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Ja que sembla que tothom parla de les 
bondats d’aprendre per mitjà de 

projectes,.... 

Comencem pensant de manera 
crítica sobre els projectes 



“En aquest institut no 
ensenyem per 
projectes, 
perquè preparem bé als 
estudiants per anar a la 
universitat” 



Són els projectes 
només per a les 
escoles d'alta 
complexitat ? 



Els projectes estan bé per 
estudiants desmotivats 



Els projectes estan bé a Primària 



Però a secundària cal aprendre els continguts de les matèries 



• Els projectes defensen que 
l’aprenent aprèn el que vol i per 
descobriment 

• Cal un coneixement base per 
poder construir nous 
aprenentatges 

 



Treballar  per 
projectes és clau 
en el nou esperit 
del capitalisme 



El País, 26. 03.2017 

El 38% de les empreses 
espanyoles enquestades per 
Oracle, ja contracten a la 
major part dels seus 
empleats en funció de 
projectes concrets. 



Com transformar un referent que es fa servir 
per desenvolupar el subjecte neoliberal en 

una experiència emancipadora i una pràctica 
de resistència? 

 
 



Com compartir allò que no es 
pot ensenyar? 



• No parlem d’un mètode o d’una 
moda 

• No parlem d’una innovació 
• Parlem d’una transformació. 
 

Parlem d’una altra perspectiva 
sobre el coneixement, les 
relacions, el dins i el fora, el 
currículum, l’organització dels 
temps i els espais, els afectes,.... 
 



Microprojectes 

Pedagogia de projectes 

Centres d'interès  
(treball de recerca) 

Treball globalitzat 

Projectes de treball 

Projectes de indagació 

PBL (project based 
learning) ABP 

Càpsules 

Projectes globalitzats 

Aprenentatge servei 

Treball per projectes 





Ovide Decroly (1871-
1932) 
 

• Els centres d’interès 
• Preparar per viure en 

llibertat. 
• Un ambient motivador 

basat en la globalització, 
l'observació de la natura i 
l'escola activa. 



1859- 1952 

• Una metodologia de 
indagació que connecta 
amb les experiències dels 
aprenents. 



William Heart 
Kilpatrick 
(1871–1965) 
 

• La Metodologia de 
Projectes: 
L'aprenentatge es torna 
més rellevant i 
significatiu si parteix de 
l'interès de l'estudiant.  



• La connexió de 
l’Escola amb la vida 

Célestin Freinet 
1896-1966 



L. 
Stenhous
e 
(1926- 

 

• The Humanities Curriculum Project 
(1968,...) 
 

• La connexió del saber escolar amb el 
coneixement del món extraescolar 
de l'estudiant. 





 

El grup de la perspectiva educativa 
dels projectes de treball 

 





https://www.rethinkingschools.org/index.shtml  

https://www.rethinkingschools.org/index.shtml


2011 2009 2008 2004 



“Estic atent a classe, estudio per a l’examen, responc a les 
preguntes i aprovo, però a les dos setmanes no sóc capaç 
de recordar el que he estudiat”. (Sergio) 

 



 
 

Què sabem sobre cóm 
s'aprèn amb sentit? 



Quan es contextualitza 
allò que s'aprèn 



Quan es descobreix el món 
en companyia dels altres 
 



Quan ens 
enfrontem al 
desafiament de 
plantejar i resoldre 
problemes reals 



 
Quan podem dirigir la 

nostra pròpia indagació 



Quan ens 
sorprenem del 
nostre propi 
aprenentatge 



Quan pensem i actuem dins 
d’una xarxa de relacions 

 



Quan el que aprenem ho poden 
transferir a situacions noves 



Quan podem reflexionar sobre el 
que hem aprés i les dificultats que 
hem tingut per aprendre 



La noció del coneixement: factual i declaratiu 
 

El currículum normatiu 
 

La industria educativa 
 

La formació docent (especialista de) 
 

La gramàtica de l’Escola 







Sumatori de matèries al 
voltant d’un tema 

Celebració del 
coneixement 

factual 



 
Implicar als estudiants en el procés d’aprendre és 
un dels desafiaments de qualsevol proposta 
formativa.  
 
Implicar vol dir explorar, descobrir, compartir, 
sentir-se desafiat, sortir de l’escola, escoltar altres 
veus, cercar nous referents, indagar,…  



Consideracions inicials 
 
• No hi ha receptes, ni fórmules, ja que es tracta d'una 

perspectiva educativa, una visió política i pedagògica. 
• No és una fórmula didàctica. 
• No és una tecnologia. 
• No és un pla inicialment previst al qual s'ha d'adaptar la 

relació pedagògica. 









 





















• És un espai de multiplicitats, d’interrelacions invisibles 
que no es veuen però que són poderosament presents 
entre el pensar, desitjar, intuir, formular hipòtesis, 
generar respostes i fer proves. 

• Una rica amalgama dels processos psíquics i socials,  
físiques, afectives informen les vies d’aprendre a ser.  

• (Dennis Atkinson, 2011, pàg. 7). 
 

Un projecte 



La vida de l’aula i l’Escola com un projecte 
 

De fer projectes 



Fem un text que narra les relacions. 
Els infants diuen: “És un mapa d’on anem quan volem 

aprendre” 



No tot es pot ensenyar com un projecte però tot es pot ensenyar 
des de la perspectiva educativa que guia els projectes de treball 



L’educador és un creador de circumstàncies 
(Fernand Deligny)  



• Aprendre és un acte polític més que un 
procés que incrementa  el 
desenvolupament psicològic i social. 

• Implica un salt en el sentit de ser i obrir el 
potencial d'un món nou que cal 
(re)configurar (Dennis Atkinson, 2011). 

 



• No podeu preparar als vostres 
alumnes perquè construeixin demà el 
món dels seus somnis, si vosaltres ja 
no creieu en aquests somnis;  

• No podeu preparar-los per la vida, si 
no creieu en ella;  

• No podreu mostrar el camí, si us heu 
assegut, cansats i descoratjats en la 
cruïlla dels camins. 

Célestin Freinet 
1896-1966 



Gràcies!!! 
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