de la Resolució de 5 d’agost de 2012 i
l’Orde 67/2013: el cientı́fic i matemàtic, que inclou les assignatures de Biologia i Geologia,
Fı́sica i Matemàtiques, i el sociolingüı́stic, que inclou Geografia i Història, Valencià i Castellà.
Això implica:
1) Ampliar els temps de treball a dues hores seguides en cada àmbit com a mı́nim.
2) Integrar les assignatures previstes en la normativa.
3) Permetre que els àmbits siguen impartits per dos o tres professors alhora.
4) Incorporar voluntaris a les sessions de treball.
5) Establir l’organització del treball per projectes i revisar la polı́tica de materials escolars.
6) Integrar l’alumnat objecte d’un ACIS en el treball grupal, sense traure’l de la seua aula.
7) Establir mecanismes de formació i comunicació del professorat que treballa en els àmbits.
8) Portar endavant els principis de la recerca en l’acció per tal de millorar les pràctiques.
Tot seguit explicarem com integrem les assignatures dels dos àmbits: l’àmbit Sociolingüı́stic
i l’àmbit Cientı́fic.
L’àmbit sociolingüı́stic
En l’àmbit sociolingüı́stic, els currı́culums de valencià i castellà estan integrats. Facilita molt
aquesta integració el fet que és un únic professor el que s’encarrega d’impartir els continguts
d’ambdues llengües i ho fa, juntament amb el seu company de codocència, seguint els enfocaments de: Tractament integrat de llengua i contingut (TILC) i Tractament integrat de llengües
(TIL).
L’ensenyament dels continguts comuns a les
dues llengües es realitza en la llengua vehicular
pròpia del programa lingüı́stic de què es tracte. Ens referim a aspectes com la puntuació
dels textos, o d’altres conceptes i normes gramaticals que són comunes o semblants i s’ensenyen en paral·lel. Els textos orals i escrits que
han de construir els alumnes es distribueixen
de manera equitativa entre valencià i castellà.

a instruments de comunicació en els diversos
projectes que es desenvolupen en cada trimestre. L’alumnat aprén a fer exposicions orals i
escrites, treballs acadèmics, relats de creació,
representacions teatrals, publicitat oral i escrita, discussions formals, etc.

La clau del treball lingüı́stic és la correcció
dels textos orals i escrits, produı̈ts per l’alumnat, que es fa per procediments diversos. El
Les llengües s’ensenyen, efectivament, com fonament de l’aprenentatge és la correcció i la
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reflexió a partir de l’error.
El centre del treball, els tòpics a desenvolupar, són els continguts de Geografia i Història.

dues lectures per trimestre, una en valencià i
una altra en castellà. Han de ser clàssics adaptats, d’acord amb les orientacions de les actuacions d’èxit. S’hi introdueix la tècnica de
les tertúlies dialògiques, modificada per l’actuació segons cercles literaris, entre altres treballs. Aixı́, en el primer trimestre, les dues
lectures tenen a veure amb novel·les que incloguen temes relatius a geografia i clima: en són
molt útils algunes novel·les de Jules Verne. En
el segon trimestre, les lectures són les pròpies
dels textos clàssics que ens han sobreviscut de
Mesopotàmia i Egipte. Nosaltres hem elegit
l’epopeia del rei Guilgameix en una adaptació
de Pere Morey (castellà) i la Bı́blia, en una
adaptació de Xavier Sierra (valencià). Finalment, en la 3a avaluació, les lectures són la
Ilı́ada (en castellà) i l’Odissea (en valencià),
les dues en adaptació de Jesús Cortés.

Per exemple, en 1r d’ESO, es desenvolupen tres projectes (un per cada avaluació). El
projecte de la primera avaluació és elaborar
una presentació oberta al públic, comparant
els paràmetres relatius a situació geogràfica,
clima i d’altres caracterı́stiques de dos barris
o districtes: el propi, de la ciutat de València
i el d’una ciutat de l’hemisferi sud. En la segona avaluació, el projecte és elaborar un museu de l’evolució humana, amb objectes i plafons exposats amb realitat augmentada. En la
tercera avaluació es realitza el projecte de la
creació literària i la representació d’una obra
de teatre centrada en l’antiguitat clàssica: una
assemblea ciutadana en l’àgora de l’Atenes de
Pèricles o una sessió del senat en l’època de
El treball sobre les lectures, per tant, està
Juli Cèsar.
inclòs en el projecte del trimestre i les activiLes lectures obligatòries de l’àmbit busquen tats encaminades a construir el producte final
també integrar els coneixements necessaris en inclouen la lectura també com un instrument
les llengües i en Geografia i Història. Es fan d’obtenció d’informació, a més de perseguir les
finalitats pròpies de la lectura literària.
L’àmbit cientı́fic
L’àmbit cientı́fic agrupa les assignatures de Matemàtiques i Biologia. El projecte vertebra
els continguts de l’assignatura de Biologia i considera les Matemàtiques com un instrument
present en qualsevol activitat humana i necessari per a entendre el món que ens envolta i per
entendre el projecte. Per això, dins del projecte, hem afegit allò que anomenem els parèntesis
matemàtics.
També s’introdueixen continguts de Tecnologia, en considerar aquesta assignatura com
a assignatura satèl·lit de l’àmbit. I, alhora, a
l’horari de l’assignatura de Tecnologia, es treballen part de les tasques programades dins el
projecte (algunes de les quals es fan en anglés
perquè la Tecnologia s’inclou dins del pla de
plurilingüisme del centre).
En segon d’ESO, per exemple, durant el
primer trimestre, es treballa el projecte El cas
del professor Július, adaptat del treball de Pilar Etxebarria, amb el seu consentiment, per a
tractar els continguts de Fı́sica i Quı́mica. A 1r
d’ESO, el projecte de la Primera avaluació té
com a producte final la realització d’un hort es-
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colar. Per això, el projecte es diu Cultius: dels
bacteris a la taula. S’hi introdueix la tècnica de
les tertúlies cientı́fiques, modificada segons els
cercles literaris. Per a les tertúlies, utilitzem
textos cientı́fics de la temàtica del projecte.
També s’han realitzat Pràctiques de laboratori i treballs d’investigació, com Els microorganismes que ens envolten. En aquestes
pràctiques s’han cultivat diferents microorganismes en plaques petri (bacteris, protozous,
fongs...). En les pràctiques s’ha fet una interpretació i identificació dels cultius i, com
a conseqüència, s’ha produı̈t un treball d’investigació, exposicions orals i escrites, treballs
acadèmics, discussions formals, etc. Aquestes
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activitats són fonamentals en el treball dins
El foment de la lectura és un objectiu del
l’àmbit cientı́fic, ja que és molt important arri- centre, per la qual cosa és fonamental que forbar a conclusions i comunicar-les a la resta de me part del projecte. L’assassinat del profescompanys.
sor de matemàtiques i La detective del ADN, a
més de diversos articles cientı́fics, són lectures
Al llarg del curs, es realitzen diverses acti- obligatòries en 1r i 2n d’ESO, respectivament.
vitats de grups interactius tant en 1r com en
2n d’ESO.

