
 

 

Memòria cientificotècnica de seguiment dels ajuts de recerca en millora i 
innovació en la formació inicial de mestres per a les titulacions impartides a les 
universitats participants en el Programa de Millora i Innovació en la Formació de 
Mestres (ARMIF 2014) 

 

• ARMIF 1. Ajuts per a projectes de recerca per a la millora i la innovació del model formatiu de la doble 
titulació universitària en educació infantil i educació primària 

 

 
 
 
 
 
 

Universitat beneficiària de l’ajut: Universitat de Barcelona 

Número d’expedient:   2014 ARMIF   00017 

 

Dades de la persona responsable del projecte 
Nom  

Glòria 
Primer cognom  

Bordons 
Segon cognom  

de Porrata-Doria 
NIF/NIE/Passaport 

40271686C 
Adreça electrònica  

gbordons@ub.edu 

 

Dades del projecte 
Títol del projecte 

Millora de la competència  

 

Període de l’informe (primera anualitat) 

Data inici projecte  01-09-2014  

Data de presentació de la memòria  13-11-2015 

 
 
Signatura de la persona responsable del projecte 

 
 
 
 
 
 
 
Lloc i data: Barcelona 
 

 
Signatura del/de la vicerector/a de recerca o responsable legal 

de l'entitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest document s’ha de presentar físicament al registre de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca; Pg. Lluís Companys, 23 | 08010 Barcelona) i en suport electrònic a 
bxanco@gencat.cat abans del 15 de novembre de 2015. 
 
 

mailto:bxanco@gencat.cat


 

 

1. Informe detallat dels avenços assolits. Expliqueu els avenços assolits  durant l’execució del 
projecte de recerca en relació als objectius inicialment previstos i si escau, les desviacions o no 
consecució dels objectius inicials i les mesures correctives que s’han aplicat (raó i impacte en altres 
tasques i en la planificació del projecte). 
 

 

El projecte “Millora de la competència comunicativa (lingüística i cultural) dels futurs mestres” es 
proposava tres objectius bàsics: 

1) Crear instruments per mesurar la competència lingüística i cultural dels futurs mestres en 
català, castellà i anglès. 

2) Establir el nivell de competència lingüística i cultural necessari per a un mestre en exercici 
en cada llengua i determinar els tipus de textos, contextos, registres i habilitats específiques per a 
cadascuna de les llengües. 

3) Dissenyar tasques que incideixin en la millora de les competències lingüística i cultural dels 
futurs mestres i que siguin aplicables tant a les assignatures de llengua del currículum de la doble 
titulació com a d’altres de didàctica que es desenvolupen en el segon i tercer curs així com al 
Pràcticum I; pilotar algunes d’aquestes tasques i oferir-les a la comunitat educativa mitjançant un 
repositori virtual. Aquestes activitats incidiran en la presa de consciència del propi procés 
d’aprenentatge i en la motivació mitjançant l’ús de les tecnologies digitals, la transversalitat i el 
contacte directe amb la societat.   

 
Respecte a l’objectiu 1, tal com estava previst, només començar el curs 2014-2015 es començaren 
a dissenyar les proves objectives de llengües i competència cultural per als estudiants de la doble 
titulació. En relació a la competència lingüística es dissenyaren els instruments següents: 

1. Una prova objectiva de competència gramatical. 
2. Una prova d’expressió escrita 
3. Una prova d’expressió oral 
4. Un test de percepció de competència lingüística 
5. Les rúbriques corresponents a la prova 2 i 3. 

 
En començar el segon semestre, es realitzà el pilotatge de tota aquesta bateria de proves tant en 
català com en castellà, ja que es realitzà des de les assignatures d’aquestes dues llengües situades 
justament en el segon semestre. Es discutí sobre la conveniència o no de passar també la prova 
d’anglès, però finalment es descartà ja que l’assignatura d’aquesta llengua s’havia desenvolupat en 
el primer semestre i no tenia gaire sentit passar proves de diagnòstic inicial un cop realitzada 
l’assignatura. D’altra banda, existeixen proves estàndards de coneixement d’aquesta llengua que no 
en feien necessari el pilotatge. Per tant, es decidí no fer el pilotatge d’anglès i d’ajornar el passi de 
les proves d’aquesta llengua a l’inici del curs següent. 
 
