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FAQS PREGUNTES FREQUENTS
Capgirem online

FAQs ÀMBITS
El document següent parteix de les preguntes exposades pel professorat assistent a la taula
rodona en lı́nia organitzada per Capgirem l’ESO el dia 4 de juliol de 2020, de 18:00 a 19:30h.
Les preguntes que quedaren sense resposta, tractarem d’aclarir-les en aquest document.
El document s’estructura en preguntes i respostes sobre els temes tractats, en ordre de
freqüència de major a menor. Els temes són:
A) Codocència
B) Organització
C) Projectes en àmbits
D) Com començar a treballar en àmbits?
E) Coordinació entre professorat
F) Avaluació i Qualificació
G) Àmbit cientı́fic
H) Material i recursos
I) Formació del professorat
J) Programació
K) Matèries artı́stiques en els àmbits
L) Àmbit sociolingüı́stic
M) Desenvolupament d’una sessió. Nombre d’alumnes
N) Es perden continguts?
O) Àmbits i segregació
P) Voluntariat
Q) Treball cooperatiu
R) Famı́lies
S) Alumnes amb altes capacitats
T) Sentit dels àmbits

c 2020 Treball sotmés a llicència CC BY-NC-SA

A

Codocència
1 – Què és?

Dos o més professors es responsabilitzen de la planificació, desenvolupament i avaluació
del treball d’un grup d’alumnes. La responsabilitat és compartida i els diferents professors
col·laboren en el desenvolupament de les activitats d’ensenyament-aprenentatge. Els professors
que treballen en un àmbit queden habilitats per donar la matèria de la qual no són especialistes.
Però és evident que l’ideal és que la parella estiga formada per un professor d’una especialitat
de l’àmbit i un altre professor de l’altra especialitat.
2 – Estan junts els dos o més professors tot el temps a l’aula?
L’ideal és que tot el temps la docència siga compartida, encara que no necessàriament
sempre en la mateixa aula, entre dos o més professors (dos especialistes d’assignatures diferents
de l’àmbit i un PT) perquè això permet agrupacions diverses en funció de les activitats que es
realitzen.
Esquematitzant, les possibilitats de col·laboració entre els dos professors són aquestes:
• Coensenyament d’observació: un professor dirigeix la classe per complet i l’altre arreplega
informació acadèmica, social i conductual, amb la finalitat d’avaluar el funcionament i
millorar la classe.
• Coensenyament de suport: un professor dirigeix la classe i l’altre va donant suport a
l’alumnat que ho necessita.
• Coensenyament en grups simultanis: serien els desdoblaments ja coneguts, encara que
la planificació de les dues classes simultànies la realitza coordinadament la parella de
professors.
• Coensenyament de rotació entre grups: la classe es divideix en grups. Un professor es
dedica a una part dels grups i l’altre a la resta. Poden rotar si ho consideren.
• Coensenyament complementari: un professor de l’equip realitza accions per millorar o
complementar l’ensenyament desenvolupat per l’altre professor: parafrasejos, exemples,
ajudar a prendre apunts, etc.
• Coensenyament en estacions: es divideix la classe en tres grups, un dels quals és autònom.
Els altres dos són atesos pels dos professors. Els alumnes van rotant d’un grup a l’altre
per realitzar diferents activitats.
• Coensenyament alternatiu: mentres un professor treballa amb la classe completa, l’altre
treballa amb un grup reduı̈t on desenvolupa activitats d’enriquiment, avaluadores, de
planificació de l’estudi, etc.
• Coensenyament en equip: Els dos professors, equilibradament, s’alternen en el desenvolupament de la classe, tot realitzant funcions diverses com dirigir, donar suport, observar,
complementar, fer ensenyament alternatiu a un grup, etc.
Quan s’afegeix el PT, un altre professor, o voluntaris, les possibilitats organitzatives de
la classe es multipliquen.
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3 – Àmbits impliquen codocència?
No necessàriament. La Resolució del 29 maig 2020 d’organització curricular (2020/4035),
article quart, punt 2C hi ha dues opcions: diu que si l’àmbit és de dos assignatures, les hores
s’han d’adjudicar a un dels dos departaments en cada grup. Els departaments s’han de repartir
els grups de 1r d’ESO de la manera més equilibrada possible.
En tot cas, pensem que, sense codocència, l’organització per àmbits perd una part essencial
del seu potencial per aconseguir un ensenyament integrat, integral, inclusiu i enriquidor. Considerem que el treball és molt més productiu i eficient si és compartit per dos o més professors
de diferents especialitats perquè multiplica les possibilitats d’atenció a la diversitat d’alumnat i enriqueix el que es fa a classe quan dos professors diferents aporten la seua experiència
educativa.
4 – Les ràtios per a la docència quines són?
Quan treballen conjuntament dos o més professors, la ràtio del grup és la que determina
la direcció de l’institut, que té, ara mateix, un màxim legal de 30 alumnes en 1r ESO. Però el
fet que es puguen fer agrupacions diferents de l’alumnat del grup pot fer que en determinades
activitats el grup classe se separe en dos, en espais diferents, o cada professor treballe amb una
part de la classe, dins la mateixa aula. En un cas tı́pic, en classe Biologia, la meitat de la classe
va al laboratori en la primera hora, mentre l’altra meitat realitza alguna activitat a l’aula; i en
la segona hora, s’intercanvien els dos grups d’alumnes en què s’havia dividit la classe.
5 – S’organitza tot amb docència compartida?
Si és possible, sı́. Si no són possibles totes les hores, almenys, la majoria. Vegeu resposta 3
d’aquesta secció.
6 – Quin departament gestiona cada àmbit?
Segons la Resolució del 29 maig 2020 d’organització curricular (2020/4035), article quart,
punt 2, hi ha dues opcions:
• Àmbits de tres assignatures. “En els casos que s’agrupen tres o més matèries en un àmbit
de coneixement, els centres podran adjudicar aquest àmbit als dos departaments didàctics
implicats que el centre considere més adequats.”
INTERPRETACIÓ: L’ús de “podran” deixa la normativa molt oberta. En tot cas, la
norma promou la codocència i l’opció més lògica és que els àmbits siguen adjudicats a
dos dels tres departaments. En el cas del sociolingüı́stic i per raons pedagògiques, cal
prioritzar que sempre es compte amb un docent de llengües i un altre de Geografia i
Història.
Poden adjudicar-se els àmbits a diferents departaments en cada grup?: Valencià/Història,
Castellà/ Història, etc.? Tot i que la normativa no ho especifica, les opcions organitzatives,
la pràctica als centres que els apliquen i el sentit comú només deixen una resposta possible:
sı́.
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|3

• Àmbits de dues assignatures. ”En els casos que s’agrupen dues matèries en un àmbit,
s’assignaran aquestes hores a un dels dos departaments didàctics implicats, procurant una
distribució equilibrada dels diferents grups de primer curs entre els dos departaments.”
INTERPRETACIÓ: En aquest punt, la resolució no contempla la codocència. Les hores
són adjudicades a un dels dos departaments de l’àmbit en cada grup. Els dos departaments
s’han de repartir els grups de la manera més equilibrada possible.

