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CAPÍTOL 1

INTRODUCCIÓ
Aquest llibre tracta com un grup de nens i nenes
de nou anys aprenen mentre investiguen junts –amb
l’ajut del seu mestre– sobre un tema que els interessa,
és a dir, mentre desenvolupen un projecte de recerca
a classe.
L’interès inicial pels projectes es vincula a
l’educació en valors. Volia observar com els valors
cristal·litzen a l’aula en activitats complexes en què es
treballen alhora aspectes diferents. Pretenia veure com
es viuen els valors en activitats plenes de sentit per als
alumnes, properes als seus interessos i especialment
significatives en l’evolució d’un curs escolar. Però a diferència d’altres moments curriculars –com ara les tutories o els temes transversals–, moments pensats per
tractar explícitament temes directament relacionats
amb els valors, els projectes no prioritzen aquesta finalitat. Els projectes de recerca que desenvolupa un grup
classe –de manera semblant al que passa amb les assemblees, els crèdits de síntesi, els tallers de cicle, les
agrupacions flexibles o les festes que es celebren al centre– són activitats que formen part de la vida de
l’escola, pràctiques que s’implanten amb la voluntat de
garantir determinats aprenentatges, de fer més eficaç
la intervenció docent, d’afavorir el coneixement entre
els membres del centre o, senzillament, de passar junts
una bona estona. Però, alhora, són activitats que en-

carnen valors que fan viure als nois i noies que hi participen.
Interès en els projectes perquè en aquests es fusiona l’adquisició de coneixements amb un intens treball
en valors. Vaig pensar que aquest joc tenia interès, i que
em permetria veure com els nens es fan com a persones
mentre treballen a classe. Els projectes, però, són molt
més que una recerca impregnada de valors. Com tantes
de les coses que es fan a l’escola, i de manera especial
com passa sempre amb les activitats complexes, en el
treball per projectes es posen en joc elements ben
diferents: es planifica la feina, s’entrenen capacitats,
s’intercanvien coneixements, es col·labora amb els companys, s’intensifiquen relacions, es negocien interessos i,
a vegades, s’arriba a acords. Sabia, i ara tinc clar, que la
vida a l’aula no és una cosa senzilla que es pugui resumir només parlant de projectes o de valors. La vida
escolar és precisament això, una realitat tan complexa
com la vida.
Els resultats pretenen mostrar la varietat de troballes pedagògiques que s’ha descobert al llarg de la
recerca.
********
Considerem com a punts de partida dels projectes
de recerca dos: la crítica al tractament curricular del
coneixement i la necessitat de modificar els mètodes
d’aprenentatge escolar.

Es presenten els objectius d’aprenentatge que
darrerament es reclama que assoleixin les escoles i que
poden ser considerats des dels projectes.
- Aprendre a mirar la complexitat
- Aprendre a gestionar la informació
- Aprendre a aprendre
- Aprendre valors
El llibre es basa amb l’experiència es va dur a terme a
l’Escoleta –nom amb què es coneix el CEIP Bellaterra–.
L’estudi ha durat dos cursos escolars. Es tracta d’una
recerca etnogràfica amb què pretenia copsar i descriure la
complexitat de mecanismes d’aprenentatge que es posen en
joc

en

el

desenvolupament

d’un

projecte

escolar.

L’observació s’ha dut a terme a la classe de quart B, formada per tretze nenes, dotze nens i el seu tutor.

CAPÍTOL 2
En aquesta part del llibre s’ofereix la narració de
l’experiència, un relat etnogràfic del que va succeir a la
classe mentre es feia el projecte.
Us mostrem petits extractes de la narració de l’experiència
del projecte:
Dels interessos al tema del projecte
La meva primera visita a l’Escoleta és a començaments d’octubre. El motiu, trobar-me amb en Xavi Gual, el

mestre de quart B [...] Estic interessada en el tema de
l’educació en valors i, més en concret, en la repercussió que
algunes pràctiques educatives tenen en la formació moral
dels alumnes. Intueixo que els projectes poden ser especialment rellevants. Tenen elements molt suggeridors: la motivació davant el treball, la necessitat d’arribar a acords, la
relació entre iguals, l’organització autònoma de la feina,
entre d’altres. M’agradaria veure en directe una experiència
d’aquestes característiques.
[...]
Abans de plegar, en Xavi lliura a cada alumne un full
que porta per títol “Treball de projectes”. A sota hi ha el
nom de la classe, vampirs, i la data. El full està dividit en
tres rectangles: en el primer, el més estret, es demana el
nom del nen. En el segon, una mica més ample, el nom del
projecte que es proposa. En el tercer rectangle, molt més
gran que els anteriors, es pregunta a l’alumne els motius
que fan interessant treballar el tema escollit.
[...]
Ja tenim tema de projecte. En Xavi, amb cara de satisfacció, busca amb la mirada l’alumne que va proposar el
tema guanyador.
―Francesc, felicitats desprès de dos anys intentantho has aconseguit que surtin les pedres ―en Francesc riu.
Està molt content―. Bé, ja ho veieu, la classe dels vampirs
aquest any torna a anar sota terra.
Felicitar el guanyador, un gest més que cal afegir al
procediment democràtic.
********

