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Una aproximació a l'àrea de coneixement del 
medi natural, social i cultural des de la perspectiva 
de identitat i diversitat
Introducció

L'actual procés de globalització de la societat ha implicat, entre d'altres coses, l'arribada de forts 
corrents migratoris i la presència d'alumnes d'arreu del món a les escoles catalanes, en especial 
a les comarques de Girona. Internet ha obert un munt de possibilitats al coneixement de qualsevol 
lloc del món i a la comunicació entre les persones. La nova societat ha apostat per l'educació 
en la complexitat, remarcant les dimensions ètiques del coneixement i la necessitat d'una formació 
més oberta i flexible (es parla “d'ensenyar a aprendre” als estudiants), més centrada en l'estudiant 
i el seu aprenentatge. Podríem seguir perquè els canvis són molts i ben substancials però no és 
el cas, només volíem situar mínimament  el nostre punt de partida.

Aquesta nova situació, que sembla que pot conduir a la universalitat, a l'autonomia dels infants, 
a una ciutadania global, a un major treball d'experimentació, ha coincidit amb un retrocés de la 
tradició de l'estudi del medi, detectat des de la implantació de la LOGSE, que comporta un retorn 
als continguts més disciplinaris i a pràctiques didàctiques més llibresques per part de molt 
professorat. En aquest context, de retorn ”al de sempre”, el reconeixement de la diversitat pot 
ser vist com l'estigmatització del diferent, l'obertura a l'altre  pot comportar un enfortiment de 
les cultures locals amb els conseqüents enfrontaments no desitjats i la diversitat de les fonts 
tradicionals d'identitat (família, treball, nació) poden ser ignorades per evitar situacions conflictives.

A nivell local, la necessitat de donar resposta a la nova situació ha estat compartida des de les 
instàncies universitàries i pels mestres i les mestres que segueixen tenint com a referent educatiu 
la tradició d'estudi del medi però que intueixen que ha de canviar. Fruit d'aquest neguit comú 
és l'inici d'un treball de revisió de l'àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural de 
l'Educació Infantil i Primària, realitzat conjuntament entre professors universitaris... [llegir més]
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Específiques, Dr. Alfons Romero, professor del Departament d'Empresa, i Dra. Montserrat Oller, professora del Departament de 
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SECCIÓ PARLEM DE... 
 
Una aproximació a l’ àrea de coneixement del medi natural, social i cultural des 
de la perspectiva de identitat i diversitat. 
 
Dra. Roser Batllori, Dr. Lluís del Carmen, Margarida Falgás i Dr. Joan de la 
Creu Godoy, professors del Departament de Didàctiques Específiques, Dr. Alfons 
Romero, professor del Departament d’Empresa, i Dra. Montserrat Oller, 
professora del Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les 
Ciències Socials (UAB). 
 
 
1. Introducció 
 
L’actual procés de globalització de la societat ha implicat, entre d’altres coses, l’arribada 
de forts corrents migratoris i la presència d’alumnes d’arreu del món a les escoles 
catalanes, en especial a les comarques de Girona. Internet ha obert un munt de possibilitats 
al coneixement de qualsevol lloc del món i a la comunicació entre les persones. La nova 
societat ha apostat per l’educació en la complexitat, remarcant les dimensions ètiques del 
coneixement i la necessitat d’una formació més oberta i flexible (es parla “d’ensenyar a 
aprendre” als estudiants), més centrada en l’estudiant i el seu aprenentatge. Podríem 
seguir perquè els canvis són molts i ben substancials però no és el cas, només volíem 
situar mínimament  el nostre punt de partida. 


 Aquesta nova situació, que sembla que pot conduir a la universalitat, a l’autonomia dels 
infants, a una ciutadania global, a un major treball d’experimentació, ha coincidit amb un 
retrocés de la tradició de l’estudi del medi, detectat des de la implantació de la LOGSE, 
que comporta un retorn als continguts més disciplinaris i a pràctiques didàctiques més 
llibresques per part de molt professorat. En aquest context, de retorn ”al de sempre”, el 
reconeixement de la diversitat pot ser vist com l’estigmatització del diferent, l’obertura a 
l’altre  pot comportar un enfortiment de les cultures locals amb els conseqüents 
enfrontaments no desitjats i la diversitat de les fonts tradicionals d’identitat (família, treball, 
nació) poden ser ignorades per evitar situacions conflictives. 
 