7 – Quines coses s’aprenen dels altres professors? S’ha de tindre un feeling especial
amb l’altre professor? Quins problemes sorgeixen?
La primera opció a l’hora de formar parelles de treball és que siguen buscades pel professorat
implicat. Si això no és possible, i la direcció forma les parelles seguint altres criteris, s’han de
buscar les maneres que les caracterı́stiques de cada professor, i la relació que es puga establir
entre ells, afecte tan poc com siga possible la marxa de la classe si la relació és negativa, cosa
poc freqüent. La norma és que el professorat que treballa en codocència ho fa de manera
professional, deixant de banda, tant com és possible, les percepcions negatives de l’altre i
buscant la col·laboració. De tota manera, cal preveure els problemes i minimitzar-los. Pensem
que la millor manera de fer-ho és dissenyant projectes de treball i programacions que regulen el
paper de cada professor. Veieu, per exemple, la proposta de projecte de treball Recursos per al
treball per àmbits. L’acció del professor la marca la tasca. Com que les sessions de classe estan
obertes a altres professors i voluntaris, pensem que un professional dona el millor de sı́ i no
fuig de faena, especialment quan el seu treball, trencant la tradició, és obert. Quan les parelles
de professors no dediquen les mateixes hores de classe al grup, és convenient que la dedicació
horària siga recı́proca; és a dir, que si en el grup A el primer professor és Llopis i la segona
professora és Pujades, en el grup B canvien els papers de titular i suport. D’aquesta manera,
tots dos es troben amb els mateixos problemes a l’hora de desenvolupar els seus papers. I això
facilita la comprensió mútua.
Parlem de 1r i 2n professor, d’acord amb la quantitat d’hores dedicades a l’àmbit. En un
àmbit de 9 hores, per exemple, el primer professor és qui té assignades les 9 hores i el segon
professor, qui en té assignades 6 o, fins i tot, 4. Quan la descompensació d’hores és de cinc
hores, el més eficient és que la iniciativa quant a coordinacions amb la resta de l’equip de
professors d’àmbit, la porte el 1r professor.
Però recordem: el millor és que els dos professors dediquen la mateixa quantitat d’hores de
classe a l’àmbit.
8 – Si hi ha dos professors, es perden desdoblaments?
Depén dels instituts. Potser es decidisca destinar les hores de desdoblaments a la codocència.
Pensem que aquesta és la millor opció, ja que es poden mantenir els desdoblaments, quan
interesse, però es potencia un ventall d’altres agrupacions per a realitzar activitats interessants
per a professors i alumnes. A més, es garanteix la coordinació en dues o més assignatures, cosa
que ja per si mateix és un avanç respecte a la situació actual.
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9 – Poden estar dos professors a l’aula perquè es junten dos grups?
No. En els àmbits de cada grup hauria d’haver-hi dos o més professors treballant a l’aula.
En algun centre arriben a fer coincidir les hores d’àmbit de tots els primers d’ESO, de manera
que tots els grups –quatre en total– treballen en el mateix espai i amb el professorat que treballa
a l’àmbit en els quatre grups, més altres figures de suport com voluntaris, PT, professors de
guàrdia, etc.
10 – Hi ha hores per programar i coordinar aquesta codocència?
Sı́. El centre ha de garantir almenys una hora de coordinació en l’horari laboral.
11 – Si en 1r d’ESO es fa codocència, no es nota una mancança en 2n amb grups
massa nombrosos per a només un professor?
Un dels aspectes en què coincideixen tots els centres que han capgirat l’ESO és el de la
millora substancial de la convivència i en l’ambient de treball en l’aula. Pensem que és en
1r d’ESO quan es “construeix” l’alumnat i que aquest curs de canvis per a l’alumnat que ve
de Primària determina les actituds, els hàbits i les motivacions en l’etapa. En aquest punt,
el treball cooperatiu té una importància cabdal. Després d’un curs cooperant, aprenent a ser
autònoms i tindre iniciativa o resolent i gestionant conflictes, la incidència en l’ambient del
centre és sorprenent i també se’n beneficien els nivells posteriors.
12 – Si utilitzem les hores del PAM per a reduir la ràtio dels grups i ho considerem
prioritari i inclusiu, no ens en queden per a la codocència.
Pensem que l’opció prioritària a l’hora dedicar hores del PAM ha de ser la codocència ja
que, com hem explicat abans, es poden mantenir els desdoblaments, amb ràtios reduı̈des, quan
interesse. Però es potencia un ventall d’altres agrupacions per a realitzar activitats interessants
tant per al professorat com per a l’alumnat. A més, es garanteix la coordinació en dues o més
assignatures, cosa que ja per si mateix és un avanç respecte a la situació actual.
13 – Es pot fer codocència sense àmbits?
Sı́, serien els desdoblaments que es realitzen en algun centres. Però ja hem argumentat en
les preguntes 8 i 9 que és més eficient i eficaç la codocència en àmbits i no en assignatures.
14 – Es pot tindre un profe de mates, de biologia i de tecnologia junts al mateix
temps a l’aula?
És molt complicat. La Resolució del 29 maig 2020 d’organització curricular (2020/4035)
contempla la codocència en els àmbits de tres assignatures. En eixe cas, “els centres podran
adjudicar aquest àmbit als dos departaments didàctics implicats que el centre considere més
adequats.”. Cal remarcar que aquesta adjudicació no es fa per a tot el nivell, sinó que, en les
parelles de docents de cada grup de 1r poden donar-se diferents combinacions d’especialistes
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de les tres assignatures. Plantejar la codocència de tres docents de tres especialitats en l’aula
és molt complicat. Potser una via per a facilitar-ho seria la fusió de grups de 1r d’ESO en
hiperaules, una opció que ha aplicat amb èxit l’IES Andreu Sempere d’Alcoi. Per a una
explicació més completa de la gestió dels àmbits pels departaments, vos remetem a la respota
de la pregunta 6 d’aquest apartat: Quin departament gestiona cada àmbit?
15 – Aleshores, ho veieu complicat sense fer codocència? I com aconseguir prou
hores i professorat disposat?
Primera opció, a partir de professorat voluntari. Segona opció, professorat anomenat per la
direcció entre el personal definitiu del centre. Penseu que la integració de coneixements és una
tendència en l’ensenyament obligatori i postobligatori que acabarà, tard o d’hora, estenent-se
a tots els cursos. Per això, cal provar com més prompte millor. Tercera opció: professorat no
definitiu. Pot ser tan vàlida o més que les anteriors, però el problema és que caduca i no crea
equips estables.
16 – El departament d’orientació també aporta hores de codocència?
Sı́, el/la PT aporta les hores que té dedicades a cada grup. En comptes de traure l’alumnat
amb NEE, se suma a la classe i actua com a professora de l’àmbit, durant les sessions que té
assignades en l’horari.

