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DADES GENERALS DEL PROJECTE 

TÍTOL DEL PROJECTE:  
Disseny i implementació d’un procés col·laboratiu de co-construcció dels coneixements entre docents-
estudiants per a un veritable impacte en la millora dels aprenentatges en anglès 
TITULACIÓ O TITULACIONS IMPLICADES: Grau d’Educació Primària 

ASSIGNATURA O ASSIGNATURES IMPLICADES:  
Projecte Lingüístic de Centre i Plurilingüisme (grups 21, 31, 41 i 71); altres assignatures que es beneficiaran dels 
materials didàctics d’accés obert 

 

RESUM DEL PROJECTE 
Aquesta proposta s'adreça a millorar de manera col·laborativa el mòdul 2 de l'assignatura 'Projecte Lingüístic 
de Centre i Plurilingüisme', impartit en anglès al tercer any del Grau d'Educació Primària. 

Malgrat la creixent demanda social d'espais d'aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres 
(AICLE), trobem que els estudiants rebutgen sistemàticament els continguts d'aquest mòdul, particularment 
perquè s'imparteixin en anglès, atès que 3 dels 4 grups fan la resta del grau en català, inclosa la primera part 
(mòdul 1). Aquesta transició mòduls-llengües, el fet que no tots els estudiants es plantegin fer la menció en 
llengües estrangeres, i la brevetat del mòdul 2 (5 sessions), repercuteixen en una baixa participació i en la 
feblesa dels resultats assolits. 

Per trencar aquesta resistència i donar uns continguts veritablement significatius per tots, es proposa un 
projecte de recerca-acció amb els estudiants, a partir dels seus interessos i necessitats. La proposta articula 
diverses fases de recollida, anàlisi i discussió de dades sobre les percepcions dels estudiants, amb la producció 
col·laborativa docents-aprenents de propostes didàctiques per promoure un canvi de mirada cap a les llengües 
en l’educació. La proposta posa a l'estudiant al centre del seu procés formatiu, amb la finalitat d'assolir un 
major impacte en l'aprenentatge. 

 

 

  



                                                                                                  
 

JUSTIFICACIÓ  
L’assignatura ‘Projecte Lingüístic de Centre i Plurilingüisme’ s’imparteix en 4 grups d’uns 65-85 estudiants 
cadascú, i consta de 2 mòduls independents que es solen impartir per docents diferents. El mòdul 1, de 3 
crèdits i 8 sessions, tracta sobre diversitat lingüística a l’educació i projectes educatius de centre. Aquest mòdul 
s’imparteix en català en 3 dels 4 grups (excepte el grup 71 que fa el 70% del grau en anglès). El mòdul 2, 
anomenat ‘Ensenyament, aprenentatge i avaluació de llengües estrangeres’, té 2 crèdits i s’imparteix en anglès 
als 4 grups. Aquest mòdul, de només 5 sessions, s’orienta específicament a la preparació dels futurs mestres 
per a impartir docència de / en llengües estrangeres (anglès). Podeu trobar més informació a la guia docent 
de l’assignatura: http://www.uab.cat/guiesdocents/2017-18/g102073a2017-18iCAT.pdf. 
Necessitat de fer una proposta d’innovació i delimitació de la proposta:  
Malgrat els esforços per promoure l’ensenyament de llengües estrangeres com a part integral de la pràctica 
docent, tal como assenyalen documents europeus (2015) i catalans (2018) per a una educació plurilingüe i 
intercultural, l’anàlisi del mòdul al llarg de tres cursos per part de tot el professorat implicat ha permet 
identificar una sèrie de mancances que dificulten assolir l’objectiu establert en la guia docent d’adquirir 

coneixements i competències didàctiques i professionals de base sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de 

llengües estrangeres a l'Educació Primària. 
Un primer problema té a veure amb la manca de materials adients, que abastin tots els continguts del 
programa i que donin compte del context específic en el qual els estudiants desenvoluparan majoritàriament 
la seva docència: l’escola publica catalana, amb els seus trets diferencials, lingüístics i socials. Per tal d’esmenar 
aquest problema, ens vam proposar la creació d’un manual d’accés obert amb recursos teòrics i pràctics 
innovadors i contextualitzats en la realitat social i educativa catalana. Aquesta proposta va ser acreditada com 
a candidata al reconeixement de bona pràctica en la passada convocatòria, i ha estat progressivament 
desenvolupada en aquest curs.  
Precisament durant la planificació d’aquest recurs ens vam adonar que, si bé la creació d’un manual en accés 
obert comporta clars beneficis, aquest no solucionaria per si sol la resistència de bona part de l’alumnat a 
implicar-s’hi activament i valorar una assignatura impartida en anglès, sobretot quan 3 dels 4 grups fan la 
resta de la malla curricular en català, venen de fer un primer mòdul també en català, i no tots seran mestres 
de llengua estrangera. La resistència d’aquells estudiants que no veuen el sentit d’aquest canvi de llengua no 
es resoldrà si no els incloem en el procés de reflexió sobre la necessitat d’afavorir “una aproximació holística 

