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I.	INTRODUCCIÓ		
1.	Objectiu	de	l’informe	
L’objectiu	 de	 l’informe	 és	 el	 de	 donar	 a	 conèixer	 una	 síntesi	 de	 les	 dades,	
informacions	i	valoracions	recollides	en	el	primer	any	de	la	recerca	“APRENEM	DEL	
SUMMEM”.	Un	procés	dut	a	terme	conjuntament	per	l’Escola	Pia	de	Catalunya	i	la	
UVIC-UCC	 mitjançant	 els	 seus	 dos	 grups	 de	 recerca	 GRAD	 (Grup	 de	 Recerca	
d’Atenció	a	la	Diversitat)	i	GREUV	(Grup	de	Recerca	Educativa).	Es	tracta	de	fer	el	
seguiment	 del	 procés	 d’implementació	 del	 projecte	 SUMMEM	 a	 partir	 de	 les	
converses,	 grups	 de	 discussió,	 entrevistes,	 observacions	 i	 recollida	 d’informació	
realitzades	 al	 llarg	 del	 curs	 16-17.	 No	 cal	 perdre	 de	 vista	 que	 és	 un	 informe	 de	
progrés	en	el	sentit	que	la	recerca	té	una	durada	de	tres	anys.	Però,	en	qualsevol	cas,	
és	la	voluntat	de	tothom	comptar	amb	elements	d’anàlisi	anuals	que	permeti	valorar	
quines	són	les	potencialitats	i	també	de	les	dificultats	de	tota	aquesta	dinàmica	de	
canvi	que	l’Escola	Pia	porta	a	terme.	
	
2.	Procés	d’elaboració	de	l’informe	
L’informe	 s’ha	 construït	 tenint	 en	 compte	 el	 disseny	 de	 la	 recerca	 en	 què	 hi	 ha	
diferents	cercles	pel	que	fa	a	la	intervenció	de	diferents	actors	implicats.	Un	cercle,	
els	 investigadors	 i	 investigadors	 del	 GREUV	 i	 del	 GRAD,	 conjuntament	 amb	 la	
direcció	 pedagògica	 de	 l’Escola	 Pia.	 Un	 segon	 cercle,	 format	 pels	 investigadors	 i	
investigadores	de	diferents	centres	que	han	intervingut	com	a	tals	en	les	visites	als	
centres	i	en	les	tasques	de	recollida	d’informació.	El	tercer	cercle,	composat	per	totes	
les	persones	i	sectors	que	han	intervingut	donat	informació,	opinions	i	valoracions,	
i,	 especialment,	 els	 responsables	 dels	 centres	 que	 han	 coordinat	 totes	 aquestes	
tasques.	Així	doncs,	l’informe	és	el	resultat	d’aquest	conjunt:	

a) Recollida	de	dades	als	centres	
b) Buidatge	i	bolcatge	de	les	dades	per	part	dels	equips	d’investigadors/res	
c) Selecció	 i	 categorització	 de	 les	 dades	 en	 funció	 dels	 sectors	 (famílies,	

professorat,	direccions,	grups	motor...)	
d) Selecció	 i	 categorització	 de	 les	 dades	 anteriors	 en	 funció	 de	 dimensions	

educatives	
e) Redacció	d’un	primer	esborrany	de	l’informe	per	part	dels	membres	UVIC.	
f) Presentació	del	mateix	en	una	reunió	amb	els	investigadors	i	investigadores	

de	l’Escola	Pia	
g) Revisió	i	millora,	incorporació	de	valoracions,	esmenes	per	part	del	conjunt	

els	investigadors	i	investigadores	de	l’Escola	Pia	
h) Redacció	definitiva	de	l’Informe	

	
	
3.	Estructura	de	l’informe		
L’informe	 està	 organitzat,	 a	 partir	 del	 procés	 esmentat	 en	 el	 paràgraf	 anterior,	
diferenciant	els	centres	educatius	entre	els		centres	pilot	(2015-2017)	i	els	centres	
d’introducció	(2016-2017).	Té	lògica	pel	fet	que	els	centres	viuen	situacions	i	fases	
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diferents	en	funció	del	moment	en	què	es	va	començar		a	implementar	el	projecte	
SUMMEM.	A	partir	d’aquesta	diferenciació,	s’han	redactat	un	seguit	d’elements	de	
síntesi	 amb	 el	 creuament	 de	 les	 aportacions	 des	 dels	 diferents	 sectors	 amb	 les	
dimensions	establertes.	Finalment,	l’informe	conclou	amb	un	apartat	de	millores	de	
present	i	de	futur	i	amb	un	breu	guió	per	tal	que	els	centres	puguin,	en	la	mesura	
que	sigui	possible,	utilitzar	l’informe	per	al	seu	desenvolupament	com	a	centre.	
	
4.	Sobre	l’impacte	del	“Summem”	
L’informe	 planteja	 un	 gruix	 considerable	 de	 qüestions	 que	 en	 la	 mesura	 que	
avancem	en	la	recerca	determinaran	i	concretaran	l’impacte	del	projecte	SUMMEM	
en	els	diferents	centres	educatius.	L’informe,	que	no	hem	d’oblidar	que	té	aquest	de	
caràcter	de	procés,	per	ser	el	resultat	del	primer	any	d’anàlisi,	no	ha	entrat	encara	
en	una	anàlisi	detallada	del	seu	impacte	en	els	resultats	acadèmics.	Es	tracta	d’un	
factor	rellevant	que	apareix	en	les	valoracions	recollides	en	aquest	primer	any	però	
que	serà	una	qüestió	en	la	qual	s’aprofundirà	en	el	segon	i	tercer	anys.	
	
	
	
II	EL	PROJECTE	DE	RECERCA	“APRENEM	DEL	SUMMEM”.	INFORME	DEL	PRIMER	
ANY.		
	
1.	Objectius	de	la	Recerca	
Al	document	“EL	PROJECTE	SUMMEM	I	LA	GESTIOff 	DEL	CANVI”,	es	van	recollir	els	
Objectius	de	l’Aprenem	del	SUMMEM	,	eren:	
		 I.	 Recollir	 i	 documentar	 quins	 canvis	 i	 	 millores	 es	 produeixen	 en	 els	
aprenentatges	i	en	les	pràctiques	educatives	a	partir	de	les	veus	dels	alumnes,	els	
professors,	les	famílies	i	la	institució.		

II.	 Analitzar	 la	 incidència	 de	 les	 innovacions	 en	 els	 aprenentatges	 i	 els	
resultats	acadèmics	dels	alumnes:	

II	a.	a	partir	de	les	percepcions	de	pares,	alumnes,	professors	i	de	la	
institució,		

II.	b	de	les	evidències	aportades	pels	professors	i	la	institució	respecte	
a	 la	 millora	 dels	 aprenentatges,	 les	 competències	 cognitives,	 afectives	 i	
socials.	

II.	 c	 dels	 resultats	 de	 les	 proves	 de	 les	 avaluacions	 realitzades	 de	
manera	institucional.	
III.	Analitzar	la	incidència	de	les	millores	en	la	cohesió,	equitat	i	inclusió	de	

tots	els	alumnes	a	l’aula	i	al	centre.	(aprendre	a	ser	i	conviure)	
IV.	Identificar	els	canvis	en	la	planificació	dels	processos	de	gestió	de	l’aula	i	

dels	processos	d’aprenentatge	del	professorat.	
V.	 Identificar	 els	 canvis	 en	 la	 gestió	 institucional	 en	 els	 centres	 i	 en	 la	

institució,	pel	que	fa	a	la	planificació	dels	processos	d’ensenyament	-	aprenentatge		
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2.	Fases	de	la	Recerca	i	Informes	de	Recerca	
Tal	i	com	es	recollia	en	el	Projecte	Aprenem	del	SUMMEM,	el	Projecte	consta	de	3	
fases	de	les	que	es	derivaran	els	respectiu	informes.		
La	Fase	1,	es	centrava	en	l’objectiu	I,	i	en	una	primera	aproximació	als	objectius	III,	
IV	i	V.,	que	es	completen	en	la	fase	3	quan	el	projecte	s’hagi	desplegat	en	tots	els	
centres..	 La	 finalitat	ha	estat	 la	de	 recollir	dades	per	anar	 introduint	 les	millores	
corresponents.		
La	 Fase	 2,	 es	 centrarà	 en	 la	 recollida	 d’evidències	 del	 objectius	 I,	 III,	 IV	 i	 V	 es	
desenvoluparà	el	protocol	del	recollida	de	dades	de	l’objectiu	II	
La	Fase	3	es	farà	una	recollida	conjunta	de	tots	els	3	objectius	una	vegada	que	hagi	
un	desplegament	de	tot	el	Projecte	SUMMEM.	
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III.	APRENEM	DEL	SUMMEM	ALS	CENTRES	PILOT	–	2015	–	2017	I	ALS	CENTRES	
D’INTRODUCCIÓ	2016-2017	
	
1.	 FORMACIÓ	 I	 TASQUES	 DE	 L’EQUIP	 MOTOR/IMPULSOR	 I	 LIDERATGE	 DEL	
SUMMEM	
	
Centres	pilot	2015-2017	

a.	Característiques	dels	components	i	estructura	
>	En	la	majoria	dels	centres	es	disposa	d’un	equip	motor	i	un	equip	pilot.		
>	L’equip	motor	està	format,	segons	els	centres,	pel	director,	coordinador	pedagògic,	
coordinadors	de	nivell,	coordinador	d’àrea.	En	alguns	centres	es	parla	d’equip	motor	
a	primària	i	a	secundaria.		
>	Els	 equips	pilots	estan	 formats,	normalment,	per	professors	 i	professores	d’un	
mateix	 nivell	 o	 equip	 docent.	 Especialment	 a	 secundària	 es	 destaca	 que	 siguin	
professors	de	l’àmbit	sòcio-lingüístic	i	de	l’àmbit	científic-tècnic.		
>	Es	destaquen	dues	 característiques	dels	 equips	pilot:	 a)	 són	docents	que	 s’han	
presentats	 voluntaris:	 b)	 són	 docents	 altament	 motivats	 per	 tirar	 endavant	 el	
projecte.	
>	Els	 equips	pilot	han	estat	dissenyats	en	 la	majoria	del	 centres	per	 continuar	el	
treball	 el	 segon	 curs	 passant	 al	 següent	 nivell	 amb	 els	 alumnes	 i	 facilitar	 que	
s’incorporin	al	projecte	professors	i	professores	en	el	nivell	que	s’havia	començat	el	
primer	any.	
>	En	el	segon	curs	en	alguns	centres	s’assenyala	la	importància	de	que	a	l’equip	pilot	
tinguin	un	membre	de	l’equip	motor	per	facilitar	el	pas	de	la	informació	del	motor	a	
l’impulsor.	En	alguns	centre	petit	s’assenyala	que	el	segon	any	en	 l’equip	motor	i	
l’equip	pilot	coincideixen	un	grup	important	de	docents.	
>	En	alguns	 centres	es	destaca	que	un	membre	 rellevant	de	 l’equip	pilot	 sigui	 el	
coordinador	de	l’aprenentatge	cooperatiu.			
>	En	algun	centre	s’assenyala	que	la	incorporació	de	professors	nous	a	l’equip	pilot	
de	vegades	es	fa	amb	l’idea	de	facilitar	el	fet	de	canviar	la	ruta	de	la	institució.		
	

b.	Tasques	
>	En	alguns	centres	es	diferencien	algunes	tasques	del	primer	any	i	del	segon	any.	
>	 Durant	 el	 primer	 any	 es	 defineix	 la	 feina	 de	 com	 coordinar	 l’aprenentatge	
cooperatiu	de	tot	l’equip	pilot	i	posar-lo	en	pràctica.	Es	destaca	la	feina	de	l’equip	
pilot	d’informar	a	tot	el	Claustre	de	què	era	el	SUMMEM,	per	fer	una	feina	de	cohesió.		
També	es	destaca	conèixer	 les	necessitat	del	claustre	 i	dels	equips	pilots,	perquè	
alguns	 conceptes	 no	 es	 coneixen	 bé.	 També	 es	 destaquen	 les	 reunions	 sobre	
aprenentatge	cooperatiu	amb	la	seva	pròpia	reflexió.	
>	Durant	el	segon	any	es	destaquen	les	tasques	d’acompanyament	de	l’equip	pilot	
als	que	comencen,	sobre	tot	la	implementació	de	l’aprenentatge	cooperatiu.	
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>	 S’assenyala	 com	 a	 tasca	 de	 l’equip	 motor	 i	 l’equip	 pilot	 anar	 decidint	 la	
temporització	d’introducció	de	tots	el	components	en	l’equip	d’introducció,	mentre	
que	els	de	generalització	son	més	autònoms.	
>	En	diferents	centres	es	destaca	la	necessitat	de	formació	dels	equips	motors	per	
acompanyar	 als	 equips	 pilot	 i	 dels	 equips	 pilot	 als	 professors,	 per	 poder	 tirar	
endavant	el	projecte.	
>	En	algun	centre	s’està	pensant	en	fer	una	petita	comissió	de	3	persones	per	fer	
l’acompanyament	 dels	 que	 comencen	 cada	 any,	 perquè	 els	 professors	 demanem	
molt	d’assessorament.	
	