B

Organització
1 – Com organitzeu tots els primers, amb la mateixa estructura que indiquen les
instruccions de GVA? No hi ha perill de deixar un departament amb poques hores?

Hem de deixar de considerar els departaments com a propietaris d’assignatures. El coneixement matemàtic o el lingüı́stic, per exemple, no és propietat del departament corresponent.
Per tant, si els professors i les professores d’un departament no es volen implicar en un àmbit,
aniran deixant que professors d’altres departaments se n’ocupen. I ells han de decidir si volen
“perdre” hores. El departament està perdent el seu sentit quan fem una organització holı́stica
i no fragmentària de la Secundària.
2 – ¿Quién da el ámbito lingüı́stico, el departamento de historia, valenciano o
castellano? o codocencia?
Qualsevol dels tres, o els tres a la vegada. Amb codocència, preferentment.
3 – Què us semblaria la idea de fer àmbits d’acord amb el PLC? O siga, juntant
l’assignatura d’Anglés amb la matèria que es faça en eixa llengua. Igualment el
Valencià i el Castellà s’ajuntarien amb assignatures impartides en eixes llengües.
Amb això tindrı́em 8 matèries en 1r ESO. . .
Ens sembla una bona opció.
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4 – Quines optatives s’ofereixen a l’alumnat?
Cada centre té la seua oferta d’optatives.
5 – D’on ixen les hores per a la codocència?
De desdoblaments, de reforços i de les hores PAM, bàsicament.
6 – Treballar per àmbits amb codocència, etc. ha suposat un augment de les
plantilles en els vostres centres? O al contrari?
Les plantilles no es veuen alterades respecte a la situació anterior a la implantació generalitzada d’àmbits. Les hores de classe no es veuen alterades.
7 – En los ámbitos de 1o y 2o ESO ¿qué ratio tenéis?
La que correspon al centre, depenent de la quantitat de matrı́cula.
8 – He vist que l’IES MIQUEL PERIS SEGARRA tenen l’optativa dins de l’àmbit,
com s’organitza açò?
Doncs inscrivint tot l’alumnat d’un grup en una optativa.
9 – Veig que s’inclou VAL i CAS en el mateix àmbit necessàriament amb HIS. Com
veurı́eu agrupar cada llengua oficial amb una o més matèries que la usen com a
vehicular?
Ens sembla una bona opció.
10 – Però estem parlant obligatòriament d’ABP, treball cooperatiu... per fer
àmbits? No cap la possibilitat de fer àmbits amb la intenció de reduir professorat
en cada grup?
Sı́, cap la possibilitat. Però ens sembla malbaratar les possibilitats que ofereix treballar en
perı́odes llargs.
11 – Hi ha alguna experiència d’afegir la matèria optativa dins l’àmbit? Per exemple,
Informàtica al cientı́fic i francés al lingüı́stic?
L’únic problema és que l’alumnat de 1r de l’ESO només pot tindre una optativa i no es
podria jugar amb dues optatives associades a cada àmbit. Consulteu la resposta a la pregunta
9 d’aquest apartat.
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12 – Com podem implementar els àmbits en les zones castellanoparlants com ara,
Elda, Sax o Villena?
L’única caracterı́stica diferenciadora possible en aquestes zones és l’ús del valencià. Per
això, l’assignatura de valencià s’hauria d’associar a una altra per a la qual faria de vehicle.
Vegeu la resposta a la pregunta 9 d’aquest apartat.
13 – Quants grups teniu en els quals apliqueu els àmbits?
A hores d’ara cal tenir clar que s’organitzen per àmbits obligatòriament tots els 1r ESO tal
i com indica la Resolució del 29 de maig de 2020.
14 – A mi em sembla molt interessant però entenc que si no es dona suport des
de tot l’equip docent del centre no es pot portar endavant.
L’aplicació de la Resolució del 29 maig 2020, si l’equip directiu no és conscient del canvi
de paradigma que pot significar, pot ser objecte d’un passe gremial més, que “acata però no
aplica”. Els passes gremials defensen l’organització arcaica dels canvis que la qüestionen. Per
això, les assignatures poden passar a nomenar-se àmbits sense que canvie res en la pràctica;
sense aprofitar l’oportunitat que implica fer ús de recursos que requereixen temps de treball a
l’aula. Esperem que els equips directius conscients del significat del canvi superen als que no
l’entenen, si realment volem començar a adaptar el sistema a les necessitats actuals.

C

Projectes en àmbits
1 – Treballar per àmbits és treballar per projectes?

No necessàriament. Un àmbit, tal com l’entén la nostra legislació, consisteix a juxtaposar
les hores d’assignatures diferents, de manera que sempre vagen associades en l’horari de treball
de la classe i del professor. Per tant, en el cas d’un professor que treballa en un centre on
s’ha adoptat l’àmbit de tres assignatures: Valencià, Castellà i Geografia/Història, el seu horari
podria ser:
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Hora