12.2

El cas de l’IES Benaguasil, de Benaguasil

Motivació i organització dels ámbits
A l’IES de Benaguasil comencem a treballar amb un àmbit cientı́fic (Matemàtiques i Biologia
i Geologia) en 1r ESO el curs 2018-2019. Els resultats van ser molt satisfactoris i el curs següent
afegim un àmbit sociolingüı́stic (Castellà i Geografia i Història) a 2n ESO.
La motivació principal va ser millorar l’atenció a la diversitat en els primers cursos de
l’ESO i, com a conseqüència, aconseguir un
progrés en els resultats generals en aquests
cursos. A més, volı́em facilitar la transició de l’alumnat de primària i respondre a
la necessitat d’integrar coneixements enfront
d’un currı́culum fet de compartiments. També
pensàvem que aquesta organització facilitaria
l’aprenentatge per competències. Sens dubte,
el passar més temps amb un grup d’alumnes
és un factor fonamental per a establir vincles
emocionals que redunden en l’actitud positiva
de l’alumnat cap a la convivència en el centre
i l’aprenentatge en general.

nen del PAM, desdoblament o reforços. Com
a norma, i sempre que siga possible, la tutoria
d’aquests grups s’assigna a un professor/a de
l’àmbit. Tots els grups de 1r i 2n d’ESO també
tenen una cotutora o cotutor.

La coordinació del professorat és fonamental. A més de reunions durant el mes de juny,
juliol i setembre, durant el curs hem fet coincidir les hores de reunió de departament dels implicats en els àmbits (Castellà amb Geografia
i Història i Matemàtiques amb Biologia i Geologia). Sempre que siga possible, intentem que
les parelles de professorat que entren en classe compartisquen alguna hora complementària
més. S’utilitzen instruments de treball coopeL’organització de l’àmbit prioritza les ses- ratiu a la xarxa com a Aules, Drive, etc.
sions de dues hores, encara que també queden
Comencem la formació amb la participaalgunes d’una hora. Totes les hores es donen en
ció
en jornades i visites a centres amb bones
codocència dels especialistes de cada matèria
i, sovint, també està en classe un/a professi- pràctiques i durant aquests dos cursos hem
onal de pedagogia terapèutica. Les hores ne- desenvolupat seminaris de treball en el centre
cessàries per a cobrir aquestes classes prove- on compartim experiències pròpies i convidem
a experts en metodologia i organització.
Àmbit cientı́fic 1r ESO
Des del curs 2018–2019 l’IES Benaguasil organitza les assignatures de matemàtiques i
biologia-geologia de 1r ESO en un àmbit cientı́fic.
Metodologia. El punt de partida va ser
establir uns criteris comuns a l’hora de treballar que consisteixen d’una banda, a establir un
clima emocional favorable a l’aula fomentant
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que els alumnes participen sense por a l’error,
valorant i reconeixent la importància de l’esforç i del treball diari reforçant positivament
aqueixos hàbits, fomentant la cooperació amb
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companys i les actituds d’empatia i solidaritat;
i d’altra banda, incorporant els temes de matemàtiques al temari de biologia-geologia programant temes conjunts i avaluant de manera
conjunta aquestes assignatures.
S’afavorirà que desenvolupen diferents estratègies de pensament, com per exemple organitzadors visuals (mapes conceptuals, esquemes gràfics, etc.), fars de pensament (què
aprenc, per a què, què es, etc.) i metacognició
(diaris de pensar).

sessions dobles per a pràctiques de laboratori
que requereixen més temps. Les proves escrites
individuals es realitzen també en aquestes sessions perquè l’alumnat no s’atabale pel factor
temps, i es programen activitats alternatives
per als qui van acabant fins que tot el grup finalitza i lliurament la seua prova. La sessió d’1h
s’utilitza per a veure algun documental complementari, controls ràpids, activitats lúdiques
de repàs reforç o ampliació, etc.
En classe es treballa tant la teoria com moltes activitats i tasques de consolidació i el reforç dels aprenentatges a través de jocs i activitats interactives es realitza tant en classe
com a casa. Els alumnes tenen a la seua disposició diferents materials, a més dels llibres
de text de les matèries, un blog en mestreacasa i un curs en Aules, amb diferents recursos i
activitats d’elaboració pròpia o compartida.

