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Per què esteu hui ací?

Esteu on voleu estar?

Segur?





I els nostres alumnes…
estan on volen estar 

quan estan en les 
nostres classes?







Que el nostre alumnat preferisca els 
DILLUNS als divendres

I nosaltres… què volem?





Bogeria és fer el mateix 
una volta darrere d’altra 

i esperar resultats 
diferents...

Albert Einstein



Per on podem començar?





L'ensenyament es centra en l'estudiant d'una 
manera constructiva

L'alumnat forma part activa del procés 
d'ensenyament aprenentatge

És un ensenyament contextualitzat en 
problemes del món real en el que l'estudiant es 

desenvoluparà en el futur

Característiques



Aprenentatge Basat en Projectes



La classe es divideix en petits 
grups de treball i cada un ha 
d'investigar un tema triat de 

forma democràtica i que 
estigui relacionat amb el món 
real, donant les seves pròpies 

solucions

ABP









Aprenentatge Cooperatiu



Té com a finalitat l'aprenentatge en grup, la 
inclusió de tot l'alumnat i la seva autonomia 

personal

Els alumnes realitzen activitats dissenyades 
per ser desenvolupades amb unes 

dinàmiques cooperatives

Els alumnes treballen prenent determinats 
rols de forma rotativa

Aprenentatge Cooperatiu



Rols Aprenentatge Cooperatiu



Aprenentatge 
Basat en Reptes



Involucrar activament als estudiants
en una situació problemàtica real, la qual cosa implica la 

definició d'un repte i la implementació d’una solució.
Començar amb petits desafiaments que s'aniran ampliant 

en durada i complexitat

ABR





Flipped 
Classroom







Metodologies Àgils



SCRUM

LEAN STARTUP

KANBAN

Metodologies Àgils





Estrategia d'aprenentatge que trasllada les 
mecàniques i dinàmiques dels jocs a l'àmbit educatiu 

per tal d'aconseguir millors resultats

Serveix per absorbir coneixements i per millorar 
habilitats per recompensar accions concretes

Busquen implicar l'alumne a jugar i seguir endavant 
en la consecució dels seus objectius mentre es 

realitzen les activitats

Gamificació



Gamificació



Realitat Virtual
Realitat Augmentada

Programació
Robòtica

Impressió 3D
Cultura Maker

Geolocalització
Xarxes Socials

...

Altres opcions...



Peró…
quina de totes?





Crea
el teu propi
MÈTODE



Però… com ho fem?



Ferramentes 
TIC



El que hui es pot 
implementar en l’aula com 
una metodologia activa i 

innovadora, porta anys en 
les ments dels xiquets



Nelson Mandela

L’educació és l’arma més 
poderosa que podem 

utilitzar per canviar el món



L’educació no canvia el món, 
canvia les persones que van 

a canviar el món

Paulo Freire



I…
quines són les 
persones que 

van a canviar el 
món?



El
NOSTRE 

ALUMNAT



El més valuós que 
tenim en les nostres 
aules, és el NOSTRE 

ALUMNAT:

estan fets de 
SOMNIS!!!



Així que fem l’impossible 
per fer-los sentir que 

confiem en ells, que la 
nostra tasca principal és 

fer-los creure en ells 
mateixos i que 

descobrisquen tot el que 
són capaços d’aconseguir





Si vols canviar el món, 
canvia’t a tu mateix

Mahatma Gandhi



Convertiu-vos en 
els docents que 
vos agradaria 

tindre vosaltres



Els nostres xiquets 
necessiten una 

EDUCACIÓ que...



ELS 
EMPODERE... 



PER MILLORAR
EL MÓN!!!



I això, sols depèn de TU



Desperteu!!!
eduMATRIX vos posseeix...





Allibereu les vostres ments...



Hi ha una gran diferència 
entre conèixer el camí i 

recórrer el camí



Nosaltres sols podem 
mostrar-vos la porta…

vosaltres sou qui l’heu de 
travessar...



Així que... 

Una nova EDUCACIÓ? THE eduMATRIX?



Deixem la decisió
en les vostres mans



@BernardoJM85

@LluisBonetJuan

@GemmProfe

però, per si de cas…



Treballem per fer que el nostre 
alumnat preferisca els DILLUNS

#JuntsPodemCanviarElMon
@juantoman

@MyClassGame


