Toni Monclús I Arnau
tmonclus@xtec.cat
Mestre de l’Escola Marta Mata (Vilanova del Camí)

PARAULES CLAU: APRENENTATGE SIGNIFICATIU - APRENDRE A APRENDRE –
CONSTRUCCIÓ DE CONEIXEMENT – NEGOCIACIÓ DE SIGNIFICATS

KEYWORDS: MEANINGFUL LEARNING - LEARNING TO LEARN - BUILD KNOWLEDGE NEGOTIATION MEANINGS

TONI MONCLÚS I ARNAU
Mestre de l’escola Marta Mata de Vilanova del Camí (Anoia).

L’ús de xarxes de coneixement en el treball per projectes

THE USE OF KNOWLEDGE NETWORKS IN THE PROJECTS
WORK

1

TONI MONCLÚS I ARNAU

2

L’ús de xarxes de coneixement en el treball per projectes

Bueno, D. Blumenfeld,

Sarramona, Tomàs i Casares (2018)
competències bàsiques en l’àmbit d’aprendre a aprendre on ens diuen, quan parlen de
l’evolució en el temps de l’estudi d’aquesta competència:

“…actualment s’hi afegeixen els estudis neurològics per aportar suggeriments
importants que justifiquen les orientacions metodològiques per aconseguir aprendre de
manera eficaç i ferma. Així sabem, per exemple, que sense desig, motivació i interès
per aprendre, no hi ha aprenentatge consolidat, i que l’aprendre a aprendre és més que
una sèrie de tècniques, encara que aquestes segueixen sent necessàries.”
En conseqüència c
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J. i Forés, A. (2018).
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I si mirem el decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària (2015) veiem
que la competència d’aprendre a aprendre també la defineix com a capacitat: “És la
capacitat d’emprendre, organitzar i
conduir un aprenentatge individualment o
en grup, en funció dels objectius i
necessitats, així com dominar els diferents
mètodes o estratègies d’aprenentatge”. I
que veiem estretament lligada al bloc de
capacitats del currículum del 2n cicle
d’Educació infantil (2016) d’aprendre a
pensar i a comunicar on diu, entre altres:
“...avançar en la construcció del propi
coneixement i el desenvolupament del
pensament propi”.
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la capacitat, que hem d’anar desenvolupant al llarg
del temps, per poder controlar la pròpia construcció del coneixement i dels significats
sobre aquest. Ho definim com a capacitat (disposició per a comprendre bé les coses Diccionari de la llengua Catalana), més que competència (fet d'entendre pregonament d'una
matèria. Entès en una matèria -Diccionari de la llengua Catalana), ja que a l’educació primària
ho entenem com una disposició no com un fet.
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Ausubel (1983) ens defineix l’aprenentatge significatiu: Un aprendizaje es
significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial
(no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria
se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente
específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen,
un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición”.

“Ja que som una petita societat haurem de generar un espai públic on comunicar-nos
per prendre decisions, debatre, compartir punts de vista, arribar a moments de
convivència, procediments, consensos... a vegades a conviure en el desacord” Vilalta
2010)

“Per assolir els objectius és necessari tenir evidències d’allò que ha passat. La valoració
d’aquestes evidències ha de permetre prendre decisions sobre el programa o projecte
que s’està portant a terme.” Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
(2017)
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Finalment ens agradaria destacar una altra idea que creiem important: l’acció social de
l’aprenentatge. Com hem dit abans citant a
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Quan s’usen

Per què creiem que serveixen?
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Veiem també que es recorre a la
seva utilització al llarg de tot el
projecte, per tant intuim que és una
eina que es fa servir com un recurs
per situar l’aprenentatge a través
del temps, alhora que pensem que
són xarxes dinàmiques, que es van
modificant al llarg del progecte.
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Ús de xarxes
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Cursos de formació