a la llengua l’aprenentatge de la qual es concreta en una pràctica docent que pivota en la gestió integrada de 

les llengües, i d’aquestes amb els continguts, i és adequat tant per a l’aprenentatge de les llengües com per a 

la construcció de coneixement mitjançant diferents llengües” (opcit, p.6). 
És per promoure aquest canvi de mirada cap al rol de les llengües en l’educació que l’equip docent del mòdul 
2 ens hem plantejat la necessitat de dissenyar un procés col·laboratiu de reflexió i innovació a partir de 
l’anàlisi de les necessitats dels estudiants, considerant la seva diversitat d’interessos i trajectòries, per a un 
veritable impacte en la millora dels aprenentatges. Aquest procés reflectiu esdevindria en el disseny 
col·laboratiu de propostes didàctiques que fomentin la participació activa, la reflexió crítica i la construcció 
conjunta dels coneixements, per donar resposta a aquestes necessitats.  
Aquest procés ens permetria articular de manera informada i col·laborativa amb els estudiants els 
enfocaments i metodologies de l’assignatura, a partir de les seves necessitats i dels nous paradigmes sobre 
el paper de les llengües en l’educació. Així mateix, es promouria el desenvolupament de les competències 
de reflexió critica, treball col·laboratiu, creativitat i presa de decisions, necessàries per als ciutadans i 
mestres del segle 21, i es dotaria al manual d’accés obert d’una base empírica solida i d’uns continguts 
dissenyats de manera col·laborativa i orientats específicament a les necessitats de l’escola catalana del segle 
21. La proposta té, per tant, reso més enllà de l’assignatura, per a benefici de tota la comunitat educativa.  
Referències: 
 ·  Council of Europe, Language Policy Unit (2015) Guide for the development and implementation of curricula 

for plurilingual and intercultural education. 
·   Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2018) El model lingüístic del sistema educatiu 

de Catalunya. L’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural. 



                                                                                                  
 

 
 
OBJECTIUS  

Aquesta proposta pretén assolir els següents objectius: 
• Innovació del mòdul 2 a partir d’un procés col·laboratiu de reflexió-producció amb els estudiants. 
• Posar a l’estudiant en el centre del seu procés formatiu donant-li veu i agentivitat per a un veritable impacte 

en la millora dels aprenentatges en anglès.  
• Promoure un canvi de mirada dels futurs mestres, en línia amb els nous paradigmes sobre educació 

plurilingüe i intercultural promoguts tant a nivell europeu (Consell d’Europa) com local (Generalitat de 
Catalunya).  

• A partir dels enregistraments i els procés de reflexió sobre les percepcions dels estudiants del Grau 
d’Educació Primària en relació al rol del docent envers les llengües en totes les àrees del currículum: 

• Explorar noves metodologies per a l’aprenentatge i ensenyament de llengües conjuntament amb els 
estudiants.  

• Dissenyar de manera col·laborativa les eines per a l’ensenyament, aprenentatge i avaluació de llengües 
estrangeres, -que és la temàtica del mòdul en el qual s’implementarà aquesta proposta- a partir d’una visió 
holistica de les llengües. Aquests materials inclourien per exemple la creació de tutorials, per part dels 
estudiants, per a implementar ‘classes invertides’ (flipped classrooms) i altres metodologies innovadores.  

• Produir un informe (working paper) per a l’equip deganal de la Facultat de Ciències de d’Educació, a partir 
de l’anàlisi de les dades obtingudes en aquest projecte i la comparació amb les teories més recents sobre 
didàctica plurilingüe, per tal de proposar l’enfocament adient per a aquest mòdul.  

• Produir un manual d’accés obert que es nodreix dels materials produïts de manera col·laborativa pels 
estudiants i serveix de lectura de referència per al mòdul i també per a altres membres de la comunitat 
educativa més enllà d’aquesta assignatura. 

• Connectar recerca i pràctica (recerca-acció), fer docència informada per la recerca i recerca orientada a la 
millora dels ensenyaments i els aprenentatges. 