	
Centres	introducció	2016-2017	

a.	Característiques	dels	components	i	estructura	
>	La	composició	dels	equips	varia	d’un	centre	a	un	altre.	En	molts	casos,	s’ha	optat	
per	privilegiar	que	hi	hagi	membres	de	diferents	etapes,	aquest	va	ser	un	criteri,	
sembla,	força	general.	En	d’altres,	s’ha	procurat	que	hi	sigui	algun	membre	de	l’equip	
directiu.	
>	En	una	majoria	de	centres	l’establiment	de	criteris	va	venir	després	d’una	crida	
general	en	què	es	varen	presentar	mestres	 i	professorat	voluntàriament.	A	partir	
d’aquí,	es	varen	establir	els	criteris	citats.	
>	En	alguns	casos	s’ha	fet	esment	a	perfils	necessaris	com:	que	tingui	visió	global	
d’escola,	que	hi	hagi	algú	de	secretaria	perquè	es	pugui	comunicar	el	que	es	fa…	
>	En	menys	casos,	s’ha	privilegiat	la	presència	de	professorat	en	funció	de	la	seva	
àrea	de	coneixement.	
	

b.	Tasques	
>	 Hi	 ha	 dos	 àmbits	 fonamentals	 pel	 que	 fa	 a	 les	 tasques:	 Formació	 i	 Qüestions	
organitzatives.	
>	En	relació	a	la	formació	es	considera	com	a	una	tasca	indispensable	en	el	sentit	de	
rebre-la	per	a	poder	fer	de	motor	de	les	transformacions	que	es	volen	engegar	als	
centres.	Es	considera	una	necessitat	ineludible.	
>	Les	qüestions	de	caràcter	organitzatiu	es	concreten	en	la	previsió	de	recursos,	el	
calendari	 d'implementació,	 la	 determinació	 dels	 equips,	 els	 horaris,	 materials	
necessaris,	i	disseny	dels	itineraris.	
>	Un	altre	aspecte	rellevant	és	el	que	fa	referència	a	la	comunicació,	començant	pel	
claustre	de	professorat	i	continuant	amb	les	famílies	i	l’alumnat.		
>	Hi	ha	una	altra	tasca	que	es	destaca	en	diferents	centres	i	interlocutors	que	és	la	
tasca	d’estimular,	 animar,	motivar	 com	a	element	essencial	per	a	 l’arrencada	del	
SUMMEM	als	centres.	
>	Una	darrera	tasca	que	apareix	és	la	tasca	que	va	dirigida	a	“alinear”	a	orientar	el	
col·lectiu	docent	per	tal	que	avanci	a	partir	d’un	marc	comú	i	d’unes	línies	de	treball	
compartides.	
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2.	PROCÉS	D'IMPLANTACIÓ	DEL	SUMMEM	
	
Centres	pilot	2015-2017	

a.	Antecedents	història	del	centre	
>	 La	 majoria	 	 dels	 centres	 havien	 introduït	 innovacions	 tant	 vinculats	 als	
antecedents	dels	itineraris,	el	treball	per	projectes,	com	a	l’aprenentatge	cooperatiu.	
També	 trobem	 algun	 centre	 que	 havia	 fet	 alguna	 experiència	 puntual	 de	
reorganització	de	grups	classe	i	d’horaris.			
>	 Tots	 apunten	 a	 que	 fins	 aquí	 havien	 estat	 experiències	 puntuals	 i	 poc	
sistematitzades	i	que	normalment	es	feien	només	en	alguna	àrea.		Alguns	assenyalen	
que	feia	falta	una	formació	sistematitzada	
>	Alguns	apunten	que	el	fet	d’observar	que	eren	positives	les	experiències	es	van	
animar	a	iniciar	el	projecte	SUMMEM.		
>	Algun	centre	apunta	errades	com	treure	els	llibres	sense	tenir	una	alternativa	ben	
sistematitzada	i	van	haver	de	tornar	enrere.	
>	 En	 un	 centre	 on	 els	 antecedents	 eren	molt	 diferents	 al	 canvi	 que	 se	 proposa,	
suposa	passar	de	la	multidisciplinarietat	a	la	interdisciplinarietat,	d’equips	docents	
molt	amplis	a	equips	reduïts	amb	professorat	molt	polivalents	 i	que	el	màxim	de	
professors	facin	de	tutors.	
>	 En	 un	 centre	 van	 distingint	 etapes	 diferents:	 han	 començat	 al	 2012-13	 amb	 la	
formació	 d’un	 equip	 amb	persones	 amb	diferents	 recorreguts,	 l’elaboració	 d’una	
estructura	d’itinerari	i	d’organització	de	centre	i	acabaran	al	2018-19.	
>	Una	 de	 les	 afirmacions	més	 rellevants	 assenyalen	 que	 el	 SUMMEM	els	 permet	
ajuntar	tots	aquests	aspectes	que	fa	temps	que	van	sorgint	d'una	manera	global,	tot	
junt.	

b.	Acompanyament	extern:	tipus	d’assessorament	i	formacions	
>	 S’assenyala	 la	 importància	 que	 les	 formacions	 sobre	 itineraris	 i	 aprenentatge	
cooperatiu	vagin	coordinades.	
>	 Es	 destaca	 la	 conveniència	 de	 que	 grups	 de	 professors	 puguin	 acudir	 a	 altres	
centres	que	hagin	fet	itinerari	per	veure	com	es	fan.	També	que	es	puguin	visitar	
altres	institucions	on	es	treballen	amb	grups	creatius.	
>	Al	mateix	temps	que	es	destaca	la	importància	d’haver	tingut	una	formació	sobre	
itineraris	 per	 tot	 el	 centre,	 encara	 que	 només	 comenci	 un	 grup	 es	 reclama	 la	
necessitat	 de	 tenir	 una	 formació	 sobre	 l’estructura	 i	 els	 objectius	 dels	 itineraris	
abans	de	posar-nos	amb	les	bones	preguntes,	per	evitar	el	sentiment	d’inseguretat	
del	professorat.	
>	S’assenyala	la	necessitat	de	formació	sobre	com	avaluar	l’aprenentatge	que	estan	
fent	els	alumnes	quan	treballen	per	projectes.	
>	Una	escola	destaca	com	el	fet	de	compartir	la	formació	amb	l’equip	coordinador	
que	 estava	 fent	 el	 pilotatge	 en	 diferents	 centres	 anava	 molt	 bé	 per	 veure	 els	
problemes	comuns	i	veure	com	resoldre’ls.		
	

c.	Acompanyament	intern:	tipus	d’assessorament	i	formacions	
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>	En	alguns	centres	es	valora	que	ha	ajudat	o	fins	i	tot	ha	estat	molt	positiu	el	fet	de	
tenir	companys	en	el	centre	que	estan	en	generalització,	perquè	ajuden	als	que	estan	
en	primer	any.	
>	S’assenyala	que	això	suposa	més	feina	pels	que	estan	en	l’equip	pilot	i	de	vegades	
es	senten	que	no	tenen	suficient	formació	per	fer	aquest	acompanyament.	
	

d.	Intercanvi	entre	centres	
>	Es	valora	molt	positivament	l’intercanvi	entre	centres	i	fins	i	tot	s’assenyala	que		
ha	d’haver	més	intercanvis	entre	centres.	
>	Algun	centre	també	comenta	que	el	fet	de	que	vinguin	centres	al	teu	centre	també	
es	bo.	
>	L’intercanvi	entre	centres	pilot	en	la	primera	etapa	va	molt	bé	per	entendre	el	que	
estaves	fent	tu,	veient	el	que	feien	els	altes.	
>	Es	valora	el	banc	d’itineraris	com	un	molt	bon	recurs.		
0a1	 "Ens	va	anar	molt	bé	anar	a	veure	un	parell	de	 centres	que	 ja	 feia	anys	que	
treballaven	així	(12:35-12:39).	Millor	si	això	es	fa	quan	el	projecte	ja	està	engegat,	
perquè	així	planteges	un	 tipus	de	qüestions	 i	de	dubtes	més	enfocades.	 "És	molt	
difícil	aprofitar	un	itinerari	d'un	altre	perquè	el	sol	fet	de	fer-te'l	teu	ja	comporta	una	
feina	(22:49-22:54)	
	
	
Centres	introducció	2016-2017	

a.	Antecedents	històrics	dels	centres	
>	En	general,	per	part	dels	centres	s’assenyala	que	molts	d’ells	han	posat	en	marxa	
maneres	de	treballar	diferent.	Això	val	per	a	totes	les	etapes	educatives.	Es	parla	de	
treball	 per	 projectes,	 treballs	 interdisciplinaris,	 aprofitament	 d’hores	 per	 a	
compartir	 activitats	 conjuntes,	 modalitats	 incipients	 d’aprenentatge	 cooperatiu,	
aprenentatge	per	competències...	
>	En	el	cas	de	secundària,	hi	ha	processos	de	canvi	de	la	centralitat	del	Departament,	
cap	a	l’equip.	
>	La	majoria	de	centres	remarquen	que	la	implantació	del	SUMMEM	ha	suposat	una	
sistematització	 i	 generalització	 i,	 a	 la	 vegada,	 una	 concreció,	 de	 les	 iniciatives	 i	
dinàmiques	de	canvi	que	amb	més	o	menys	claredat	s’estaven	fent.	
>	També	ha	 suposat	 clarificar	qüestions	pedagògiques	sobre	el	 treball	que	 s’està	
fent:	fins	a	quin	punt	era	cooperatiu	el	treball	que	en	deien	cooperatiu,	per	posar	un	
exemple.	
	

b.	Acompanyament	extern:	tipus	d’assessorament	i	formacions	
>	 La	majoria	 d’interlocutors	 descriuen	 la	 formació	 rebuda:	 treball	 per	 itineraris,	
treball	cooperatiu,	les	bones	preguntes,	aprenentatge	basat	en	problemes,	etc.	
>	Hi	ha	demanda	de	formació,	encara	que	el	SUMMEM	el	comenci	un	grup	reduït.	
>	La	formació	en	treball	cooperatiu	ha	donat	seguretat	més	que	altres	formacions.	
Es	detecta	ja	una	preocupació	per	com	aprofundir	més	en	el	treball	col·lectiu	com	a	
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claustre	 i	 comença	 a	 plantejar-se	 en	 tota	 la	 seva	 importància	 la	 qüestió	 de	
l’avaluació.	
	

c.	Acompanyament	intern:	tipus	d’assessorament	i	formacions	
>	Hi	ha	hagut	sessions	de	treball	intercicles,	amb	l’equip	motor,	i	altres	tipologies	de	
reunions.	 Una	 part	 de	 la	 formació	 interna	 ha	 servit	 per	 a	 clarificar,	 animar,	
“desangoixar”.	Per	una	altra	part	han	servit	per	a	coordinar	millor	 les	etapes	 i	el	
professorat.	
>	També	es	planteja	la	necessitat	de	formar-se	millor	per	a	poder	treballar	millor	en	
equip.	
	

d.	Intercanvi	entre	centres	
>	Les	valoracions	són	sempre	positives	en	el	cas	dels	centres	que	han	pogut	trobar-
se	i	visitar-ne	d’altres.	Es	considera	una	acció	important	que	hauria	de	créixer.	
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3.	IMPACTE	EN	EL	CENTRE	
	
Centres	pilot	2015-2017	

a.	En	els	òrgans	de	direcció	i	gestió	del	centre	
>	S’assenyala	 la	 importància	 de	 que	 els	 canvis	 arribin	 també	 al	 gestió	 de	 l’equip	
directiu	i	s’apunten	algunes	pràctiques:	
	 -	la	divisió	entre	direcció	acadèmica	i	direcció	de	projectes.	

-	 les	 reunions	 dels	 equips	 directius	 amb	 els	 equips	 docents	 que	 van	
incorporant	el	SUMMEM	per	escoltar	cap	on	anem,	què	veiem	positiu,	si	el	
temps	és	suficient	i	per	desangoixar.	
-	buscar	maneres	que	els	 companys	s’impliquin	més	en	el	 centre,	 ser	més	
transparents	publicant	les	actes	de	reunions	de	l’equip	directiu.	
-	 obrir	 les	 reunions	de	 l’equip	directiu	a	que	algun	membre	pugui	venir	 a	
exposar	una	proposta.	

0b6	 "Canvi	 de	 dinàmiques	 que	 s'ha	 generat	 en	 les	 reunions	 és	 de	 les	 coses	més	
importants	que	s'han	generat,	vaig	a	la	reunió	i	que	em	diguin	què	haig	de	fer	i	què	
s'ha	de	fer,	sinó	que	jo	escolto	el	que	em	diuen	els	meus	companys	i	jo	aporto	i	això	
és	 un	 canvi	 en	 el	 coco,	 és	 una	 altra	manera	 de	 posar-te	 davant	 de	 la	 feina.	 Són	
claustres	molt	participatius"	(16:17-16:47)	
	

b.	En	els	canvis	d’espais,	mobiliaris	
>	S’assenyalen	canvis	que	en	totes	les	assignatures	abans	només	es	feien	a	l’aula	i	
ara	fan	ús	dels	passadissos	com	a	espai	de	treball	d’aula,	els	laboratoris,	el	menjador	
i	espais	de	fora	de	l’escola.	
>	Els	canvis	i	la	nova	distribució	de	l’aula	amb	els	alumnes	col·locats	de	4	en	4	fa	que	
la	interacció	sigui	diferent.	
0a1	"Canvia	l'estructura	de	l'aula	i	va	més	a	la	part	d'inclusió,	toca	més	tot	el	que	és	
objectius	d'inclusió	(7:15-7:21).	Els	professors	estan	en	una	sala	tots	junts	que	gira	
entorn	al	treball	cooperatiu	(9:17-9:22)	
	

c.	En	els	recursos	personals	i	la	seva	distribució	
>	Es	defineixen	els	grups	de	professors	per	equips	docents	que	han	d’atendre	a	tots	
els	grups	d’un	mateix	nivell.	
>	S’assenyalen	distribucions	en	les	que	un	professor	va	passant	per	totes	les	aules	
d’un	 nivell,	 però	 s’apunten	millores	 de	 dos	 tipus:	 que	 tots	 els	 professors	puguin	
passar	per	totes	les	aules;	i	donar	els	horaris	a	tots	els	professors	d’un	nivell	perquè	
ells	es	gestionin	els	horaris.	
>	S’apunta	que	un	canvi	important	és	que	hi	ha	molts	més	professors	implicats	en	
l’acció	tutorial.	
>	 Es	 percep	 en	 els	 centres	 on	 s’està	 fent	 el	 pilot	 que	 els	 professors	 van	 molt	
estressats,	 que	 suposa	 molta	 feina	 i	 molta	 intensitat	 i	 això	 genera	 una	 certa	
expectativa	de	que	el	canvi	que	es	proposa	és	molt	complicat.	
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0a1	“Ens	encantaria	tenir	sempre	dues	persones	a	l'aula	o	llençar	parets"	(20:15-
20:16).		
	

d.	En	la	coordinació	del	professorat:	temps,	tasques	i	organització	
>	 Les	 reflexions	 apunten	 a	 dos	 espais	 de	 coordinació:	 per	 la	 planificació	 i	
programació	 del	 professorat	 que	 treballa	 amb	 un	 mateix	 grup	 d’alumnes;	 per	
treballar	i	per	portar	el	projecte.	
>	 Es	 considera	 que	 és	 un	 procés	 que	 demana	 més	 temps	 de	 planificació	 i	
programació	 que	 abans.	 Es	 valora	 que	 encara	 es	 mantenen	 moltes	 estructures	
logístiques	 i	 de	 reunions	 pròpies	 d’un	model	 anterior.	 El	 Summem	 ha	 introduït	
alguns	canvis	però	es	demana	més	temps	per	planificar.		
>	Es	plantegen	models	diferents	d’agrupament	de	grups	classe	i	formar	equips	de	
professors.	 Hi	 ha	 alguns	 interrogants	 de	 com	 han	 de	 mantenir-se	 els	 equips	 de	
professors	amb	els	equips	d’alumnes	a	mesura	que	progressa	el	SUMMEM.	
Hi	ha	algunes	advertències	de	que	cal	tenir	present	que	això	es	més	lent.	
0a1	 "Suposa	molta	més	 feina,	 però	 també	 entusiasme,	 la	 gent	 en	 un	 principi	 ho	
estava	fent	amb	ganes"	(9:30);	"És	un	canvi	de	mentalitat,	és	un	canvi	de	pedagogia	
importantíssim	i	tothom	vol	fer-ho	molt	bé"	(10:09-10:12)	
"El	professorat	ha	de	treballar	en	equip	si	volem	que	els	alumnes	treballin	en	equip	
(7:54-7:56).	 "En	 els	 itineraris	 els	 professors	 de	 diferents	 disciplines	 que	 tenen	
cultures	 acadèmiques	 diferents,	 s'hagin	 d'entendre,	 hagin	 de	 treballar	 i	hagin	 de	
programar	 junts	on	 hi	ha	 un	 intercanvi	molt	 gran	 d'experiències	 de	maneres	 de	
treballar,	enriqueix	molt"	(8:17-8:35).		
	