Lectura de llibres, articles, …


Exploración de lo que los alumnos ja
saben. “Los mapas conceptuales constituyen un
enfoque factible, a partir del cual, tanto profesores
como alumnos pueden, de manera consciente y
deliberada, ampliar i avanzar”.
 Trazado de una ruta de aprendizaje. “Los mapas conceptuales pueden ayudar a los
alumnos a trazar una ruta que les ayude a desplazarse desde donde se encuentran
actualmente hacia el objetivo final” Una idea d’aquest tipus de mapa conceptual és
que el “gran mapa” un mapa global, “que debería bastar para recordar fácilmente los
detalles que pudimos observar por el camino”, ha d’incloure o complementar-se amb
mapes més específics i amb els més detallats.
 La extracción del significado de los libros de texto. “La elaboración de un mapa
conceptual nos permite identificar los conceptos y/o proposiciones clave y reformular
de manera resumida los principales puntos del artículo.”.
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Novak, J. i
Gowin (1988 pág.57) a “Aprendiendo a aprender”
Ed Martínez Roca, sobre les aplicacions
educatives dels mapes conceptuals.
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 Extracción del significado en el trábalo de laboratorio, de campo y/o en el
estudio. “Los mapas conceptuales pueden emplearse para ayudar a los educandos
a identificar los conceptos y relaciones claves que, a su vez, contribuirán a que
puedan interpretar los acontecimientos y objetos que están observando”.
“Los mapas conceptuales no solo contribuyen a que los estudiantes obtengan
conocimientos significativos a partir de experiencias de campo, sino que ayudan
también a tener sensaciones positivas y a actuar de manera adecuada durante la
experiencia y después de ella.”

 Amb quin tipus de xarxa de coneixement es pot identificar?
 Estructura. Jeràrquica, lineal, ...
 Com s’ha fet?
o Individual,
o grupal,
o resum d’individuals...
 En quin moment s’ha fet?
o Inici del projecte, durant, final.
o És dinàmic,...
 Quin és/sembla l’objectiu?
o Coneixements previs.
o Establir una ruta.
o Saber tot el que necessitem per assolir l’objectiu
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 Preparación de trabajos escritos o de exposiciones orales.
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Resum del que s’ha fet
Avaluació individual / grupal

Què voldríem mantenir
Allò del que estem contents del que fem
Què podríem millorar?
Què ens preocupa?
Què voldríem modificar?
Què voldríem incorporar?

que ens poden ajudar en l’anàlisi de les xarxes de coneixement que fem a l’escola com:
L’objectiu de les xarxes són:
o

Destacar les idees i conceptes importants d’un tema.

o

Fer de “mapa de carreteres”, de camins que podem seguir per connectar
els significats.

o

Resum del que s’ha treballat o del que hem après.



Les xarxes són una manera d’ajudar a aprendre a aprendre. Al fer els mapes es
troben noves relacions, connexions. També punts de vista diferents.



D’aquesta idea, punts de vista diferents, ens suggereix una pregunta: fem a
l’escola mapes individuals o en petit grup? Pensem el treball de les xarxes hauria
d’iniciar-se per un treball en gran per arribar, a la comunitat de grans, que cada
alumne pugui desenvolupar la pròpia capacitat de crear-ne de forma individual.
Això passa per la creació de xarxes en grup, petit o gran, fer-ne d’individuals com
a base de la negociació,...



Pensem que la negociació de significats, arribar a punts en comú, ha de treure
dels alumnes el millor d’ells mateixos. Saber comunicar, dialogar, consensuar,
respectar les idees i processos dels altres,...



Que de tots els objectius que hem vist de les xarxes: exploració d’idees prèvies,
ruta d’aprenentatge, extracció de significats d’un text o d’un treball de laboratori,
preparació d’una exposició, ... creiem que a l’escola s’utilitza principalment les
xarxes com a ruta d’aprenentatge, aquesta és una de les utilitats que pensem
ajuda als i a les alumnes a situar-se en l’aprenentatge: què necessitem, què hem
de fer, què hem fet, què ens falta,... Però pensem que ens cal plantejar-se la
utilització les xarxes amb altres objectius.

Les conclusions a les que arribem després de debatre entre nosaltres i que ens han
d’ajudar a establir els criteris de l’anàlisi són:
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o

Estructura.
o



Com s’ha fet?
o



Veiem que un dels passos finals hauria de ser la confecció de xarxes de grup
a partir de xarxes individuals.