• Contribuir al desenvolupament de les competències del segle 21 com ara el raonament crític, la 
comunicació, el treball col·laboratiu, la creativitat i la capacitat de prendre decisions.  

• Contribuir a la consolidació del model d’educació plurilingüe Català: garantir que la formació que reben els 
futurs mestres contempli la realitat lingüística i social en la qual es troba immersa. 

 
  



                                                                                                  
 

METODOLOGIA I PLA DE TREBALL 
Aquesta proposta de disseny i implementació d’un procés col·laboratiu de reflexió i innovació és basa en els 
principis de la recerca  col·laborativa i de la recerca acció, segons els quals recerca i pràctica educativa van 
lligades i totes dues s’entenen com a un processos col·laboratius entre els diversos participants. Es replanteja 
així el concepte d’impacte i es pretén que els resultats del procés de recerca-acció reverteixin en benefici dels 
professors i dels estudiants, convertint als primers en co-aprenents innovadors i als segons en agents del seu 
propi aprenentatge.  

En termes de metodologia, es planteja la utilització de mètodes qualitatius per a un treball intensiu i extensiu 
de recollida i anàlisi de dades per a conèixer les necessitats i els interessos dels estudiants i promoure el 
pensament crític del perquè i el com de l’assignatura. Aquest procés inclouria l’aplicació inicial de qüestionaris 
semioberts a tots els estudiants de l’assignatura –uns 300- a finals d’aquest semestre –és a dir, quan ja l’hauran 
cursat, per tal de tenir una opinió informada-, i la realització de grups de discussió (focus groups) i treball 
col·laboratiu amb estudiants del curs vinent. 

Disseny del procés participatiu: 

Fase 1, prèvia a l’implementació del projecte (juny-juliol 2018)  
Aplicació de qüestionaris a estudiants dels 4 grups del curs actual: 
Una fase prèvia consisteix en aplicar un qüestionari amb preguntes sobre les metodologies emprades i 
l’assoliment dels objectius del mòdul 2, a tots els estudiants dels 4 grups que estan acabant de cursar el 
mòdul 2 en el curs 2017-2018, per a aprofitar el seu coneixement del mòdul tal com s’imparteix en 
l’actualitat. Aquest qüestionari ens donaria dades que ens permetrien fer una radiografia acurada de les 
experiències dels estudiants del mòdul, i que ens serviria com a base per a plantejar i desenvolupar els grups 
de discussió, reflexió i producció col·laborativa amb els estudiants del curs 2018-2019. 

Fase 2 (setembre-desembre 2018) 
Buidatge i anàlisi dels qüestionaris, elaboració dels resultats i primeres divulgacions 

Fases 3, 4 i 5 (segon semestre 2018-2019) 
Organització de 3 focus groups amb estudiants dels 4 grups del curs 2018-2019. 
Cada grup consta de 2 seminaris, A i B, i dins d’aquests seminaris, els estudiants han conformat grups de 
treball relativament estables d’aproximadament 6 membres. Aprofitant aquesta configuració, i atès que 
resultaria inviable fer que tots els estudiants dels 4 grups participessin en els grups de discussió, es 
convidaria a un representant de cada grup de treball, lo qual donaria uns 10-12 estudiants per grup (21, 31, 
41 i 71). És farien així un total de 4 grups de discussió, un per cada grup, de 10-12 participants cadascú. 
Aquests grups és reunirien un total de 3 vegades al llarg del desenvolupament del mòdul: al principi, per a 
discutir els resultats dels qüestionaris i situar-se en el marc del projecte reflectiu-col·laboratiu-
transformador, una segona vegada durant el desenvolupament del mòdul per discutir sobre l’avanç del 
procés, actualitzar la reflexió en torn a les seves necessitats i interessos, i avançar cap a la producció de 
propostes didàctiques que donin resposta a les necessitats plantejades per ells mateixos i els seus companys, 
i una tercera vegada acabat el mòdul per avaluar el procés.  
Paral·lelament a aquests focus groups, és farien també activitats d’anàlisi, reflexió i producció amb tots els 
estudiants de cada grup. Finalment, es tornaria a implementar un qüestionari a tots els estudiants dels 4 
grups, per avaluar els resultats del projecte i millorar-lo per a la seva continuïtat i transferència. 

Fase 3 (març-abril 2019) Primer focus group amb estudiants dels 4 grups del curs 2018-2019, 
presentació i discussió dels  resultats dels qüestionaris del curs anterior. 

Fase 4 (maig 2019) Segon focus group, discussió d’avanç del procés reflectiu-col·laboratiu-
transformador. 