Es posa en pràctica una metodologia tant
d’aprenentatge individual com cooperatiu,
que fomenta l’autonomia, l’autoestima, l’atenció a la diversitat, el respecte a les diferències,
la responsabilitat individual i col·lectiva, l’escolta activa i l’ajuda mútua. Les classes s’organitzen en parelles dins de grups per a treballar
tant individualment, com en equips. La distribució de les taules es fa de manera que tots
Un dels principals reptes va ser integrar la
els alumnes estiguen en contacte visual amb programació de matemàtiques en el fil conels membres del seu equip i que garantisca la ductor de biologia-geologia. Per a això, comencem pel tema el mètode cientı́fic i el llenvisibilitat de la pissarra.
guatge matemàtic, en el qual els alumnes van
Aplicant les tesis de la neurociència en descobrint el perquè d’aquesta agrupació i mal’àmbit educatiu, es fomenta l’aprenentatge a nera de treballar, i en el qual s’inclouen aspectravés del joc, l’emoció, el moviment i l’aten- tes d’estadı́stica bàsica, gràfiques, normes de
ció. S’inclouen activitats i tasques que suposen laboratori, tècniques de treball, utilització de
reptes per a l’alumnat i els permeten aconse- la llibreta, i el treball de diferents cientı́fics al
guir bonificacions de cara la nota de l’avalua- llarg de la història.
ció; activitats en altres espais del centre com
l’aula d’informàtica i el laboratori, la biblioteA partir d’acı́ es continua per l’univers i els
ca...; exercicis de descans que milloren la seua nombres naturals i finalment s’arriba als éssers
capacitat d’atenció i concentració; i es reconeix vius, on en diferents temes s’integra reforç
l’esforç i la participació de l’alumnat.
o ampliació dels continguts de matemàtiques.
La programació té en compte que tots els conLes sessions s’organitzen de manera tinguts mı́nims de matemàtiques es treballen
dinàmica per a evitar distraccions i mantindre durant la primera i segona avaluació, i en la
l’atenció de l’alumnat. En les sessions de 2h tercera es reforcen o s’amplien tots els continles actuacions es reparteixen en blocs d’entre guts matemàtics en funció de l’alumnat.
10 i 20 minuts que varien també la seua orEn cada tema es dissenyen i plantegen
ganització de manera que no siguen repetitius
en estructura. Aquesta dinàmica genera una activitats de matemàtiques contextualitzades
percepció en l’alumnat que la classe “passa vo- al tema de biologia-geologia corresponent a
lant” i una predisposició emocional a voler sa- través d’enunciats que mostren aqueixa interber “què toca ara”. També s’utilitzen aquestes relació.
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Avaluació. Per a facilitar la comprensió de l’alumnat, i les famı́lies, del procés d’avaluació
i qualificació, la nota de l’alumne en cada trimestre és la mitjana de les notes de les unitats
didàctiques avaluades calculada com la mitjana ponderada dels instruments d’avaluació utilitzats.
De manera orientativa s’utilitzen els
següents instruments, i el seu percentatge varia segons les unitats didàctiques: Treball en
classe , Llibreta, Treball a casa, Pràctiques laboratori, Treball en aula informàtica, Reptes
lúdics i proves flaix, Proves en grup, Exposicions orals, Proves escrites individuals.
El seguiment setmanal de l’aprenentatge de
l’alumne es realitza a través de proves flaix de
no més de cinc o deu minuts de duració i que
no s’avisen a l’alumnat. Sempre es tenen en
compte en positiu i permeten comprovar si els
continguts han quedat clars, o quins alumnes

necessiten o reforç. A l’alumnat també li proporcionen informació sobre l’efectivitat de la
seua dedicació a l’estudi del tema.
Els reptes lúdics i les proves grupals pretenen fomentar la col·laboració pel que sempre
es tenen en compte en positiu i a tot l’equip,
ja que la resposta no és individual.
La qualificació és conjunta, a pesar que en
ITACA no es pot reflectir i apareixen les assignatures per separat. S’informa les famı́lies
d’aqueixa situació i la nota en totes dues columnes és la mateixa.

Àmbit sociolingüı́stic 2n ESO
Metodologia. En el nostre cas la codocència ja era una pràctica habitual però el més
complex va ser triar la dinàmica de l’aula, el dia a dia i els procediments d’avaluació. El
departament de CCSS treballava des de cursos anteriors a través d’una selecció d’activitats per
a cada UD. Les explicacions, en tot cas, es desenvolupen a posteriori, una vegada corregides
aquestes activitats. A aqueixa dinàmica es va sumar el departament de castellà. El treball de
cada UD sempre part d’un ı́ndex, amb unes tècniques de treball (gràfics, comentaris, resum)
i un producte final.
En segon lloc, cal assenyalar que s’ha utilitzat una metodologia basada en el treball en
equip de manera permanent. Es van dissenyar equips de treball heterogenis, integrats
per alumnes capaços de “tirar” del grup al costat d’altres amb majors dificultats d’aprenentatge o de comportament més disruptiu. Uns
equips van funcionar molt bé des del principi,
uns altres no i va caldre fer ajustos cada cert
temps. Eren grups de 4 o 5 alumnes (excepcionalment, 6).
La pràctica habitual d’aula era la realització d’activitats, bé de castellà bé de ciències
socials, o conjuntes, en format molt diferent: el
recurs a vı́deos de curta duració ha sigut una
pràctica habitual, com també ho ha sigut el
recurs al “Jeopardi” quan calia repassar abans
d’un examen. L’activitat “zero” s’ha intentat
que fora motivadora per a l’alumnat, ja fora
una fotografia com a punt de partida, un xi-
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cotet vı́deo o una lectura en veu alta. S’ha
treballat molt l’expressió oral: diàriament amb
la posada en comú de les activitats d’aula i al
final de cada UD, a través del producte final.
El producte final tanca totes les UUDD.
És un treball en grup, al qual es dediquen diverses sessions en classe i que sol presentar-se
finalment a la resta de companys. Les nostres
visites a altres centres ens van demostrar que
aquesta era una part fonamental de la metodologia aplicada en ABP i en àmbits. No té per
què ser un treball ambiciós: des d’una piràmide
de població explicada a la resta de la classe (es
va triar el paı́s d’alguns dels alumnes de l’aula)
fins a una entrevista i edició d’un vı́deo realitzada a alguna persona que haguera emigrat, o
una xicoteta producció literària en grup llegida
a la resta dels companys.
I finalment, cal assenyalar la importància
que ha tingut el cercle de lectura en aquest
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àmbit. La lectura trimestral que solen realitzar els departaments de llengües s’ha realitzat
a través d’una hora setmanal en classe, en forma de “cercle de lectura”. En aquest treball
cada alumne/a de l’equip assumeix un rol (sintetitzador, enriquidor lingüı́stic, seleccionador

de paràgrafs, etc.). Al final de cada sessió es
realitza la posada en comú i es recull tot el material dels diferents equips (arxivat en carpetes
de colors que guardem en el departament i que
setmanalment els són repartides).