A nivell local, la necessitat de donar resposta a la nova situació ha estat compartida des de 
les instàncies universitàries i pels mestres i les mestres que segueixen tenint com a referent 
educatiu la tradició d’estudi del medi però que intueixen que ha de canviar. Fruit d’aquest 
neguit comú és l’inici d’un treball de revisió de l’àrea de Coneixement del medi natural, 
social i cultural de l’Educació Infantil i Primària, realitzat conjuntament entre professors 
universitaris formadors de mestres, mestres i responsables de CRP1 .  
 
El que s’exposa a continuació és una primera i breu aproximació a la part teòrica de la 
revisió de la tradició de l’estudi del medi que justifica la proposta d’innovació que 
realitzem i l’experimentació del primer any.  
 


                                                
1 El grup de recerca i innovació va sorgir a partir d’una demanda del CRP del Gironès i amb el propòsit de 
revisar els materials de coneixement del medi elaborats vint anys enrere. El treball ha comptat amb un ajut 
ARIE 2004 de l’Agència de Gestió i Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 
Mestres  participants: Josep Cullell i Purificación Molina del CRP del Gironès i Carme Hereu del CRP 
Selva I, Jordi Bassa del CEIP Bordils (Bordils, Gironès), Pilar de Bolós del CEIP Carme Auguet (Girona), 
Xavier Donat i Joan Juventeny del CEIP Agustí Gifre (Sant Gregori, Gironès), Núria Guitart i Rosa 
Grabalosa del CEIP Les Guilleries (Sant Hilari de Sacalm, La Selva) i Ma del Coral Colprim del CEIP 
Santa Margarida (Quart, Gironès).  
 







2. Diversitat i Educació 


De les conseqüències de la globalització sobre l’educació, ens interessa aturar-nos 
especialment en dos canvis que el nostre projecte pretén interconnectar: la necessitat de 
canviar els currículums i l’augment de la diversitat. 
 
La diversitat, que veiem en el món actual, no és un fenomen nou sinó que ha existit 
sempre. El que ha anat canviant són les respostes que al llarg de la història s’han utilitzat 
per fer front al repte de la diversitat cultural. Així, tant des de les ciències socials, com des 
de les pròpies institucions polítiques s’han plantejat models per tractar el “problema de 
l’heterogeneïtat”. Ens interessen  les propostes  més recents del multiculturalisme i 
l’interculturalisme. 
 
El multiculturalisme parteix de la idea que la diversitat cultural és positiva perquè 
enriqueix. Es tracta de respectar aquesta diversitat, en el sentit de celebrar-la i d’aprofitar-
la. És una proposta de suma i no de resta: totes les expressions culturals, ètniques, 
religioses i polítiques han de ser presents en la comunitat sociopolítica  per desenvolupar-
se lliurement. El pluralisme cultural es basa en dos principis: el principi de la igualtat o de 
no discriminació i el principi de diferència o respecte i acceptació de l’altre. 


L’interculturalisme posa l’èmfasi en el terreny de la interacció entre els actors o cultures i 
completa els buits que deixa el multiculturalisme. Si el multiculturalisme accentuava la 
identitat de cada cultura (i això implica el reconeixement de les diferències), la perspectiva 
intercultural busca les convergències sobre les quals establir vincles i punts en comú. 
L’interculturalisme posa l’accent en l’aprenentatge mutu, la cooperació i l’intercanvi. Així, 
el multiculturalisme sembla conformar-se amb la coexistència, mentre que 
l’interculturalisme cerca la convivència.  
 
D’entre totes les dimensions de la diversitat volem reflexionar sobre les que tracta i són 
objecte d’estudi en el nostre projecte: el debat entre l’universalisme i el particularisme, el 
debat sobre la identitat i el debat sobre la ciutadania. 
 