	
Centres	introducció	2016-2017	

	
a.	En	els	òrgans	de	direcció	i	gestió	del	centre	

>	Es	planteja	la	necessitat	d’anar	cap	a	una	organització	més	flexible,	que	serà	més	
possible	també	a	mesura	que	l’alumnat	sigui	més	autònom	i	que	el	professorat	ja	
s’habituï	a	les	noves	maneres	de	treballar.	No	es	veuen	grans	canvis	però	es	preveu	
que	n’hi	hauran	d’haver.	
	

b.	En	els	canvis	d’espais,	mobiliaris	
>	 Es	 manifesta,	 en	 general,	 un	 procés	 incipient	 de	 canvis	 visibles:	 en	 l’ús	 dels	
passadissos,	en	l’ús	de	les	taules,	en	la	distribució	dels	espais,	en	l’autoorganització	
dels	 espais	 i	 el	 mobiliari	 per	 part	 de	 l’alumnat,	 etc.	 Algunes	 parets	 haurien	 de	
desaparèixer	i	es	proposen	organitzacions	diferents.	El	material	ha	guanyat	en	el	seu	
caràcter	col·lectiu	i	es	comparteix	millor.	
>	Hi	ha	una	consciència	clara	que	aquestes	transformacions	de	material	i	espai	han	
d’augmentar	a	mesura	que	s’aprofundeixi	en	el	projecte.	
	

c.	En	els	recursos	personals	i	la	seva	distribució	
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>	Es	considera	que	és	un	procés	que	demana	més	temps	tant	en	la	planificació	i	les	
previsions	com	en	la	seva	implementació	i	la	seva	avaluació.		És	un	canvi	de	model	
respecte	del	que	s’estava	fent	i	requereix	temps.	Temps	per	a	anar-lo	implantant	i	
temps,	en	hores,	per	anar-lo	desenvolupant.		
	

d.	En	la	coordinació	del	professorat:	temps,	tasques	i	organització	
>	Hi	ha	una	valoració	positiva	dels	canvis	que	s’estan	posant	en	marxa.	La	majoria	
entén	que	estem	davant	d’un	canvi	que	és	més	estructural	que	conjuntural	i	això	vol	
dir	que	caldrà	modificar	moltes	coses	de	caràcter	general	organitzatiu,	del	treball	
entre	mestres,	de	les	maneres	de	treballar	a	l’aula,	etc.	
>	Cal	introduir	formes	de	treball	flexibles,	establir	sistemes	que	permetin	guanyar	
temps	per	a	la	planificació.	En	alguns	casos	va	faltar	un	pla	d’equip	per	a	repartir	
tasques	i	encàrrecs.	S’han	hagut	de	fer	servir	hores	més	enllà	dels	horaris	escolars,	
per	tirar	endavant.	
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4.	IMPACTE	DEL	PROJECTE	SUMMEM	A	LES	ACTIVITATS	D’AULA	
	
Centres	pilot	2015-2017	
a.	Derivades	de	l’aprenentatge	cooperatiu	

1.	Àrees	
>	 En	 tots	 els	 centres	 s’assenyala	 que	 l’aprenentatge	 cooperatiu	 s’utilitza	 en	més	
àrees	que	els	itineraris.	Algun	centre	comenta	que	es	pot	utilitzar	en	totes.	També	
afirmen	que	progressivament	van	introduint-se	en	més	àrees.	
>	Algun	centre	indica	que	tenen	algun	criteri	de	l’ús	de	l’aprenentatge	cooperatiu	
(per	 exemple,	 que	 tots	 els	 especialistes	 facin	 alguna	 activitat	 d’aprenentatge	
cooperatiu	a	les	aules	on	estan	formats	els	equips).	
>	Es	dóna	un	exemple	de	l’àrea	de	llengua	a	l’ESO	on	l’aprenentatge	cooperatiu	ha	
provocat	que	el	professorat	prepari	molt	més	les	lectures,	els	materials	i	els	dossiers	
i	 menys	 ús	 del	 llibre	 de	 text.	 També	 assenyala	 algun	 canvi	 similar	 a	 l’àrea	 de	
matemàtiques	en	algun	centre.	
>	Diferents	 centres	 opinen	 que	 l’aprenentatge	 cooperatiu	 ha	 canviat	 la	 forma	de	
treballar	 en	 la	 majoria	 de	 les	 àrees.	 En	 algunes	 àrees	 que	 no	 han	 fet	 SUMMEM	
s’interessen	 per	 realitzar	 activitats	 cooperatives.	 Això	 provoca	 canvis	 i	 interès	 i	
treballar	 d’una	manera	més	 competencial.	 	 L’aprenentatge	 cooperatiu	 és	 la	 gran	
aportació	del	SUMMEM	a	les	escoles.	és	la	gran	innovació.	
0b5G1.	"Jo	crec	que	 l'aprenentatge	cooperatiu	ens	ha	capgirat	 les	aules,	ha	tingut	
més	 impacte.	 Perquè	 s'ha	 estès,	 no	 només	 al	moment	de	 l'itinerari,	 sinó	 a	 altres	
matèries.	 I	 potser	 és	 el	 que	 ens	 ha	 girat	 més	 l'estructura	 habitual,	 la	 dinàmica	
habitual	de	l'aula”.	
	

2.	Canvis	en	el	rol	docent	
>	S’assenyala	que	un	dels	grans	canvis	que	s’ha	introduït	és	canviar	el	rol	del	mestre.	
>	Hi	ha	una	docència	compartida,	o	sigui	que	un	mateix	alumne	el	veuen	diferents	
docents,	i	això	dona	riquesa	al	seguiment	dels	alumnes	i	a	l’avaluació	de	les	actituds	
i	habilitats.	
>	Abans	la	mestra	explicava	tots	els	continguts.	Ara	la	mestra	guia	perquè	són	els	
alumnes	els	que	treballen	per	construir	el	coneixement.	
Ob5	“els	nois	treballen	més	autònomament,	el	professor	fa	més	de	guia.	Jo	crec	que	
és	 el	 que	 més	 impacte	 està	 tenint	 a	 nivell	 d'escola"	 10:17-10:58.	 Aquesta	 altra	
manera	d'apropar-se	als	alumnes	una	manera	més	motivadora,	amb	un	paper	més	
protagonista	(referint-se	als	alumnes)	que	no	pas	a	classes	magistrals,	que	veiem	
que	no,	que	hi	ha	molts	nens	 i	nenes	que	es	queden	pel	camí	 i	no	sabem	com	re-
enganxar-los"	
	

3.	 Participació	 equitativa,	 interacció	 simultània,	 relacions	
d'ajuda	i	suport	
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>	S’assenyala	la	importància	del	treballar	la	cohesió	del	grup	classe	i	la	intervenció	
del	mestre	dins	dels	equips.	
>	Es	destaca	que	amb	els	 itineraris	 i	 l’aprenentatge	cooperatiu	s’acaba	treballant	
més	l’autonomia	dels	alumnes.	
>	Es	posa	en	evidència	l’autonomia	que	tenen	els	alumnes,	però	a	més	a	més	veus	
que	són	capaços	d’organitzar-se	sols.	
0b4	"Intentes	que	les	classes	siguin	més	actives...	fugir	una	mica	de	ser	tu	el	centre...	
jo	crec	que	això	és	el	que	més	ens	ha	ensenyat	els	itineraris,	fer	participar	molt	més	
l'alumnat,	que	hi	hagin	més	activitats	dins	de	 l'aula	de	moviment	propiciant	que	
siguin	els	alumnes	que	inicien	l'aprenentatge"	(59:39-1:00:16)	(En	la	matèria	en	la	
qual	no	es	fa	l'itinerari)	
	

4.	Càrrecs	i	funcions	dels	equips	
>	Els	centres	consideren	que	al	principi	els	hi	costa	gestionar	els	càrrecs,	però	al	cap	
d’un	temps	acaben	entenent	les	tasques.		
>	 Diferents	 centres	 indiquen	 que	 no	 canviar	 als	 nens	 d’equips	 durant	 un	 temps	
facilita	que	es	coneguin	millor,	s’adaptin	 i	 treballin	millor	en	equip,	encara	que	a	
vegades	costa.	
>	S’assenyala	que	els	plans	d’equip	i	diaris	de	sessions	funcionen	molt	bé	en	general	
però	costa	més	en	els	equips	d’alumnes	amb	diversitat	funcional.	
>	Un	dels	centres	destaca	que	els	nens	estan	organitzats	en	equips	no	només	en	els	
moments	dels	Itineraris,	sinó	també	en	el	moment	del	treball	per	equips.	
0b6	 "El	 que	 em	 va	 agradar	 és	 que	 cada	 nano	 agafa	 una	 responsabilitat"	 (17:19-
17:20)	 "Saben	 que	 l'equip	 tira	 si	 tiren	 tots	 i	 fer-los	 responsables	 d'una	 sèrie	 de	
coses"	(17:53-18:01)	"Tot	ho	tenen	clar,	cada	cosa	que	fan,	el	problema	és	quan	un	
que	té	un	càrrec	de	fer	el	que	sigui	i	aquesta	part	no	ho	ha	fet	llavors	és	quan	et	diuen	
'hòstia	aquest	no	ho	ha	portat...'"	(35:43-35:55)		
	

5.	Diferències	entre	cursos/nivells	educatius	
>	Trobem	diferents	opinions	 sobre	 la	 facilitat	 o	viabilitat	per	a	 la	 introducció	de	
l’aprenentatge	cooperatiu	en	diferents	etapes,	especialment	en	educació	infantil.	
	
	
	
b.	Derivades	dels	Itineraris	d’aprenentatge	

	
1.	Temps	i	espais	que	s’utilitzen	

Només	 disposem	 de	 dos	 centres	 que	 donen	 una	 explicació	 detallada	 de	
l’organització	del	temps	i	els	espais,	per	a	l’organització	dels	itineraris	i	assenyalen	
el	següent:	
>	Es	fan	2-3	itineraris	al	trimestre	en	l’ESO	i	1-2	al	trimestre	en	Primària	i	Infantil	
>	 	 Es	 dediquen	 una	 part	 de	 l’horari	 de	 medi,	 de	 llengua,	 de	 matemàtiques,	
d’informàtica	i	de	plàstica	amb	un	total	de	8	hores	a	la	setmana.	



Projecte de Recerca                                                             APRENEM amb el SUMMEM 

15 
 

>	Normalment	tenen	una	durada	de	30	a	40	hores.	Ha	de	ser	flexible	el	temps	que	es	
preveu,	perquè	hi	ha	variacions	durant	el	desenvolupament.	Cal	deixar	una	setmana	
de	marge.	
>	Es	va	iniciar	el	primer	any	al	3r	trimestre,	al	següent	a	partir	del	2n	trimestre.	
	

2.	Canvis	en	el	rol	docent	
>	L’entrada	d’un	tercer	professor	a	l’aula	fa	que	hi	hagi	més	riquesa.	Es	desdibuixen	
els	rols	de	tutor,	professor,	tothom	es	responsable	de	tot.		
>	Algun	pare	comenta	que	ara	per	ara	el	resultat	depèn	molt	de	qui	sigui	el	docent	
que	lidera	el	projecte.		
>	 S’assenyala	 el	 rol	 del	 docent	 en	 dos	 moments:	 per	 decidir	 la	 pregunta	 que	
vertebrarà	el	Projecte	i	la	tasca	de	guia	en	el	desenvolupament	de	les	tasques	a	fer.	
0b4	Els	professors	tenen	un	diari	de	sessions	dels	professors	on	fan	anotacions	"amb	
el	nom	ens	ha	influït	el	treball	cooperatiu"	(43:07)	Si	estan	els	tres	professors	a	l'aula	
hi	ha	una	que	anota	els	canvis	que	es	podrien	fer	si	es	dóna	la	situació	i	sinó	a	les	
reunions”.	
	

