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1. PRESENTACIÓ DEL MODEL
Aquest model de construcció i gestió col·laborativa dels coneixements surt d’un procés de
discussió crítica i transformació conjunta docents-estudiants d’una assignatura, en el marc
de la Convocatòria de Projectes per a la Millora de la Qualitat Docent de la Universitat
Autònoma de Barcelona 2018-2019. Aquest model posa a l'estudiant al centre del seu
procés formatiu, amb la finalitat d'assolir un major impacte en l'aprenentatge, i es nodreix
de la reflexió continuada del professorat que imparteix els 4 grups del mòdul 2 de
l’assignatura 'Projecte Lingüístic de Centre i Plurilingüisme', impartit en anglès al tercer
any del Grau d'Educació Primària.
La motivació per millorar aquest mòdul va tenir a veure amb que, malgrat la creixent
demanda social d'espais d'aprenentatge integrat de llengües i continguts (AICLE) i els
esforços per promoure l’ensenyament de llengües des d’una vessant plurilingüe, les
docents que ja hem impartit aquesta assignatura en edicions anteriors ens trobàvem que
els estudiants rebutjaven sistemàticament participar i implicar-se amb els continguts
d'aquest mòdul. Aquesta situació que es relacionava, d’entre altres factors, amb el fet que
aquest mòdul s'imparteix en anglès, atès que 3 dels 4 grups fan la resta del grau en català,
inclosa la primera part (mòdul 1). Aquesta transició mòduls-llengües, el fet que no tots els
estudiants es plantegen fer la menció en llengües estrangeres, i la brevetat del mòdul 2 (5
sessions), es traduïa en una baixa participació i en la feblesa dels resultats assolits.
Per trencar aquesta resistència i donar uns continguts veritablement significatius per tots,
es va desenvolupar un projecte col·laboratiu i transformador amb els estudiants, centrat
en la reflexió, la innovació i la producció de recursos i propostes didàctiques per promoure
un canvi de mirada cap a les llengües en l’educació, amb la finalitat d’assolir un veritable
impacte en la millora dels aprenentatges a partir dels seus interessos i necessitats.
El projecte –i el model que ha generat i que aquí presentem- es basa en els principis de la
recerca-acció col·laborativa entre investigadors, docents i aprenents (Dooly i Masats 2007;
Lewin 1946; Masats et al. 2019; Nussbaum 2017 i 2018; Rock i Levin 2002; Toohey i
Waterstone 2004; Unamuno i Masats 2010) i en el compromís per una educació
democràtica, inclusiva i de qualitat.
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Des de la nostra manera de concebre la recerca-acció col·laborativa, tots els participants
han de tenir veu i oportunitats de formar part d’aquest procés que implica reflexió crítica,
revisió de la pròpia pràctica (tant docent com d’aprenent) i capacitat transformadora de
les pràctiques i els posicionaments envers l’ensenyament i l’aprenentatge (veure, per
exemple, Masats et al. 2019). A partir d’aquests principis d’inclusió i innovació en co-labor
investigadores-mestres-estudiants, vam construir la caracterització d’un model que
esperem sigui transferible a altres processos de millora col·laborativa dels aprenentatges.
Aquest model integra també aproximacions realitzades per altres autors i organismes
sobre la gestió del coneixement (Díaz-Vicario 2015; Díaz-Vicario i Gairín 2018; Gairín
2000; Nonaka i Takeuchi 2011; OCDE 2000; Rodríguez-Gómez i Gairín 2015; Tsekhovoy,
Zholtayeva i Stepanov 2019) i la gestió de processos (Brull Alabart 2011; Escudero 1984;
Tejada 2008), així com també sobre el desenvolupament del pensament crític (GI-IDES
2018; Ruiz-Bueno i Basart 2018).
A partir d’aquests fonaments i de la observació i discussió de les dinàmiques observades
en l’assignatura al llarg de diversos anys de docència, es va dissenyar un procés des d'una
mirada inductiva pel qual els agents educatius transformen el seu paper a l’aula tenint en
conte els desafiaments del segle 21, la realitat que envolta l’estudiant i els seus objectius
d’aprenentatge.
La implementació de un procés de canvi com aquest requereix de la valuosa col·laboració
dels estudiants, de la coordinació de tots el docents implicats en el mòdul i de la
flexibilitat de tots els participants per generar canvis d’una manera dinàmica i receptiva,
per tal de donar resposta a les necessitats dels estudiants i dotar a l’assignatura de
rellevància i lligam amb la seva realitat.
Aquest model contempla una sèrie de passos a implementar: el diagnòstic, la creació,
l'avaluació i modificació, l’anàlisi i avaluació, la transformació i la transferència, per tornar
a la fase de diagnòstic, en un procés cíclic i dinàmic de constant revisió, reflexió i
transformació.
Al llarg de tot el cicle, la veu dels estudiants és la base sobre la qual es transforma el
mòdul sessió rere sessió: la gestió de la seva experiència, la recopilació i organització de la
informació per la millora i després la difusió dels resultats és el que mantindrà al mòdul
viu i orientat a treballar pels desafiaments del segle 21.
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Figura 1. Model de construcció i gestió col·laborativa dels coneixements
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2. FASES DEL CICLE