Dilluns

Dimarts

08:00
08:55

Valencià

Geografia
Història

2ESO D

Dimecres
i

Dijous

Divendres

Castellà

Castellà

2ESO D

2ESO D

Valencià

Castellà

2ESO D

2ESO D

Valencià

Lectives autoritzades

2ESO D

08:55
09:50
09:50
10:45

Geografia
i
Història

Geografia
Història

2ESO D

2ESO D

Coordinació
Didàctica

Coordinació
Didàctica

i

Guàrdia

Coordinació
Didàctica

09:50
10:45
11:10
12:05
12:05
13:00

2ESO D

Guàrdia
Lectives autoritzades

Guàrdia
Atenció pares

Castellà

Valencià

1ESO A

1ESO A

Castellà

Valencià

1ESO A

1ESO A

13:00
13:20
13:20
14:15

Tutoria

14:15
15:10

Complementàries Reunió
autoritzades
Departament

2ESO D

En aquest horari hipotètic, dijous hi ha tres hores seguides d’àmbit, mentre que la resta de
dies l’àmbit és de dues hores. Com es pot comprovar, és un horari d’un professor/a que treballa
per àmbits.
Una altra cosa és què fem, com omplim aquests perı́odes de dues o tres hores de treball.
I acı́ hi ha les diferents opcions metodològiques. Es pot optar per mantenir separades les
assignatures i ensenyar cada assignatura en el seu perı́ode de 55’. És una opció. Un sol
professor ensenyaria primer una assignatura i després una altra. Si hi ha codocència, aquesta
opció implica que primer actua un professor en una de les assignatures i després l’altre, en
l’altra assignatura. Amb aquesta opció, hem carregat de treball un professor, encara que també
atendrà menys alumnes. I no haurem desenvolupat les oportunitats per créixer professionalment
i multiplicar els aprenentatges dels nostres alumnes. La Resolució 2020/4035 ja especifica
que “l’organització dels continguts en un àmbit s’ha de realitzar de manera globalitzada, no s’ha
de fragmentar en continguts especı́fics de cada matèria que forma part de l’àmbit”. Per això, es
planteja treballar per projectes com una manera d’integrar els continguts d’àrees diverses. No
es tracta de cap innovació, sinó que es proposa treballar aixı́, des del punt de vista crı́tic, quasi
des del moment que es crea el sistema educatiu tal com el coneixem, com una alternativa a
l’organització elitista i selectiva que va acabar imposant-se. En definitiva, treballar per projectes
és aprendre com s’aprén en la vida fora de l’escola, buscant solucions a problemes.
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2 – Quants projectes es realitzen? Estan predefinits?
Hi ha diferents maneres de treballar per projectes. En diferents centres es treballa de
maneres diferents. Podeu veure exemples de diferent durada i plantejament en: Com ensenyar
en àmbits, al CEFIRE i també en aquesta pàgina de la Generalitat de Catalunya on s’explica
com dissenyar projectes.
3 – Recomaneu començar amb projectes el primer any d’experiència amb els àmbits
o és preferible tenir més experiència?
Depén del grau de conscienciació i coneixements del professorat implicat. Començar per
projectes sense saber què és un projecte i haver estudiat prèviament alguna experiència, no
pensem que siga la millor opció. Per tant, si no hi ha hagut temps per a aprendre una mica
sobre el tema, es pot començar treballant per assignatures i reservar algun temps setmanal
per desenvolupar projectes. Amb el temps, es va agafant seguretat i les potencialitats que
s’observen al treball per projectes en temps de treball llargs, porten que s’instal·le com a forma
de treball habitual.
4 – Es pot treballar per projectes des d’assignatures diferents, no agrupades en
àmbits en l’horari?
Sı́, hi ha centres on dos o més professors s’han posat d’acord per desenvolupar un projecte
comú treballant cadascú en les seues hores assignades en l’horari. Aquestes experiències no
solen ser la norma perquè requereixen un sobreesforç que no sol mantindre’s en el temps.
Experiències que intenten presentar el currı́culum de maneres diferents n’hi ha de moltes.
Molts professors inquiets i desitjosos de ser més productius fan coses com preparar obres de
teatre o actuacions fora de l’horari escolar. Però, si no hi ha una adequació de l’organització
o una revisió de la distribució cronoespacial, totes aquestes experiències demanen sobresforços
que duren el que duren les ganes dels professors que les duen a terme, moltes vegades, sense
reconeixement.
5 – Penseu que pot ser necessari un treball previ en projectes en primària perquè
el treball per àmbits en l’ESO siga realment efectiu?
Ajuda molt i, de fet, en algunes demarcacions, com Xirivella i Quart de Poblet, s’està
desenvolupant conjuntament el treball per projectes en Primària i en Secundària. Però tampoc
no és cap problema ensenyar els joves d’11 o 12 anys a treballar per projectes dins dels àmbits,
si no ho han fet abans.
6 – ¿Hay alguna plataforma donde se compartan los proyectos ya generados y
testados para ”empezar”a pensar?
Això de “testar” projectes és inviable perquè el que funciona en una realitat, potser en una
altra, no. Sı́ que és útil consultar projectes fets i desenvolupats per agafar idees i adaptar-les a
les condicions pròpies. En l’annex de la Resolució 2020/4035 del 29 de maig hi ha referències
a bancs de recursos. Mireu també la pregunta 2 d’aquesta secció.
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7 – Es pot combinar treball per assignatures i treball per projectes dins de l’àmbit?
Sı́. Mireu la pregunta 3.
8 – Quina és la dimensió artı́stica dels productes finals quan es treballa projectes?
La creativitat plàstica, musical, audiovisual o literària és fonamental en tot projecte. I es
treballarà millor si al projecte hi participen les assignatures artı́stiques.
9 – Els projectes estan predefinits? Vull dir, que l’ABP comença amb una pregunta
que planteja l’alumnat. No podem saber prèviament el tema dels projectes que els
alumnes decidiran, no?
El projectes podem començar predefinits o no. De fet, els experts plantegen que hi ha
diferents propostes de models d’ABP. Al llibre Aprendo porque quiero (Vergara, 2015) l’autor
anomena al començament del projecte l’ocasió; amb aquest terme es refereix a les diferents
possibilitats que té el docent per crear l’ocasió i sorprendre l’alumnat. L’ocasió pot sorgir d’una
pregunta formulada per l’alumnat o aprofitant un esdeveniment puntual que suscite interés i
que el professorat encaminarà cap al projecte. D’aquesta manera, un projecte també pot sorgir
de la planificació del professorat en base al currı́culum i allò important serà crear l’ocasió per a
sorprendre. En aquest tipus de projecte una part fonamental és l’habilitat del professorat per
sorprendre l’alumnat i aixı́ iniciar un projecte que l’engresque, l’emocione i per tant, genere un
aprenentatge significatiu.
10 – ¿Se preparan los proyectos diferentes cada curso o se repiten?
Un professor necessita rutines de treball perquè cada dia no siga una aventura. Per tant,
pensem que convé tindre dissenyats projectes que es poden reelaborar cada curs, en funció dels
canvis en l’alumnat, el professorat, o les condicions que ofereix el centre. Però sempre partint
d’un esquema de treball consolidat.
11 – Si es fa per projectes, amb quina llengua es planteja el projecte?
Pots usar totes les llengües que el programa lingüı́stic del centre incloga en les assignatures
compreses a l’àmbit. Algunes tasques del projecte es fan en un idioma i d’altres tasques, en
altres llengües.
12 – Els projectes són sempre d’un àmbit o heu coordinat algun projecte de més
d’un àmbit?
És enriquidor que els àmbits produı̈squen projectes comuns. De fet, els centres que organitzen setmanes de projectes fan col·laborar tots els departaments del centre en projectes comuns.
Els projectes conjunts d’àmbits diferents serien un pas intermedi entre el projecte d’àmbit i el
de centre.
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13 – Alguns usen les plataformes Etwinning o Twinspace per fer projectes?
Si la idea és desenvolupar projectes amb alumnes que parlen altres idiomes en altres estats
europeus, suposem que és una plataforma adequada. Hi ha diferents exemples d’activitats
i projectes en el web estatal www.etwinning.es i en el web europeu www.etwinning.net, que
poden ser el punt de partida per als vostres projectes.