3.	Tipus	d’activitats	que	es	realitzen	
>	 El	 projecte	 SUMMEM	 ha	 ajudat	 a	 crear	 activitats	molt	més	 globals	 connectant	
àrees	i	ha	ajudat	a	apropar-se	a	l’avaluació	per	competències.>	Importància	de	les	
activitats	motivadores	a	l’iniciar	l’itinerari	i	la	realització	d’un	pla	d’equip.	
>	Alguns	centres	expliquen	com	es	comença	a	partir	d’una	pregunta	de	medi	social	
i	 natural	 i	 a	 partir	 d’aquí	 s’incorporen	 continguts	 d’altres	 àrees,	 matemàtiques,	
naturals,	socials	...	
0b4	Comença	amb	una	activitat	motivadora,	a	partir	dels	objectes	d'aquesta	activitat	
es	 fa	 l'observació	 i	preguntes	que	puguin	sorgir,	es	classifiquen	per	temes,	 tenen	
unes	 fitxes	 amb	 links	 i	 unes	 preguntes,	 primer	 es	 parteix	 de	 treball	 individual	
després	es	fa	llapis	al	mig	amb	equip	d'experts	per	fer	la	posada	en	comú,	tornen	a	
l'equip	 base	 per	 compartir	 la	 informació,	 aquest	 retorn	 pot	 ser	 fet	 en	 qualsevol	
suport	(dibuix,	redacció,	etc.)	i	amb	qualsevol	estructura	cooperativa	que	trien	els	
alumnes	(novetat	d'aquest	any,	l'any	passat	no	es	va	fer).	
0b6	 "Ells	 fan	 la	 recerca,	 l'experiment,	 ells	ho	comproven"	 (3:16-3:22)	 "Ha	 tingut	
d'haver	un	canvi	substancial	la	manera	d’aprendre	amb	les	mateixes	hores	amb	el	
mateix	temps	ho	han	fet	d'una	altra	manera	i	els	nanos	aprenen	més	i	els	deures	es	
fan	a	la	classe"	(15:15-15:25)	
	

c.	Derivades	dels	dos	o	no	específiques	de	cap	
>	Alguns	centres	destaquen	la	rellevància	de	treballar	la	cohesió	de	grups,	crear	els	
equips	i	llençar-se	a	treballar	de	manera	cooperativa	en	els	itineraris.	
>	 És	 important	 vigilar	 que	 a	 vegades	 els	 nens	 han	 avançat	 força	 en	 treballar	
d’aquesta	manera	i	es	troben	amb	professors	que	estan	començant.	Cal	vigilar	com	
és	la	progressió.	
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>	Alguna	escola	destaca	que	han	trencat	el	temps	de	treball	de	cada	assignatura.	Que	
quan	al	mig	d’una	activitat	de	matemàtiques	surt	aprenentatge	de	llengua	s’enllaça	
i	es	treballa.	És	un	canvi	molt	gran	en	les	franges	horàries	però	no	pot	quedar	aquí.		
>	Es	vincula	el	fet	de	que	els	nens	hagin	de	pensar	per	ells	mateixos	i	siguin	més	
autònoms,	amb	que	el	professor	hagi	de	canviar	i	ser	més	un	guia.	
Ob5	“El	meu	rol	canvia	molt,	no	és	el	mateix	resoldre	dubtes	en	gran	grup	que	anant	
acompanyant	als	diferents	membres	del	grups	i	tractar	un	a	un,	o	als	membres	o	al	
grup	i	resoldre	diferents	situacions	més	que	dubtes”	
	
Centres	pilot	2015-2017	
	
	 a.	Derivades	de	l’aprenentatge	cooperatiu	
									 	 1.	Àrees	
>	En	la	majoria	dels	centres	s’assenyala	que	l’aprenentatge	cooperatiu	s’utilitza	en	
més	 àrees	 que	 no	 només	 als	 itineraris	 d’aprenentatge.	 Algun	 centre	 afirma	 que	
s’implementa	l’aprenentatge	cooperatiu	en	totes	les	àrees	
>	Un	centre	comenta	que	l’impacte	de	l’aprenentatge	cooperatiu	en	d’altres	àrees	
que	no	estan	dins	el	projecte	SUMMEM	s’ha	dut	a	terme	a	demanda	dels	mateixos	
alumnes.	
	
									 	 2.	Canvis	en	el	rol	docent	
>	L’impacte	de	l’aprenentatge	cooperatiu	en	el	rol	del	docent	és	valorat	de	manera	
diferent	pels	diferents	centres:	
									 -	La	funció	del	tutor	es	distribueix	amb	l’equip	de	docents	que	entra	al	grup-
classe.	Les	decisions	són	més	conjuntes.	
									 -	El	paper	del	docent	és	més	d’acompanyament,	es	fomenta	més	l’autonomia	
entre	l’alumnat.	
									 -	 L’atenció	 a	 l’alumnat	 és	més	 personalitzada	 i	 permet	més	 la	 possibilitat	
d’una	docència	compartida	a	l’aula.	
									 -	La	gestió	dels	equips	és	diferent	que	 la	gestió	 individual,	pels	mestres	és	
més	lent	i	es	dedica	a	gestionar	més	les	dificultats	que	surten	als	equips.	

	
3.	 Participació	 equitativa,	 interacció	 simultània,	 relacions	
d'ajuda	i	suports	

>	La	majoria	de	centres	reconeixen	un	impacte	de	la	introducció	de	l’aprenentatge	
cooperatiu	a	les	aules	en	la	participació	equitativa,	la	interacció	simultània	així	com	
les	relacions	d’ajuda	i	suports.	Els	aspectes	sobre	els	que	reconeixen	aquest	impacte	
són	diversos	en	cada	centre:	

-	La	majoria	de	sectors	de	tots	els	centres	observen	més	empatia,	tolerància,	
solidaritat,	corresponsabilització	i	respecte	entre	els	alumnes,	són	capaços	d’ajudar-
se	 uns	 als	 altres...	 i	 tot	 això	 comporta	 una	 evolució	 personal	 als	 alumnes	 molt	
positiva.	 Amb	 l’aprenentatge	 cooperatiu	 es	 pot	 observar	 com	van	 evolucionant	 i	
canvien	el	seu	tarannà.	
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-	Els	alumnes	valoren	l’aprenentatge	cooperatiu	perquè	els	permet	fer	nous	
amics,	relacionar-se	amb	companys	que	habitualment	no	es	relacionen,	i	ajudar-se	i	
aprendre	els	uns	dels	altres,	escoltar	i	ésser	escoltats.		

-	Els	equips	directius	i	docents	d’alguns	centres	assenyalen	que	ha	disminuït	
la	conflictivitat	i	la	tensió	a	les	aules	i	als	centres.	

-	Els	docents	d’un	centre	assenyalen	que	l’aprenentatge	cooperatiu	permet	
que	els	alumnes	es	resolguin	els	dubtes	d’aprenentatge	entre	ells,	quan	en	una	classe	
més	magistral	probablement	molts	alumnes	no	haurien	plantejat	els	dubtes.	Amb	
aquest	tipus	d’activitats	alumnes	que	“normalment	estan	desconnectats”	estan	més	
implicats	en	 les	activitats	d’aprenentatge.	Augmenta	 la	 responsabilitat	 individual	
dins	l’equip.	

-	 Les	 famílies	 d’alguns	 centres	 es	mostren	 entre	 satisfetes	 i	 preocupades.	
Satisfetes	pels	valors	que	hi	ha	darrera	de	l’aprenentatge	cooperatiu,	i	preocupades	
perquè	 realment	 es	 pugui	 garantir	 que	 la	 participació	 sigui	 equitativa	 entre	 els	
diferents	membres	de	 l’equip	 i	no	hi	hagi	 algun	membre	que	es	 carregui	 amb	 la	
“feina”	de	tot	l’equip.	Hi	ha	una	família	que	es	manifesta	en	contra	del	projecte.	
Ia7.	 "El	 treball	 cooperatiu	 ens	 assegura	 una	 participació	 equitativa	 de	 tots	 els	
alumnes"-"Tothom	 pot	 aportar	 alguna	 cosa	 i	 tothom	 aporta	 alguna	 cosa".	 (5:45-
6:10).	
Ia8.	"és	un	equip	si	un	va	coix	els	altres	l'han	d'ajudar	i	el	que	va	coix	ha	d'ajudar	al	
que	lidera,	jo	penso	que	és	un	equilibri	i	s'ha	d'equilibrar	perquè	tots	som	un,	hem	
de	pujar	tots	junts,	tots	hem	de	treballar...	tots	aportem"	(9:19-9:38)	
									 	 	

	
4.	Càrrecs	i	funcions	dels	equips	

>	A	la	totalitat	dels	centres	els	equips	han	estat	configurats	pels	docents.	No	obstant	
la	 seva	 estabilitat	 varia	 en	 cada	 centre.	 Hi	 ha	 centres	 on	 s’ha	 decidit	 que	 siguin	
estables	al	llarg	d’un	curs	acadèmic	i	d’altres	on	canvien	trimestralment.	
>	 A	 la	 totalitat	 dels	 centres	 s’ha	 introduït	 l’àmbit	 C	 amb	 tot	 el	 que	 comporta	
d’assignació	de	càrrecs	i	funcions	dins	l’equip.	Els	càrrecs	predominants	als	centres	
són:	coordinador,	secretari,	portaveu,	intendent/encarregat	de	material,	ajudant.	En	
alguns	centres	també	hi	ha	l’encarregat	del	to	de	veu.	
>	La	rotació	dels	càrrecs	i	funcions	dins	els	equips	també	varia	en	funció	dels	centres.	
Hi	ha	centres	on	roten	i	algun	centre	els	manté	al	llarg	del	curs.	
IIa15	"El	grup	classe	també	agafa	com	molta	importància	tot	això	dels	rols	i	és	que	
segur	que	després	ho	apliquen	a	les	altres	àrees	i	a	les	altres	assignatures	perquè	
suposo	que	si	està	molt	agafat	el	rol"	(29:24-29:38)	
									 	

b.	Derivades	dels	Itineraris	d’aprenentatge	
									 	 1.	Temps	i	espais	que	s’utilitzen	
>	La	casuística	específica	de	l’impacte	dels	itineraris	en	els	temps	i	els	espais	que	
s’utilitzen	 és	 molt	 diversa	 depenent	 dels	 centres.	 Allò	 que	 tenen	 en	 comú	 i	
comparteixen	és	que	les	franges	horàries	dedicades	als	itineraris	són	més	àmplies	i	
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els	espais	passen	a	ser	més	polivalents,	és	a	dir,	es	trenca	la	idea	tant	d’aula	com	
d’horari	tancat,	fet	que	possibilita,	en	la	majoria	dels	centres,	que	hi	hagi	més	d’un	i	
fins	i	tot	dos	docents	per	aula.	
									 	 	

2.	Canvis	en	el	rol	docent	
>	En	la	majoria	dels	centres	s’identifiquen	dos	grans	canvis	de	naturalesa	diferent	
en	 relació	 al	 rol	 docent	 com	 a	 conseqüència	 de	 la	 introducció	 dels	 itineraris	
d’aprenentatge:	
									 -	Són	dos	o	fins	i	tot	tres	docents	a	l’aula.	Tots	tenen	el	mateix	rol,	també	en	
el	cas	que	sigui	el	mestre	de	suport.	
IIb18	 Hi	 ha	 3	 docents	 i	 això	 possibilita	 que	 hi	 hagi	 moments	 que	 un	 sigui	 més	
observador	i	s'adonin	de	moltes	més	coses"	(12:58-13:05)	
									 -	El	docent	passa	de	ser	“transmissor”	a	ser	“facilitador	i	guia”	dels	continguts,	
potenciant	l’aprenentatge	per	descoberta	de	l’alumnat.	
IIb18	 "Les	 instruccions	 que	 donava	 la	 mestra	 al	 grup	 no	 eren	 referits	 als	
coneixements,	 sinó	 a	 la	 manera	 de	 treballar"	 (19:51-20:02)	 quan	 abans	 hagués	
vetllat	pel	resultat	més	conceptual	
>	En	un	centre	es	comenta	que	la	intensitat	de	feina	del	professorat	en	preparació	
dels	itineraris,	en	fer	els	equips	cooperatius	és	molt	alta,	però	en	el	moment	en	què	
s'engeguen	 els	 itineraris	 aquesta	 intensitat	 baixa,	 després	 és	 de	 guia,	
d'acompanyament.	 S’identifiquen	 problemes	 de	 temps	 i	 d’organització,	 incertesa	
alhora	de	saber	si	el	que	estant	fent	tindrà	els	resultats	desitjats,	la	importància	del	
recolzament	de	l’equip	motor	o	equip	directiu.	
	