Avaluació. S’han utilitzat instruments semblants als de l’àmbit cientı́fic, amb algunes especificitats pròpies de les nostres matèries: treball en classe i a casa (1p), la llibreta (1p), el Cercle
de lectura (1.5p), les proves escrites individuals (5p) i el Producte final en grup (1p). L’examen
va començar sent diferent en cada matèria que integrava l’àmbit però ja en la segona avaluació
es va plantejar un únic examen: a partir d’un text històric es van proposar tant preguntes de
ciències socials com de castellà. El resultat va ser similar. La qualificació final és la mateixa
per a totes dues assignatures.
Conclusió. Malgrat els nostres temors inicials l’àmbit ha constituı̈t una bona experiència des
del meu punt de vista per diferents motius: la codocència millora el clima d’aula notablement;
impartir classe 6 hores setmanals en el grup permet un gran coneixement d’aquest; el treball
interdisciplinari i la coordinació entre departaments; l’aprenentatge entre iguals (els alumnes
en els seus equips són els que ajuden als seus companys); la millor inclusió perquè l’alumnat
amb NEE fa el mateix treball que la resta dels seus companys i un llarg etcètera.

12.3

El cas de l’IES Andreu Sempere, d’Alcoi

12.3.1

Significat ADA i caracterı́stiques

Origen i motivació
El projecte d’innovació ADA (Aula Dinàmica d’Aprenentatge) es va posar en marxa el curs
2017–2018 per donar una resposta més adequada a una realitat social i pedagògica complexa.
Aquesta resposta volia millorar la transició de primària a secundària i l’atenció personalitzada
d’un l’alumnat molt heterogeni.
A més, també havı́em observat que una
part important de l’alumnat estava “desconnectat” del procés educatiu quan s’utilitzaven
metodologies tradicionals. Les reflexions al
voltant de les classes de 1r d’ESO ens van portar a concloure que seria convenient reduir el

nombre de professors/es que imparteixen classe
a aquest nivell per guanyar en coordinació pedagògica i millorar el funcionament dels grups.
Pensem que el treball per àmbits que van
encetar fa tres anys pretén millorar determinats aspectes com:

a) Millorar la resposta a l’heterogeneı̈tat de l’alumnat i millorar l’atenció a la diversitat
creant un espai educatiu flexible que dona resposta real i eficient a tot l’alumnat (aula
inclusiva per a tots i totes).
b) Millorar el seguiment individual de l’alumne i la interacció alumnat-professorat-famı́lies
reduint el nombre de professors/es que imparteixen les classes i reforçant l’atenció individual de l’alumnat (major coordinació pedagògica entre el professorat i major fluı̈desa de
comunicació entre famı́lies i centre educatiu).
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c) Incrementar aprenentatges significatius i la connexió entre diferents matèries treballant
per àmbits per relacionar continguts i coneixements de diferents matèries i realitzar aixı́
aprenentatges més globalitzats i no fragmentats.
d) Afavorir l’aprenentatge de competències.
e) Promoure actituds d’interdependència positiva i participació de l’alumnat en el seu aprenentatge gràcies al treball cooperatiu que possibilita relacions positives d’interdependència
i facilita oportunitats per aprendre millor.
f) Facilitar a l’alumne l’aprenentatge amb recursos didàctics innovadors i l’ús de tecnologies
de la comunicació i la informació.
g) Avaluar per aprendre millor.
Inicialment ens vam inspirar en el model de l’Aula Cooperativa Multitasca del Colegio Padre
Piquer de Madrid tot i que actualment, i de la mà del projecte de rehabilitació i ampliació del
centre inclòs en el programa Edificant de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, tractem
d’avançar cap el model d’Aula del futur.
Agrupament i espais
Per aconseguir aquests objectius, agrupem els tres grups de 1r d’ESO i els tres grups de 2n
d’ESO en una aula gran (aules ADA o hiperaules) més dos aules de recolzament.
Les matèries es van agrupar en una estructura de treball per àmbits de coneixement estructurats de la següent manera:
• Àmbit sociolingüı́stic: que corresponen a les matèries de geografia i història, valencià i
castellà.
• Àmbit cientı́ficotecnològic: que correspon a les matèries de matemàtiques, biologia i geologia i tecnologia.
Aixı́, podem treballar els 6 professors/es
dels àmbits de cada nivell moltes hores amb els
mateixos alumnes i contribueixen a un clima
de treball i convivència més eficient. També,
la implementació del treball cooperatiu i el treball per projectes ha permés una major implicació de l’alumnat i un seguiment més personalitzat de tots els alumnes.

serva que no sempre és possible garantir esta
distribució horària) aixı́ com la presència dels
tres professors/es de l’àmbit (moltes vegades
també acompanyades per la professora de pedagogia terapèutica que també realitza la seua
intervenció a l’aula).