D

Com començar a treballar per àmbits?

A partir del curs 20-21 és obligatori organitzar 1r ESO agrupant assignatures. Per tant, el tràmit
de seduir i convéncer els companys i les companyes per fer canvis organitzatius en el centre
ens el podem saltar. De tota manera, mai no estarà de més explicar en sessió de claustre,
o segons es tinga costum en cada centre, durant juny o juliol del curs 19-20, els avantatges
d’organitzar-se per àmbits. Consulteu vı́deos de Capgirem l’ESO o l’article Aprenentatge per
àmbits: les aules valencianes avancen cap a la descompressió horària.
Després d’aquesta o aquestes sessions, les direccions del centres, o aquella figura en qui
deleguen, han de buscar el professorat adient per assumir dues o tres assignatures, professors
que pensen que la globalització del coneixement i l’ampliació dels temps de treball de l’alumnat
és positiu per al seu desenvolupament, i que, per descomptat, estan disposats a treballar en
col·laboració amb la resta de professors que treballen en àmbits.
Pot ser que no es trobe aquest tipus de professors, o no es trobe amb prou quantitat. En
aquest cas, recomanem reservar les places no cobertes per professorat del centre a personal
extern –interins o comissions de servei– perquè treballen en els àmbits de 1r. Si tampoc això és
possible, les direccions hauran d’assignar els àmbits a qui creguen convenient. En principi, per
a un àmbit de tres assignatures de tres hores setmanals, caldrien quatre professors per a cobrir
cinc grups de 1r.
Tot el professorat que treballa en un mateix àmbit constitueix el grup de treball de l’àmbit
X. Treballar en un àmbit és treballar en col·laboració. Una volta constituı̈t el grup de treball
s’ha de començar a planificar el curs. Si el grup no està complet, no importa, treballen els
que hi són. La resta, quan s’incorporen, hauran d’assumir les decisions preses. Recomanem
consultar el material que la Conselleria ha compartit Recursos per al treball per àmbits per tal
de trobar models de programació i d’organització dels àmbits.
Per a planificar 1r ESO, convé informar-se de les caracterı́stiques de l’alumnat que acaba
6é de Primària. Aquesta informació la solen tindre els orientadors del centre i els coordinadors
d’ESO, que la reben a través dels plans de transició. Amb aquesta informació s’han de dissenyar els grups, que han de ser heterogenis necessàriament. Les pràctiques consistents a aı̈llar
l’alumnat pitjor en grups determinats garanteixen el fracàs d’aquests grups i no milloren els
resultats de la resta.
Ja en juny, amb tota aquesta informació, si voleu, es poden començar a formar grups de
treball per al treball cooperatiu. Si s’opta per altres formes d’agrupació de l’alumnat, igualment,
s’ha de tindre en compte la distribució repartida de tot l’alumnat de totes les caracterı́stiques
en els diferents grups de 1r.
Si el curs pròxim treballem alternant presencialitat i distància, haurem de prendre decisions
a partir del Capgirem especial a distància de juliol que teniu diponible al canal de Youtube:
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Capgirem a distància. Amb tot, ja se sap que s’ha de garantir que l’alumnat de 1r de l’ESO
acudisca a classe de manera presencial fent servir, si escau, els espais més grans del centre.

E

Coordinació entre el professorat
1 – Com organitzeu la coordinació dels participants en els àmbits i entre els departaments? Com es garanteix la coordinació?

Per simplificar, convé considerar cada professor com a representant del seu departament
en l’àmbit, de manera que cada professor fa de pont entre el departament i l’àmbit. Sospitem
que si esperem que els àmbits funcionen després de coordinar-se els departaments, la cosa
no acabaria de tirar endavant. Evitem aixı́ burocràcies. Per tant, amb aquesta autonomia
atorgada, el professorat dels àmbits s’haurà de reunir en les hores de reunió assignades. Convé
que en els mesos de juny, juliol i setembre també s’estipulen reunions per acordar tot allò
relatiu al funcionament dels àmbits. Però el més efectiu és compartir espais virtuals comuns:
Drive, Classroom, AULES o similars, faciliten la comunicació, conformen criteris i fan eficient
el treball, i eviten la presencialitat.
2 – És difı́cil la coordinació entre el professorat implicat? Programació, avaluació,
etc.?
Doncs, com sempre, depén de l’actitud del professorat. La gran majoria percep la col·laboració
amb els col·legues com una oportunitat de millora professional.
3 – ¿De dónde salen las horas para la coordinación de los ámbitos? ¿Las horas de
coordinación son horas lectivas o complementarias?
Ixen del PAM i de les disposicions legals de la Conselleria. Depenent de centres, les consideren lectives o complementàries.
4 – Feu hores extra per coordinar-vos o en teniu prou amb les 37,5 hores setmanals?
Amb 37’5 hores setmanals de dedicació al centre, hi ha temps més que suficient per a la
coordinació, prepraració de projectes, correccions, etc.
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F

Avaluació i qualificació
1 – Llegint la darrera RESOLUCIÓ diu que s’han de treballar les assignatures conjuntament però, en canvi, la qualificació de les assignatures és individual. Ho patim
en PR4 i és un malson. Com feu l’avaluació dels àmbits? Feu una avaluació
conjunta amb una única nota?

