
Laboratori: La personalització 
dels aprenentatge

Sessió 5 – 15/06/18



Activitat: personalització de l’aprenentatge

Material

• 8 còpies del fulls 1 (interessos i propostes)
• 30 còpies del full (cartell)
• Pòstits grans (A6?)
• Cinta adhesiva o blue tack per enganxar els cartells
• 1 còpia per a cadascú del full 2 (Personalitzar i connectar els aprenentatges)

La pregunta

La pregunta a la que volem donar resposta amb aquest laboratori és: 

Quines eines i quin procés puc fer servir
per tal d’afavorir la personalització de l’aprenentatge

Desenvolupament

Es divideix el grup en dos blocs. Cadascú tindrà 40’ per treballar un concepte 
diferent. 

• Grup 1. De quina forma podem mapejar els interessos i habilitats dels vostres 
usuaris?

• Grup 2. Quines accions hauríeu de fer per mapejar el vostre entorn?
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Moment 1 - Interessos i propostes (35’)

Fase 1. (15’) - Generar idees

Es formen grups de 3 persones cadascun. Cada grup té totes les preguntes del seu 
lloc. 

    

Es pengen a la paret unes cartells on hi ha la pregunta i sota hi posa “idees”. 

Tothom respon a les preguntes. Un cop les tenen, les escriuen en pòstits i les 
enganxen en un cartell buit o, si algú altre ja ha escrit un pòstit amb una proposta 
semblant, l’enganxen al mateix cartell.
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Fase 2 (10’) - Endreçant les idees

Cada grup s’aixeca i agafa un dels cartells amb totes les respostes que s’han donat. 
Les analitza i ho resumeix d’alguna forma escrivint-ho al mateix cartell i el torna a 
penjar. 

Fase 3 (10’) - Omplint la motxilla d’idees

Cadascú (ara ja no ho fan per grups) s‘aixeca i captura les idees que li semblen més 
interessants. 
 

Moment 2 - Estratègies per promoure la personalització i connexió 
dels aprenentatges (25’)

Es formen grups de 6 persones. Cada grup ha d’estar format per persones que 
venen del bloc 1 i del bloc 2 a la dinàmica anterior. 

Cadascun té un full del model 2 (personalitzar i conectar els aprenentatges). Amb 
tot el que han treballat durant la sessió han d’inventar-se sis estratègies concretes 
que ajudin a promoure la personalització i connexió dels aprenentatges. 

Poden compartir les idees a través de twitter (per exemple).
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1 - Interessos i propostes
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Accions concretes per descobrir i compartir les característiques dels nostres usuaris.

Grup 1- De quina forma podem mapejar els interessos i habilitats dels vostres usuaris?

Accions concretes per descobrir quins són els interessos, objectius i habilitats dels usuaris.

Accions concretes per compartir què sabem sobre els seus interessos, objectius i habilitats dels nostres usuaris.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en


1 - Interessos i propostes
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Accions concretes per mapejar les accions educatives del nostre entorn.

Grup 2- Quines accions hauríeu de fer per mapejar el vostre entorn?

Accions concretes per descobrir les accions educatives del nostre entorn.

Accions concretes per compartir i treure profit les accions educatives de l’entorn.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en


2 - Personalitzar i connectar  
els aprenentatges

Proposta 1 
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Proposta 2 Proposta 3

Estratègies per promoure la personalització i connexió dels aprenentatges. 
(Definir-les en funció de com personalitza, què connecta i quins agents hi estan implicats)

Proposta 4 Proposta 5 Proposta 6

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en


Idees
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