 
Universalisme/Particularisme 
Un dels grans debats que s’ha produït històricament en el si de l’antropologia ha estat el 
de l’universalisme enfront del particularisme. Avui es reconeix que les perspectives 
aparentment oposades que enfronten la cultura amb les cultures són en realitat 
complementàries (Beltrán, 2003). Així el fet que tots els éssers humans comparteixen una 
sèrie de característiques comunes que són universals i els distingeixen de les altres 
espècies d’animals (capacitat de comunicació simbòlica, transmissió de coneixements 
d’una generació a l’altra, de valorar, adaptar-se al medi que els envolta i transformar-lo, 
etc...), conviu amb el fet que el contingut, la manera d’articular tot això és variable i 
produeix conjunts discrets particulars de grups humans que comparteixen formes 
específiques d’adaptar-se al món (cultures particulars).  
 
Des de la nostra perspectiva, universalisme i particularisme es donen la mà, són les dues 
cares d’una mateixa moneda. Unitat i diversitat, homogeneïtat i heterogeneïtat com a 
fenòmens no excloents. L’actual procés de globalització permet precisament destacar 
aquests dos processos simultanis: els elements autòctons i locals acompanyats d’elements 
culturals comuns a tots i totes.  
 
Però quan parlem de diversitat cultural no només ho fem comparant cultures. Les cultures 
també son heterogènies internament (diversitat intracultural: subcultures). Aquest procés 
de gran diversitat cultural es veu reforçat pel procés de globalització, que situa la diversitat 
cultural dins d’un nou eix: global-local. La idea d’una cultura global es reforça amb el 
procés de globalització, tot i que la realitat demostra que (malgrat que el món està cada 
vegada més interconnectat), les diferències culturals no desapareixen. 


 







 
Identitat 
Pel que fa a les identitats, els individus donem en cada època històrica preeminència a unes 
fonts d’identitat en detriment d’unes altres. La continuïtat en el temps i la diferenciació 
respecte dels altres són els criteris definitius de la identitat. Si el segle XX va implicar la 
preeminència de la identitat de classe sobre la resta, avui sembla (tot i l’existència i 
importància de les classes socials) que els individus se senten més identificats amb la 
nació, els símbols, cultura local, l’edat, el consum, l’orientació sexual, el gènere, etc. Per la 
població immigrada la identitat cultural pren una importància especial: “A les societats 
contemporànies la importància de la pertinença a la nació sembla que s’ha instituït com la 
principal font d’identitat i una de les fonts més significatives de la identitat individual ” 
(Guibernau, M., 2003: 130) 
 
En la mateixa línia, Bauman (2001) considera que allò que caracteritza primordialment la 
globalització és la mobilitat i la llibertat de moviment, que s’han convertit en el valor 
dominant i l’eix estratificador de les nostres societats. Que la mobilitat és un eix 
estratificador vol dir que la llibertat de moviment es distribueix d’una manera desigual 
entre els diferents individus i grups socials. Així, en contra dels plantejaments 
predominants sobre la unitat dels efectes de la globalització, Bauman considera que 
aquests efectes són radicalment diferents per als diferents grups socials. Aquesta nova 
desigualtat s’ha de veure també reflectida en els processos identitaris de les persones. 
 
En la nostra visió la identitat pren una dimensió cultural i una dimensió econòmico-social 
per designar la desigualtat.  Com a dimensió cultural voldríem aconseguir que els infants 
vagin construint una pluriidentitat que reculli els diferents elements identificadors des dels 
més personals, als més polítics i socials. 
 
Ciutadania 
Un dels debats actuals al voltant de la ciutadania es dóna entre els partidaris de la política 
de l’universalisme i els de la política de la diferència. La política de l’universalisme 
emfasitza que tots els ciutadans tenen la mateixa dignitat, de manera que s’haurien 
d’atorgar els mateixos drets a tots els ciutadans per evitar distincions entre ciutadans de 
primera i ciutadans de segona (la discussió es troba en si es tracta només de drets civils i 
de vot o cal també tenir en compte l’esfera socioeconòmica).  
 
En contrast amb la política de l’universalisme, Taylor (1994) defensa el que anomena 
política de la diferència. La política de la diferència també té una base universalista, però 
posa un èmfasi especial en la identitat. Aquí, el reconeixement significa alguna cosa més 
que la igualtat de drets. El que es demana és el reconeixement de la identitat específica de 
cada individu o grup, d’allò que els fa diferents dels altres. Segons Taylor, el que 
caracteritza la política de la diferència és que precisament aquesta especificitat ha estat 
ignorada i sovint assimilada a una identitat dominant o majoritària. La base de la política de 
la diferència està constituïda pel potencial de cada individu, grup i cultura per a definir i 
formar la pròpia cultura (Guibernau, 2003:142). 
 