Per poder treballar per àmbits amb els tres
grups de 1r o 2n d’ESO, es va realitzar una xiEn general, el treball per àmbits requereix coteta actuació consistent en tombar la paret
dos hores continuades a l’aula per treballar d’u- mitgera que separa dos aules convencionals per
na manera més eficient (a l’horari adjunt s’ob- tal d’aconseguir un espai més gran.
Coordinació
Pel que fa a les hores de coordinació, l’equip de professors disposa de dos hores setmanals
per preparar tasques i activitats, fer el seguiment de la programació, etc. De les dos hores
assignades a la coordinació, una es realitza amb els companys i companyes de l’àmbit (reunió
d’àmbit) i l’altra amb tot el professorat dels dos àmbits (reunió global).
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En les reunions de coordinació docent es planifiquen les classes i s’avança amb discussions
pedagògiques constructives per donar resposta als problemes que van sorgint i aixı́ millorar el
nostre treball. Els professors també hem de treballar en cooperatiu.
12.3.2

Metodologia

Estructuració cooperativa de l’aprenentatge
Estructurem la classe de manera que el professorat no siga l’únic que ensenya, sinó que també
els alumnes, en petits equips de treball cooperatiu, siguen capaços d’ensenyar-se mútuament,
de cooperar i ajudar-se en el moment d’aprendre.
Les tècniques i estructures de treball cooperatiu amb l’assoliment de rols permet que
molts alumnes s’involucren amb l’aprenentatge diari a l’aula. Aixı́ es fomenta l’autonomia
i les habilitats socials.

normalment de 4 membres. Aixı́, el professorat
pot prestar més atenció als alumnes que necessiten més ajuda i entretant la resta treballa
de forma autònoma. De manera temporal s’agrupa a alguns alumnes constituint grups homogenis per millorar el seu seguiment amb la
Els alumnes s’agrupen en grups heterogenis col·laboració de la professor/a PT.

Assignació de rols
Els rols que assumeixen els membres de cada equip són:
• Coordinador/a
• Supervisor/a
• Secretari/ària
• Responsable de manteniment
Els primers dies de curs es realitzen
dinàmiques per conéixer les funcions de cada
rol dins del grup. La finalitat és que cada alumne o alumna assumisca una sèrie de responsabilitats concretes com a membre de l’equip i

facilitar aixı́ el treball cooperatiu. En acabar
el projecte i canviar els equips, l’alumnat assumirà rols diferents per tal d’experimentar els
quatre rols, com a mı́nim una vegada, abans
que acabe el curs.

Seguiment del treball individual i en grup
El seguiment del treball individual i en grup és realitza mitjançant rubriques d’observació.
Docència compartida
El treball per àmbits suposa una col·laboració molt estreta entre els professor/es, per tant,
la docència compartida es presenta con una oportunitat per créixer com a docents i enriquir la
nostra tasca dins de l’aula. Es tracta de sumar i enriquir la pràctica docent.
El fet de treballar per àmbits permet no
solapar continguts, per exemple de valencià i
castellà i aixı́ poder dedicar més temps a altres activitats.
A més, el fet que 6–7 professors trebaCOM ENSENYAR EN UN ÀMBIT

llen per àmbits amb la mateixa metodologia
permet consolidar rutines de treball i poder
avançar continguts, aquest propòsit seria més
difı́cil d’assolir amb una metodologia més tradicional i amb un professor per grup d’alumnes.
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Diferents metodologies a l’aula ADA
Algunes de les metodologies més emprades a l’aula ADA són: ABP, APs i Aula del futur.
Aquestes metodologies constitueixen la base per implementar processos d’aprenentatge més
motivadors i interessants per als alumnes.
Estem immersos en un procés de formació i consolidació d’aquestes metodologies que requereixen molt esforç però pensem que aquest és el camı́.
12.3.3

Concreció curricular

El treball per àmbits i la seua programació s’organitza mitjançant UDIs (Unitats Didàctiques
Integrades) basant-se en el document pont i aixı́ ens facilita la tasca docent. Aquest document
garanteix que no et deixes cap contingut i es treballen millor el bloc de continguts transversals.
Aixı́, integrem objectius, criteris d’avaluació, indicadors d’èxit i competències.
12.3.4

Materials

Els materials propis s’organitzen amb una varietat de tasques i que es presenten tenint en compte la diversitat de l’alumnat (utilitzant per exemple taxonomia de Bloom o les intel·ligències
múltiples de Gardner).
Les tasques i les activitats segueixen un
eix temàtic per arribar a un producte final.
Aquests materials, permeten treballar els continguts transversals, el plurilingüisme, TILC,
treballar llengua i continguts no lingüı́stics alhora. També, els alumnes més avançats disposen de material extra, activitats d’investigació
12.3.5

o el racó de la ciència.
Hi ha molta flexibilitat respecte a l’ús de
materials i llibres de text, per exemple hi ha
matèries on s’utilitza llibre de text de xarxa
llibres o llibre de text d’aula de biblioteca o
sense llibre de text.

Instruments d’avaluació

Utilitzem procediments d’avaluació variats per a atendre millor a la diversitat de l’alumnat
(per exemple: treball de l’alumne a classe, treball de l’alumne a casa, treballs voluntaris/racó
de la ciència, proves orals, proves escrites).
A més a més, els alumnes, a la carpeta d’aPer registrar el grau d’assoliment dels aprenentatges fem ús de rúbriques. Per exemple, prenentatge, tenen un espai per valorar la seua
rúbriques d’observació del treball cooperatiu a contribució al treball en classe i la dels comclasse o el treball especı́fic dels àmbits.
panys per tal de reflexionar sobre aquelles coses que s’han de millorar i potenciar les coses
També, considerem un aspecte important que es fan bé.
fomentar i treballar l’autoavaluació i coavaluació de l’alumnat. Aixı́, l’alumnat participa del
Fomentant aquest clima a l’aula on els
seu procés aprenent dels errors i assolint un alumnes tenen una part molt important del
aprenentatge més significatiu.
protagonisme es milloren les relacions entre els
alumnes i entre alumnat i professorat.
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| 38