Durant el mes de febrer de 2015, es passaren les proves (es poden veure en una carpeta a google 
drive: https://drive.google.com/folderview?id=0B_qvK6eecK2QMElua21VUkFSaWc&usp=sharing ), 
amb uns resultats més sistematitzables en el cas de les proves objectives i de percepció realitzades 
en qüestionari google 
(https://drive.google.com/folderview?id=0B_qvK6eecK2Qfm5aZUtuYWg2X3VnOV9CVWhXUGVqck5
3N2JUbWVjUmM0eFo1M0FTRm1kZTQ&usp=sharing) i amb resultats més subjectius, donada la 
naturalesa de les rúbriques utilitzades per mesurar l’expressió oral i escrita. Els resultats no foren tan 
bons com els aconseguits en les proves realitzades des d’ambdues assignatures l’any anterior (el 
primer de la titulació). 
 
A continuació i tal com estava previst s’analitzaren no només els resultats sinó les dificultats que 
havien pogut tenir les proves per a l’alumnat, l’homogeneïtat entre les dues llengües i la validesa de 
les rúbriques. Es pogueren constatar diferents problemes: 

1. Els ítems de les proves objectives no havien estat realitzats de la mateixa manera des del 
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punt de vista formal (en una llengua s’havia de triar entre dues opcions i en l’altra entre tres). 
Es feren, doncs, les rectificacions oportunes. 

2. En el cas de la prova d’expressió oral, la tria entre diferents possibilitats i el fet de demanar 
un text argumentatiu no acabà de funcionar, perquè no resultava homogeni. Així doncs, i en 
relació a una prova més creativa que s’havia utilitzat des d’anglès (a partir d’un test 
psicològic), optàrem per usar aquesta gravació com a estímul perquè els alumnes poguessin 
crear la seva història en les tres llengües. El fet de permetre moltes possibilitats evitava la 
reiteració i consegüent avorriment en el conjunt de proves que havia de realitzar l’alumnat. 

3. Pel que fa a les rúbriques usades per a la correcció tant de l’expressió escrita com de 
l’expressió oral resultaren valoracions sense criteris clars, amb la qual cosa el marge de 
puntuació per a cada apartat podia ser puntuat de manera molt diferent per part de 
cadascun dels avaluadors. Així doncs, s’establí la necessitat de fer rúbriques sobre una 
puntuació de quatre punts per a cada criteri, descrivint clarament el marge de cada 
puntuació. Per fer-ho, es posaren de costat rúbriques ja existents en l’ensenyament de 
català o castellà i, a partir d’aquestes, s’ha anat afinant fins tenir una rúbrica molt més fiable, 
que ha de donar els mateixos resultats per part de qualsevol professor que l’usi. 

4. El test de percepció lingüística no presentà problemes, ja que en la seva creació s’havia 
partit de tests anteriors realitzats en el marc de l’assignatura de “Llengua catalana” i, a partir 
d’aquí, es milloraren i ampliaren els ítems i després foren consensuats per tot el grup. 

 
A partir d’aquí, es referen les proves, les quals ja s’han passat als alumnes que han iniciat la doble 
titulació de Mestre aquest curs 2015-2016. El fet de passar les proves ha estat més complicat 
perquè no tenen la llengua catalana i castellana durant el primer semestre i ha calgut fer les proves 
en forats horaris que no sempre han estat els més adequats per a l’alumnat, la qual cosa ha obligat 
la becària del grup a anar fent noves convocatòries esglaonades per als estudiants que no havien 
pogut venir a la primera convocatòria. Tot i que el procés encara no està del tot acabat (les proves 
de percepció i les d’anglès encara s’estan passant), la percepció del professorat que les ha realitzat 
és que els alumnes tenen un nivell més baix que l’any anterior, especialment en català i en anglès 
(en aquest cas, la situació és força dramàtica).  
 
Si anem a la part de competència cultural, després de la preparació de la prova durant el primer 
semestre del curs 2014-2015 i la posterior aplicació al grup de doble titulació en el segon semestre, 
les dues investigadores encarregades del desplegament d’aquesta part van presentar una 
comunicació a Univest 2015 sobre aquest punt. N’extraiem aquí els punts més importants en què 
explicàvem el procés: 
 

“Mesurar la competència cultural és complicat ja que cal atendre a múltiples factors i hi ha el risc de 
definir-la sota una mirada subjectiva i ideològica. Per això, en la creació d’aquestes proves s’ha 
desenvolupat un procés ampli de recerca documental i bibliogràfica per assentar els fonaments 
teòrics, també analitzar els currículums de les etapes d’Infantil, Primària i Secundària, i sobretot s’ha 
discutit sobre les diferents dimensions a tenir en compte a l’hora de consensuar una definició per la 
competència cultural. A partir d’aquí, hem pogut extreure uns ítems determinats que ens han servit 
per dissenyar un instrument experimental per mesurar la competència cultural dels futurs mestres, 
una rúbrica per valorar el resultat i un altre instrument per mesurar la percepció que els futurs 
mestres tenen de la seva competència cultural.  