En general, la nota coincideix en les diferents matèries, perquè es valoren les tasques realitzades. Però, potser, determinades tasques que impliquen una assignatura en especial són
pitjor o millor realitzades que la resta per l’alumnat. En aquest cas, la nota serà diferent. Si
un alumne, per exemple, sistemàticament, deixa de fer les tasques que afecten una matèria,
suspendrà aquesta matèria.
2 – Heu inclòs proves individuals tradicionals? En quin percentatge?
Les notes s’obtenen a partir de diferents recursos: exàmens orals, exàmens escrits de comprensió, exàmens escrits de reproducció, rúbriques, valoració de documents, portafoli, etc. El
percentatge el decideixes tu, en funció de les caracterı́stiques del teu alumnat i segons uns
criteris que acordeu l’equip docent de l’àmbit.
3 – Una petició. Crear una rúbrica general per a tots els primers de l’ESO des de
l’administració, podria ser? Hi hauria la possibilitat de crear una rúbrica general
per a valorar l’ensenyament en ABP per a tota la xarxa d’escoles?
Existeixen col·leccions de rúbriques com per exemple, les que teniu disponibles a Xarxa
Telemàtica Educativa de Catalunya. En general, a partir de rúbriques elaborades per altres,
cadascú adapta les seues a l’alumnat que li pertoca. Estaria bé que la nostra administració, en
aquest sentit, tinguera també un repositori on recollira diverses rúbriques.
4 – Com avalueu? Nota conjunta per a les tres matèries? Cada docent inclou els
seus mecanismes, criteris, etc. i es pacten?
Evidentment, els criteris d’avaluació i qualificació estan consensuats per tot l’equip de professors i professores que treballen en els àmbits. L’ideal és que tots els grups d’alumnes, independentment del professorat que els pertoca, realitzen les mateixes activitats i siguen avaluats
de la mateixa manera.
5 – ¿Qué tiene que ver la Biologı́a con las Matemáticas? ¿Por qué la nota debe
ser la misma?
No té per què ser la mateixa. Es tracta de donar significació a allò que aprenen i buscar els
punts comuns de les matèries per atorgar-li globalitat i contextualització.
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6 – Quins instruments utilitzeu per avaluar?
Consulteu la resposta a la pregunta número 2 d’aquest apartat.
7 – Com unifiqueu els criteris d’avaluació i de correcció en les àrees lingüı́stiques?
Com s’avalua un àmbit de 3 àrees?
Es valoren les tasques i activitats dissenyades. Unes activitats es fan en valencià, d’altres, en
castellà i totes inclouen continguts d’història. Algunes tasques, com les de reflexió gramatical,
afecten l’assignatura implicada. Per tant, les notes es corresponen al sector de coneixement
treballat. Si una activitat, per exemple, consisteix a escriure una narració en castellà sobre
la vida quotidiana d’un habitant d’Alexandria en el segle I, tindrà la nota del contingut: Ha
situat correctament l’acció o hi ha anacronismes? ; i la nota de la llengua: Quin ús ha fet del
castellà en el text narratiu?

G

Àmbit cientı́fic
1 – En l’àmbit cientı́fic, segons la vostra experiència, és millor incloure tres matèries
com Biologia, Matemàtiques i Tecnologia o només Biologia i Matemàtiques?

La Tecnologia aporta a l’àmbit cientı́fic l’aplicació dels coneixements matemàtics instrumentals. A més, els professors de tecnologia estan acostumats a desenvolupar projectes. I poden
ensenyar els altres a fer-ho. Els projectes, en l’àmbit cientı́fic, han de ser aplicats i tindre una
projecció social. Per altra banda, el fet que en l’àmbit hi haja tres assignatures permet que hi
haja codocència.
2 – ¿En el ámbito cientı́fico si solo hay un profesor separan clases de mates y de
ciencias o todo junto?
Pots integrar les matèries a través de projectes cientı́fics que poden ser simples problemes
o projectes amb un producte final. Això no exclou que es puguen fer “parèntesis matemàtics”
per explicar o treballar conceptes matemàtics.
3 – Quantes hores es fan a l’àmbit cientı́fic de 1r de l’ESO? Perquè he sentit 9,
però jo pensava que n’eren 8.
Si l’àmbit només inclou Biologia i Matemàtiques les hores sumades de les dues matèries són
3+4=7 hores. Si se li sumen les dues hores de Tecnologia, el resultat són 9 hores.
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4 – L’àmbit cientı́fic, com convertir-lo en un àmbit curricular real i fugir de la idea
d’un profe que fa 2 assignatures? Només amb el treball per projectes?
Si es fan les matèries una rere l’altra, estem desaprofitant les possibilitats que ens ofereixen
els perı́odes llargs de treball. Per això és millor integrar les matèries a través de la resolució de
problemes que impliquen coneixements matemàtics i biològics o a través de projectes amb un
producte final.
5 – Podrı́eu explicar també l’organització a l’aula en l’àmbit cientı́fic i posar algun
exemple de Biologia i Matemàtiques? En l’àmbit sociolingüı́stic ho veig prou clar,
però en el cientific, no.
Teniu un exemple desenvolupat acı́.
6 – Revise els continguts mı́nims de Matemàtiques i de Biologia, i la veritat, veig
molt pocs punts en comú. No acabe de veure el treball en àmbits. Podeu explicarho amb més detall?
Reviseu les respostes a les preguntes 4 i 5.
7 – Els continguts matemàtics baixen per a l’alumnat que estudie una carrera
cientı́fica?
En 1r ESO ens assegurem dins l’àmbit cientı́fic que la comprensió dels conceptes matemàtics
és real i no fictı́cia. Per exemple, intentem que l’alumnat no memoritze problemes i els reproduı̈sca en un examen sense comprendre el que fa, sinó que li proposem contı́nuament problemes
o projectes on ha d’aplicar els coneixements matemàtics per solventar-los. Per tant, la quantitat de continguts i la qualitat del seu aprenentatge és molt superior al que es fa en una classe
tradicional.

H

Materials i recursos
1 – Voldria saber si hi ha algun lloc on baixar-se recursos com, per exemple, projectes
ja preparats.

Hi ha plataformes com Conecta13 o Xtec que ofereixen recursos en lı́nia. A més, des de la
Conselleria s’ha creat una secció Materials centres educatius amb exemples de projectes per a
àmbits de treballs. A més, als diferents CEFIREs, també es poden trobar molts exemples de
projectes per a diferents nivells.
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2 – En l’àmbit sociolingüı́stic utilitzeu els llibres de la matèria o preparareu vosaltres
els materials?
Les dues coses. Però, més que preparar el nostre material, el que fem és dissenyar les
activitats de manera que siguen els i les alumnes els que produı̈squen el seu material d’estudi.
Per exemple, “entra en els webs x i escriu un text que sintetitze la informació. Compara-la
amb la informació del llibre de text.”
3 – Els alumnes porten llibre de text?
Sı́, els de Xarxa llibres. Són un recurs més de treball a l’aula i a casa.
4 – ¿Trabajan los alumnos con portátil o sin ellos?
Demanem a les famı́lies que els i les alumnes porten tauletes o portàtils al centre perquè hi
ha xarxa wifi. Intentem tindre una quantitat de tauletes digitals per a prestar a l’alumnat que
no en té una pròpia; i sempre tenim el recurs de l’aula d’informàtica.