12.4

El cas de l’IES Bernat de Sarrià, de Benidorm

L’organització curricular en àmbits, en cursos diferents dels programes (PAC, PMAR i PR4),
és un fet recent al nostre IES. Aquest curs 2019–2020, és el primer en el qual hem introduı̈t els
àmbits a 1r ESO i la codocència, tant als àmbits com als projectes interdisciplinaris.
Podrı́em dir que ens trobem en una fase agrupar matèries, en principi diferents, com
embrionària, en un procés que ara es troba en Llengua Castellana, Geografia i Història, Bila seua implementació, però que s’ha gestat en ologia i Tecnologia.
aquests darrers anys.
Des de l’IES Font de Sant Lluı́s ens enEl seu punt d’inici és la reflexió crı́tica per senyaren el seu treball en àmbits, els projecpart del professorat de la seua pràctica docent tes que desenvolupen i ens assessoraren perquè
a l’aula. Es pot complir amb el currı́culum, férem una setmana de projectes a l’IES, malfer aparentment la feina, però som conscients grat que la crisi de la covid-19 ens ha impossique alguna cosa no funciona bé, que no estem bilitat portar-la a terme.
enganxant a l’alumnat, ni amb les seues inquiA més poguérem visitar els dos centres i
etuds i potser, tenen part de raó quan ens pregunten ”aprendre açò per a què em servirà”. veure’ls treballar a l’aula, juntament amb l’IES
Aixı́ la primera pregunta que ens formulàrem Historiador Chabàs. Hem d’agrair la predispoera sobre les finalitats de l’escola: impartir con- sició i generositat de Jorge, Rosa, José Pedro,
ceptes per després avaluar la seua reproducció Raquel, Francesc i Teresa Maria de l’IES Sea un examen o, anar més enllà, i formar ciuta- vero Ochoa i a Maria i Francesc de l’IES Font
dans i ciutadanes crı́tics i autònoms, amb les de Sant Lluis de vindre les vesprades a l’IES
competències que cal per a desenvolupar-se de i formar a part del nostre claustre i Jesús Joaquim Cerdà de l’IES Historiador Chabàs per
manera autònoma al segle xxi?
explicar-nos com treballen per projectes a la
D’aquesta inquietud naix el nostre Projecte visita que vam realitzar al centre.
d’Investigació i Innovació Educativa El tractaAmb la instauració dels tallers i els proment de les qüestions socialment vives de Benidorm el curs 2018–2019 i 2019–2020. El pro- jectes interdisciplinaris, la directiva vérem un
jecte tenia dos objectius clau. Per una banda marc legislatiu engrescador per implementar
formar a eixe professorat en noves metodolo- nous currı́culums que connectaren amb la regies didàctiques i conéixer experiències d’èxit, alitat de l’alumnat i la localitat, la creació de
visitant els IES innovadors de referència i ob- noves matèries com ara els Tallers de Reforç i
servar in situ la pràctica a l’aula; per altra ban- els Tallers d’Aprofundiment, per a donar resda potenciar la creació de Tallers i Projectes posta a l’alumnat amb necessitats educatives
que serviren de banc de proves de la innovació. diferents; la matèria Projecte Interdisciplinari
que introdueix el treball per projectes (Decret
El primer any rebérem 30 hores de forma- 51/2018, p.16675).
ció a les vesprades. Els companys i companyes
Alguns dels Tallers i Projectes que hem
de l’IES Severo Ochoa varen vindre al nostre
oferit
aquests dos anys són: el Projecte de
IES a explicar-nos com feien els àmbits i com
treballaven els continguts des de centres d’in- Robòtica, Cinema-Literatura-Feminisme, Les
terés, la metodologia ACOOP fins a contar- qüestions socialment vives de Benidorm, Manos les seues experiències d’APS. Ens varen temàtiques per a la vida. . . desenvolupant proil·luminar amb el seu treball, il·lustrant-nos les jectes i actuacions d’aprenentatge-servei amb
diferents tècniques que utilitzaven a l’aula i es- organitzacions locals. La llibertat de fer nosalpecialment transmetent-nos la satisfacció que tres el currı́culum ens allibera dels currı́culums
suposa treballar d’aquesta manera i la coor- tancats i establerts de les matèries obligatòries.
dinació que exigeix, ja que ells aconsegueixen Ara el repte és conjuminar els aprenentatges
més rellevants en un àmbit i crear una cultura
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de treball i coordinació entre els departaments. sions de les assignatures, cal caminar cap a la
La realitat és complexa, més enllà de les divi- transversalitat i interdisciplinarietat.
Com hem organitzat els àmbits?
Aquest sı́ que és un repte de veritat al nostre IES que no compta amb cap hora per actuacions
dins del PAM (Resolució de 20 d’agost de 2019), però amb 10 hores del FSE. D’aquestes, 4h
es dedicaren fora de l’horari lectiu com activitats d’extensió educativa i 6 h com activitats de
reforç. Les 6h ens permeteren en un curs de 1r ESO agrupar un àmbit de 3h de Valencià i 3 h
de Socials, mentre que a l’altre grup de 1r ESO dos professors de Socials feien codocència.
Els objectius d’aquestes actuacions, d’aquests tipus d’activitats, són:
a) Reduir i prevenir l’abandonament escolar primerenc.
b) Reforçar el desenvolupament de les competències clau de l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge i necessitat de suport socioeducatiu.
c) Afavorir el desenvolupament de canvis organitzatius i metodològics per donar resposta
des d’una perspectiva inclusiva, i incrementar el percentatge d’alumnat que assoleix els
objectius i les competències clau corresponents.
El professorat que seleccionàrem per portar a terme aquesta actuació és el més competent, s’han format en ACOOP, visitat als
IES abans esmentats i tenen bona sintonia treballant entre ells. Amb un ensenyament per
àmbits, pensàvem que podı́em plenament assolir els tres objectius, perquè desenvolupar un
currı́culum interdisciplinari entre Història i Valencià, desenvolupant una metodologia cooperativa dins de l’aula, és la millor manera d’integrar a tot l’alumnat en una dinàmica inclusiva

de treball per equips i d’aconseguir un aprenentatge competencial des del plantejament de
projectes. Lògicament aquest ritme a l’aula demana dos professors que interactuen i facen de
guia, acompanyant als grups que treballen a
diferents ritmes.
A més pensem que l’experiència no és
únicament inclusiva per a l’alumnat, també per
al professorat que s’ha enriquit recı́procament,
aprenent un de l’altre dins de l’aula.