Per tant, la creació d’instruments per mesurar la competència cultural es va estructurar en tres fases: 

1a fase. Exploració sobre investigacions relacionades que poguessin oferir punts de referència 

2a fase. Recerca d’una definició sobre la competència cultural per extreure els conceptes clau que 
fonamentessin el disseny de les proves 

3a fase. Creuament dels conceptes clau que vertebren la definició de la competència cultural amb 
àmbits propis de la mateixa competència (literatura, música, arts plàstiques i visuals, teatre, dansa, 
cinema...). 



 

 

 

A la primera fase, a causa de la inexistència d’eines (o poca significació) que mesuressin la 
competència cultural, el punt de partida va ser l’estudi de la recerca portada a terme sobre la 
competència intercultural de Byram  (1997) i l’inventari de desenvolupament intercultural de 
Hammer, Bennet i Wiseman  (2003). No obstant això, tot i que aquest context ens aportà un marc de 
referència teòric pel que fa a l’estudi d’aspectes ideològics o sociològics, no vam extreure elements 
prou concrets per a dissenyar un mapa que ens permetés el disseny de proves diagnòstiques.  

La segona fase, la recerca de descriptors clau associats a la definició de la competència cultural, es 
va desenvolupar en tres estadis: recerca de definicions, delimitació de dimensions de la 
competència i per últim concreció de descriptors clau. Al primer estadi, la recerca de definicions, 
vam consultar fonts referencials del Ministerio de Educación y Cultura i del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, com per exemple els currículums dels diferents 
nivells d’ensenyament reglats en el sistema educatiu. També vam analitzar les referències al 
patrimoni des de la plataforma Patrimoni Gencat. Altres fonts importants van ser la UNESCO, la 
xarxa europea d’informació sobre educació Eurydice i les recomanacions i resolucions del Parlament 
Europeu i del Consell de la Unió Europea. En paral·lel vam estudiar documents bibliogràfics d’autors 
de referència, així com actes de ponències i congressos relacionats amb el tema. Després d’aquesta 
exploració, com a definició general, finalment,  vam adoptar la que es recull en la Recomendación 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente (2005), presentat  per la comissió de les comunitats europees, sobre l’expressió cultural 
en relació a la competència cultural i artística: "Apreciación de la importancia de la expresión 
creativa de ideas, experiencias y emociones a través de distintos medios, incluida la música, las 
artes escénicas, la literatura y las artes plásticas".  

En el segon estadi de la segona fase vam concretar les dimensions de la competència cultural en 
tres, basades en referències com les de Giraldez  (2009) y Alsina y Giraldez (2011) : 

a) Percepció, comprensió, apreciació i gaudi 

b) Expressió i creació 

c) Participació en projectes i activitats 

D’aquí, en el ja tercer estadi, vam passar a extreure els descriptors clau que es concretaren en: 

- pensament crític 

- sensibilitat estètica 

- creativitat 

D’acord a aquest context d’actuació, a la tercera fase, la de concretar els instruments de recollida de 
dades, vam optar per crear un qüestionari, a mode de preguntes obertes, en les quals l’estudiant 
pogués mostrar evidències relacionades amb els descriptors assenyalats anteriorment (pensament 
crític, sensibilitat estètica i creativitat). Tot i que la prova es va dissenyar per mesurar la competència 
cultural, vam decidir fer dos qüestionaris diferents, un en català i un altre en castellà, i així també 
teníem altres evidències relacionades amb la part lingüística de la competència comunicativa.  