2.1 DIAGNÒSTIC

Una fase preliminar -alhora que permanent al llarg de tot el procés- implica als docents del
mòdul que han de generar dinàmiques de reflexió conjunta. Aquesta fase es tradueix en
reunions periòdiques per fer una valoració dels continguts d’aprenentatge tenint en
compte la guia docent i els continguts del mòdul, la planificació d’aquests en termes de
temps i possibilitats, l’avaluació, el desenvolupament de les competències del segle 21, i la
realitat que envolta als estudiants. Tot això amb l'objectiu de definir els procediments i les
vies de col·laboració per tractar això imprescindible que s’ha de
ensenyar/treballar/interioritzar.
Una vegada es posen sobre la taula les dificultats i la necessitat de millora del mòdul i els
factors a tenir en compte, s’ha de posar a l’estudiant com centre de tot el procés i de
l’acció formativa. Des d’aquest punt de partida, és l’estudiant, a través d’un primer
diagnòstic, qui dona les orientacions per la modificació i millora del mòdul. Com tècnica
de recerca per a aquest primer diagnòstic es va aplicar un qüestionari semiobert als
estudiants que ja havien fet el mòdul durant el curs anterior, per conèixer de manera
detallada i individualitzada la seva valoració dels continguts, metodologies, recursos i
procediments d’avaluació. A partir de les respostes d’aquests qüestionaris, aplicats als 4
grups de forma voluntària, es va realitzar un grup focal amb un número limitat
d’estudiants per a aprofundir en aquells aspectes més significatius. Aquestes primeres
dinàmiques tenien per objectiu conèixer l’opinió dels estudiants que ja havien fet
l’assignatura, posant-los per tant com a experts i base per a construir el projecte de cara al
curs vinent.
Una segona part de diagnòstic arriba amb la primera sessió del mòdul 2 del curs en el
qual s'implementarà el procés de millora col·laborativa. En aquesta primera sessió, es
presenta el projecte de millora als estudiants i comencem a gestionar els seus interessos
recollint les seves expectatives cap a l’assignatura. Aquesta reflexió es va plantejar en
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distintes fases i agrupaments, per tal de promoure l’intercanvi reflexiu d’idees -des de les
dinàmiques individuals fins a les grupals i de negociació- alhora que fent servir dinàmiques
i eines de dinamització de l’aula que poguessin formar part dels recursos i continguts del
mòdul. Les dinàmiques i eines presentades i utilitzades pel desenvolupament d’aquest
diagnòstic-recol·lecció d'expectatives son: el doughnut circle, snowball, jigsaw i padlet
(podeu consultar en més detall aquestes dinàmiques en la pàgina web - repositori de
recursos del projecte: https://cutt.ly/ye3x0oU).
En aquesta primera sessió es va presentar també una de les eines claus per la incorporació
de la veu dels estudiants a la millora de l’assignatura: els estudiants que voluntàriament
haurien de fer d’etnògrafs durant el transcurs de les següents sessions fins a finalitzar el
mòdul. L’etnografia, amb una llarga trajectòria en l’estudi de les pràctiques de les
comunitats, va semblar una aproximació adient per a fer recerca col·laborativa
incorporant les veus i dinàmiques dels estudiants més enllà dels confins de l’aula i sense la
mediació, de vegades condicionant, dels docents. Al convertir als estudiants en etnògrafs
de les seves pròpies pràctiques i les dels seus companys (Unamuno i Patiño 2017), vam
tenir accés a valoracions molt més directes i diverses, tant de les dinàmiques i continguts
sessió rere sessió, com de la nostra pràctica docent.
La pauta principal que es va presentar als estudiants en aquesta sessió, respecte als
etnògrafs, va ser: després de cada sessió (dintre de la setmana fins a la següent), els
etnògrafs haurien de gravar amb els seus telèfons mòbils, en el format que ells decideixin,
conversacions informals amb petits grups de companys sobre aspectes de la sessió (el que
més o menys els ha agradat; sí s’han complert les seves expectatives; si el contingut ha
estat útil; si la metodologia els ha semblat adient, aspectes de millora… o qualsevol altra
valoració tant de la sessió com del mòdul en general). Aquests enregistraments, que són
anònims i en la llengua/llengües de preferència dels estudiants, s’han d’enviar al professor
de mòdul abans de la propera sessió per tal d’analitzar-les i integrar-les en la planificació,
implementant canvis i incorporant recursos per apropar-se a les seves necessitats.