3.	Tipus	d’activitats	que	es	realitzen	
>	La	totalitat	dels	centres	identifiquen	com	a	“tipus	de	tasques”	que	es	realitzen	en	
els	 itineraris,	 les	 diferents	 estructures	 cooperatives	 que	 s’utilitzen	 al	 llarg	 de	
l’itinerari.	 Les	 més	 utilitzades	 són	 les	 que	 s’expliquen	 durant	 la	 formació	 que	
disposen	 d’estructura	 de	 participació:	 foli	 giratori,	 1-2-4,	 llapis	 al	 mig,	 lectura	
compartida.	
>	La	majoria	dels	centres	també	fan	referència	a	l’ús	dels	plans	de	l’equip	i	els	diaris	
de	sessions	vinculats	a	les	tasques	plantejades	al	llarg	de	l’itinerari	d’aprenentatge.	
>	Alguns	centres	també	fan	referència	al	fet	que	es	combinen	les	tasques	individuals	
i	en	equip	al	llarg	de	l’itinerari.	
>	Pel	que	fa	a	la	naturalesa	de	les	tasques	que	es	realitzen,	en	molts	centres,	el	sector	
dels	 pares	 especialment,	 comenta	 que	 són	 més	 vivencials,	 funcionals,	 fomenten	
l’autonomia,	pràctiques	i	obertes	a	tothom.		L’aprenentatge	és	molt	més	transversal	
i	les	àrees	són	molt	més	funcionals,	s’aprèn	el	que	es	necessita	i	el	que	es	pot	aplicar.	
IIb18	 "Des	 de	 formular-te	 les	 preguntes,	 des	 d’identificar	 quin	 contingut,	 des	 de	
generar	situacions,	dinàmiques	diferents	perquè	poguessin	aprofundir	en	la	recerca,	
clar	 s'han	 posat	 en	 marxa	 un	 conjunt	 d'habilitats	 i	 competències	 que	 de	 l'altra	
manera	no"(17:39-17:58).	
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Ib10	 "També	 integra	 capacitacions	 diferents,	 el	 que	 és	 un	 grup	 classe,	 30	 nens	
arribats	 de	 lloc	 diferents	 amb	 diferents	 nivells	 cognitius	 i	 també	 amb	 diferents	
nivells	 d'actitud	 i	 aptituds	 (14:13-	 14:28)	 "És	 vivencial,	 és	 més	 fàcil	 de	 retenir"	
(23:55-23:59)	
		

c.	Derivades	dels	dos	o	no	específiques	de	cap	
En	relació	a	l’impacte	del	Projecte	SUMMEM	tenint	en	compte	tant	l’aprenentatge	
cooperatiu	com	els	itineraris	d’aprenentatge,	la	majoria	de	centres	coincideixen	en	
els	següents	punts:	
>	Els	docents	han	notat	un	 canvi	 significatiu	en	el	 seu	 rol.	Ara	 fan	més	de	guia	 i	
acompanyament	als	alumnes.	També	afavoreix	la	docència	compartida.	
>	 Una	 de	 les	 grans	 diferències	 que	 han	 notat	 des	 de	 que	 treballen	 a	 partir	 del	
projecte	SUMMEM	són	les	capacitats	que	han	adquirit	els	alumnes	de	raonament,	
reflexió	 i	 explicació	 sobre	 qualsevol	 tema	 que	 se'ls	 hi	 pregunta.	 L’aprenentatge	
esdevé	més	significatiu,	més	autònom.	També	han	pogut	veure	que	tots	els	alumnes	
aprenen	equitativament	i	s'ajuden	molt	uns	als	altres	(a	excepció	d'algun	grup	que	
els	hi	costa	més	però	en	general	s'ajuden	molt).	Augmenta	la	motivació	dels	alumnes	
envers	l’aprenentatge.	
>	Canvis	en	l’organització	social	de	l'aula	(aprenentatge	cooperatiu),	i	en	el	fet	que	
hi	ha	més	sortides	de	l’aula.	
>	Un	centre	assenyala	la	implicació	de	tota	la	comunitat	educativa,	especialment	de	
l’AMPA,	en	la	implementació	del	SUMMEM.	
Pel	que	fa	al	sector	de	les	famílies,	valoren	especialment	els	següents	aspectes:	
>	Afavoreix	el	fet	d’aprendre	a	aprendre.	
>	Es	fomenta	molt	la	cohesió	amb	el	grup	classe,	fet	que	afavoreix	la	cooperació	entre	
ells.	
>	 El	 tema	 de	 l’avaluació	 i	 la	 qualificació,	 especialment	 dels	 aspectes	 vinculats	 a	
l’aprenentatge	cooperatiu,	els	genera	dubtes	i	preocupacions.	
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5.	IMPACTE	DEL	PROJECTE	SUMMEM	EN	L’APRENENTATGE	I	EN	ELS	RESULTATS	
ACADÈMICS	DELS	ALUMNES	
	
Centres	pilot	2015-2017	
	

a.	Pel	que	fa	a	la	motivació	cap	a	l’aprenentatge	
>	Els	nens	destaquen	tres	fets:	que	s’inicia	amb	una	pel·lícula	o	els	hi	expliquen	una	
història	maca;	cada	nen	té	algun	rol	específic	per	fer	a	l’itinerari;	amb	l’aprenentatge	
cooperatiu	estan	més	motivats	i	tenen	més	ganes	de	treballar.	
>	Alguns	pares	afirmen	que	els	parlen	del	que	fan	a	l’escola	fins	i	tot	quan	estan	al	
parc.	
>	 S’insisteix	 en	 el	 fet	 que	 els	 alumnes	 destaquen	 la	motivació	 que	 representa	 la	
realització	 dels	 IA.	
>	 L’equip	Motor	manifesta	 que	 no	 tothom	 accepta	 l’ajuda	 de	 la	mateixa	manera.	
>	 Els	 alumnes	 comenten	 el	 poc	 marge	 a	 l’hora	 de	 triar	 les	 activitats.		
>	 Alguna	 escola	 observa	 que	 quan	 passen	 al	 segon	 any	 hi	 ha	 una	 millor	
predisposició.	
>	El	fet	de	que	es	generi	un	producte	que	vagi	a	altres	companys	o	a	les	famílies	els	
motiva	molt	més.	
0a3	"Despertes	més	curiositat	en	ells,	una	cosa	és	que	els	hi	donis	fets	i	ells	hagin	
d'escoltar	i	l'altra	és	que	ho	hagin	de	descobrir	ells	els	conceptes	que	treballen	en	
cada	moment"	(9:24-9:35)	
IIa17	 “Jo	 per	 exemple	 una	 cosa	 que	 em	 xoca	 molt...	 el	 nostre	 que	 fa	 P4,	 ens	 ha	
demanat	 de	 desapuntar-se	 d'anglès	 i	 de	 tennis	 dissabte	 al	matí,	 però	 per	 anar	 a	
l'escola	no	té	cap	tipus	de	problema	i	a	més	a	més	ve	al	migdia	a	dinar	a	casa	també...	
'anem	a	l'escola'	marxa	saltant,	cantant,	rient	i	això	ho	trobo	molt...	mai	cap	“raro”	
per	anar	a	l'escola	o	'ai	quin	pal'...	va	molt	emocionat”	
	

b.	Pel		que	fa	als	continguts	d’aprenentatge	
>	Tot	el	professorat	(professors,	coordinadors	i	equips	directius)	consideren	que	els	
nens	aprenen	el	contingut	millor.	
>	Els	professors	consideren	que	els	aprenentatge	són	més	significatius,	són	més	rics,	
generen	més	autonomia,	interaccionen	millor.	Tot	i	que	reconeixen	que	de	moment	
no	 tenen	 evidencies	 d’això	 ni	 s’observa	 en	 els	 resultats	 i	 que	 de	 moment	
l’aprenentatge	és	més	lent.	
>	Algun	centre	indica	que	no	tots	professors	ho	veuen	així.	
>	 Els	 alumnes	 consideren	 que	 és	 positiu	 aprendre	 veient	 molts	 punts	 de	 vista,	
interaccionant	amb	altres	nens,	que	així	interioritzen	més	i	que	el	treball	en	equip	
facilita	que	tots	aprenguin	per	igual.	
>	 Els	 pares	 mostren	 confiança	 de	 que	 a	 mesura	 que	 avanci	 es	 veurà	 millora	 i	
destaquen	que	veuen	que	els	nens	aprenen	més	pel	vocabulari	que	fan	servir	i	com	
utilitzen	les	expressions.	
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0b5	“Me	explicó	que	abrieron	un	pescado,	que	uno	lo	cortaba,	el	otro	lo	abría,	el	otro	
miraba	 por	 qué	 tenían	 que	 descubrir	 las	 branquias	 y	 me	 dijo	 que	 lo	 habían	
diseccionado	y	pensé	¿cómo	es	que	mi	hijo	sabe	esta	palabra?”	
>	L’Equip	Motor	apunta	que	els	alumnes	diuen	que	“aprenem	sense	estudiar	tant”.	
>El	Grup	de	4	Professors	comenta	que	els	alumnes	interioritzen	més	els	continguts.	
>	Els	alumnes	afirmen	que	l’aportació	de	diferents	punts	de	vista	enriqueix	i	aporta	
més.	També	comenten	que,	de	vegades,	es	perd	la	perspectiva	del	que	se’ls	demana.	
>	Les	famílies	afirmen	que	estan	assolint	continguts,	que	es	fomenta	la	creativitat	i	
milloren	l’expressió	verbal.		
	

c.	Pel	que	fa	a	l’aprenentatge	competencial	
>	Alguns	professors	apunten	que	el	SUMMEM	permet	treballar	i	aprendre	altre	tipus	
d’habilitats	i	tenir	altres	aprenentatge	com	a	persona.		
>	També	apunten	en	algun	centre	que	el	canvi	afecta	al	fet	que	comença	avaluar-se	
més	competencialment.	
>	Els	alumnes	apunten	que	aprenen	altres	competències:	posar-se	d’acord,	tenir	més	
capacitat	de	decisió,	tenir	més	confiança	en	sí	mateix	i	en	la	resta	de	les	persones.		
>	L’Equip	Motor	manifesta	la	consciència	de	la	dificultat	de	l’avaluació.	
>	 El	 Grup	de	 professors	 ressalten	 que	 no	 només	 aprenen	 continguts	 i	habilitats,	
creixen	com	a	persones.	Incideixen	en	què	l’aprenentatge	és	més	significatiu	i	que	
es	motiven	més.	
>	Els	alumnes	apunten	que	fomenta	l’autoconfiança.	
>	Els	pares	comenten	que	fomenta	la	creativitat,	el	sentit	crític	i	la	comunicació	en	
públic.	
>	 	S’esmenta,	en	general,	que	aprenen	competències	diferents	que	abans	 i	donen	
exemples	com	“parlar	en	públic”.	
0b6	”S'espavilen	molt	més"	(28:11-28:12)	"Des	del	punt	de	vista	personal	els	hi	dóna	
les	possibilitats	de	millorar	com	a	persones	perquè	treballes	aquests	valors	que	fins	
ara	no	se'ls	havia	donat	importància:	la	cooperació,	el	‘companyerisme’	que	diem,	el	
grau	de	compromís	però	conjunt	perquè	al	cap	i	a	la	fi	el	resultat	és	conjunt	(31:15-
31:38)	
0b6	 "Jo	 crec	 que	 és	 aquesta	 la	 manera	 que	 s'ha	 de	 fer	 perquè	 tot	 el	 que	 no	 és	
experiencial	 se	 t'oblida	no	 li	dones	valor	 tot	 el	que	 fas	des	de	 l'emoció	des	de	 la	
pràctica	qualsevol	cosa	que	tu	practiques	és	el	que	aprens"	(0:57-1:07	del	2n	vídeo).		
	

d.	Pel	que	fa	als	aprenentatges	relacionals,	emocionals,	afectius	
>	S’assenyala	que	pot	ser	és	on	s’observa	un	canvi	millor	en	l’aprenentatge.	S’apunta	
que	 a	 l’haver	 de	 responsabilitzar-se	 d’allò	 que	 es	 fa	 davant	 els	 companys	 fa	 que	
s’esforcin	en	fer-ho	millor.	
>	S’assenyala	que	cada	vegada	són	més	autònoms	per	resoldre	els	conflictes.	
>	Es	valora	que	hi	ha	conflictes	perquè	en	principi	costa	comunicar-se	i	ser	empàtics,	
però	que	progressivament	s’observen	millores.	També	s’observa	que	cada	nen	ha	
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d’aprendre	competències	diferents	uns	aprenent	a	donar	ajuda	i	altres	aprenent	a	
rebre	i	a	posar-se	en	la	feina	de	l’equip.	
0b4	 "Un	nen	que	és	molt	 individualista	 i	 exigent	amb	sí	mateix,	 aprèn	que	ha	de	
frenar	una	mica,	que	ha	d'escoltar	més	als	altres	i	que	possiblement	amb	el	temps	
veurà	que	això	li	pot	aportar	beneficis"	(1:19:50-1:20:06)	"Un	altre	nen	que	té	més	
dificultat	pot	aprendre	a	demanar	ajuda"	(1:20:06-1:20:20)	
>	 L’Equip	 Motor	 comenta	 la	 implicació	 dels	 alumnes,	 que	 va	 lligat	 amb	 la	
responsabilitat	que	ja	s’escriu,	però	que	penso	seria	important	posar-ho.	
>	Els	professors	manifesten	que	als	alumnes	de	primer	els	costa	més	comunicar-se	
però	que	es	milloren	els	aspectes	emocionals	i	afectius.	
>	Els	alumnes	remarquen	la	comunicació	entre	iguals.	
>	 Els	 pares	 apunten	 la	 importància	 dels	 canvis	 a	 nivell	 social	 per	 sobre	 dels	
cognitius.	Que	aprenen	a	acceptar	opinions	i	encaixar	crítiques.	
>	L’Equip	Directiu	apunta	que	la	gestió	emocional	pot	complicar	la	convivència.	
	

e.	Pel	que	fa	a	les	qualificacions	
>	Diferents	professors	afirmen	que	 la	 incidència	 respecte	al	 rendiment	acadèmic	
encara	no	es	pot	valorar.	
>	Diverses	opinions	apunten	que	és	un	dels	aspectes	més	complexes	i	que	s’estan	
començant	 a	 utilitzar	 formes	 diferents	 d’avaluar	 incloent	 proves	 amb	 qüestions	
diferents	i	qualificacions	on	s’inclouen	els	resultats	de	l’aprenentatge	cooperatiu	i	
dels	itineraris	i	de	les	àrees.	
>	 Alguna	 opinió	 apunta	 que	 s’han	 de	 buscar	 altres	 barems	 per	 poder	 qualificar	
correctament	el	que	els	alumnes	aprenen	d’aquesta	manera.	
>	Els	alumnes	expliquen	com	l’avaluació	te	una	part	d’autoavaluació	i	una	part	de	
coavaluació	 entre	 els	 membres	 de	 l’equip	 i	 després	 et	 poses	 tu	 la	 teva.	 També	
indiquen	que	l’avaluació	els	ajuda	a	millorar	per	les	properes	vegades.		
>	Els	alumnes	mostren	la	necessitat	d’ajustar	els	processos	de	qualificació	perquè	el	
que	ha	treballat	més	tingui	bona	nota	i	en	alguns	casos	reivindiquen	que	ha	d’haver	
més	coavaluacions	perquè	els	professors	no	veuen	què	passa	als	equips.		
>	 Els	 alumnes	 fan	 referència	 a	 l’equitat	 de	 les	 notes:	 no	 sempre	 el	 professor	 és	
conscient	de	com	ha	treballat	cada	un.	Valoren	que	els	plans	d’equip	i	els	fulls	de	
sessions	poden	ajudar	a	l’avaluació.	Voldrien	proves	amb	preguntes	més	de	reflexió.	
>	Els	pares	apunten	que	de	vegades	la	nota	d’equip	perjudica	alguns	alumnes.	
	

f.	En	els	aprenentatges	posteriors	
(opinions	exclusivament	dels	pares)	
>	 Entenen	 que	 el	 treball	 en	 equip	 és	 un	 aprenentatge	 per	 a	 la	 vida	 i	per	 al	món	
laboral.	
>	Assenyalen	que	els	hi	dóna	una	educació	més	ampla.	
>	Indiquen	que	han	de	treballar	en	grup	perquè	a	les	feines	es	treballa	en	grup.	
>	 En	 algun	 cas	mostren	 la	 seva	 inquietud	 de	 si	 els	 servirà	 per	 als	 processos	 de	
selectivitat.	
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0b4	"Això	els	prepara	pel	què	es	trobaran,	és	un	aprenentatge	apartat	de	lo	clàssic	
que	s'apropa	al	que	està	passant	ara...	en	el	sentit	de	quan	fa	aquest	tipus	de	feina,	
aporten	 les	 idees,	aporten	el	coneixement	que	tenen,	rectifiquen	perquè	 l'altre	 té	
una	altra	idea,	és	el	que	es	trobaran	quan	estiguin	treballant"	(17:08-	17:38)	
>	Els	professors	manifesten	que	caldria	un	canvi	de	plantejament	horari	basat	en	
competències	i	no	en	matèries.	
	

g.	En	la	futura	integració	al	món	del	treball	i	la	societat	
(opinions	exclusivament	dels	pares)	
>	Els	ensenya	a	relacionar-se	millor	i	saber	treballar	en	equip	per	quan	arribin	al	
món	laboral,	els	permet	encarar	amb	més	tranquil·litat	l’angoixa	 i	acceptar	altres	
visions	i	adaptar-se	als	canvis.		
>	S’assenyala	una	certa	inquietud	de	que	no	des	de	tots	els	àmbits	de	la	societat	es	
treballa	així.	
>	Alguna	opinió	apunta	que	al	 treball	del	 futur	no	els	valdrà	el	que	han	aprés	de	
memòria	serà	treballar	amb	diferents	eines	i	per	això	aquest	aprenentatge	serà	molt	
important.	
	