I

Formació del professorat
1 – No creieu que el professorat està poc format?

No. Hem conegut pocs profes que no busquen la manera d’omplir d’activitats sessions de
dues o tres hores. Han de pensar activitats que no estan acostumats a fer a classe, per manca de
temps. Però, afortunadament, hi ha molts materials que ofereixen idees per proposar activitats
llargues i gestionar-les.
2 – Treballar per àmbits, no és fàcil. Cal que les escoles amb més experiència
puguen acompanyar a la resta d’escoles. CAPGIREM l’ESO ha pensat en una
manera de fer això?
Capgirem l’ESO som els professors i les professores que en volen formar part. No tenim
infraestructura. Però la Resolució 2020/4035 que regula els àmbits sı́ que parla explı́citament
de crear xarxes de centres i centres tutors. Hem d’exigir al CEFIRE que comence ja a crear-los
i gestionar-los.
3 – Tiene más sentido que sean los maestros de la ESO los que hagan los ámbitos,
pero cada vez hay menos.
Hem conegut algun mestre incapaç d’entendre el seu paper en en àmbits i molts professors
de secundària que han copsat la idea de seguida i l’han posat en pràctica. Creiem que depén
més d’actituds davant noves formes de treballar que d’adscripció a un cos.
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4 – No crec que tot el professorat que impartirà els àmbits estiga realment preparat.
Molts no se senten segurs explicant matèries que no són la seua.
Un dels errors està en pensar que els profesors i les professores hem de “saber-nos” tota la
matèria. Això no ocorre ni quan ensenyes la teua especialitat. Nosaltres, almenys, repassem i
ens posem al dia abans d’explicar. Però als àmbits l’accés a la informació no es fa principalment
a través del professors, que passen a ser facilitadors i gestors d’activitats. Són els alumnes els
que han d’explicar els continguts. Evidentment, si ho fan els i les alumnes, també ho pot fer el
professorat. Estem parlant d’alumnes de 12 anys.
5 – Pensar que somos todos capaces es despreciar la didáctica de las ciencias. Yo
sé Matemáticas pero no conozco su didáctica. ¿Todo lo que hemos aprendido no
sirve?
La col·laboració entre el professorat de formacions diferents té com a benefici contrastar
punts de vista. Amb temps per a treballar a l’aula, el sentit de les didàctiques especı́fiques canvia
perquè ha de partir de perı́odes de treball llargs. D’alguna manera, dirı́em que l’organització
temporal s’acobla a moltes de les directrius didàctiques que mai no s’havien pogut posar en
pràctica, precisament per la manca de temps de treball.

J

Programació
1 – Qui fa la programació anual? Es fa a partir de continguts de les diferents àrees?
Retalla i enganxa?

Recomanem no obsessionar-se amb la programació. La inspecció no pot exigir –no ho farà–
una programació integrada per al curs pròxim. Presenteu les programacions de les assignatures
per separat. Amb criteris d’avaluació comuns, si és possible. Podeu consultar un exemple de
programació integrada acı́.
2 – Per a programar un àmbit, per exemple sociolingüı́stic, la programació didàctica
integra les 3 matèries en una? O es programa per separat?
Vegeu resposta a la pregunta 1.
3 – Les programacions són interdepartamentals i reflecteixen la integració dels
continguts de les diferents matèries, avaluació, etc.?
Vegeu resposta a la pregunta 1.
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4 – En setembre, tots hem de començar per àmbits, ja haurı́em d’estar treballant els
departaments i tenint reunions... i evidentment, això no està passant. En setembre
tindrem un autèntic drama!
Reclameu organització al vostre equip directiu.

K

Matèries artı́stiques en els àmbits
1 – Això de materia satèl·lit no és restar-li importància als ensenyaments artı́stics?
Sempre estem en les instrumentals.

No. De fet, l’element artı́stic –música, plàstica– és fonamental en els projectes però està
condicionat per l’optativitat de les matèries en algun curs. Parlem d’assignatures “satèl·lit”
per referir-nos a les que participen del projecte però fora de l’àmbit. L’ideal és que s’integren
a l’àmbit, ja que les considerem fonamentals en la formació d’un ciutadà.

L

Àmbit sociolingüı́stic
1 – Penseu que convé incloure l’anglés en aquest àmbit o seria millor mantindre
aquesta llengua com a assignatura per separat? Jo preferiria que s’incloguera (no
tinc experiència).

L’anglés, igual que les altres llengües, pot anar associat a qualsevol matèria. Dependrà de
la predisposició del professorat d’anglés i de l’organització de cada centre, que es mantinga
com a assignatura separada o integrada en un àmbit. En cas d’estar separada, pot participar
dels projectes dels àmbits, igual que la resta d’assignatures del curs. Per exemple, si el projecte requereix produir textos en anglés, aquests es poden preparar en l’assignatura d’anglés.
Qualsevol projecte pot incloure l’ús de l’anglés.
2 – ¿Algún docente ha planteado que no se imparta tanto valenciano y sı́ más
inglés, llegando a un equilibrio? Objetivamente, verı́a más acertada esa opción.
Objectivament, les hores assignades en els currı́culums són les que són. I hem de procurar
ajustar-nos al temps d’ús que se’ns requereix.
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M

Desenvolupament d’una sessió. Nombre d’alumnes

1 – ¿Cómo organizáis el trabajo?, ¿qué pasos habrı́a que seguir?, ¿cómo es una
sesión de ámbitos?, ¿cómo se organiza?
L’organització del treball el marca l’activitat o tasca a desenvolupar dins el projecte de
treball. Per tant, cal dissenyar el seguit de tasques que porten a un producte final. Cada
tasca requereix uns materials, uns espais i una distribució de l’alumnat. Teniu exemples de sis
projectes disseccionats en tasques en La Programació de l’IES Font de Sant Lluı́s.
2 – El nombre d’alumnes per aula és el mateix o es redueix?
El grup classe té el nombre d’alumnes que resulta de la matrı́cula en el centre. Per a
cada tasca, l’alumnat s’agrupa en funció del treball a realitzar, en el mateix espai o en espais
diferents. Vegeu l’apartat de A Codocència.