Aquest debat està plenament vinculat amb la renovació actual del concepte de ciutadania. El 
concepte clàssic de ciutadania es basava en la condició que tots els ciutadans tenen els 
mateixos drets i han de complir les mateixes obligacions i obeir les mateixes lleis. Els 
teòrics de la nova ciutadania critiquen aquesta noció “clàssica” (Meehan, E., 1993) en 
considerar que la participació econòmica i social ha esdevingut clau en la societat actual, de 
manera que la veritable pertinença a la col·lectivitat es defineix per l’activitat econòmica i 
no per la participació política.  Meehan conclou que el lligam entre l’estat nació i la 
ciutadania, que té un caràcter històric, no és necessari i que la ciutadania s’ha d’alliberar 
d’aquest lligam. Es tracta, en definitiva, d’estendre el concepte per evitar exclusions, de 
vincular la ciutadania a la condició de persona més que a la de ciutadà nacional. 
 
Des del nou enfocament del concepte de ciutadania, que fem nostre, ser ciutadà i l’exercici 
de la ciutadania es fonamenta en la igualtat de totes les persones i suposa educar en el 







sentit de promoure xarxes de relació entre les persones, les institucions, basades en la 
llibertat, la responsabilitat i els drets; promoure la pertinença a una comunitat en la qual es 
pugui exercir el debat públic, la capacitat d’intervenir i d’escollir, impulsar la participació 
política a partir d’un coneixement del poder, les maneres com aquest s’organitza, es 
designa, s’exerceix i es controla. 
 


3. La tradició de l’estudi del medi 


El coneixement del medi té una llarga tradició en el pensament pedagògic i didàctic del S. 
XX, des de Dewey i Decroly fins a les últimes propostes curriculars dels anys 80 el 
coneixement del medi ha estat l’àmbit en què s’han produït moltes de les aportacions 
innovadores en didàctica de les ciències naturals i les ciències socials. Els canvis de la 
societat actual i les noves perspectives científiques i didàctiques justifiquen una revisió.  


Revisió del concepte de medi  
Des de la perspectiva didàctica,  tradicionalment  s’ha entès per medi el conjunt dels 
elements naturals, socials i culturals que configuren una societat en relació al territori que 
ocupa. La construcció del medi és una relació bidireccional, en la qual les persones i les 
societats interactuen amb l’espai de manera que el medi actua com a context o escenari, 
com a lloc d’activitat  i de creació de significats a l’hora que es van creant el medi (Pagès, 
1985, del Carmen, 1993). 
 
La construcció del medi és real, té unes dimensions objectives però és, sobretot, un àmbit 
d’experiència, el context on les actuacions tenen lloc i significat. En aquest sentit és un 
concepte dinàmic, de límits poc definits, que varia segons el problema que es consideri i 
que canvia en el temps i presenta característiques pròpies per a cada individu i cada grup 
social (Benejam, 1994)  
 
El medi és també imaginari, té unes dimensions subjectives. Aquestes  últimes dimensions 
són les que configuren la identitat personal i col·lectiva (Batllori, 1994, Vilarrasa, 2002). El 
medi és present en forma de territori i de paisatge però també en forma de les diferents 
unitats polítiques o administratives en que està dividit i, cada vegada més, com espai 
planetari. 
 
En les societats industrials l’espai i el temps eren “experienciables”. Les decisions que 
afectaven el medi eren preses per institucions locals, regionals  i estatals fàcilment 
identificables. El medi tenia una dimensió local. La realitat podia ser estudiada en 
compartiments que tenien un significat i així s’ha fet durant molts anys. Però aquesta 
perspectiva local ha canviat completament amb la globalització de l’economia i la difusió 
de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. En la societat actual  la 
dimensió espai-temps es converteix en una mena de calidoscopi, en el qual tot passa aquí i 
ara, i es crea una vertadera confusió en la percepció de les coordenades bàsiques de 
l’orientació espacio-temporal. Aquesta desorientació també afecta a la presa de decisions. 
En el moment en què la producció és dominada per les multinacionals és difícil identificar 
on es prenen les decisions econòmiques i saber quin poder tenen les institucions polítiques 
sobre els territoris locals.  
 
