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refeien a casa per tal d’atorgar-los una coherència definitiva. Hem volgut posar 

justament aquest exemple (tan criticat per alguns) perquè s’entengui que qualsevol 

activitat pot ser significativa per a l’alumnat si aquest es manté comunicativament actiu 

en el seu doble vessant: receptiu i expressiu. 

En l’àrea de llengua, la recepció, l’expressió i la reformulació de textos orals, 
escrits i audiovisuals ha de conformar l’activitat bàsica de l’alumnat sempre que 

tingui sentit i que sigui el centre de l’avaluació, tant del procés com del producte. 

Pensem, per exemple, que moltes unitats didàctiques estan dirigides a la realització 

d’una tasca final comunicativa: escriptura d’un text, representació teatral, exposició de 

lectures... I tot i que aquestes tasques esdevinguin bàsiques, no podem oblidar que, en 

alguns casos, podran ser necessaris exercicis de memorització, d’exercitació 

mecànica que prendran sentit justament perquè cercaran el desenvolupament d’una 

determinada competència. En definitiva, el que resulta realment més important és 

saber, com deien Chadwick i Rivera, amb quina finalitat presentem aquella activitat i 

valorar-ne l’eficàcia. 

Finalment, cal dir que resulta molt interessant portar els processos de recepció i de 

creació a l’aula, ja que només d’aquesta manera el professorat es pot convertir en 

mediador i dinamitzador de l’aprenentatge i afavorir que l’alumnat desenvolupi la 

competència metacognitiva del seu procés que el conduirà a esdevenir autònom. 

Som conscients de la dificultat pràctica d’aquesta dinàmica en alguns contextos, però 

també de la seva pertinença i efectivitat. 

Els moments de la seqüència didàctica 

Es podria dir que en la majoria d’implementacions a l’aula d’unitats didàctiques es 

porten a terme en tres moments fonamentals de manera força habitual: 

a) Un primer moment d’activació dels coneixements previs de l’alumnat, sovint 

lligat a una avaluació inicial dels coneixements previs. 

b) Un nucli d’activitats sistemàtiques dirigides a assolir els objectius pretesos en 

aquella unitat. 

c) Una o diverses activitats d’avaluació pensades per observar, valorar el nivell 

de l’alumnat i afavorir el retorn metacognitiu de la situació d’ensenyament i 

aprenentatge. 
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Tot i que aquesta triada admet variacions, sembla clar que resulta molt complicat 

defugir-ne si es concep l’aprenentatge des d’una òptica socioconstructivista. El que sí 

que podem fer és reflexionar sobre el funcionament de cada un d’aquests moments, 

no per establir-ne uns criteris absoluts, sinó amb l’afany d’orientar l’acció didàctica des 

d’un punt de vista més formatiu. Com ja hem comentat en el segon capítol, ens sentim 

hereus, per tant, de l’estructuració que van impulsar Mérieu i Dévelay (1992) segons la 

qual una seqüència didàctica es composaria d’un triple moviment de: contextualització, 

descontextualització i recontextualització. Amb tot, considerem oportú establir 

l’equivalència de termes i conceptes amb dues propostes més. Una és la que 

defensen els hereus de la seqüència formativa (Giné i Parcerisa, 2003) i l’altra és la 

que proposa el departament d’educació basada en Jorba i Caselles (1996). El quadre 

següent recull els termes que s’estan fent servir actualment per diferenciar els tres 

moments de tota seqüència didàctica. 

Quadre1. Resum dels moments de seqüència didàctica segons autors diferents 

Autoria Primer moment Segon moment Tercer moment 

Mérieu i Dévelay 

(1992) 

Contextualització Descontextualització Recontextualització 

Jorba i Caselles 

(1996) 

 

Exploració d’idees 

prèvies 

- Introducció de nous 

continguts 

- Estructuració dels 

coneixements 

- Aplicació del 

coneixement 

Giné i Parcerisa 

(2003) 

Fase inicial - Fase de 

desenvolupament 

- Fase de síntesi 

 

1. Primer moment  

L’objectiu principal d’aquest moment seria presentar la competència o competències 

que es volen desenvolupar en un context al més proper possible al de l’alumnat i que 

tingui relació amb la realitat. La manera més tradicional de fer-ho dins l’àrea de llengua 

i literatura és a través de la lectura d’un o diversos textos, però en serien alternatives la 

discussió a través d’un qüestionari, el visionat d’un vídeo o d’una pel·lícula, 

l’observació d’una realitat de manera directa, un debat, etc.  
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En aquest moment, es pot aprofitar per portar a terme una avaluació inicial dels 

coneixements, les habilitats i les actituds de l’alumnat envers la competència que se li 

està presentant, que pot ser més o menys sistemàtica depenent de la importància que 

aquests continguts tinguin en el desenvolupament normal de la seqüència d’activitats. 