A mode de resum, les preguntes dels qüestionaris es centraven en: 

a) Establir relacions significatives entre dos àmbits culturals, la pintura i la poesia, així com 
identificar, analitzar i interpretar els seus elements formals i conceptuals. D’aquesta manera podíem 
mesurar els processos de comprensió, no tant dels poemes i obres en qüestió, sinó de les 
estratègies i recursos aplicats.  

b) Mostrar coneixement del bagatge artístic al preguntar-los pel nom d’obres relacionant-les amb el 
moviment o segle a què pertanyen. En aquest sentit, també vam proposar establir nexes entre obres 
musicals, literàries, teatrals i arquitectòniques amb conceptes abstractes 

Per tal d’avaluar de manera més objectiva i fàcil les respostes, vam crear una rúbrica d’avaluació 
d’escala Likert, amb els següents descriptors: 



 

 

1. Estableix i argumenta relacions significatives entre...  

2. Identifica els elements formals i els conceptuals de les obres plàstiques... 

3. Analitza, interpreta i relaciona els elements formals i conceptuals de... 

4. Coneix manifestacions artístiques i  les relaciona amb el seu valor comunicatiu 

5. Utilitza la terminologia adequada en l’anàlisi i interpretació de les obres plàstiques 

6. Argumenta idees amb sentit crític i relaciona conceptes de manera creativa en el  discurs 

 

Altrament, vam considerar important introduir, a part, una pregunta reflexiva i oberta relacionada 
amb la percepció que els propis estudiants tenen sobre el seu nivell de competència cultural, 
acompanyada de la definició d’aquesta: Creus que ets competent culturalment? 

La correcció de les proves a través de la rúbrica la van desenvolupar paral·lelament les dues 
investigadores de manera independent per garantir en la mesura del possible l’objectivitat i després 
poder contrastar els resultats obtinguts. 

Pel que fa als resultats aconseguits, en relació a l’anàlisi de dades poguérem constatar que el 
percentatge de suspesos era força baix (un 4,65 %) i el nombre més alt de coincidència (el 34,88 %)  
estava entre la qualificació del 7 i 7,9. Concretament, el volum més gran de notes baixes es 
concentrava tant en el camp del sentit crític i la relació creativa de conceptes com en el coneixement 
de manifestacions artístiques. D’altra banda detectàrem que les qualificacions més altes es 
concentraven en la identificació dels elements formals i conceptuals. Com a mitjana general i 
relacionada amb tots els ítems avaluats la qualificació global seria de 6,84. 

Un cop finalitzada aquesta fase d’avaluació de la competència cultural a partir de la rúbrica veiérem 
la necessitat d’introduir canvis tant en l’instrument com en la mateixa rúbrica. Per exemple, els punts 
2, 3 i 5 de la rúbrica es podien incloure en el primer punt perquè són qüestions per considerar en la 
valoració de l’instrument, però difícilment mesurables en la redacció general que l’estudiant 
presentava. Pel que fa a la reformulació dels instruments es plantejà dissenyar una bateria de 
preguntes més gran alhora que més concretes i establir per a cada pregunta un ítem valoratiu. No 
creiem que els resultats, tot i que orientatius, puguin ser prou vàlids per arribar a conclusions 
definitives sobre el nivell que tenen els nostres estudiants en relació a la competència cultural.” 

 

Acabada aquí l’anàlisi de la prova pilot, dissenyàrem una nova prova per al curs 2015-2016. Es trià 
en aquest cas un poema on s’enumeraven setze referents pictòrics de tots els segles associats a 
emocions i es redactaren unes preguntes breus que permetessin veure d’una banda, el coneixement 
que els alumnes tenen d’aquests referents i la seva situació en el temps i, de l’altra, la seva capacitat 
d’argumentació crítica i la seva creativitat. Un cop passades les proves als cinquanta estudiants de 
la nova promoció, estem en aquests moments acabant la correcció. La part de referents culturals 
que ja era la menys valorada en la prova pilot obté, enguany, una valoració encara més baixa. Tot i 
que ens falta acabar de revisar totes les proves, sembla que també baixa la capacitat crítica i que la 
dimensió creativa és potser la que obté més bons resultats, dintre d’un panorama força decebedor. 
 
 
 
Dintre de l’objectiu 2, ens havíem proposat, d’una banda analitzar els continguts del currículum i, de 
l’altra, realitzar un qüestionari als mestres a fi d’establir el nivell de competència lingüística i cultural 
necessari per a un mestre en exercici en cada llengua i determinar els tipus de textos, contextos, 
registres i habilitats específiques per a cadascuna de les llengües. 
 
