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• NORMATIU A L’ensenyament Secundari Obligatori
La Resolució de 4 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació
Professional estableix el treball per àmbits que agrupen varies matèries
“davant la situacio ́ ocasionada per la Covid-19, estableix que durant el curs 2021-2022, 
es mantindrà l’organitzacio ́ curricular per àmbits de coneixement en tots els grups del 
1r curs d’Educacio ́ Secundària Obligatòria de tots els centres educatius “

• TEÒRIC I de política pública de les universitats
Importància d’establir aliances entre le universitats públiques i els sistemes
d’educación preuniversitaria, per tal de superar la seua crisi institucional. La universitat
no pot seguir tancada en si mateixa. 
Boaventura de Sousa Santos (2007)La universidad en el siglo XXI. Para una reforma 
democrática y emancipadora de la universidad.



• És una titulació professionalitzadora per tant:

1. És necessària la relació teoria/pràctica dels ensenyaments
2. Importància de la relació amb els centres educatius
3. Actualitzada en innovacions i propostes al sistema educatiu
4. Importància d’establir lligams amb tutors de practiques



• “Promou el treball per competències. 
• Promou el desenvolupament conjunt de diferents

coneixements, habilitats i destreses i 
• actituds. 
• Desenvolupa aprenentatges significatius i 

contextualitzats. 
• És motivador, perque ̀ està més vinculat als interessos de 

l’alumnat. 
• Potencia la perspectiva de qui aprén. Atorga el 

protagonisme a l’alumnat i el posa al centre del procés
educatiu. 

• Evita l’abandonament escolar donat que s’adapta a les 
necessitats de l’alumnat. 

• Potència l'autonomia, l'autoregulació i la metacognició. 

• Fomenta l'aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu. 
• Estimula la col·laboració entre docents, sent el millor

exemple de cooperació docent. 
• Millora considerablement l'avaluació de la pràctica

docent, ja que es treballa amb l'exemple. 
• Facilita el treball de temes transversals, l’educació 

emocional i l’educació en valors. 
• Afavoreix la transferència de sabers i evita la 

segmentació en blocs estancs, ja que en 
• facilita la interconnexió per poder posar-los en pràctica, 

tant en contextos escolars com no escolars. 
• S’alinea amb l’enfocament del Disseny Universal per a 

l’Aprenentatge (DUA). “



1. Integració curricular (Bean, 2005; Torres, 1994)

2. Treball per projectes (Kilpatrick, 1921)

3. Teoria de la complexitat (Morin, 2005)

4. Interdisciplinarietat (Morin, 2005)

5. Contacte amb l’àmbit local (Freinet, 1920)

6. Carácter integrador del Patrimoni arqueològic
(Postman, 1999)



• Grup Gea-Clio
• Treball en investigació i divulgació del Patrimoni
• Col·laboració amb Museus
• Capgirem l’ESO
• Associats professorat de Secundària de Geografia i Història i de la gestió

del patrimoni
• J. Emili Aura Tortosa
• Joaquim López Camps
• Begoña Soler Mayor
• Oreto Garcia Puchol
• Juan Vicente Morales 



• Mostrar el coneixement del passat lligat a les evidències científiques i 
als debats i problemàtiques que suscita 

• Recolçar l’ús de metodologies innovadores 
• Apropar al futur professorat a les practiques innovadores que s’están

implantant al sistema educatiu secundari.
• Obrir el mon de la universitat a l’alumnat de Secundària



Formulació de preguntes directes a especialistes en Prehistoria, Museus i  Patrimoni per part de l’alumnat
Visita a les exposicions
Taula rodona

• A L’IES MALILLA
TREBALL interdisciplinar per 
àmbits
EXPOSICIÓ amb produccions
gràfiques textuals, plàstiques, 
audiovisuals, resultat de les seues
investigacions en llengua
castellana i valenciana, en forma 
de maquetes, murals, textos, 
objectes i codis QR 

• A LA UNIVERSITAT
EXPOSICIÓ al hall del Màster en 
professor/a de Secundària. 
TAULA RODONA  entre 
professorat i alumnat de 
secundària i professorat
universitari del màster



• A L’IES MALILLA • A LA UNIVERSITAT

“Ens hem relacionat amb gent de 
la Universitat especialitzada en 
aquestos temes”

“Hem utilitzat
ferramentes
com el 
genially, 
grabar 
audios…”

Visita a l’exposició i relació amb l’assignatura d’Innovació i iniciació a la 
Investigació educativa
Participació a la Taula Rodona



“El projecte és producte de la filosofía d’àmbits que proporcionen temps de qualitat i 
faciliten la integració de diferents matèries oferint una formació integrada i integral a 
l’alumnat tant des del punt de vista del curriculum com del dels valora”” 
(Manel Villar, professor de l’IES Malilla)
“Aprendre en grup. Els projectes i l’ensenyament per àmbits de coneixements amb
diverses assignatures agrupades, es donen la mà en una experiencia innovadora amb
l’alumnat de 1er ESO de l’IES Malilla de València” (Miriam Bouiali. Levante EMV. 
5.05.21)
”Cada classe tenia una época assignada i ha segut l’alumnat qui ha buscat la 
información en llibres, internet i consultant a experts. Personalment així he après més
que nomès mirant el llibre de text. Saps que en part depens dels teus companys, 
perquè si no ho fan tots bé una part no ix”
(Maria Morales, 1er ESO IES Malilla)
“Per a l’alumnat del màster és molt important tenir experiències de primera mà” 
(alumnat del Màster en professor/a de Secundària)



• Integrar aquesta interacció amb els instituts en la programació
permanent del Màster

• Promoure el treball de col·laboració amb Aprenentatge Servei o 
practiques extracurriculars

• Intensificar la investigación sobre la pràctica d’aquestes innovacions
• Crear entorns compartits amb la secundària per a la reflexió de la 

formació inicial i permanent del professorat on es treballe la 
innovació des de la teoria i la pràctica



GRÀCIES PER L’ATENCIÒ

https://www.levante-
emv.com/aula/2021/05/05/apre
ndre-grup-51313913.html

Relat de les experiències
a l’IES Malilla per part de 
l’alumnat
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