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Propòsit i pràctiques



- “¿Por qué hay un jarrón chino
     en el comedor, mamá?”
- “Para hacer bonito.”
- “¿Y por qué no lo hace?”
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Els estudiants es centren en desenvolupar competències.
Comprenen principis, procediments clau i conceptes 

rellevants i utilitzen els seus coneixements per 
desenvolupar noves tasques.
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Els estudiants pensen de forma crítica, analítica i creativa.
Saben trobar, avaluar i sintetitzar informació

per construir coneixements.
 S’orienten a resoldre problemes complexos,

afrontar reptes rellevants o crear productes en equip.
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https://drive.google.com/file/d/0B0CzuNa6iSr0MXBFNnptcGcwWXc/view
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Els estudiants treballen i aprenen col·laborativament.
Comuniquen i entenen diferents punts de vista

i saben cooperar i treballar en equip
per aconseguir objectius compartits.
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Els estudiants es comuniquen de manera efectiva. 
Construeixen coneixements a través de 

la interacció social, l’escolta activa i el feedback positiu.
Comuniquen els processos i els resultats del seu 

aprenentatge a la comunitat.
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http://www.youtube.com/watch?v=3xcNBje2SeU
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 Els estudiants són capaços d'orientar el seu aprenentatge. 
Prenen decisions, estableixen objectius,
s’autoregulen i avaluen el seu progrés.

Reflexionen sobre els punts forts i les  àrees de millora.
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 Els estudiants desenvolupen “mentalitat de creixement”, 
confien en les seves pròpies capacitats i creuen que

el seu esforç els portarà a aprendre i a millorar.
Academic Mindset / Growth Mindset
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Posem

la pausa!



L’aprenentatge més profund
està fonamentat en experiències 
d’aprenentatge significatives,
no és ni “molt”, ni “ràpid”.
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L’aprenentatge més profund
està fonamentat en experiències 
d’aprenentatge significatives,
no és ni “molt”, ni “ràpid”.

Posem
la pausa!

Després d’enunciar sis competències clau
necessitem pensar i conversar sobre elles.
Formular-les amb les nostres paraules,
comunicar-les, apropiar-nos-en.
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Domini de competències bàsiques, en base al 
pensament crític i la resolució de problemes. 

Èmfasi en el treball col·laboratiu
i en la comunicació efectiva.

Aprenentatge autodirigit i mentalitat de 
creixement, confiança en les pròpies capacitats.



Didàctica aplicada
Metodologies rellevants per abordar
un desenvolupament integral.



Projecte transversal: Exposició 1r ESO - Curs 2017-18

https://drive.google.com/file/d/0B0CzuNa6iSr0ellFb25yQTBIOFU/view


Metodologies globalitzadores i complexes fonamentades
en el coneixement que tenim sobre com les persones aprenen.



Avaluació formativa dirigida pels aprenents, que regulen 
els seus aprenentatges. Basada en una pedagogia contractual i crítica.
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Avaluació formativa dirigida pels aprenents, que regulen 
els seus aprenentatges. Basada en una pedagogia contractual i crítica.

Organització dels recursos humans, el temps i els espais al servei de 
l’aprenentatge, amb formes de governança compartida.

Metodologies globalitzadores i complexes fonamentades
en el coneixement que tenim sobre com les persones aprenen.





https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5b4ae211d6984b5686cc18149e739eb7&extent=-17719744.358,-1706982.8818,-2339391.2746,10092448.3005,102100
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Moltes gràcies!



Institucions de referència

Deeper learning for all 
New Technet Work
High Tech High Graduate School of Education
William and Flora Hewlett Foundation

Vídeos de referència

Deeper Learning Video Series
Deeper Learning MOOC (DLMOOC) 
Authentic Education

Documents de referència

Decoding Deeper Learning in the classroom (2017)
Deeper Learning For Every Student Every Day (2014)
Assessing Deeper Learning: A Survey of Performance Assessment and Mastery-Tracking Tools (2014)

http://deeperlearning4all.org/
https://newtechnetwork.org/
https://gse.hightechhigh.org/
https://www.hewlett.org/strategy/deeper-learning/
https://www.teachingchannel.org/deeper-learning-playlist
http://dlmooc.deeper-learning.org/
https://www.authenticeducation.org/
https://www.hewlett.org/wp-content/uploads/2017/06/DL-guide.pdf
https://www.hewlett.org/wp-content/uploads/2016/08/Deeper%20Learning%20for%20Every%20Student%20EVery%20Day_GETTING%20SMART_1.2014.pdf
http://www.gettingsmart.com/wp-content/uploads/2014/04/FINAL-Assessing-Deeper-Learning.pdf
https://www.teachingchannel.org/deeper-learning-video-series