En la realització de l’anàlisi del currículum, una petita part dels investigadors del projecte, 
s’encarregaren de fer-ho. A partir del que demana el currículum per al segon cicle d’Educació Infantil 
a l’àrea de comunicació i llenguatges i també el de Primària pel que fa als tres cicles i a les diferents 
dimensions (comunicativa, literària i plurilingüe i intercultural), s’extragueren, es sintetitzaren i es 



 

 

categoritzaren els continguts més rellevants referents a les habilitats que, d’una manera consegüent, 
haurien de ser dominades pel mestre. A partir d’aquesta anàlisi es van poder formular els diferents 
blocs de preguntes del qüestionari que es volia passar de manera exhaustiva a un nombre elevat de 
mestres de Catalunya. En l’elaboració del qüestionari hem anat una mica endarrerits en el calendari 
previst, ja que volíem assegurar-nos que es recollien tots els continguts rellevants de les diferents 
dimensions establertes pel currículum. Després que la comissió encarregada l’elaborés, en 
successives reunions els altres investigadors en feren esmenes (de caràcter metodològic, de 
comprensió...), fins que al final del curs 2014-2015 tinguérem una primera versió del qüestionari, el 
qual fou passat a una petita selecció de mestres entre el mes de juliol i setembre del 2015. A 
principis del curs actual, 2015-2016, ens reunírem amb els mestres representants d’Infantil i Primària 
de l’escola on es feu el pilotatge, els quals no només havien contestat el qüestionari sinó que també 
feren esmenes i comentaris al voltant dels problemes sorgits en respondre’l, i assenyalaren algunes 
mancances puntuals. La reunió fou molt fructífera, ja que, a part de suggeriments i comentaris que 
tot seguit hem incorporat, sorgí una qüestió important: el fet que el qüestionari era més enfocat a 
Primària i no resultava del tot adequat per a mestres d’Infantil. Això ens ha portat a fer l’adaptació i 
concreció del qüestionari per a mestres d’Infantil. Ara falta només la darrera revisió per part de dos 
investigadors metodòlegs. Un cop validat, ja el començarem a divulgar tant virtualment com en 
paper al màxim nombre d’escoles possibles. 
 
Respecte a l’objectiu 3, com que té una incidència especial en la innovació i la millora de la 
docència, l’exposem en el punt següent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Innovacions o millores introduïdes en la docència. Indiqueu de forma precisa les innovacions 
o les millores introduïdes en la docència segons els objectius del projecte. 
 

 
 
L’objectiu 3 se centrava a “dissenyar tasques que incideixin en la millora de les competències 
lingüística i cultural dels futurs mestres i que fossin aplicables tant a les assignatures de llengua del 
currículum de la doble titulació com a d’altres de didàctica que es desenvolupin en el segon i tercer 
curs així com al Pràcticum I; pilotar algunes d’aquestes tasques i oferir-les a la comunitat educativa 
mitjançant un repositori virtual. Aquestes activitats incidiran en la presa de consciència del propi 
procés d’aprenentatge i en la motivació mitjançant l’ús de les tecnologies digitals, la transversalitat i 
el contacte directe amb la societat”.   
 

El curs 2013-2014, ja s’havia desenvolupat en un dels grups de Llengua catalana de la doble 
titulació una sèrie d’estratègies didàctiques a fi d’implicar els estudiants en la seva millora de la 
competència lingüística i cultural. Per al curs 2014-2015 i, dins del projecte ARMIF, els dos 
professors de “Llengua Catalana”, decidiren de continuar per aquest camí, però d’una manera 
conjunta. La idea era la d’experimentar algunes estratègies didàctiques menys convencionals a la 
universitat però, en canvi, més vinculades amb la futura feina dels estudiants. La proposta va ser la 
de treballar per projectes dins d’un aprenentatge reflexiu i significatiu.  

En el disseny es tingueren en compte els principis plantejats per Anna Camps i Joaquim Dolz l’any 
1994, ampliats posteriorment per la mateixa Anna Camps i Montserrat Vilà (2003: 47-49). Així doncs, 
la funcionalitat de l’ús de la llengua, la motivació, la integració de les quatre habilitats, la programació 
d’objectius d’aprenentatge específics, l’avaluació formativa o les relacions interdisciplinàries en foren 
alguns dels objectius. Tanmateix, n’afegírem tres, que es convertiren en els eixos de tots els 
projectes: 1) l’ús de la literatura; 2) la vinculació de la llengua amb el territori i amb la seva futura 
feina; i 3) la implicació de l’alumnat en les activitats programades. 
 
Els tres projectes desenvolupats foren: “Joan Brossa: escolteu aquest silenci”, “Festa popular, 
territori, literatura i educació” i “Un conte diferent”. En el primer els objectius eren els següents: 

 Conèixer un creador multidisciplinar i tot allò que es pot fer a una aula d’infantil i primària 
amb la seva obra. 