	
	
Centres	pilot	2015-2017	

	
a.	Pel	que	fa	a	la	motivació	cap	a	l’aprenentatge	

>	Es	detecta	una	millora	en	la	motivació	dels	alumnes	i	dels	mestres	i	professors	en	
tots	els	centres.	
>	Alguns	centres	identifiquen	més	ganes	d’aprendre	en	els	alumnes	i	major	interès.	
>	Els	pares	han	observat	canvis	en	els	seus	fills	com	més	ganes	d’anar	a	l’escola	i	
major	interès	i	curiositat	per	l’aprenentatge.	
>	En	algun	cas	es	vincula	la	motivació	amb	el	docent	i	la	seva	manera	de	fer,	i	no	amb	
el	projecte	SUMMEM.	
IIa14	 La	manera	 d'explicar	 del	 professor	 té	molt	 a	 veure	 amb	 la	motivació	 dels	
alumnes,	posen	l'exemple	d'un	professor	al	1r	trimestre	(...)	i	aquesta	assignatura	
en	aquell	moment	no	estava	en	el	SUMMEM,	així	que	l'actitud	i	el	vincle	del	professor	
és	molt	important	per	la	motivació.		"Lo	important	és	que	el	que	tu	aprens	vegis	que	
sigui	útil	que	et	 creï	 aquesta	necessitat	 i	ho	veus	útil,	 és	quan	 llavors	et	motiva"	
(57:02-57:10)	
>	Es	repeteix	en	diversos	centres	que	els	alumnes	tenen	més	“il·lusió”.	
>	L’Equip	Motor	destaca	que	els	alumnes	disfruten	amb	els	IA.	
>	 Els	 professors	 destaquen	 les	 ganes	d’aportar	 que	 els	 alumnes	mostren,	 que	 se	
sorprenen	i	descobreixen	per	sí	sols	(són	més	actius),	el	fet	de	poder-se	moure	amb	
més	llibertat	per	l’aula	permet	més	distensió,	que	la	motivació	del	grup	va	en	funció	
que	els	temes	treballats	siguin	actuals	i	propers	i	en	general	observen	una	millora	
en	l’actitud	a	l’aula.	
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>	L’Equip	Directiu	identifica	les	dificultats	que	encara	hi	ha,	per	integrar	els	alumnes	
amb	més	necessitats.		
	

b.	Pel	que	fa	als	continguts	d’aprenentatge	
>	S’assenyala	que	els	aprenentatges	es	recorden	durant	més	temps	i	s’aprenen	de	
manera	més	profunda.	
>	La	majoria	dels	centres	afirmen	que	l’aprenentatge	és	més	significatiu.	
>	Es	repeteix,	en	diverses	ocasions,	la	idea	que	els	alumnes	s’ajuden	a	aprendre	com	
un	aspecte	positiu.	
>	Des	del	punt	de	vista	de	les	famílies,	es	valora	que	s’aprengui	de	manera	diferent.	

-	Un	centre	destaca	els	resultats	negatius	després	d’una	prova	vinculada	a	
itineraris.	
IIa14.	 “Després	 de	 realitzar	 un	 itinerari	 van	 passar	 una	 prova	 (sense	 avisar)	 als	
alumnes	i	les	notes	que	han	extret	no	han	sigut	del	tot	positives.	Ara	comencen	a	
tenir	dubtes	sobre	si	aquesta	manera	de	treballar	és	productiva	o	no.	(...)	
>	L’Equip	Motor	comenta	la	millora	dels	alumnes	amb	dificultats	i	 l’aplicació	dels	
continguts	que	permet,	com	ja	diu	l’informe,	l’aprenentatge	més	significatiu.	
>	Els	professors	destaquen	que	s’incideix	més	en	la	cohesió	que	en	els	continguts,	
l’aprenentatge	és	a	més	llarg	termini,	milloren	el	criteri	i	l’argumentació	i	pregunten	
més	i	això	suposa	que	aprenen.	
>	Els	 alumnes	 remarquen	que	aprenen	més,	 s’ajuden	 i	 col·laboren.	Aprenen	més	
fàcilment.	
>	 Els	 pares	 comenten	 que	 són	 aprenentatges	 que	 van	 més	 enllà	 de	 l’aula.	 Que	
observen	un	canvi	de	mètode,	recollir	informació,	resums…).		
	

c.	Pel	que	fa	a	l’aprenentatge	competencial	
>	S’identifiquen	millores	sobretot	en	competència	lingüística,	autonomia	i	iniciativa	
personal.	Permet	la	millora	en	la	pesa	de	decisions.	
>	En	gairebé	tots	els	centres,	s’assenyala	que	l’aprenentatge	que	es	realitza	a	través	
de	 l’aprenentatge	 cooperatiu,	 va	 més	 enllà	 de	 l’aprenentatge	 dels	 continguts	
específics	d’àrea	curricular.	
>	L’Equip	Motor	apunta	que	tot	i	que	la	feina	sigui	més	lenta	al	principi	amb	el	temps	
s’interioritzen	les	dinàmiques.	
>	 Les	 famílies	 manifesten	 que	 la	 relació	 amb	 persones	 diferents	 millora	 la	
responsabilitat	 i	 la	 mirada	 crítica.	 Fomenta	 el	 raonament,	 la	 reflexió	 i	 la	
comunicació.		
	
	

d.	Pel	que	fa	als	aprenentatges	relacionals,	emocionals	i	afectius	
>	En	molts	centres	s’assenyala	la	importància	de	l’ajuda	mútua	i	observen	majors	
habilitats	socials	en	els	alumnes	i	un	augment	en	l’empatia.	
>	Alguns	centres	destaquen	la	importància	de	la	cohesió	de	grup	per	enfortir	vincles	
entre	els	alumnes	i	conèixer-se	millor.	



Projecte de Recerca                                                             APRENEM amb el SUMMEM 

25 
 

>	Un	centre	valora	molt	positivament	la	inclusió	d’alumnes	amb	PI.	
IIa15	Valoren	molt	positivament	 l'atenció	a	 la	diversitat	per	 fer	la	 integració	dels	
diferents	alumnes	que	tenen	un	PI	
>	Una	mare	destaca	la	“visibilitat	positiva”	i	el	formar	part	d’un	equip	del	seu	fill.	
Ia8."El	meu	 fill	 en	 aquest	 grup,	 normalment	 es	 fa	 visible	 però	 no	 d'una	manera	
positiva	 i	 en	aquest	grup	 s'ha	 fet	 visible	d'una	manera	positiva,	 es	 sap	part	d'un	
engranatge."	(33:41-33:51)	"El	meu	fill	ha	agafat	autoestima,	s'ha	fet	visible	i	es	sent	
importat	en	el	grup"	(34:11-34:15)	
>	 Un	 centre	 no	 destaca	 cap	 element	 vinculat	 a	 factors	 afectius,	 emocionals	 i	
relacionals.	
>	 A	 partir	 de	 la	 informació	 de	 l’Equip	 Motor,	 es	 podria	 remarcar	 la	 capacitat	
d’autogestió		i	autocontrol	que	s’observa	en	els	equips.	
>	 En	 el	 grup	 de	 professors	 apareix	 el	 conflicte	 de	 l’avaluació	 individual.	 També	
apunten	la	millora	de	la	convivència	i	el	treball.	
>	Els	alumnes	valoren	el	treball	en	equip,	l’ajut	i	el	coneixement	mutu.	
>	L’Equip	Directiu	destaca	un	apunt	similar	al	dels	alumnes,	es	valora	l’ajuda	entre	
iguals	i	la	facilitat	de	comunicació	entre	ells.	
>	De	les	diferents	aportacions	del	pares	es	destaca	que	els	nois	se	senten	part	d’un	
projecte	 comú	 i	 els	 augmenta	 l’autoestima,	 es	 reforcen	 l’amistat,	 l’empatia	 i	 les	
habilitats	socials,	els	costa	la	relació	mútua	i	aprenen	a	respectar-se,	l’autoavaluació	
fomenta	l’autoregulació	i	millora	la	valoració	del	projecte	a	mida	que	avancen	en	el	
treball.	
	

e.	Pel	que	fa	a	les	qualificacions	
>	A	molts	centres	es	destaca	el	paper	de	l’autoavaluació	i	la	co-avaluació	així	com	la	
importància	 d’instruments	 com	 el	 diari	 de	 sessions	 per	 a	 la	 millora	 dels	
aprenentatges	i	els	resultats.	També	la	dificultat	per	avaluar.	
>	 Una	 família	 assenyala	 una	 baixada	 en	 les	 notes	 de	 la	 seva	 filla	 a	 causa	 dels	
productes	d’equip.	
Ia9.	"La	meva	filla	és	una	nena	de	notes	molt	altes	i	en	aquí	ha	baixat,	el	treball	en	
grup	li	fa	baixa	la	mitja	de	la	seva	nota"	(1:37-1:47)	Si	necessita	una	bona	nota	per	
accedir	a	una	beca	o	altres	estudis	el	treball	en	grup	pot	perjudicar	a	l'alumne.	"Com	
més	treballem,	més	nota	traurem	i	la	nota	és	per	tots"	(18:13-18:16)	
>	Un	centre	assenyala	una	baixada	en	les	qualificacions	individuals.	
Ia9.	”Han	baixat	degut	a	que	estan	treballant	d'una	manera	que	encara	desconeixen	
i	 perquè	 se'ls	 avalua	 coses	 molt	 diferents	 a	 altres	 àrees	 o	 en	 anys	 anteriors.	 El	
progrés	de	l'equip	ha	sigut	positiu	i	s'ha	donat,	en	canvi	el	progrés	individual	dins	
d'aquest	projecte	està	costant	més.			
>	Una	família	d’un	centre	afirma	que	les	notes	han	arribat	igual	a	les	famílies,	tot	i	
que	potser,	els	mestres	ho	han	valorat	en	les	qualificacions.	
	

f.	En	els	aprenentatges	posteriors	
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>	 En	 un	 centre	 s’assenyala	 que	 la	 manera	 com	 es	 realitza	 l’aprenentatge	 és	
transferible	a	altres	situacions	i	contextos.	
>	Les	famílies	valoren	aquesta	manera	d’aprendre	per	al	futur	professional	dels	seus	
fills	i	la	integració	al	món	laboral.	
>	 Les	 famílies	 destaquen	 la	 possibilitat	 de	 transferir	 els	 aprenentatges	 i	
l’organització	dels	equips	a	altres	contextos	vitals.	
>	 Un	 familiar	 i	 en	 un	 centre,	 s’assenyala	 la	 importància	 de	 recordar	 els	
aprenentatges	i	que	aprendre	d’aquesta	manera,	ho	permet.	
III20	 "Si	 els	 alumnes	 han	 après	 a	 aprendre	 això	 és	 de	 per	 vida	 i	 definitiu"	
(21:58.22:05)	
>	L’equip	Motor	ressalta	el	fet	que	“el	procés	d’investigar	el	per	què	permet	integrar	
millor	el	que	s’està	treballant.	
	

g.	En	la	futura	integració	al	món	del	treball	i	a	la	societat	
>	En	alguns	centres	i	famílies,	s’afirma	que	l’aprenentatge	cooperatiu	els	servirà	per	
treballar	en	equip	en	un	futur	i	un	valor	que	es	demanda	en	les	empreses	però	que	
és	una	proposta	a	llarg	termini.	
Ia8."És	treball	en	equip	i	cooperació	que	és	el	que	es	demana	en	un	futur,	a	la	feina,	
a	 l'hora	 de	 buscar	 feina,	 que	 el	 que	 més	 s'està	 buscant	 és	 aquesta	 capacitat	 de	
treballar	en	equip"	(2:44-2:55).	
>	Les	famílies	destaquen	la	importància	dels	valors	de	la	cooperació,	que	es	formen	
persones	i	es	marca	un	camí	de	vida.	
Ia8."Això	que	se'ls	hi	ensenya	aquí	és	ensenyar	a	viure	i	a	conviure"	(30:28-30:30)	
Dóna	aptituds	per	la	vida”.	
>	Els	pares	destaquen	que	adquireixen	més	habilitat	per	resoldre	conflictes	i	trobar	
vies	 de	 solució,	 valoren	 que	 hagin	 de	 cercar,	 compartir	 i	 aplicar	 informació	 i	 el	
treballar	en	equip	ajuda	a	acceptar	limitacions	i	fortaleses.	
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6.	VISIÓ	DE	LES	FAMÍLIES	RESPECTE	AL	PROJECTE	SUMMEM	
	