En quin moment s’ha fet?
o



Veure la jerarquia en les xarxes. Hem vist que una estructura jeràrquica
ajuda a la construcció de coneixement i significat. “L’aprenentatge
significatiu implica l’assimilació de nous conceptes i proposicions en
estructures cognitives existents, que seran conseqüentment modificades.”
“El coneixement s’organitza de manera jeràrquica en l’estructura cognitiva i
la majoria de tot el nou que s’aprèn implica una substitució i proposicions en
jerarquies ja existents.” Ontoria (2011)

El moment en que es fa el mapa ajuda d’una o altra manera a l’alumnat a
aprendre, no és el mateix fer-lo a l’inici o al final. El nostre propòsit educatiu
aconseguirà efectes diferents.

Quin és/sembla l’objectiu?
o

Hi ha coherència entre l’objectiu que es proposa el/la mestra amb l’efecte
que produeix a l’aula la creació de la xarxa?

Fent l’anàlisi d’un recull de xarxes que hem anat utilitzant a l’escola arribem a
conclusions que van corroborant les hipòtesis inicials:
 Fins avui s’han utilitzat xarxes
de coneixement però que cada
mestre ho fa de manera diferent,
no hi ha una línia ni en el tipus de
xarxa, ni en la jerarquia. Se’ns fa
difícil relacionar les xarxes de
l’escola amb les aplicacions
educatives que exposen Novak,
J. i Gowin (1988).
 Les xarxes com a rutes
d’aprenentatge són les més
utilitzades pels mestres de
l’escola.
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La majoria de nosaltres continuem pensant que l’ús de les xarxes com a ruta
d’aprenentatge és un dels pilars en el treball per projectes, però també que
s’haurien de crear xarxes on apareguessin els conceptes treballats i també
com ho hem fet per treballar-los, d’on han sorgits els conceptes.
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Les xarxes com a rutes d’aprenentatges mostren el que hem de fer per arribar a assolir
el repte o respondre la pregunta, però seria interessant que apareguessin a part del que
hem fet, com ho hem fet i que hem necessitat per fer-ho.

Tot i que la majoria de
nosaltres anomenem a les xarxes
que
utilitzem
com
mapes
conceptuals, no ho són pròpiament
dits, molts no tenen uns conceptes
clars ni connectors. Potser ens
aproximem més a mapes mentals o
mapes semàntics.



En alguna xarxa de ruta s’apunten conceptes lligats a un tema però no es desenvolupen
els mapes conceptuals. Alguns exemples serien: l’univers en el mapa del petit príncep
o la localització en el món en l’agència de viatges. L’anàlisi i posterior reflexió ens porta
a pensar que seria important que
es desenvolupessin aquests
mapes conceptuals.



Trobem interessants les xarxes
com a projecció del projecte que
fan els mestres, és una manera
de pensar el que podria passar a
l’aula.

L’anàlisi de les xarxes que s’han usat aquest primer trimestre del curs per les
components del grup no ens aporten gaires diferències amb les que hem analitzat
anteriorment, i ens porten a parlar de nou dels diferents models de xarxes i de les
diferents intencions en la seva aplicació. No hi ha una línia que s’entrevegi de les
diferents xarxes i els diferents models reflecteixen l’essència del mestre que està guiant
la seva confecció. Si que la majoria de xarxes són mapes de rutes d’aprenentatge però
apareixen alguns mapes conceptuals i mapes semàntics.
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Alguns
dels
mestres
incorporen
aspectes
més
acadèmics relacionats amb les
àrees del currículum en les xarxes
que utilitzen per fer la planificació del projecte. Pensem que és un element positiu però
que s’hauria de fer amb els alumnes.
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Destaquen a la comunitat de grans, i
a partir dels debats i propostes de
millora que hem anat desenvolupant
en les nostres converses, que en la
creació d’aquestes xarxes es parteix
en alguna ocasió de xarxes
individuals o de petits grups. Trobem
important aquest fet ja que en la
confecció del mapa conjunt apareix la
negociació de significats, que com he
apuntat anteriorment, forma part
d’aquesta acció social de l’aprendre.