 Desenvolupar l’esperit crític per opinar sobre una proposta didàctica. 

 Llegir poemes en veu alta amb l’entonació, la dicció, la pronunciació i el volum de veu 
adequats. 

 Saber comunicar oralment la interpretació d’un poema i l’explicació d’un tema. 

 Ser capaç de seleccionar i resumir la informació sobre un tema. 
 
Les tasques que realitzaren es concretaven en una visita a una exposició de Brossa (a Granollers) i 
en l’escriptura d’una entrada al blog “Laberints brossians” de la Fundació Joan Brossa (abans havien 
tingut una sessió amb la coordinadora d’activitats educatives d’aquesta Fundació). A classe s’havia 
introduït el tema de la lectura en veu alta de poemes i la figura de Joan Brossa (prèviament també 
s’havia treballat sobre el resum i les pautes per fer-ne un). A l’exposició l’alumnat fou el protagonista 
amb les instruccions següents: 

 En grups de quatre persones, escolliu una parella de peces (un poema visual i un poema 
escrit) del catàleg online que teniu al moodle i que teniu enumerades a les diapositives 
següents. Fixeu-vos que cada parella té associat un tema. Haureu de: 

 Llegir en veu alta el poema (amb bon volum de veu i to) 

 Interpretar comparativament imatge i text  

 Desenvolupar mínimament el tema 
 
El segon projecte tenia els objectius següents: 

 Desenvolupar la capacitat de cercar i seleccionar informació i de resumir-la. 



 

 

 Conèixer recursos per buscar textos literaris relacionats amb llocs geogràfics concrets. 

 Descriure per escrit tots els elements d’una festa popular en relació a un lloc i a textos 
literaris concrets. 

 Adquirir criteris per poder planificar itineraris literaris i projectes per a nens d`Infantil o  
Primària. 

 Exposar públicament (amb una audiència acadèmica) projectes treballats en grup. 

 Desenvolupar una actitud positiva envers el coneixement d’altres territoris i les varietats 
dialectals de la llengua. 

 
I consistí en la realització de les tasques següents: 

 En grups de 4 persones per afinitat de lloc, triareu una festa d’aquell lloc. En buscareu 
informació i recopilareu tots els elements que la componen. En fareu un petit resum dels 
punts més importants. Exemple d’una festa popular: http://www.lapatum.cat/. 

 Buscareu textos literaris en relació als llocs per on es desenvolupa la festa, als diferents 
elements que la componen, a l’ambient, etc. Exemple: 
http://www.endrets.cat/cercador/index.html?keywords=La+Patum&defaultvalue-clone-
fcc3=Autor%2C+Indret%2C+Frase...&btnCercador.x=0&btnCercador.y=0. 

 Seleccionareu els textos més apropiats per preparar una ruta per a nens que es pogués 
desenvolupar en el llocs on transcorre la festa (podeu buscar també a altres webs com 
www.mapaliterari.cat, www.viulapoesia.com, etc.). 

 Revisareu propostes de rutes per a Educació Infantil o Primària i n’extraureu les 
característiques principals que ha de tenir una proposta de ruta per a nens. Podeu mirar les 
de la Fundació Joan Brossa que ja coneixeu o les del web www.geografiesliteraries.com.  

 Adaptareu la vostra “ruta” a una sortida per a escolars i escriureu la vostra proposta tot tenint 
en compte: context (baseu-vos en una escola concreta si pot ser); objectius, competències i 
continguts; activitats que desenvoluparíeu abans de la sortida; descripció de la ruta: 
parades, textos, activitats, durada, etc.; activitats de després de la sortida; avaluació i 
conclusions. 

 Adaptareu la vostra proposta a l’estructura d’una comunicació acadèmica; l’escriureu en el 
format preestablert i la revisareu; en preparareu l’exposició oral (deu minuts) i la realitzareu: 
a l’aula els dies 13 i 15 d’abril i algunes (una o dues), en el marc del VI Curs de Cultura 
popular i II Jornades Literatura, Territori i Educació, Ontinyent (23 a 25 d’abril) o bé a l’aula. 

 L’avaluació tindrà una part de coavaluació. 

En aquest cas, la proposta d’anar al Congrés d’Ontinyent, en què hi havia un apartat per a alumnes, 
trobà resposta en un grup de deu estudiants, sis dels quals feren la seva exposició en una taula de 
comunicacions d’estudiants. Cal dir que les dues exposicions dels nostres alumnes estaven tan ben 
preparades que resultaren millors que algunes d’alumnes de 4t curs de la Universitat de València.  