Centres	pilot	2015-2017	

	
a.	Informació	a	les	famílies	

>	 S’assenyalen	 diferents	 moments	 d’informar:	 al	 principi	 de	 curs,	 en	 moments	
específics	de	presentar	el	SUMMEM,	abans	d’iniciar	els	itineraris.	
>		S’assenyalen	diferents	estratègies:	presentar	els	Itineraris	com	a	un	itinerari,	fer	
activitats	en	equip	dins	les	aules	com	les	que	es	fan	amb	els	alumnes,	mostrar	vídeos	
del	alumnes	treballant	i	també	donant	força	informació	a	la	web	de	l’escola.	
>	Els	pares	assenyalen	que	se’ls	va	explicar	a	poc	a	poc,	algú	diu	que	li	agradaria	
saber	 una	mica	més.	 És	 possible	 que	 quan	 es	 donaven	 informacions	 generals	 el	
tenien	clar,	però	quan	s’entrà	mes	en	detall	entren	dubtes	i	pors.	
>	 Alguna	 escola	 mostra	 com	 el	 segon	 any	 han	 acudit	 menys	 pares	 a	 la	 reunió	
informativa.	
0b4	"Es	treballa	el	25%	del	temps	i	es	treballa	d'una	forma	diferent	a	la	clàssica,	és	
una	aposta	d'una	nova	didàctica	pels	nens	i	no	sé	els	resultats	(1:50-2:21)	"Dins	del	
25%	és	 important	 el	 treball	 interdisciplinari,	 el	 treball	 en	 grup	 i	 d'alguna	 forma	
l'aportació	 de	 coneixements	 individuals,	 nuclear,	 com	 li	 digueu,	 amb	 una	 suma	
d'escollir	 un	 tema	 central	 i	 després	 treballar	 transversalment	 per	 donar	 més	
opcions	suposo,	més	oportunitats	 i	al	 final	 fer	un	conjunt	d'integració,	una	 forma	
diferent	de	fer"	(2:35-3:1)	
	

b.	Dubtes	pors,	inseguretats	
>	Un	primer	tipus	de	dubtes	venen	de	la	configuració	dels	equips,	de	si	el	seus	fills	
es	sentiran	còmodes,	què	passa	si	no	s’entén	amb	els	companys,	també	la	durada	
dels	equips,	i	si	el	fet	de	que	els	que	aporten	més	no	es	cansin	i	els	altres	es	deixin	
fer	per	altres.	
>	Un	segon	tipus	és	si	això	farà	que	el	seu	fill	disminueixi	els	rendiments	tant	ara,	
com	després	la	incidència	en	la	selectivitat.		
>	Depèn	també	de	la	concepció	educativa	de	la	família:	alguna	amb	una	concepció	
competitiva	li	costa	més	de	veure	el	sentit.	
>	Tenen,	malgrat	tot,	una	posició	de	confiança	en	que	serà	positiu.	
>	Algun	centre	observa	que	quan	han	fet	alguna	activitat	amb	els	pares	o	els	han	vist	
treballar	s’han	quedat	més	tranquils.	
>	En	algun	cas	un	dels	temes	que	es	percep	menys	clar	es	la	diferencia	i	fins	on	arriba	
l’aprenentatge	cooperatiu	i	els	itineraris.	En	alguns	casos	entenen	bé	l’organització	
(aprenentatge	cooperatiu)	però	no	acaben	de	percebre	la	diferencia	dels	itineraris	
amb	els	projectes	
	
0a1	 "Me	 pareció	 novedoso,	 pero	 a	 la	 vez	 un	 poco	 raro	 para	 como	 yo	 estaba	
acostumbrada	a	este	tipo"	(1:36-1:40)	"Un	grupo	para	todo	el	año,	como	no	encajen,	
no	empastes	esto	va	a	ser	mortal,	(…)	luego	me	he	dado	cuenta	que	el	tiempo	va	a	
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favor	(2:47-2:52)	perquè	el	grup	encaixi.	El	treball	en	grup	no	és	una	experiència	
fàcil	"	
	

c.	Paper	de	les	famílies		
>	Alguns	pares	expressen	que	l’escola	ha	de	ser	un	complement	del	que	es	fa	a	casa	
i	que	les	famílies	han	d’informar-se	de	com	poden	ajudar	i	col·laborar	en	el	canvi	
que	es	produeix	a	l’escola.	
>	En	algun	centre	hi	ha	dubtes	de	que	famílies	de	mitjans	desafavorits	puguin	donar	
suport,	encara	que	observen	que	s’impliquen	en	ajudar	als	nens	a	buscar	materials	
per	projectes.	
>	 Altres	 centres	 observen	 que	 les	 famílies	 s’impliquen	 en	 com	 ajudar	 a	 buscar	
materials	als	alumnes	i	són	més	curioses	respecte	al	que	estan	treballant	els	seus	
fills.	
		
	
Centres	introducció	2016-2017	

	
a.	Informació	a	les	famílies	

>	Tots	els	 centres	han	coincidit	 en	 creure	que	era	molt	 important	 informar	a	 les	
famílies	constantment	sobre	el	projecte	SUMMEM	i	per	fer-ho	s'han	pres	diferents	
opcions.	La	que	tots	els	centres	han	utilitzat	han	estat	les	reunions	periòdiques	amb	
les	famílies,	ja	siguin	amb	caràcter	més	general	o	específic.	A	banda	de	les	reunions	
els	centres,	en	el	marc	d'allò	habitual	també	disposen	d'altres	espais	de	relació	amb	
les	 famílies	que	han	estat	aprofitats	per	a	 informar	 les	 famílies.	Van	aprofitar	 les	
tutories	per	veure	com	era	viscut	o	van	fer	ús	de	les	jornades	de	portes	obertes.	
>	Pel	que	fa	a	les	altres	opcions	per	informar	a	les	famílies,	gran	part	dels	centres	
han	deixat	entrar	a	les	famílies	a	fer	observacions	directes	del	desenvolupament	del	
projecte.	 “A	 les	 famílies	els	agrada	 i	valoren	molt	poder	entrar	a	l'aula	 i	que	se'ls	
mostri	el	que	els	seus	fills	fan	in	situ”	
>	 Una	 altra	 opció	 que	 ha	 estat	 la	 presa	 per	 bastants	 centres,	 ha	 estat	
l'enregistrament	 de	 vídeos	 que	 posteriorment	 han	 mostrat	 directament	 a	 les	
famílies.	En	alguns	centres	es	va	utilitzar	la	seva	web	per	a	aquesta	acció,	o	el	Google	
Classroom.	
>	 També	 s'ha	 fet	 ús	 dels	 recursos	 escrits	 com	 són	 tríptics	 o	 les	 comunicacions	
habituals.	 També	 s’ha	 fet	 ús	 d'una	 “bústia	 perquè	 les	 famílies	 poguessin	 opinar,	
presentar	dubtes,	propostes,	etc.”	i	una	enquesta	per	rebre	feedback.		
>	Alguns	centres	han	optat	també	per	accions	amb	un	caràcter	més	vivencial	com	és	
l'organització	 d'activitats	 cooperatives	 amb	 la	 finalitat	 de	 que	 les	 famílies	 ho	
“tastessin”.	 També	 s’ha	 demanat	 a	 les	 famílies	 la	 seva	 participació	 en	 activitats	
directament	vinculades	al	projecte	que	estaven	realitzant	els	seus	fills	i	filles.	
>	Finalment	a	un	centre	també	han	buscat	directament	la	complicitat	de	L'AMPA	qui	
també	fa	pinzellades	i	explicacions.	
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“Són	famílies	que	han	estudiat	d'una	manera	molt	diferent	a	la	que	s'està	proposant	
i	entendre-la	no	és	fàcil	i	"és	feina	nostra	que	ho	vagin	entenent	amb	les	reunions,	
amb	 el	 que	 hem	 fet	 avui	 fent-los	 entrar	 a	 les	 aules	 podent-los	 ensenyar	 el	 que	
realment	fan	els	nanos.	L'escola	hem	de	donar	molta	informació	a	les	famílies	això	
és	súper	important"	(33:10-33:28)		
	

b.	Dubtes	pors,	inseguretats	
>	Tant	els	mestres	com	l'equip	motor	coincideixen	en	assenyalar	que	a	les	famílies	
els	agrada	aquesta	nova	manera	de	treballar	i	creuen	que	serà	productiu.	Òbviament	
també	tenen	preguntes,	dubtes,	inseguretats	i	alguna	discrepància	però	en	general	
estan	força	contents.	
>	Els	principals	neguits	de	 les	 famílies	van	dirigits	als	nivells	d'aprenentatge,	 “en	
veure	que	hi	havia	menys	controls/exàmens,	deures	sí	que	va	saltar	una	mica	l'alarma,	
però	 sabent	 que	 feien	 projecte	 i	 contaven	 per	 nota	 es	 van	 relaxar”.	 El	 dubte	més	
important	i	compartit	entre	totes	les	famílies	de	totes	les	zones	i	a	totes	les	etapes	
educatives	és	el	nivell	que	els	estudiants	 tindran	quan	arribin	a	la	selectivitat	 i	si	
seran	 capaços	 de	 superar	 els	 reptes	 de	 futur.	 Aquest	 neguit	 és	 fruit,	 en	 part,	 de	
l'avaluació	del	projecte	i	del	que	s'hi	fa	no	està	massa	clar.	
"Arribaran	a	la	selectivitat	realment	preparats?"	(25:47-25:49)		
els	avaluaran	amb	la	selectivitat	que	és	un	examen	final	i	no	és	només	un	dubte	de	
pares,	sinó	també	un	dubte	a	nivell	docent,		
>	En	algun	centre	la	inquietud	es	si	el	fet	de	treure	hores	per	treballar	el	SUMMEM	
es	poden	estar	 traient	continguts	 i	si	al	 treure	alguns	continguts	no	està	perdent	
l’equilibri	entre	les	àrees	
>	Una	altra	de	les	principals	preocupacions	de	les	famílies	és	el	bon	funcionament	
dels	 equips.	Sobre	 tot	per	a	aquells	 infants	que	 tenen	un	alt	nivell	d'autonomia	 i	
acadèmic	i	estan	en	equips	que	hi	ha	infants	que	poden	dificultar	el	ritme	de	treball.	
>	En	alguns	centres	també	hi	ha	certa	preocupació	per	la	preparació	del	professorat	
per	dur	a	terme	aquesta	experiència,	si	s'avalua,	i	que	els	seus	fills	no	siguin	“conillets	
d'índies”.	
>	Finalment	també	les	franges	horàries	han	estat	motiu	de	discrepància	a	algunes	
zones.		
Ia8.	“Quan	se'ls	hi	va	exposar	aquesta	manera	de	treballar	van	tenir	dubtes,	però	en	
veure	tot	el	procés,	el	resultat	final	i	els	nens	en	acció	es	van	quedar	molt	sorpresos	
en	veure	com	els	nens	treballaven	en	equip	i	com	es	parlaven	les	coses	i	com	estava	
anant”	(24:23-24:40)		
	

c.	Paper	de	les	famílies	
>	Pel	que	fa	al	paper	de	les	famílies,	tant	els	centres	com	les	famílies	exposen	que	
calen	canvis	i	que	en	certa	manera	el	projecte	ha	estat	allò	que	els	ha	propiciat.	Per	
exemple	un	centre	afirma	que	aquest	projecte	ha	obert	les	portes	de	les	Pia,	que	fins	
al	moment	estaven	una	mica	tancades.	De	la	mateixa	manera	que	un	altre	afirma	que	
“les	 famílies	 estan	més	 involucrades	 ja	 que	 els	 alumnes	 demanen	 informació	 a	 les	
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famílies	de	coses	que	no	saben	i	tenen	curiositat	i	també	fan	activitats	que	exigeixen	la	
participació	de	les	famílies”.	
Alguns	centres	coincideixen	en	assenyalar,	a	més,	que	cal	un	canvi	de	mentalitat	per	
adaptar-se	al	què	pretén	el	projecte.	
III22	 “Quan	 s'incorporen	 a	 les	 famílies	 i	 se	 les	 conviden	 a	 veure	 el	 treball	 la	
mentalitat	 de	 les	 famílies	 també	 canvia	 i	 veuen	 que	 el	 seu	 fill	 també	 aprèn	 i	 es	
tranquil·litzen.	Per	l'escola	és	important	aquesta	participació	familiar	i	la	promouen	
no	només	obrint	el	centre	perquè	vegin	les	activitats,	sinó	també	implicant-los	en	
algunes	d'elles	no	només	a	casa,	sinó	dins	del	propi	centre.	Amb	això	també	hi	ha	les	
opinions	de	les	tutores	que	hi	ha	una	que	encara	comenta	que	no	cal	perquè	se	sent	
jutjada	o	criticada	en	el	seu	treball”.		
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7.	MILLORA	MÉS	IMPORTANT	QUE	S'HA	IDENTIFICAT	
	
Centres	pilot	2015-2017	
>	Canvis	significatius	en	la	iniciativa,	més	participació	i	més	atenció	per	part	dels	
alumnes.	
>	La	coordinació	del	professorat	i	la	confiança	tant	entre	professorat	com	entre	els	
alumnes.		
	
Centres	introducció	2016-2017	
>	Tots	els	centres	coincideixen	en	assenyalar	que	les	millores	més	importants	giren	
al	voltant	de:	 	

-	La	millora	del	coneixement	i	les	relacions.	 	
-	La	millora	en	la	competència	de	treball	en	equip	(responsabilitat,	autonomia,	

etc).	
-	L'increment	de	la	motivació	pels	aprenentatges.	
-	“Els	familiars	diuen	que	han	pogut	observar	que	els	alumnes	arriben	a	casa	i	es	

saben	millor	el	que	han	treballat”.	
-	Els	valors	necessaris	per	una	societat	millor.		
-	La	interacció	entre	cursos.		
-	El	treball	en	equip	també	entre	el	professorat.		