2.2 CREACIÓ

El moment de creació arriba quan les docents del mòdul analitzen les dades recollides i
produïdes pels estudiants després de cada sessió i re-condueixin la planificació tenint en
compte els seus interessos i oportunitats de millora, incorporant recursos i bastides
segons les necessitats dels estudiants. S’introdueix així un diàleg àgil i productiu que
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permet, en tot moment, conèixer la percepció dels estudiants, alhora que aquests veuen
com la seva veu és escoltada, valorada i té efectes transformadors.

2.3 MODIFICACIÓ I AVALUACIÓ

La següent fase de modificació i avaluació es desenvolupa a partir de la sessió 2 i s’orienta
als efectes dels canvis introduïts anteriorment. Aquesta avaluació es manifesta
principalment en les dades recollides a través dels estudiants etnògrafs després de cada
sessió. L’avaluació és una de les parts més interessants del procés, ja que ens mostrarà si
els canvis plantejats pels mateixos estudiants han donat resultat o no.

2.4 ANÀLISI

Connectem aquesta fase amb l’anàlisi de les conseqüències dels canvis i millores
introduïdes. Hem d’aclarir, però, que l'anàlisi forma part de tot el procés, atès que aquest
model de gestió es cíclic. Dintre de tots els passos a implementar hi ha un procés
sistemàtic que ens permet promoure, recopilar, organitzar, difondre i capitalitzar el
coneixement i experiències dels estudiants, premisses bàsiques de la creació i gestió del
coneixement (García & Gómez 2015, en Díaz-Vicario & Gairín 2018, p.4).

2.5 TRANSFORMACIÓ I TRANSFERÈNCIA

La següent fase i final (malgrat que al tractar-se d’un model cíclic, aquest tancament és
relatiu) és la transformació i transferència. Si bé és cert que la transformació ja s’ha
introduït des del primer moment i forma part de les dinàmiques de la classe, amb una
mirada més enllà, aquestes transformacions donen l’oportunitat de generar canvis pels
propers cursos que faran aquest mòdul. Re-conceptualitzar el procés d’ensenyança –
aprenentatge des d’una vessant col·laborativa, participativa i de reflexió crítica, i donar-li
un nou sentit a tot el que es fa dintre i fora de l’aula perquè els estudiants sentin que han
après, perquè això après sigui útil, perquè això útil sigui aplicable, perquè l'aplicabilitat
generi canvis i perquè aquests canvis afectin la comunitat positivament.
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Aquesta transferència beneficia als cursos vinents del mòdul, a altres docents i estudiants
que vulguin aplicar aquest model en les seves assignatures, i als futurs grups-classe on els
nostres estudiants siguin mestres amb capacitat de pensament crític, autogestió del
coneixement i esperit participatiu i col·laboratiu.

2.6 PROCÉS D’ADOPCIÓ DEL MODEL

Figura 2. Fases per l’adopció del model de construcció i gestió col·laborativa dels
coneixements, basat en Díaz-Vicario (2015)

Aquest model està basat en Díaz-Vicario (2015: 469) qui s’orienta a la implementació de la
gestió de la seguretat integral als centres educatius. Malgrat les diferències, es tracta d’un
model fàcilment transferible a l’experiència i procés de treball realitzat amb els professors
del mòdul.
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3. CONCLUSIONS
En anys recents, hem vist com des de diverses instàncies -locals, nacionals i
supranacionals- es promou la innovació docent com a eix per a orientar l’educació als
desafiaments del nostre segle. Tanmateix, aquestes instàncies demanen la generació de
pràctiques de recerca i innovació responsables (RRI)[1]. Aquesta RRI es basa en la premissa
que, “per vetllar perquè la recerca estigui al servei de les necessitats de la societat actual
és precís que es vinculi a la innovació i la duguin a terme actors socials de perfils diversos
(docents, alumnes, equips d’investigació, etc.) que vulguin co-crear (coneixements,
propostes d’acció, respostes a reptes socials, etc.) plegats en àmbits educatius formals i
no formals” (Masats et al. 2019). Com a docents - investigadores, creiem en la importància
de posar la recerca al servei de l’ensenyament, i de vincular aquests àmbits a través de la
recerca-acció col·laborativa. Aquest diàleg entre això que ensenyem i això que
investiguem, produeix una millora de la qualitat docent, i una docència basada en la
reflexió crítica, l’escolta, la flexibilitat i la transformació. Considerem que tant la recerca
com la docència s’ha de comprometre amb “una educació democràtica, inclusiva i de
qualitat i que es relacioni amb la cerca de la innovació i l’excel·lència docent mitjançant la
col·laboració interdisciplinària i intersectorial” (op cit).
L’objectiu d’aquest projecte de millora i transformació col·laborativa, i el model al qual ha
donat lloc, s’insereix dins d’aquesta perspectiva, i pretén ser una modesta contribució a
diverses experiències i recerques que, des d’altres àmbits complementaris, també
advoquen per crear espais de co-construcció dels coneixements entre docents estudiants, per a un veritable impacte en la millora dels aprenentatges.
[1] Vegeu https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation
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