 

El darrer projecte ja havia estat experimentat l’any anterior, “Un conte diferent”. Els objectius que ens 
proposàvem eren: 

 Desenvolupar la creativitat a partir de la reflexió sobre el que hi intervé i la creació 
pròpiament dita. 

 Escriure un conte creatiu per a nens a partir d’un estímul plàstic. 

 Desenvolupar l’hàbit de revisar l’escrit propi i d’altri i saber-ne valorar els diferents aspectes 
que hi intervenen. 

 Explicar oralment de manera semiespontània un conte inventat i escrit prèviament. 

 Adquirir recursos per captar l’atenció d’una audiència. 

Es trià aquest gènere com un dels que un mestre ha de dominar. Per tractar-se d’un gènere molt 
conegut, es partí del que els estudiants ja sabien, de manera que fossin ells els que col·lectivament 

http://www.lapatum.cat/
http://www.geografiesliteraries.com/


 

 

arribessin a acords tant sobre les característiques més bàsiques dels contes infantils com sobre els 
trets textuals fonamentals de qualsevol narració. També es féu un repàs de la manera de construir 
paràgrafs i oracions. En aquest punt ja podíem parlar del que entenien ells com a “creatiu”. Després 
d’una petita enquesta, es recolliren els elements que majoritàriament consideraven creatius. 
S’esmentaren com a prioritaris l’originalitat, la creació d’un estil propi personal, la capacitat de 
sorprendre, el trencament d’esquemes o el fet de ser divertit. Amb aquests elements es creà una 
pauta perquè l’alumnat pogués autovalorar-se i també valorar els altres. Tot era a punt per escriure 
un conte infantil inventat. 

 
La proposta fou la de partir de la instal·lació “El planeta de la virtut” de Brossa, que havien vist a 
l’exposició de Granollers. Se’ls va indicar el següent:  

 Teniu uns possibles personatges, que podeu personificar o no; teniu les interpretacions que 
vàrem esbossar allà a l’exposició; i teniu la vostra imaginació: imagineu qui són, què fan, 
quin és el conflicte, quin serà el final... 

 Inventeu (en parelles o grups de tres: més gent pot complicar la història) un conte per a nens 
i nenes d’Infantil o Primària (l’edat, la poseu vosaltres). Primer, l’haureu d’escriure i després 
l’explicareu a classe. 

 
Abans, s’havia realitzat una sessió teòrica sobre com explicar contes en veu alta i s’observaren 
alguns models. També es construí una graella per avaluar l’explicació oral de cada grup. A partir 
d’aquest moment se succeïren les diferents exposicions, les quals foren gravades en vídeo i 
penjades en un canal privat de youtube perquè l’alumnat es pogués autoobservar i reflexionar sobre 
elements que haguessin pogut anar millor. D’altra banda, després de cadascuna, es feia la valoració 
de tots els elements de forma col·lectiva. 
 
De tots els projectes, els alumnes havien de fer un projecte digital, que incloïen al portafolis digital 
reflexiu que realitzaven des de principis de curs. Aquí, a part del que havien realitzat pròpiament hi 
havia sempre un punt de valoració de cada projecte, on feien esment del que havien après i dels 
punts forts i febles de cada projecte. Tots aquests projectes estan organitzats per carpetes en la 
plataforma MyDocumenta que hem usat. Els enllaços corresponents dels projectes de festa, territori i 
educació són: 
http://www.mydocumenta.com/index.php?carpeta_token=6FDDAB80FCDCDDECA25980F54179B65
4; i els  del conte: 
http://www.mydocumenta.com/index.php?carpeta_token=EDA22BDC78992210C758027D81999ED
E; ens resta per fer la carpeta dels del projecte Brossa.  
 
Fins al moment s’ha fet una anàlisi qualitativa dels dos primers projectes, que es pot veure a la 
carpeta de google drive: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B_qvK6eecK2QflZkd1h3ZGU3TGlKU3J0ZTEtQnRGaVJDVn
RTLWVSMVg2a2hYakcxbGU2cEk&usp=sharing corresponent. Ens falta la del darrer `projecte. En 
general les valoracions són molt positives i es destaca el protagonisme dels alumnes, el fet de sortir 
de l’aula, l’aprenentatge de coses que van més enllà de l’assignatura i més concretament de coses 
que els serviran en la seva futura professió.  
 