En les seves dimensions objectivables, el medi local ja no és explicable i comprensible per 
ell mateix, només pot ser entès des del sistema món.  Com bé exposen geògrafs que s’han 
replantejat els estudis regionals, el medi local no és tancat en ell mateix, ni és autònom sinó 
que depèn d’una combinació de decisions locals i globals que interaccionen. La regió és 
vista com una construcció on es combinen les condicions geogràfiques concretes i les 
condicions econòmiques mundials. Massey (1990) s’imagina que el lloc està configurat 
pels  “estrat” d’inversió i innovació que l’han afectat històricament un territori.    
. 







Altres geògrafs expliquen com la resposta social a la globalització econòmica es dóna a 
diverses escales, mundial, estatal i local i que depèn en gran mesura de les formes dels 
governs i de la capacitat de mobilització social de cada lloc. Per aquests autors local i 
global no són categories antagòniques sinó que ambdues són imprescindibles per a 
comprendre la complexitat que es dóna en l’entorn proper i que forma part de la vida dels 
estudiants. Així doncs, des d’una perspectiva didàctica, allò local i allò global, el que està a 
prop i el que està lluny, són dues cares d’una mateixa moneda que s’han de combinar per 
poder comprendre els llocs en totes les seves dimensions.  
 
En aquesta situació, l’elecció de l’escala d’anàlisi, la combinació d’escales encara té un 
paper més important en l’estudi del medi. L’escala gran dels mapes topogràfics del medi 
viscut ens dóna els detalls del lloc, els mapes del món ens aporten les línies mestres de 
l’estudi, els mapes d’escales mitjanes (estatals, autonòmics) expliquen les decisions 
estatals, la combinació de les tres escales proporciona la visió completa de la realitat. 
 
Una perspectiva global-local de l’estudi del medi xoca amb la tradició d’estudi basada en 
l’ampliació dels cercles espacials i enganyosament justificada en les teories de Piaget. 
Efectivament en l’estudi tradicional del medi es partia d’una confusió entre espai percebut 
i la racionalització de l’espai i de la visió que els estudiants tenen tots la mateixa 
experiència. Aquesta idea portava  una simplificació en la qual a prop volia dir conegut i 
llunyà desconegut. Aquestes idees han estat rebatudes en els últims vint-i-cinc anys des de 
la geografia, la psicologia social i contrastada amb estudis d’aula. 
 


4. Concreció de la proposta d’innovació 


Per a la concreció de la proposta hem recollit la tradició experimentalista i d’educació per a 
la democràcia i l’hem actualitzat a partir d’altres propostes didàctiques, orientades a donar 
més pes als aspectes conceptuals i a la creació d’un discurs propi per part dels alumnes. 
La nostra proposta voldria una adaptació a la perspectiva socioconstructivista de 
l’ensenyament aprenentatge i una aproximació a les recomanacions que fan els informe 
DELORS (1996) i MORIN (2000) d’UNESCO per a l’educació del segle XX. La 
proposta es concreta en:   
 
� L’estudi del medi és una de les vies de l’adquisició de la identitat i d’iniciació a 


pràctiques de ciutadania. Entenem que cal treballar l’acceptació de la diversitat 
cultural i de la diversitat de punts de vista. Aquesta pot aportar  a l’hora  la unitat que 
representa ser un ésser humà, que viu en una societat d’acollida i en un lloc concret. 
Per aquest motiu introduïm els conceptes clau d’unitat/diversitat com a noció de base 
(concepte clau) per l’estudi i comprensió.  


 
� El medi s’estudia en totes les seves dimensions. Seguint les recomanacions d’alguns 


experts com Morin, entenem que la nova ètica de la ciutadania implica el 
reconeixement de les tres dimensions, la natural, la individual i la social de les persones 
i plantegem un estudi del medi interdisciplinari entre les ciències naturals, les ciències 
socials, la llengua i les arts.  


 
� L’experimentació i vivència va més enllà de l’observació del medi proper. Entenem 


que l’experimentació del medi en la societat de la informació inclou l’ús de les noves 
tecnologies com a eina d’aprenentatge i de comunicació. Sense deixar de banda 
l’observació i l’ús de la llengua oral i escrita com a vehicle de comunicació i 
aprenentatge introduïm l’ús de la càmera fotogràfica i de filmar i  l’ús d’internet.  