La propia práctica de DC implica que se tengan que diversificar metodologı́as,
ya que los dos maestros en el aula también son diferentes y, normalmente,
muestran afinidades por unas metodologı́as u otras, lo cual favorece la transferencia metodológica entre maestros y un proceso de reflexión docente que
ayuda a construir prácticas más efectivas. La DC se convierte en un marco
interesante de oportunidades de aprender a cooperar entre maestros. (Oller,
Navas y Carrera, 2018, p.48)

Per últim cal fer autocrı́tica, ja que el professorat dels àmbits no disposa d’una hora de
coordinació, sinó que trau temps fora del seu
horari oficial. L’aposta pels àmbits i pel treball en equip, instant a què l’organització del
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centre ha de facilitar la coordinació del professorat dels àmbits (Resolució de 29 de maig de
2020, p.18358), posa en valor els àmbits ens
il·lusiona a tota la comunitat educativa.
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La nostra experiència
A l’IES Bernat de Sarrià hem aplicat la codocència a l’àmbit sociolingüı́stic del grup de 1r
ESO C de la següent manera: el professor de socials i la professora de valencià feiem docència
compartida les sis sessions establertes per a l’àmbit. D’aquestes sessions, dues eren de dos
hores continues cosa que pensem facilitava el treball ABP. Els continguts d’ambdues matèries
es juntaven a l’hora d’elaborar projectes finals, un a cada trimestre. També ens coordinàvem
amb la professora de castellà per elaborar els projectes, acordar què treballar i per no repetir
continguts d’ambdues llengües. Ella no feia codocència a l’aula però a l’ haver coordinació hem
pogut treballar les tres matèries com un tot a l’àmbit.
La metodologia per coordinar-ho era la
següent: tenı́em una hora de coordinació setmanal els tres professors. En aquesta hora establı́em quin seria el producte final de cada
trimestre. Vàrem començar poc a poc, programant de manera general per trimestres i concretant ja setmanalment. Per exemple, el producte final de la 1a avaluació va ser un Escape
Room on l’alumnat havia viatjat a través del
temps i havia de superar unes proves per poder
tornar a la realitat. L’Escape Room incloı̈a a
les proves els continguts treballats per les tres
assignatures en aquesta primera avaluació. En
aquest cas no ens va resultar difı́cil quadrar
continguts, us concrete: dins l’Escape Room
hi havia una prova on l’alumnat havia d’identificar els diferent homı́nids a partir d’un QR
on els mateixos alumnes havien elaborat una
descripció primer escrita i després oral de cada
tipus d’homı́nids. Des de les llengües vam treballar la descripció tenint com a base socials.
Aquesta és una mostra de com vam integrar
les matèries.
A més, l’alumnat òbviament usa les dues
llengües com a instrument per treballar socials
a exposicions orals, treballs escrits, etc.
La base per treballar els continguts sempre
ha estat el treball cooperatiu. A l’inici de curs,
les primeres setmanes vam formar l’alumnat
per introduir-los en aquesta manera de treballar que va ser la manera de treballar a l’àmbit
i a castellà. El primer pas va ser l’elaboració de
normes d’aula consensuades pel mateix alumnat, aquestes juntament amb els rols de treball
cooperatiu han estat exposades a l’aula al llarg
del curs.
Per al producte final de la 2a avaluació ja
es va incorporar professorat d’altres matèries
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i cursos de forma voluntària. En aquest cas,
es tractava d’elaborar un Saló del Còmic amb
miniprojectes elaborats per l’alumnat (lapbook d’escoles del còmic, narració d’Egipte, descripció de súper herois, còmics de temàtica
històrica i mitològica. . . ) Les activitats inicials
van ser una visita al Saló del còmic i tertúlies
amb il·lustradors i creadors del còmic.
Altra manera de treballar per reforçar les
habilitats lingüistiques de l’alumnat ha estat
la docència compartida al grup de 1r ESO A.
En aquest cas, la professora de valencià exercia
de profe de suport de la de socials. Les dues
estaven a l’aula al llarg de les tres sessions setmanals de l’alumnat. La professora de socials,
l’especialista, és qui portava el pes principal de
la classe i la professora de suport col·laborava
sobretot per atendre l’alumnat amb les dificultats que anaven eixint. La manera de treballar
també era cooperativa però hem de comentar
que en aquest cas faltaven hores de coordinació. Tot i això, ens hem coordinat com podı́em
i hem de concloure que l’esforç ha merescut
la pena. Era, en aquest cas, un grup bastant
complicat actitudinalment al qual aquesta manera de treballar cooperativament i amb dos
profes a l’aula els ha portat millors resultats.
El mateix sistema de docència compartida però
amb dos professors de la mateixa especialitat,
socials, es feia al grup de 1r ESO B.
Les lectures escollides hem intentat que
sempre estigueren relacionades amb socials i
que la manera de treballar-les sempre tinguera com a base el treball cooperatiu. Hem fet
lectures compartides, tertúlies dialògiques, diaris de lectura, còmics mitològics, etc. sempre
potenciant l’aspecte formatiu, lúdic i de gaudi.
Pel que fa al material i l’espai, usàvem dues
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aules que anomenem Aules de Projecte i eren
les aules per a l’àmbit. És importantı́ssim que
l’alumnat de l’àmbit tinga sempre la mateixa
aula perquè allà tenen tots els recursos per poder treballar. Són, a més, espais que l’alumnat
s’ha anat fent a la seua mida per exemple posant a la vista les normes d’aula fetes per ells
mateixos, els rols, recursos visuals per recordar
les normes ortogràfiques per aixı́ tenir-les sempre a l’abast i diferentes mostres de tasques ja
fetes (lı́nies del temps, jeroglı́fics, etc.). També
vàrem crear un diccionari d’aula on l’alumnat
recollia en les tres llengües el significat de les
paraules noves que els apareixien i que tenien
aixı́ disponible a l’aula sempre. A l’aula també
tenien les carpetes de feines dels grups cooperatius imprescindibles per anar treballant cada dı́a. Aquest aula contava amb ordinadors
portàtils que l’alumnat utilitzava per fer els
treballs. Tot i això també usàvem les aules
d’informàtica i el pati. Sı́, el pati també perquè
vàrem crear jocs on la mobilitat de l’alumnat
era necessària. Per exemple, proves d’ortografia amb pilotes o dictats a la paret. A l’aula
també tenı́em un racó de lectura que anàvem
adaptant a la temàtica del projecte. A la segona avaluació, per exemple, l’alumnat disposava
de còmics de temàtica històrica per poder llegir o emportar-se a casa. La idea base és que