Tot això ens ha portat a programar uns nous projectes per al curs 2015-2016, i, en aquest cas a 
compartir-ne un entre “Llengua catalana” i “Llengua castellana”, al voltant de la història del Campus 
en què som ubicats. 
 
Pel que fa a la relació amb altres assignatures, es fa difícil pel fet que hem estat actuant només a 
primer i perquè la durada del projecte és únicament de dos cursos. El nostre propòsit era incidir en 
tercer curs. De tota manera, com que els alumnes amb què hem iniciat el projecte són els de 2014-
2015, però ja s’havia fet algun projecte en la generació prèvia (2013-2014), s’ha traspassat aquesta 
informació a la professora  de Didàctica de la Llengua i la Literatura de tercer, que enguany (2015-
2016) té aquests alumnes i aprofitarà alguna de les coses realitzades per seguir treballant amb el 

http://www.mydocumenta.com/index.php?carpeta_token=6FDDAB80FCDCDDECA25980F54179B654
http://www.mydocumenta.com/index.php?carpeta_token=6FDDAB80FCDCDDECA25980F54179B654
http://www.mydocumenta.com/index.php?carpeta_token=EDA22BDC78992210C758027D81999EDE
http://www.mydocumenta.com/index.php?carpeta_token=EDA22BDC78992210C758027D81999EDE
https://drive.google.com/folderview?id=0B_qvK6eecK2QflZkd1h3ZGU3TGlKU3J0ZTEtQnRGaVJDVnRTLWVSMVg2a2hYakcxbGU2cEk&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_qvK6eecK2QflZkd1h3ZGU3TGlKU3J0ZTEtQnRGaVJDVnRTLWVSMVg2a2hYakcxbGU2cEk&usp=sharing


 

 

mateix tipus d’estratègies didàctiques i establir així un pont entre els aprenentatges produïts a 
l’assignatura de primer i els que es pretenen d’adquirir durant l’altra assignatura de tercer.  
 
Finalment, i en relació al subobjectiu de creació d’un repositori web plantejat dins d’aquest tercer 
objectiu, com s’ha vist dins l’explicació s’ha confegit un repositori digital de tot el que s’ha realitzat en 
el projecte dins de google drive. I un altre en relació als projectes didàctics desenvolupats per 
l’alumnat a la plataforma MyDocumenta, com ja s’ha indicat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Pla de treball. Indiqueu el pla de treball per a la resta del termini del projecte amb indicació dels 
objectius i les activitats que es duran a terme. 
 

 
En aquests moments ens resten vuit mesos de projecte, dins dels quals el nostre pla de treball serà 
el següent. 
 

 
Activitats Centre 

executor 
Persona responsable 
i altres involucrades 

Any 2 2015-2016 

    
1.2. Fase 2 

1.2.a. Acabament de 

l’administració proves objectives 
(pre-test) 

UB Natàlia Fullana 
Josep M. Pujolà 
 

Novembre 2015 

1.2.b. Anàlisis resultats pre-test UB Glòria Bordons 

Joan Tomàs Pujolà 
Vicenta González 
Sílvia Burset 

Desembre 2015-febrer 2016 

1.2.c. Administració qüestionaris 

i proves objectives (post-test) 
UB Natàlia Fullana 

Carles Royo 
Rosa Brion 
Jessica Espitia 

Maig – juny 2016 

1.2.d. Anàlisis resultats post-test UB Rosa Sayós 
Joan Tomàs Pujolà 

Vicenta González 
Sílvia Burset 

Juny – juliol 2016 

    

2.2. Qüestionari mestres 

2.2.c. Administració qüestionari 
final mestres 

UB Imma Román 
Lídia Usó 
 

Desembre 2015- gener 2016 

2.2.d. Anàlisis resultats 

qüestionari final mestres 
UB Natàlia Fullana 

Glòria Bordons 

Joan Tomàs Pujolà 
Vicenta González 

Febrer – març 2016 

3.1. Disseny estratègies 
didàctiques 

3.1.a. Disseny noves activitats UB Glòria Bordons 
Vicenta González 
Sílvia Burset 
Rosa Brion 
Jessica Espitia 

Novembre 2015 – gener 
2016 

3.2. Implementació 
estratègies didàctiques 

3.2.a. Aplicació i valoració 
activitats 

UB Glòria Bordons 
Carles Royo 
Rosa Brion 
Jessica Espitia 

Febrer – juny 2016 

    

 
 