Durant 5 mesos el grup impulsor de la millora hem estat documentant-nos, recollint
dades de pràctiques de mestres, analitzant-les tenint com a referència teòrics i sobretot
reflexionant sobre la nostra pràctica educativa amb un clar objectiu: dissenyar propostes
de millora en l’ús de les xarxes de coneixement en el treball per projectes a la nostra
escola. Tot aquest treball, com s’ha dit diverses vegades, s’ha recollit en un document
únic que hem titulat EL FIL DE LA CONVERSA, que va sent la nostra guia del treball fet i del
treball que ens anem proposant.

Ens plantegem les propostes de millora a partir de 4 premisses:
1. Allò que ens preocupa. Què passa i no volem que passi.
2. Allò que voldríem mantenir, del que estem contents.
3. Allò que voldríem modificar.
4. Allò que voldríem incorporar.
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Comunitat de petits
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1. Ens plantegem tres aspectes que ens preocupen:
Quin ha de ser itinerari de l’escola? Hem de fer línia d’escola?


o

Com fer que els nens i les nenes es facin seves les xarxes que fem els mestres?


o

Pensem que serà important al final de tot el procés poder descriure quina
hauria de ser la línia d’escola des de la classe d’EI3 fins a 6è. Des de les
creacions de les primeres xarxes fins les creacions individuals de diferents
tipus de xarxes.

Moltes vegades som les i els mestres que anotem per tal de donar més
agilitat a la creació, aquest fet fa, o si més no ens dóna la sensació, que molts
dels infants no se la facin seva.

Creiem important que cada persona, sobretot l’alumnat, pugui créixer en la seva
estructura. No tothom pensa de la mateixa manera ni té la mateixa organització
mental i això s’ha de reflectir en la creació de les xarxes individuals, de grup, de
les propostes individuals per la creació de col·lectives, ...

2.

Pensem que pel fet de treballar per projectes les xarxes com a rutes d’aprenentatge
tenen molt sentit. Poder establir de manera visual com assolirem el nostre objectiu,
així com poder anar reconeixent a cada moment què és el que hem fet i què és el que
ens falta per fer entenem que és una de les maneres d’aprendre a aprendre, que cada
un dels infants de l’escola puguin controlar el seu propi procés d’aprenentatge. Per
tant considerem que les rutes d’aprenentatge han de continuar sent presents a les
nostres aules.

3.

Cal fixar-nos més en les estructures de les xarxes que estem creant. Moltes vegades
no estan ben organitzades i en algun cas són poc clares ja que es barregen conceptes,
amb activitats, continguts curricular, ... Fixar-nos en l’estructura ha d’ajudar l’alumnat
a estructurar el seu pensament i poder incorporar idees i conceptes en les estructures
cognitives. Per tant hauríem de veure com podem millorar les estructures de les
xarxes.

4. Dos aspectes que creiem que cal incorporar:
o Relacionat amb el punt 2 pensem que no ens podem quedar en xarxes que sols
expliquen el què hem fet, cal anar una mica més enllà i que hauríem incorporar
aspectes de com ho hem fet i què hem après mentre ho fèiem. Aquí és on apareixen
xarxes de conceptes, mapes conceptuals. Segons el nostre entendre haurien de
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ser mapes d’aquells conceptes importants que han aparegut al llarg del projecte i
sobretot que fossin aspectes fàcilment generalitzables, no tant com a resum d’un
tema. Aquí apareix un objectiu a assolir, augmentar l’ús de les xarxes poc utilitzat
a l’escola com serien xarxes l’extracció de significats i conceptes d’un projecte o
d’una part del projecte.
o Finalment pensem que cal donar l’oportunitat als nens i nenes dels cursos superiors
de crear les seves pròpies xarxes per després compartir-ho amb la resta de
companys. Hem de ser capaços d’acompanyar als infants de les comunitats de
Petits i de Mitjans en la creació de les xarxes de coneixement des de diferents
dinàmiques i poder acabar a la Comunitat de Grans a la creació autònoma de
diferents tipus de xarxes de coneixement.

L’ús de xarxes de coneixement en el treball per projectes

Destaquem sis dinàmiques de treball que poden ajudar en aquest acompanyament cap a
l’autonomia en la creació de xarxes i per tant en l’aprendre a aprendre.
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