 
� Racionalització i conceptualització de l’experiència a través del treball de les 


competències lingüístiques pròpies de l’educació primària: la descripció, explicació i 
l’inici a l’argumentació.  


 







� Una priorització la interacció i el diàleg com a camí per a la construcció de significats 
compartits i els desenvolupament d’habilitats socials, emocionals i d’intercanvis 
d’experiències culturals diverses. Per aquest motiu proposem que el treball es realitzi 
en petit grup, mixtes, multiculturals i heterogeni (divers) en els nivells de coneixement.  


 
� Una selecció de continguts basada en aspectes de la vida quotidiana o en problemes 


socials que siguin reconeguts com a tal pels nens i nenes de primària i 
l’exemplificació en l’espai local i en els llocs d’origen de les famílies immigrades 


 
� L’estudi dels espais relacionant els aspectes naturals, socials i culturals, tenint en 


compte la combinació d’escales i la comparació entre espais per tal d’introduir les 
perspectives mundials de les problemàtiques i el treball dels llocs d’origen dels nens i 
nenes. 


 
 
Elaboració d’unitats didàctiques 
Partint d’aquests criteris es van donar orientacions per elaborar unitats didàctiques. Al 
primer any la unitat seleccionada pels mestres ha estat “Tots som de molts llocs” i s’ha 
desestimat “Com és el meu país d’origen” que hauria permès un treball més  
interdisciplinari. 
 


5. Metodologia de treball 
La finalitat del treball és la promoció d’innovacions didàctiques fonamentades i 
contextualitzades, basades en els enunciats anteriors amb la intenció de promoure unes 
experiències que provoquin la modificació conscient  i autònoma de les pràctiques i de les 
estructures organitzaves i de les percepcions dels docents i dels alumnes sobre els seus 
rols i responsabilitats, segons defineix Pérez Gómez (1999) 
 
Situant-nos en un enfocament sociocrític hem escollit la recerca-acció col·laborativa com a 
metodologia de treball utilitzada es basa en (MCKERNAN, 1999). Des d’aquesta 
perspectiva, tant els professors universitaris, com els mestres dels centres de recursos i 
escoles que hi participen treballen aportant les seves experiències i coneixements des de 
diferents perspectives complementàries, que permeten una millor fonamentació i validació 
de les innovacions que es duen a terme.  
 
El pla general de funcionament s’ha articulat seguint el cicle bàsic de la recerca-acció: 1) 
Delimitació del problema,  en aquest cas la renovació de l’estudi del medi des de la 
perspectiva de la diversitat per construir una unitat d’identificació col·lectiva; 2) Discussió 
i assumpció dels marcs teòrics i elaboració argumentada de propostes d’actuació, en 
aquest cas elaboració per part de cada escola d’unitats didàctiques relatives al tema 
proposat; 3) Experimentació de la proposta a les escoles participants; 4) Anàlisi i reflexió 
sobre la experimentació en sessions conjuntes, especialment riques en intercanvis; 5) 
Plantejament de noves qüestions i actuacions.  
 
Com en molts processos d’innovació la intenció era anar més enllà de produir canvis de en 
l’actuació, incidir en el pensament i l’acció del professorat plantejant també la repercussió 
institucional del treball. Com ja exposarem en el seguiment i valoració, alguns mestres ja 
varen proposar actuacions a nivell de centre mentre durava el procés encara que la major 
part s’ho proposaven per al curs següent. També alguns professors de la universitat varen 
treballar  a les seves  aules continguts i pràctiques relacionades amb el projecte de manera 
que es pot afirmar que s’estableix un veritable procés d’investigació- acció. 
 
Recollida de dades 
 







Des la perspectiva d’investigació, la nostra ha estat una recerca emergent basada en la 
metodologia de la investigació acció. Per aquest motiu els instruments de recollida de 
dades es van anar establint conforme s’anava treballant sobre dos aspectes considerats 
bàsics: a) El funcionament del propi grup de recerca, b) Les actuacions dels centres. 
   
Donada la importància atorgada al grup de recerca-acció format pels professors 
universitaris i pels professors dels centres, es va considerar necessari recollir les 
discussions en grup i fer una valoració del funcionament. Aquests aspectes es van arxivar 
a través de les actes de les reunions i de l’acta de l’última reunió de valoració de 
l’experiència. 
 