12.5

vagen formant l’aula com a espai propi on se
senten còmodes.
L’avaluació de l’àmbit marca que cada assignatura té una nota especı́fica però aquestes
notes per la manera de treballar conjunta solen coincidir. Només, en casos excepcionals,
alguna de les notes de les assignatures que conformen l’àmbit és diferent. Les feines cooperatives s’avaluaven amb rúbriques i sempre incloı̈en l’autoavaluació. No entenem avaluació
sense reflexió i això sempre ha estat com a base. Les notes també incloı̈en proves i treballs
individuals perquè la nota global és un tot que
recull totes les tasques, treballs i experiències
a l’aula on no només l’alumnat sinó també el
professorat som elements avaluables del procés
formatiu. Això és essencial per a la millora. La
reflexió, prova i error i la comprensió d’aquestes errades formen part essencial del procés
d’aprenentatge. Un exemple és un esquema
d’autocorrecció de les redaccions de l’alumnat
amb un acord de les dues matèries de l’àmbit
i castellà on l’alumnat anava millorant la nota
quan refeia les redaccions per perfeccionar-les.
No només marcar les errades, sinó que aquestes siguen comprensibles per a l’alumnat i que
millorant-les puga millorar els seus resultats.
És més lent, però un aprenentatge més eficaç i
segur.

El cas de l’IES Ramon Muntaner, de Xirivella

Estructura del programa d’àmbits
1r ESO
• Àmbit Sociolingüı́stic: Geografia i Història (3h) + Valencià (3h)
• Àmbit cientı́fic: Ciències Naturals (3h) +Tecnologia (2h)
• Àmbit artı́stic: Música (2h) + Anglès (4h)
2n ESO
• Àmbit cientı́fic: Fı́sica i Quı́mica (2h) + Plástica (2h)
Com ho fem?
El nostre programa d’àmbits estableix una de les àrees com a eix vertebrador dels continguts:
a l’àmbit Social i Lingüı́stic de 1r d’ESO la Geografia i Història; al Cientı́fic les Ciències Naturals
i a l’àmbit Artı́stic la Música. Al 2n d’ESO l’eix és la Fı́sica i Quı́mica.
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Per tal d’encetar el programa és imprescin- grups de 1r com en 2n de l’ESO. Durant aquesdible dedicar les primeres setmanes del primer tes setmanes ens fixem els objectius de treball
trimestre del curs a assentar les bases del tre- següents:
ball cooperatiu i per projectes tant en tots els
• l’alumnat interioritza qüestions bàsiques com les normes de convivència (relacions entre
els companys/es i amb el professorat), les normes de funcionament dels equips d’aula, la
presentació de treballs, la presa d’apunts, les presentacions orals, l’ús i gestió de l’agenda
escolars, etc.
• l’alumnat treballa un seguit de dinàmiques que potencien el coneixement i cohesió dins
dels grups i interioritza les dinàmiques de col·laboració que són les bases del treball en
equip del curs.
Tota la documentació necessària per fer i, per altra, la coordinació docent entre els diaquest treball està recollida en el quadern de ferents programes.
l’alumnat i del professorat.
La formació es plasma en cadascun dels seEl programa d’àmbits i el canvi meto- minaris de treball de cada àmbit i nivell que
dològic que defensa es sustenten sobre dos ei- serveixen per planificar, dissenyar els projectes
xos: per una banda, la formació del professorat (trimestrals i de sı́ntesi) i programar de manera
en estratègies de codocència, el treball coope- integrada les sessions docents del curs.
ratiu i per projectes i avaluació competencial
La coordinació es fa en quatre direccions:
1) Equip docent d’Àmbits: seguiment dels grups, definició i programació dels projectes.
Setmanal.
2) Equip Docent d’Àmbits i PT: realització de les adaptacions a l’alumnat amb necessitats
educatives i seguiment del seu treball i integració. Cada tres setmanes.
3) Coordinadors dels àmbits, ApS i Equip Directiu: seguiment dels programes i detecció dels
punts de millora. Mensual.
4) Equip docent d’Àmbits, Coordinadors d’ApS i Departament de Castellà: guien la col·laboració
entre l’alumnat que fa ApS i l’alumnat dels àmbits de 1r i 2n. També es coordina la
col·laboració entre l’àrea de Castellà i els àmbits a través del Pla de Foment Lector.
Mensual.
Amb la coordinació entre el Pla de Foment
Lector i el programa d’Àmbits hem creat un
banc de textos i lectures d’interés que són treballats des de l’àrea de Castellà i que ajuden a
la integració de l’aprenentatge de les llengües
dins del treball dels àmbits.

d’Àmbits de l’AULES i a disposició de tot el
professorat del claustre.

Per altra banda, dediquem unes jornades
de treball de tancament i revisió dels projectes durant el mes de juliol per tal de revisar
i millorar les programacions d’aula dels proTota la documentació que generem a través jectes realitzats aixı́ com per presentar la dode les sessions de formació i coordinació do- cumentació comuna dels àmbits al professorat
cent està penjada en l’apartat del Programa que participarà en el programa el curs vinent.
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