Fase 5 (juny-juliol 2019)  
 

Focus grup d’avaluació final i aplicació del qüestionari a tots els estudiants. 

Fase 6 (paral·lelament a les 3 
fases anteriors) 

Anàlisi de les dades, els vídeos i transcripcions dels grups de discussió amb 
tota la classe, disseny i creació de materials didàctics per al mòdul basats 



                                                                                                  
 

 en les seves reflexions i en una visió holística del rol de les llengües en 
l’ensenyament (per exemple tutorials fent servir els vídeos, com a projecte 
final del mòdul 2)   

Fase 7 (setembre-desembre 
2019) 

Divulgació dels resultats (jornades, documents de treball, articles de 
divulgació)  

Fase 8 (novembre 2019) Presentació memòria del projecte 

Fase 10 (paral·lelament a tot el 
procés) 

Enriquiment de la producció d’un manual d’accés obert nodrit per les 
dades i materials resultants d’aquest projecte. 

 

 
RESULTATS i IMPACTE PREVIST 

 Un primer nivell d’impacte previst té a veure amb la millora de l’aprenentatge dels estudiants, com a 
conseqüència de promoure un canvi de paradigma per trencar amb concepcions monolingües de 
l’ensenyament i superar l’idea de que les llengües només importen i s’aprenen en les classes de llengua.   
Atès que el mòdul en qüestió es part d’una assignatura obligatòria que s’adreça a tots els estudiants del Grau 
d’Educació Primària, que encara no han triat especialitat i que no necessariament seran mestres de llengües 
estrangeres ni cursaran les assignatures d’AICLE de l’any següent que no son obligatòries per a tots els 
itineraris, aquest mòdul és un espai idoni i clau per a preparar a tots els nostres estudiants per a ensenyar en 
llengües estrangeres en les aules plurilingües i culturalment diverses de la Catalunya del segle 21. L’interès en 
la seva millora apunta per tant a garantir que tots els futurs mestres es formaran com a professionals 
conscients i preparats per impartir docència en anglès des d’una didàctica del plurilingüisme, tal com es 
promou des d’Europa, i en línia amb les noves realitats i demandes educatives i socials del context català 
actual.  
Considerem que la millor evidència per determinar el grau de compliment dels objectius d’aquest procés 
d’innovació i transformació és la implicació activa dels aprenents en l’anàlisi de les seves pròpies 
representacions, co-construcció d’enfocaments adients, disseny i producció de propostes i materials, i 
posterior reflexió i autoavaluació en torn al projecte.  
Les estratègies previstes d'avaluació dels resultats es basen en primer lloc en mecanismes d’avaluació 
formativa, incloent l’autoavaluació, que s’implementaran al llarg del mòdul. Atès que la proposta és contempla 
com un procés a desenvolupar al llarg del curs entre docents i estudiants, sembla lògic que l’avaluació no es 
doni només al final sinó al llarg del procés d’implementació i implicant als futurs mestres en l’avaluació del seu 
aprenentatge.  
Així mateix, aquesta avaluació inclourà, cap al final del mòdul, l’aplicació de qüestionaris semioberts als 
estudiants  per recollir el seu feedback sobre tot el procés.  
Altres indicadors externs que ens podran donar indicis del grau de compliment dels objectius son per exemple 
els mecanismes d’avaluació de l’assignatura per part dels estudiants que aplica la UAB.  
Finalment, recollirem també feedback d’altres agents de la comunitat educativa en les presentacions del 
projecte a seminaris i jornades.  
Si bé el principal objectiu del projecte és promoure un veritable impacte en la millora dels aprenentatges en 
anglès dels estudiants del mòdul, l’impacte i els beneficis s’estenen més enllà de l’assignatura. En primer lloc, 
perquè aquest projecte pretén donar veu i protagonisme als estudiants com a agents actius i crítics del seu 
aprenentatge, la qual cosa repercutiria en altres instàncies de la seva trajectòria. Així mateix, el fet d’implicar-
los en la reflexió sobre com millorar l’assignatura i en el consegüent disseny de propostes innovadores promou 
una major consciència de la importància de la recerca-acció per la seva pròpia pràctica docent en el futur. En 
tercer lloc, perquè afavorirà el procés de formació i innovació permanent de l’equip docent, repercutint també 
en la seva tasca formadora en altres assignatures. Finalment, perquè posarà a l’abast de tota la comunitat 
educativa uns recursos actuals, contextualitzats i de qualitat per a la didàctica del plurilingüisme.  
 