Seria important, així mateix, que al final d’aquest moment quedés explícita la 

competència o competències que es volen desenvolupar i una idea general del pla 

de treball o de la tasca que es portarà a terme per assolir aquesta millora. 

El rol principal del professorat en aquest moment seria el de MOSTRAR aquesta 

realitat per tal de fer-la propera a l’alumnat. Per la seva banda, l’alumnat adopta un 

paper d’observador i es FA PREGUNTES de manera que se li generi el conflicte 
cognitiu necessari per iniciar l’aprenentatge. Qualsevol realitat presentada en la seva 

complexitat implica un qüestionament i una necessitat de resposta complexa, de la 

qual ha de ser conscient tant el professorat com l’alumnat. 

Finalment, volem subratllar la importància que l’organització horària té en aquest 

moment. Observem que en una situació d’aula típica de l’educació infantil i primària on 

un mateix docent pot disposar de diverses hores seguides per iniciar un projecte, 

resulta molt més propensa a incorporar l’alumnat en la presa de decisions al voltant del 

camí de la seqüència. Podria passar el mateix en una organització de crèdit de síntesi 

en l’ESO. Tanmateix, quan es treballa a raó de dues o tres hores setmanals 

independents, resulta molt més complex gestionar la iniciativa de l’alumnat. 

2. Segon moment  

Un cop explicitats els eixos centrals d’una SD cal desenvolupar-ne ordenadament tots 

els components, activitat que en molts casos caldrà fer de manera descontextualitzada 

i sistemàtica. Podríem establir un paral·lelisme amb l’entrenament específic de 

determinats moviments quan es practica un esport. Aquests moviments mai es faran 

aïlladament en una competició, però per poder-los integrar de manera competent i 

competitiva es practiquen de manera intensiva i sistemàtica.  

Si ens situem en una seqüència didàctica centrada en el text descriptiu de persones, 

per exemple, seria plausible pensar que es practiqui l’adjectivació, el lèxic específic de 

les parts del cos, els connectors de l’espai, la capacitat d’observació... i tots aquests 

continguts de la competència fonamental es podrien desenvolupar aïlladament dins 

d’activitats concretes. Creiem que en aquesta fase, el professorat es pot sentir còmode 
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presentant continguts pròpiament lingüístics i literaris (conceptuals, procedimentals i 

actitudinals) necessaris per al desenvolupament de les competències entre l’alumnat 

sempre que vetlli per la seva integració final dins la seqüència que s’està portant a 

terme. Precisament en aquest moment de la seqüència és on el professorat podria 

incidir especialment en aquells objectius de curs de què vam parlar en el capítol tercer. 

En la selecció d’activitats, donaria prioritat a aquelles que afavorissin l’exercitació 

d’aquells continguts vinculats amb els objectius de curs. 

Per tal d’aconseguir la integració de tots aquests continguts descontextualitzats al fil 

conductor general de la seqüència didàctica, sembla pertinent emprar diversos 

instruments didàctics de recollida, interpretació i recapitulació de dades com poden ser 

els esquemes, els mapes conceptuals, les bases d’orientació, les bitàcoles... destinats 

bàsicament a l’organització del saber i la metacognició del procés. 

El paper fonamental del professorat en aquest moment, el més perllongat, de l’SD és 

el d’ENSENYAR, el de fer d’expert i, si cal, explicar aquells elements que puguin ser 

conflictius. Cal mentalitzar-se que totes les metodologies seran vàlides si s’apliquen 

adequadament, ja sigui la transmissió del coneixement, la recerca d’informació més o 

menys pautada en biblioteques o recursos telemàtics, la construcció compartida del 

saber, les activitats sistemàtiques d’exercitació... 

L’alumnat, per la seva banda, s’hauria de fornir de tots aquells continguts 
necessaris per al desenvolupament de la seva competència i vetllar per la seva 

integració en el programa establert en el primer moment. 

3. Tercer moment 

En un enfocament per competències, sabem que la seva adquisició pot ser avaluada, 

però rarament s’assoleix d’una manera absoluta. De fet, el nivell d’assoliment d’una 

competència es mostra en la seva realització sistemàtica en noves situacions 

significativament diferents d’aquelles que s’han treballat de manera més aviat 

sistemàtica. Estarem d’acord en la definició i, a la vegada, en la dificultat extrema de 

portar-la a la pràctica en contextos educatius formals com els del nostre entorn. Fet 

aquest aclariment, sembla clar que arriba un moment en què tot allò que s’ha après i 

exercitat de manera descontextualitzada s’ha d’integrar en una o diverses situacions 

noves: d’aquest moment en direm recontextualització. 
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L’activitat o activitats de recontextualització han de ser prou diferents com per generar 

motivació en l’alumnat i tan propera a les anteriors com per permetre unes relacions 

de transferència fluïda. Hi ha un seguit de tasques comunicatives especialment 

indicades per a aquest moment. La més tradicional podria ser l’escriptura d’un text 

nou, que reproduís aquells models que s’han anat presentant al llarg de la seqüència 

didàctica. Un altre format força adequat seria la presentació d’un treball de forma oral, 

escrita o digital que mostrés el nivell d’aptitud en un moment precís. Aquests dos tipus 

d’activitats podrien ser recollides en portafolis si el professorat troba adequat el seu ús 

en el seu context. Una altra manera de recontextualitzar seria a partir d’una nova 

lectura, o d’una nova situació-problema a fi i efecte de mobilitzar tot el que s’ha 

treballat per mostrar el seu nivell. 