Una vegada compartida la proposta d’innovació, en els seus aspectes més essencials, el 
sistema de treball, que era molt obert a la iniciativa dels mestres i les situacions contextuals 
de cada centre, va fer que es produís una gran diversitat de propostes. Es va acordar fer el 
seguiment de les actuacions dels centres en dues fases que es concretarien en dues 
entrevistes al professorat realitzades en els centres.  
 
En la primera fase es recollia la informació sobre els objectius dels projectes i les àrees, el 
professorat i alumnat implicat. En la segona fase es recollia informació sobre els resultats 
de l’actuació (a nivell de feina realitzada efectivament: canvis sobre el currículum, 
aprenentatge nou per part de l’alumnat, grau de participació en les actuacions, etc). En 
ambdós casos les dades es van recollir a través d’un mateix guió. 
 
Les dades de les entrevistes es van triangular amb les observacions realitzades en els 
centres, amb les actes de les reunions i amb els treballs dels nens i nenes. 
 
 
6. Valoració dels resultats del primer any 
 
Elaboració, experimentació i valoració la proposta didáctica  


Respecte a l’elaboració, experimentació i valoració d’una proposta didàctica 
interdisciplinària, oberta i flexible per a treballar els conceptes d'identitat i diversitat, podem 
considerar que aquest objectiu ha estat assolit en la mesura que s’han elaborat unitats 
didàctiques, s’han treballat els conceptes de diversitat i unitat i es pensa la manera 
continuar treballant, introduint canvis en el currículum.  
 
Pel que fa als canvis introduïts en el currículum durant aquest curs, la majoria de 
professors considera que han estat pocs, però que l’experiència els permet plantejar canvis 
en el curs vinent com: introduir el treball de la diversitat a nivell transversal en totes les 
àrees o en algunes unitats didàctiques. 
.  
En la majoria de casos es relacionen els canvis introduïts amb l’intent de treball 
interdisciplinari (especialment a través de la instrumentalitat que permeten les 
matemàtiques o la informàtica). En aquest sentit, cal destacar que no hem aconseguit un 
dels objectius que preteníem a nivell de grup de recerca: trencar amb la rigidesa del treball 
per àrees i aconseguir treballar realment de manera interdisciplinària.  L’anàlisi de les 
entrevistes al professorat ens permet veure com la interdisciplinaritat ha consistit 
bàsicament en el treball amb les àrees de caràcter més instrumental (expressió oral o 
escrita, matemàtiques i tecnologies de la informació).  
 
Aquest resultat es pot considerar des de dues visions, una de positiva en la mesura que les 
àrees instrumentals són usades con a vehicle per a l’elaboració de coneixement, aportant 
contextos concrets d’aprenentatge; i una de negativa en la mesura que es comprova la 
resistència a la insterdisciplinarietat en àrees que en altres comunitats autònomes es 
treballen conjuntament sota  la denominació de Coneixement del medi natural, social i 
cultural.  
 







Sí que es valora, en canvi, molt positivament l’elaboració de nou material basat en el treball 
de la diversitat. Es manifesta, a més, la voluntat d’aprofitar aquest material i feina realitzada 
de cara als propers cursos. 
 
Pel que fa al tractament de la diversitat i la unitat, s’ha treballat bàsicament amb la idea de 
diversitat cultural i ètnica en els casos dels centres amb major presència d’alumnat 
immigrant, mentre que en els altres dos centres s’ha treballat més la idea de diversitat 
d’orígens i persones. El tractament de la unitat s’ha centrat, en quasi tots els casos, en 
l’escola i el poble com a llocs d’unió i convivència.  
 
També s’han començat a entreveure algunes dificultats que comporta la introducció de la 
diversitat  a l’estudi del medi. Apareixen prejudicis i pors sobre si la consideració de llocs 
d’origen ajudarà a crear una identitat conjunta de ciutadans de tal poble o si pel contrari 
ajudarà a revifar les altres identitats. Apareix l’estranyesa dels que tenen una única 
identitat, la del poble,  i es troben diferents dels que tenen més d’una identitat; per primera 
vegada es saben diferents i no els acaba d’agradar. Apareix el pudor dels que no volem 
explicar gaire com és el seu lloc d’origen per tenir-lo en poca consideració i per no acabar 
d’entendre que qualsevol lloc és igual. Aquestes  actituds es donen tant en alguns mestres, 
com en les famílies o els alumnes. Des del grup de professors universitaris considerem 
aquestes dificultats com una aportació positiva que ens indica que alguna cosa s’està 
movent. Aquesta valoració positiva no ha acabat de ser compresa pel conjunt del plenari 
que en veu especialment els aspectes negatius que frenen el treball. 
 