N

Es perden continguts?
1 – ¿No se pierden contenidos al unir asignaturas?

No. Al contrari, es guanya molt de temps per desenvolupar continguts que, fins ara, no
existien pràcticament en les assignatures tradicionals. En integrar matèries que repeteixen
continguts –Geografia i Història i Biologia i Geologia, o Valencià i Castellà– es guanya temps per
desenvolupar habilitats, competències, continguts procedimentals i conceptuals que requereixen
temps de treball continuat, com ara, exposicions orals, desenvolupament de recerques dirigides,
construcció de textos complexos, anàlisi de problemes complexos, etc.
Per altra banda, s’han d’incloure aprenentatges que el legislador no havia previst i que
demanda l’alumnat per a progressar. Per exemple, en 1r es treballen tipologies textuals que no
estava previst que es treballaren fins a 2n de l’ESO. En el punt 5 del manual Com ensenyar en
un àmbit trobaràs les relacions entre les matèries de l’ESO.
2 – Com s’assegura la impartició de tots els continguts mı́nims?
Anant a màxims. Repasseu les respostes a les preguntes 1 i 3 d’aquesta secció.
3 – A mi me preocupa asegurar la impartición de los contenidos mı́nimos.
No es perden continguts, de cap manera. Els alumnes aprenen molts més continguts en els
àmbits que en les assignatures, sobretot si comparem les competències que s’hi treballen. Per
exemple, l’expressió oral pública no se sol treballar en les assignatures per manca de temps,
però es treballa molt en els àmbits. Quant als continguts conceptuals, factuals, procedimentals
i actitudinals, tenir temps implica poder aprofundir-ne.

PREGUNTES FREQÜENTS
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Àmbits o segregació
1 – Este tipo de trabajo, ¿no serı́a más lógico aplicarlo en grupos reducidos como
PMAR y no en clases ordinarias? Lo que no entiendo es que haya autonomı́a total
para agrupar materias pero no para que un centro pueda decidir agrupar en unos
grupos y no hacerlo en otros en función de las diferentes necesidades.

La lògica del nostre sistema educatiu és el de la segregació. Es busquen diferents maneres
d’agrupar l’alumnat per nivell de rendiment, llengua, origen social, etc. I és que hi ha una
contradicció fonamental en el sistema: l’ensenyament obligatori promet l’ascens social a través
de l’educació, però, en la pràctica, està dissenyat per dificultar el pas a les classes treballadores
més empobrides. D’aquı́ l’altı́ssim ı́ndex de fracàs en l’ESO. Treballar amb temps llargs en
tots els grups, heterogenis, permet dissenyar activitats adequades per a tot l’alumnat. De
manera que tots tenen alguna cosa a aprendre dels altres. Consulteu el punt 10 del manual
Com ensenyar en àmbits que teniu disponible a Capgirem l’ESO.

P

Voluntariat
1 – Els voluntaris i les voluntàries són una part fonamental en l’organització per
àmbits. En quines activitats es demana la col·laboració de voluntaris? Cal que
tinguen coneixements del tema o actuen com a observadors?

Tindre voluntaris a l’aula o no és una opció del centre. Fins ara, la figura del voluntari no
està regulada. Les activitats en què participen són:
• Acompanyar alumnes amb dificultats.
• Fer d’experts en una matèria i assessorar l’alumnat i el professorat amb conferències o
altres accions.
• Participar en grups interactius.
• Participar, com a suport, en activitats diverses.
• Fer de monitors en biblioteques tutoritzades.
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Treball cooperatiu
1 – El meu fill ha cursat tot l’ESO per projectes. Companys seus se n’han anat per
estar farts que no es valore bé el seu esforç, diluı̈t dins del grup on treballaven un
o dos del grup i els altres dos feien poc.

Això, si ocorre, és producte d’una mala gestió del treball cooperatiu perquè en aquest tipus
de treball es valora el treball individual i també el del grup. Però un alumne treballador no ix
mai perjudicat. Al contrari, sempre aprén tant com li ho permeten les seues capacitats. De
tota manera, en aquestes qüestions relatives a decisions familiars, intervenen molts factors que
se’ns escapen.

R

Famı́lies
1 – Quina participació tenen les FAMÍLIES en els projectes?

Les famı́lies participen en la difusió dels projectes o aporten voluntaris i experts a les tasques
que s’hi realitzen.
2 – Quina és l’opinió de les famı́lies sobre aquesta forma de treballar?
Molt positiva. En un dels centres on es treballa per àmbits en 1r i 2n ESO, l’AMPA es va
reunir amb la Conselleria per tal d’ampliar els àmbits a 3r de l’ESO.

S

Alumnes amb altes capacitats
1 – Què hi ha dels alumnes amb altes capacitats? Com es gestionen amb aquestes
metodologies?

Primer qüestionarem el concepte “altes capacitats”, que sol reduir-se a determinats coneixements i habilitats, normalment de naturalesa logicomatemàtica. Coneixeu alumnes amb greus
problemes de relació però intel·ligència lògica alta? O alumnes seductors amb notes deficients
en llengua i matemàtiques? Quan parlem d’intel·ligències múltiples parlem d’un ampli ventall
de coneixements de les persones.
Treballar dins els àmbits, per projectes, permet que tots exploren les seues potencialitats i
donen el màxim. Per això només hem de preocupar-nos que les tasques siguen tan riques que
permeten posar en pràctica coneixements relatius a l’expressió artı́stica, lingüı́stica, manual,
matemàtica, etc.
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Sentit dels àmbits
1 – Penseu que els àmbits haurien de desenvolupar-se al llarg de l’educació secundària o sols és una forma útil de treball que facilita només la transició primàriasecundària?

Pensem que s’ha de repensar la manera com fem accedir al coneixement rellevant a l’alumnat actual. És l’assignatura la millor manera d’empaquetar el coneixement? Pensem que la
creació del coneixement naix en les fronteres de les ciències. La llengua o les matemàtiques
que s’ensenyen als instituts, per exemple, no pareix que tinguen molt a veure amb les necessitats dels ciutadans actuals. La quantitat de problemes de lectura o redacció que observem en
la població general –i també entre el professorat– o la manca de coneixements en els càlculs
dels interessos d’un préstec, per exemple, confirmen la idea. Fora del sistema educatiu hi ha
problemes a resoldre. Al sistema educatiu, hi ha assignatures i currı́culums. Què fem?
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