 



                                                                                                  
 

 
 
ACCIONS DE TRANSFERÈNCIA I DIVULGACIÓ 

Aquest projecte té un potencial altament divulgatiu i transferible per a benefici d’estudiants i formadors de 
diversos àmbits i titulacions interessats en promoure una didàctica que tingui en compte la diversitat 
lingüística com a factor clau per a la cohesió social. Les estratègies didàctiques que es desenvolupin al llarg 
del projecte són d’interès de tota la comunitat educativa actual incloent altres docents i assignatures del 
grau d’Educació Primària i d’altres graus de la Facultat, i per a formadors de mestres, mestres en formació 
i en actiu.  
Per garantir aquesta transferència i divulgació, es contemplen les següents accions de formació, 
transferència i difusió dels resultats: 

• Presentació del projecte col·laboratiu d’innovació en instàncies de divulgació per a la comunitat 
acadèmica, com ara jornades i taules rodones. 

• Una instància adient de divulgació són les sessions del grup de recerca al qual pertany l’equip docent del 
mòdul -Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües, GREIP-, a les quals assisteixen 
estudiants de màster i doctorat, investigadors i formadors de la facultat, membres d’altres universitats i 
grups de recerca, i també mestres d’Educació Primària.  

• Presentació dels resultats als òrgans de govern de la Facultat de Ciències de l’Educació, en forma d’informe 
/ document de treball, per a la seva consideració. 

• Creació de materials (per exemple ‘estudis de cas’ a partir de les dades enregistrades al llarg del projecte) 
amb finalitats formatives, per a reflexionar sobre el procés de transformació epistemològica i 
metodològica amb futurs estudiants d’aquest mòdul, i també amb estudiants i docents d’altres 
assignatures del grau, i de màster i doctorat. 

• Aquests materials també es poden utilitzar com a (in)formació per replicar el procés en altres assignatures 
i contextos, facilitant així la transferència. 

• Publicació de textos divulgatius sobre el projecte en revistes locals sobre educació (Guix, Articles…) per 
donar a conèixer el recurs a la comunitat educativa  i fomentar així la seva transferència. 

• Publicació de materials elaborats al llarg del projecte a la web del grup de recerca GREIP 
(http://greip.uab.cat) on ja es poden trobar una sèrie de materials didàctics i de recerca ben coneguts pel 
entorn de la recerca i l’ensenyament de / en llengües estrangeres. 

 

  



                                                                                                  
 

EQUIP DE TREBALL 
 

Relació dels membres que formen part del projecte 

Nom i cognoms Departament 
Vallejo Rubinstein, 
Claudia  

Didàctica de la Llengua i la Literatura, i 
de les Ciències Socials 

Dooly Owenby, 
Melinda 

Didàctica de la Llengua i la Literatura, i 
de les Ciències Socials 

Masats Viladoms, 
Dolors 

Didàctica de la Llengua i la Literatura, i 
de les Ciències Socials 

Moore de Luca, 

Emilee 

Didàctica de la Llengua i la Literatura, i 

de les Ciències Socials 

*López Vera, Mònica Didàctica de la Llengua i la Literatura, i 

de les Ciències Socials 

*González Acevedo, 

Nathaly 

Didàctica de la Llengua i la Literatura, i 

de les Ciències Socials 

**Buitrago, Johanna Didàctica de la Llengua i la Literatura, i 

de les Ciències Socials 

 
*Docents que es van integrar al mòdul i a l’equip de treball del projecte en começar el curs 2018-2019, desprès 
de presentada la proposta.  
**Tècnica col·laboradora del projecte. 

 
 
BREU CURRÍCULUM ACADÈMIC DE LA PERSONA COORDINADORA 
 

Claudia Vallejo Rubinstein és professora associada i investigadora en el Departament de Didàctica de la 

Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona, on imparteix 

l’assignatura ‘Projecte Lingüístic de Centre i Plurilingüisme’ i realitza tutories de pràctiques en el Grau 

d’Educació Primària en anglès (GEPA). 

És membre del Grup de Recerca en Interacció i Ensenyament Plurilingües GREIP, reconegut com a grup de 

recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya des de 2005. 

Participa en diversos projectes locals i internacionals i en activitats de formació i divulgació sobre educació, 

ensenyament de llengües i literacitat en contextos multilingües, sobre infància i ciutadania i sobre 

desigualtats socials en educació. 

La seva tesi doctoral, en curs, analitza pràctiques plurilingües i de pluriliteracitat en un programa extraescolar 

per a estudiants "en risc" de fracàs escolar, i el seu potencial per desenvolupar espais transformadors, 

inclusius i igualitaris. 
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