Un dels aspectes que més ens interessava recollir era l’impacte real de les actuacions sobre 
l’aprenentatge de l’alumnat. Els mestres entrevistats consideren que han assolit 
àmpliament els seus objectius inicials, especialment a nivell de motivació dels alumnes en 
totes les activitats proposades. També s’assenyala com, a més dels continguts, el més 
important de l’experiència ha estat l’educació en valors que implica tot el procés. En dos 
casos es destaca especialment la influència de les actuacions sobre el reforçament del 
sentiment d’identitat d’alguns alumnes immigrants que tenien certa vergonya o timidesa 
prèvia en reconèixer. 
 
 
Validar un model d'innovació basat en la col·laboració  i l'ús de recursos 
compartits.  
 
Podem considerar que aquest objectiu ha estat assolit en gran mesura per l’alt nivell de 
participació, d’implicació de la major part dels membres del grup en la proposta i pels 
intercanvis d’experiències i de reflexions que es generaven en les sessions plenàries. El 
grup de mestres és, en conjunt, molt competent i té una gran predisposició, iniciativa i 
creativitat en el treball 
 
El mètode de treball implicava compartir el marc de referència teòric comú i el model 
didàctic dins del qual treballarien dins els centres de manera prou autònoma. L’alt nivell 
d’obertura de la proposta i la manca de models de programacions molt explicitats va 
afavorir en vertader procés de col·laboració entre els centres. Des d’un primer moment 
alguns centres van tenir clar com orientar els seu treball i varen penjar les seves 
programacions a Educampus. El relat de l’experiència que aportaven a les reunions 
plenàries de seguiment va fer que d’altres centres s’animessin a incloure nous aspectes a 
les seves programacions. 
 
Aquest model de treball basat en la consideració dels sabers i de la professionalitat del 
mestre i en la necessitat d’un marc teòric comú de reflexió no és comú en els grups de 
treball del Pla de zona i va ser viscut com una incertesa per part d’alguns mestres, 
especialment dels que no vàrem participar en les reunions inicials de discussió. Malgrat 
aquesta sensació de desorientació aquesta forma de funcionament  ha estat valorada 
positivament ja que ha donat autonomia als centres participants per proposar i realitzar les 
actuacions que consideraven més adients per a cada ocasió.  També s’ha destacat la 







importància de les reunions plenàries com a font d’enriquiment i formació mútua i el grau 
d’interdisciplinaritat aconseguida.  
 
La participació dels estudiants de mestre. Com ja s’indicava en el projecte es pretenia que 
el treball del grup incidís també en el treball d’aula dels professors universitaris,  es 
pretenia, en definitiva,  establir una relació entre el grup de recerca i els estudiants en 
formació inicial. Aquest aspecte també ha estat cobert. 
 
 Al projecte han participat tots els estudiants de segon curs de Primària, que han elaborat, 
en el marc de les pràctiques de l’assignatura “Ciències de la naturalesa i la seva 
didàctica”, diferents propostes didàctiques seqüenciades, per estudiar com és el nostre cos, 
contemplant el context multicultural de les escoles.  
 
Alguns estudiants de tercer curs han elaborat propostes i les han aplicat a l’aula,  amb la 
tutoria dels mestres de l’escola i la de professors del grup, formant part del seu treball de 
Pràcticum. Els documents teòrics i la proposta didàctica han estat objecte de discussió i de 
pràctiques d’aula en diversos cursos de primer. 
 
El treball realitzat en aquest primer any d’experimentació té una continuïtat en el curs 
actual. Es segueix treballant amb el grup de mestres, temes nous, que han de permetre anar 
coneixent com comprenen i valoren la diversitat els nens i les nenes de les escoles 
implicades en el projecte. També hi ha la intenció que la proposta didàctica i les unitats 
didàctiques elaborades quedin recollides en una plana web sobre coneixement del medi. 
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