III21.	 “L'aprenentatge	 dels	 alumnes	 sense	 tenir	 la	 consciència	 de	 que	 estan	 fent	
assignatures	i	aprenen	molt	més.	El	compartir	també	ha	millorat	molt,	s'ajuden	molt	
uns	 entre	 els	 altres.	 La	 tranquil·litat	 que	 transmeten	 actualment	 els	 alumnes,	
treballen	més	 tranquils	se'ls	 veu	més	 feliços.	Han	adquirit	més	valors	 i	habilitats	
socials”.		
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8.	DIFICULTAT	MÉS	IMPORTANT	QUE	S'HA	IDENTIFICAT	
	
Centres	pilot	2015-2017	
	
>	Cadascú	dels	centres	i	col·lectius	apunten	a	dificultats	de	diferent	naturalesa	
>	Pel	que	fa	a	l’aprenentatge	cooperatiu	s’apunta	la	dificultat	per	crear	els	equips	i	
per	generar	una	cohesió	suficient	per	treballar	en	equip.	
>	Respecte	als	itineraris,	les	dificultats	per	incorporar	les	matemàtiques.	
>	La	dificultat	de	vegades	per	treballar	junts	professors	amb	diferents	recorreguts	i	
experiències.	
>	La	dificultat	comú	i	compartida	és	el	temps	que	porta	programar	els	itineraris	i	
coordinar	la	docència	els	diferents	professors	d’un	equip.	
	
Centres	introducció	2016-2017	
Els	centres	coincideixen	en	assenyalar	que	caldria	millorar:	 	
>	La	manca	de	temps	en	la	gestió	i	organització.		
>	L'avaluació.		
>	La	implicació	i	gestió	del	claustre.		
>	La	participació	de	l'alumnat	amb	NEE		
>	 	 “S'ajunta	 el	 projecte	 SUMMEM	 amb	 l'educació	 tradicional,	 són	 dos	 discursos	
diferents	i	que	no	acaben	de	congeniar	i	xoquen”.		
>	Els	recursos.		
>	L'aprenentatge	cooperatiu	a	Infantil.	 	
>	La	gestió	dels	equips	d'aprenentatge	cooperatiu.	
>	La	transmissió	de	les	funcions	de	l'equip	motor.		
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V.	ELS	ÀMBITS	DE	MILLORA	
	
I.	La	gestió	del	canvi:	els	equips	pilot,	equips	motors	i	l’equip	directiu	

- Disposar	de	més	temps	per	 coordinar	y	planificar	el	 SUMMEM.	Falta	molt	
temps	per	poder	programar	els	IA,	per	poder	reflexionar	amb	els	companys	
sobre	el	que	ens	està	passant	i	per	anar	interioritzant	la	nova	metodologia	ja	
que	suposa	un	canvi	estructural	important	en	la	nostra	pràctica	i	no	tothom	
l’està	incorporant	de	la	mateixa	manera	

- Definir	millar	les	tasques	dels	diferents	equips	(Motor,	Pilot,	coordinació	del	
Treball	Cooperatiu).	

- 	
II.	.	La	distribució	del	temps	i	l’organització.	

- Es	vetlli	per	a	que	sempre	hi	hagi	dues	persones	a	l’aula	mentre	es	fan	IA.		
- Cada	 centre	 organitza	 els	 temps	 i	 els	 espais,	 segons	 la	 seva	 organització	

interna	 .	 Diversificació	 en	 la	 seva	 aplicació.	 Podria	 consensuar-se	 algun	
model-tipus	?	

- Millorar	la	coordinació	per	generar	més	confiança	entre	l’equip.	
- Es	 podrien	 unificar	 criteris	 en	 l’organització	 de	 les	 franges	 SUMMEM?	 Es	

podria	fer	una	llista	o	un	prototip	d’aula	SUMMEM??	Pensar	en	el	FLEXIBLE	
SEATING	

- Preveure	com	es	gestionen	els	recursos	de	l’escola	ja	que	quants	més	cursos	
entren	en	aquesta	metodologia	més	es	 troben	 les	mancances	 (ordinadors,	
espais	grans	per	treballar,	…)	

- 	
	
III.	Les	activitats	d’ensenyament-aprenentatge		
							III.1	l’aprenentatge	cooperatiu	

- Potser	 valdria	 la	 pena	 unificar	 càrrecs	 i	 adaptar-los	 segons	 les	 etapes	
educatives.	 probablement	 a	 infantil	 caldrà	 menys	 càrrecs	 que	 a	 etapes	
posteriors.	 Ho	 comento	 perquè	 potser	 seria	 una	 manera	 d’assentar	 les	
funcions	de	cada	un	d’ells.	

- Disposar	d’alguna	eina	que	permeti	quantificar	 les	activitats	 i/o	àrees	que	
utilitzen	 activitats	 d’aprenentatge	 cooperatiu	 a	 les	 seves	 programacions.	
Aquesta	quantificació	podria	ser	anual	per	veure	l’evolució	al	llarg	del	temps.	

- El	 gran	 canvi	 a	 l’hora	 d’encarar	 els	 aprenentatges	 i	 les	 competències	 de	
comunicació.	Enfocar	 com	podem	aprofitar	el	canvi	 relacional	 i	 emocional	
dels	alumnes	per	fomentar	l’aprenentatge	de	continguts.	

- Potser	caldria	enfocar	un	treball	de	cohesió	de	grups	més	orientat	al	treball.	
És	a	dir	aconseguir	dinàmiques	de	cohesió	que	fomenti	l’assoliment	de	reptes	
on	tothom	sigui	important.	

- Formació	generalitzada	per	a	tot	el	claustre	
- Treballar	millor	la	gestió	dels	conflictes	de	grup,	especialment	en	el	procés	

de	la	seva	formació.	
	
					III.2	els	itineraris	d’aprenentatge	
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- Intercanvi	 d’itineraris	 entre	 centres.	 Aquest	 intercanvi	 podria	 anar	
acompanyat	d’una	sessió	de	presentació	d’un	dels	docents	que	hagi	“creat”	
l’itinerari	cap	als	docents	que	l’hagin	de	dur	a	terme	per	primera	vegada.		

- Cal	continuar	amb	l’intercanvi	d’experiències	entres	els	diferents	equips	de	
mestres	i	promoure	més	l’intercanvi	de	coneixements	entre	 iguals	(equips	
pilots	i	equips	motors	de	les	diferents	escoles)	

- En	relació	amb	les	famílies:	Es	podria	donar	als	pares	pautes	de	com	ajudar	
als	seus	fills	en	les	activitats	SUMMEM	i	que	aquesta	ajuda	segueixi	la	mateixa	
línia	que	tot	el	projecte?	Aquesta	“formació”	podria	ser	posterior	a	la	sessió	
d’informació	del	propi	projecte.	

- La	gestió	de	temps,	espais	i	material	per	treballar	IA,	és	un	punt	fonamental	
de	cara	a	la	millora	del	rendiment,	no	pel	que	fa	a	resultats,	sinó	a	les	eines	i	
entorns	favorables	al	treball.	

- Caldria	unificar	criteris	respecte	a	com	han	de	ser	els	IA	ja	que	hi	ha	molta	
diversitat.	

- 	
IV	.	L’aprenentatge,	els	resultats	i	les	qualificacions	dels	alumne	
						IV	.1	l’aprenentatge	cooperatiu	

- Es	 podria	 tenir	 algun	model	més	 estandarditzat	 per	 a	 	 fer	 arribar	 	 a	 les	
famílies,	i	que	a	part	de	conèixer	els	beneficis	de	l’aprenentatge	cooperatiu	
vegin	que	hi	ha	una	base	sòlida	darrera	

- És	important	disposar	de	temps	especialment	pactar	i	avaluar	el	Pla		d’Equip		
i	els	compromisos	personals	i	a	vegades	no	hi	ha	el	temps	suficient	com	per	
fer-ho	bé;	costa	a	tothom.	

- 	
						IV.2	els	itineraris	d’aprenentatge	

- Avançar	en	la	millora	de	l’avaluació	dels	aprenentatges	dels	alumnes	en	un	
IA,	ja	que		s’ha	de	fer	d’una	manera	simplificada	ja	que	si	no	és	així	costa	molt	
de	 fer-ho.	 Cal	 analitzar	 com	 es	 concilia	 l’avaluació	 dels	 continguts	 amb	 el	
treball	en	les	àrees	i	en	els	IA		

- Aprofundir	en	el	treball	de	cohesió	del	grup-classe,	en	la	presa	de	consciència	
dels	avantatges	d’aquesta	modalitat	de	treball	

	
V.	Visió	de	les	famílies	respecte	al	projecte	SUMMEM		

- Caldrà	afrontar	la	qüestió	de	les	qualificacions,	i	resultats	acadèmics	perquè	
preocupa	a	les	famílies.	

	
VI.	Altres	millores	a	desenvolupar	

- Tots	els	mestres	que	han	aplicat	el	Summem	a	 les	aules	s’han	“llençat	a	 la	
piscina”	es	pot	percebre	que	hi	ha	dubtes	sobre	si	“s’està	fent	bé	o	no”	i	de	
tant	 en	 tant	 es	 troba	 a	 faltar	 una	 supervisió	 per	 part	 dels	 experts,	 per	
aprofitar	ara	que	s’està	aprenent.	
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- En	general,	millorar	el	fet	de	tenir	més		temps,	més	recursos	i	materials	i	la	
necessitat	 d’aprofundir	 en	 el	 treball	 en	 equip	 apareixen	 com	 a	 qüestions	
transversals	i	indispensables.	
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VI.	ORIENTACIONS	PEL		“Primer	Pla		de	Millora	de	Centre”			
	
Una	de	 les	 finalitats	prioritàries	del	Primer	Informe	Aprenem	del	Summem,	és	 la	
d’oferir	 una	 referència	 per	 anar	 “aprenent	 del	 Summem”	 i	 millorar	 el	
desenvolupament	de	la	innovació.	
Aquest	 Primer	 Informe,	 ofereix	 una	 visió	 de	 la	 situació	 actual	 del	 conjunt	 de	 les	
escoles,	 tractant	de	mostrar	 les	 fites	assolides	 fins	ara,	 les	dificultats	que	 s’estan	
trobant	i	també	algunes	millores	en	las	que	cal	avançar.	
La	recerca	no	vol	només	donar	elements	de	la	situació	actual	i	marcar	els	camins	a	
continuar;	 i	 encara	menys	 proposar	 una	 avaluació	 externa	 que	 no	 contribueix	 al	
sentiment	de	capacitació	del	centres	i	a	la	seva.	motivació.	L’informe	té	per	objectiu	
donar	un	referent	proper	i	un	llenguatge	compartit,	(perquè	es	un	informe	fet	amb	
les	aportacions	de	tot	un	conjunt	de	centres	que	comparteixes	unes	finalitats)	per	
tal	que	cada	centre	pugui	situar	el	seu	procés	d’innovació	i	al	mateix	temps	pugui	
identificar	aquelles	millores	cap	a	on	ha	d’avançar.	
El	procés	d’elaboració	del	Primer	Informe	de	Millora	es	realitza	a	partir	de	la	lectura	
del	Primer	Informe	Aprenem	del	Summem	i	tindria	quatre	fases:	

-							Una	primera	d’identificació	de	la	situació	actual	del	centre	i	de	formulació	
de	propostes	de	millora.	Es	tractaria	de	definir	en	cada	dimensió	del	informe	las	
dues	 característiques	 que	 millor	 defineixen	 la	 situació	 del	 centre	 de	 les	 que	
apareixen	al	Informe	y	les	dues	millores	prioritàries	de	cada	dimensió	,	para	la	
qual	osa	el	logros	i	les	propostes	que	s’han	fet	en	altres	centres	.	

Aquesta	tasca	es	podria	realitzar	amb	diferents	equips	docents	o	grups	en	diferents	
etapes	del	desenvolupament	del	Summem	

-							Una	segona	de	planificació	de	les	tasques	a	desenvolupar	per	avançar	en	la	
línia	de	les	3	millores	prioritàries	de	centre,	identificant	responsables	de	liderar	
cada	millora,	tasques	del	responsable	y	dels	professors	y	tasques	i	calendari	de	
treball	conjunt	a	realitzar.	
-							Una	tercera	fase	de	desenvolupament	del	Pla	de	Millora,	amb	el	seguiment	
que	s’acordi	en	la	identificació	de	la	situació	inicial	.	
-								Una	quarta	fase	d’avaluació	del	primer	Pla	de	Millora	que	ha	de	coincidir	
amb	el	Segon	Informe	del	Projecte	Aprenem	del	SUMMEM	i	per	elaborar	el	segon	
Pla	de	Millora	
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	CENTRE:																																																			PRIMER	PROJECTE	DE	MILLORA					2018																																																	
I.									Formació	i	tasques	dels	equips	pilot,	equips	motors	i	l’equip	directiu	

>		Situació	actual	
-	

									 						-	
>		Millores	de	centre	

-	
-	

>			Millora	institucional	
-	
		

II.									La	distribució	del	temps	i	l’organització.	
>		Situació	actual	

-	
									 						-	

>		Millores	de	centre	
-	
-	

>			Millora	institucional	
-	

		
	III.									Les	activitats	d’ensenyament-aprenentatge	
		 a.	 l’aprenentatge	cooperatiu	

>		Situació	actual	
-	

									 						-	
>		Millores	de	centre	

-	
-	

>			Millora	institucional	
-	

	
b.	 els	itineraris	d’aprenentatge	
>		Situació	actual	

-	
									 						-	

>		Millores	de	centre	
-	
-	

>			Millora	institucional	
-	
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	IV.									L’aprenentatge,	els	resultats	i	les	qualificacions	dels	alumnes	
	 a.	 l’aprenentatge	cooperatiu	

>		Situació	actual	
-	

									 						-	
>		Millores	de	centre	

-	
-	

>			Millora	institucional	
-	

	
b.	 els	itineraris	d’aprenentatge	
>		Situació	actual	

-	
									 						-	

>		Millores	de	centre	
-	
-	

>			Millora	institucional	
-	
	

V.									Relació	amb	les	famílies	
>		Situació	actual	

-	
									 						-	

>		Millores	de	centre	
-	
-	

>			Millora	institucional	
-	

	
VI.									Altres	
	
MILLORES	PRIORITARIES	DE	CENTRE	

>		
>		
>		

MILLORA	PRIORITARIA	INSTITUCIó	
	