En tots aquests casos, els instruments de recollida, d’interpretació i de recapitulació de 

sabers de què hem parlat en el moment anterior prenen un protagonisme especial, ja 

que guien totes les activitats d’aquest últim moment. 

És versemblant pensar que en la recontextualització o fase de síntesi hi pugui haver 

una activitat individual semblant a la que tradicionalment anomenem examen. La 

validesa d’aquest «control final» com a indicador de la capacitat de recontextualització 

dels aprenents dependrà del seu disseny. Com més comunicatives, obertes i 

integradores siguin les activitats proposades, més fàcil serà que ens ofereixin uns 

resultats significatius de la competència de l’alumnat. Si el «control» se centra 

únicament en la comprovació del coneixement dels continguts parcials 

descontextualitzats, tindrà una validesa diferent. 

Tenint en compte que tot el procés s’ha de guiar des d’un punt de vista formatiu, és 

evident que aquesta distribució participa de la filosofia constructivista de l’avaluació 

formativa. D’altra banda, atenent a la necessitat social d’una avaluació sumativa, 

hauríem d’entendre que l’ús final de la competència en les activitats de síntesi hauria 

de suposar la base per a aquesta avaluació. De tota manera, sabem que en aquestes 

realitzacions intervenen múltiples factors que potser no han estat desenvolupats 

explícitament al llarg de la unitat didàctica, fet que ens condueix a la conveniència de: 

a) guiar les activitats de recontextualització o síntesi de manera prou sòlida com per 

posar l’èmfasi en tots aquells elements que s’han anat desenvolupant; i b) fixar els 

indicadors d’avaluació justament sobre aquests elements a l’hora de valorar la 

competència de l’alumnat i la pertinença de la seqüència didàctica. 
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En aquest tercer moment, per tant, el professorat ACOMPANYA, GUIA, REVISA 

CRÍTICAMENT, PROMOU L’AUTOAVALUACIÓ I LA COAVALUACIÓ, I AVALUA l’activitat 
dels seus aprenents. Dins d’aquestes activitats, volem destacar la necessitat de 

generar espais per a la revisió i millora de les produccions dels alumnes, l’única 

manera d’entendre com cal que l’error genera una possibilitat d’aprenentatge. 

Seqüència didàctica en tres moments i competències bàsiques 

Creiem que una organització de les seqüències didàctiques en l’àrea de llengua en 

aquests moments col·labora, per si mateixa, en el desenvolupament integrat i 

significatiu d’un bon nombre de competències bàsiques. 

a) En primer lloc, afavoreix la competència comunicativa lingüística i audiovisual 
des d’un doble vessant. D’una banda preveu l’ús de la llengua i dels llenguatges 

audiovisuals des d’un punt de vista comunicatiu; però de l’altra, reserva espais 

específics per al coneixements normatius del sistema. No podem caure en el parany 

de la comunicació per la comunicació, l’escola existeix també per desenvolupar entre 

l’alumnat menys afavorit els registres formals (sobretot l’estàndard) i aquest va 

associat a un mestratge de la fonologia, l’ortografia, el lèxic, la morfologia, la gramàtica 

i la gramàtica textual normatives. Fer fora tots aquests continguts de les aules seria un 

greuge comparatiu que no ens podem permetre. Amb l’estructura que hem defensat, 

donem a aquests continguts el lloc que els pertoca. Entenem que algunes de les 

afirmacions «antigramaticals» del currículum responen justament a l’ús 

descontextualitzat que se n’ha fet, més que no pas a una voluntat de bandejar-les de 

l’escola. 

b) En segon lloc, la competència artística i cultural queda reforçada per múltiples 

factors. Es posiciona l’aprenent davant de les obres artístiques literàries des del doble 

vessant de receptor i de creador de manera legítima. A més, contextualitzar els 

aprenentatges és la millor manera de convertir-los en significatius, per la qual cosa 

s’afavoreix la formació cultural dels nostres infants i joves. 

c) En tercer lloc, situa la competència sobre el tractament de la informació i la 
competència digital en la seva funcionalitat metodològica. Aquest tipus d’estructura 

d’SD afavoreix la recerca i l’organització de la informació tant dins com fora de l’aula. 

La seva plasmació en el treball per projectes en seria l’exemple paradigmàtic. Així 