Proposar preguntes i formar grups
La sessió d’avui té un objectiu molt clar: arribar a una
definició conjunta i provisional del concepte fòssil. Una definició que sigui compartida per tot el grup i que els serveixi
de punt de partida per començar la recerca.
[...]
El llistat definitiu de preguntes per iniciar la recerca
queda així:
• Quines són les parts dures d’un fòssil?
• Com es fossilitza un ésser viu? Quantes maneres hi ha de fossilitzar? Com ha influït el canvi de
temperatura?
• Com es pot saber l’edat d’un fòssil? Quants
anys tenen?
[...]
********
Buscar informació i respondre les preguntes
La sessió d’avui inicia una nova etapa en el desenvolupament del projecte: la recerca i l’elaboració d’informació
sobre fòssils. Això suposa un canvi en l’organització de la
feina a classe, a partir d’ara, més centrada en el treball en
petits grups [...] Els nens es distribueixen en grups, i en
Xavi va repartint llibres i fulls baixats d’Internet fins que a
les taules destinades a emmagatzemar material del projecte
només queden els fòssils.
[...]
El primer grup que visita en Xavi estudia els “Tipus
de fòssils”. Quan arriba demana als nens que li expliquin
com tenen la feina.
―Hem fet un llistat dels tipus de fòssils. I ens n’han

sortit tres: els fòssils vegetals, els marins i els terrestres
―contesta en David, mirant el full que té al davant.
―Creieu que és completa aquesta classificació?
―pregunta en Xavi creant dubtes entre els nens i deixantlos sense paraules.
[...]
Avui, quan arribo a classe veig una galleda plena
d’aigua amb fòssils en remull. La Sandra i en David
m’expliquen que ahir van estar observant i parlant dels fòssils
que havien recollit a l’excursió.
[...]
********
Fer la síntesi i preparar les exposicions
A partir d’ara, en els grups de treball, s’estructurarà i
es donarà forma al coneixement acumulat durant aquests
mesos. Els nens es dedicaran a plasmar per escrit i a preparar les seves explicacions sobre els continguts que considerin
més significatius, les idees més rellevants.
[...]
********
Exposicions, valoració i festa
Les sessions d’exposició del que han fet els grups han
generat moltes expectatives: és un moment que els nens
esperen, desitgen i també temen.
[...]
A més de la prova escrita, referida als coneixements adquirits sobre fòssils, en Xavi també demana als nens la seva
opinió respecte als aprenentatges que han fet, el que han
treballat i si els ha agradat estudiar el tema. És tracta d’un
exercici més global, proper a l’autoavaluació, que té com a

objectiu ajudar cada nen a pensar què ha suposat per a ell el
projecte.
[...]

CAPÍTOL 3
La narració de la recerca sobre els fòssils ens ha
permès explicar com es desenvolupa un projecte en tota
la seva complexitat. Hem volgut mostrar què fan els
alumnes, amb l’ajut del mestre, per tirar endavant una
investigació col·lectiva, com s’organitzen i quines responsabilitats van assumint al llarg dels mesos que dura l’activitat. També hem volgut donar a conèixer la
importància que el clima de l’aula i les relacions interpersonals tenen en el procés d’aprenentatge de cada
nen. Per últim, ens agradaria que tot llegint l’experiència es poguessin intuir les habilitats, els procediments i
els valors que els nens desenvolupen i fan seus mentre
investiguen.
Però l’apropament a qualsevol projecte permet diverses lectures, convida a fixar la mirada en elements
específics, a aturar-se per tal de focalitzar algun aspecte concret. El projecte sobre fòssils ha sigut una pràctica complexa impossible d’explicar des d’un únic vessant. Si fins ara l’hem abordat des de la seva globalitat,
a continuació ho farem de manera més analítica, atenent els quatre nivells que considerem significatius.
En primer lloc, ens aproparem al projecte en tant
que activitat complexa i sistematitzarem les fases que
preveu i que marquen la trajectòria de la recerca.

La segona mirada s’adreça a l’organització de
la feina. Ens fixarem en els àmbits de treball que
s’han mantingut al llarg de tota l’experiència i en el
tipus de tasques pròpies de cada àmbit. Mostrarem la
funció de les formes organitzatives en tant que facilitadores del treball i de la convivència.
El tercer nivell d’anàlisi fa referència als ajuts
que el mestre aporta al grup per tal de guiar l’activitat
del projecte i guiar el procés d’aprenentatge. Veurem com, al llarg de la recerca, tenen lloc infinitat
d’intercanvis que l’adult estableix amb els nens per tal
d’ajudar-los a gestionar la feina, a desenvolupar competències i a adquirir coneixements.
Per últim, ens aproparem al projecte focalitzant
la mirada en el component afectiu. Mostrarem la
transcendència dels encontres cara a cara que el mestre manté amb cadascun dels alumnes. També subratllarem les maneres mitjançant les quals cristal·litzen
els valors a la classe. Els lligams afectius i la presència
de valors encarnats en hàbits, pràctiques i actituds ens
permetran definir el clima de l’aula que va possibilitar
el desenvolupament de la recerca.
Per tant, en aquesta altra part del llibre es presenta una altra aproximació al projecte, una mirada
focalitzada en els nivells d’intervenció i en les maneres
d’aprendre que tenen lloc durant la recerca.
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Formular
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• [...]
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• [...]
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• [...]
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aprenentatges • [...]
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• [...]
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cia
• [...]
i avaluar
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Guiar l’activitat
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xer
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4. Clima d’aula i educació en valors
Garantir el benestar de cada nen a la classe
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interpersonals
Regular
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a l’aula

la

• Rebre cada alumne quan arriba a
classe.
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