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“Mesurar la magnitud no és el mateix que mesurar la intensitat dels terratrèmols o els moviments 
sísmics. Sovint es confonen però són diferents. L’escala de Richter no és la única mesura que es fa 
servir per mesurar-ho.” (ESA de Maria, diumenge)  

Algunes experiències significatives d’aprenentatge d’adolescents i joves de 15-16 anys 

L’ecologia d’aprenentatge d’aquestes experiències 

Esteban-Guitart, M., Serra, J. M., & Vila, I. (2017). Informationalism and informalization of learning in 21st century. A 
qualitative study on meaningful learning experiences. HSE. Social and Education History, 6(1), 1-25. Accessible a 
través de:  http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/hse/article/view/2111   

“Estem fets de pols i, de fet, nosaltres som materia mineral que ha esdevingut matèria orgànica 
i a partir d’ella vida” (ESA de Roger, Dimarts) 

“Aquest és el gimnàs on vaig tres dies a la setmana i on aquesta setmana vaig 
descrobrir coses sobre Clenbuterol, un fàrmac simpaticomimètic, que he escrit en el 
meu diari” (ESA de Marc, dijous) 

S’entén per experiències significatives 
d’aprenentage  aquelles situacions, 
pràctiques o activitats on l’aprenent reconeix 
haver après alguna cosa i, a més, pel seu 
impacte, ja sigui positiu o negatiu, les 
jerarquitza com a especialmente rellevants, 
importants, valuoses.  

http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/hse/article/view/2111


Per què ens hauriem de prendre seriosament la 
personalització de l’aprenenatge?  

• Vivim en un món que està, de facto, personalitzat (per exemple: Internet, màrqueting, 
medicina). No obstant, les escoles, instituts i universitats segueixen essent contextos 
exagerament rígids, homogènis i homogeneïtzadors.  

• La recerca, tant nacional, com internacional, ens diu que els aprenentatges més resilients, 
més profunds i significatius, són aquells que parteixen i es vinculen amb els interessos, 
necessitats, objectius i eleccions (agència) dels aprenents.  

• L’aprenentatge és un procés-projecte biogràfic (identitari) que es dóna al llarg i 
ample de la vida.  

• Disposem d’un important banc de recursos, experiències i estratègies de 
personalització, així com d’entitats i agents compromesos amb la personalització. 



Els temps i espais educatius. L’itinerari 
d’aprenentatge d’en Joan Mateu  



Els temps i espais educatius. L’itinerari 
d’aprenentatge d’en Joan Mateu  



En què consisteix la personalització de 
l’aprenentatge? 
•  Conjunt divers de recursos, oportunitats i 
actuacions orientades a promoure aprenentatges 
amb sentit i valor personal a partir de les 
necessitats, interessos, experiències, objectius 
i eleccions dels aprenents (Coll, 2016, 2018; 
Coll i Martin, 2019). 



Característiques de la personalització 

Parteix dels interessos, passions, objectius i necessitats de l’aprenent.  
 
S’assumeix i exerceix la participació-responsabilitat de l’aprenent en els processos de decisió relatius 
a la planificació i desenvolupament de les activitats i processos d’ensenyança-aprenentatge. 
 
Es facilita i promou l’establiment de connexions entre experiències d’aprenentatge que es susciten dins 
i fora del context escolar.  
 
Es facilita i promou la reflexió individual i col·lectiva dels aprenents sobre les seves experiències 
d’aprenentatge, així com el reconeixement de si mateixos en tant que aprenents traduïdes en les seves 
maneres d’actuar i sentir davant d’activitats i tasques d’aprenentatge.  
 
L’aprenent segueix trajectòries-itineraris d’aprenentatge personals en funció dels seus objectius, 
motivacions, interessos, progressos i decisions.  
 
El rol del docent consisteix en facilitar la connexió d’experiències, promoure processos de reflexió, 
així com acompanyar i vetllar per l’enriquiment de les trajectòries personals d’aprenentatge dels seus 
alumnes.  



Algunes estratègies  
• Reconèixer, partir, identificar, incorporar, construir i enriquir els interessos 

dels aprenents. 
• Presència i co-responsabilitat d'altres contextos i agents. 
• Estimular la reflexió de l'alumnat sobre les seves experiències i processos 

d’aprenentatge, si mateix en tant que aprenent, l’aprofitament dels recursos, 
serveis, contextos i oportunitats educatives. 

• Utilitzar metodologies d'ensenyança-aprenentatge d'indagació 
com, per exemple, l’aprenentatge servei o l’aprenentatge per projectes.  

• Incorporar i utilitzar tecnologies digitals d'informació i comunicació 
amb l’objectiu de connectar interessos, serveis, recursos, persones i 
oportunitats educatives (per exemple, “Chicago City of Learning”). 
 
 
 
 



Alguns recursos 
• Diaris personals d’aprenentatge: Recull d’exèriències significatives d’aprenentatge al llarg de la setmana i 

descripció de la seva ecologia: què, com, quan i amb qui.  

• Lifebook: Document que permet recollir algun aprenentatge o vivència que ha tingut l’estudiant durant la 
setmana i que percep com especialment rellevant per a ell o ella, independentment d’on s’hagi produït aquesta 
experiència. 

• Espiral d’aprenentatge: L’espiral d’aprenentatge recull aquells aprenentatges que per la seva importància 
l’alumne destaca, ja siguin del seu passat, present o fins hi tot expectatives d’aprenentatge vinculades al futur.  

• Cartografia de l’aprenentatge: “Mapes” que permeten identificar, i propiciar la reflexió, sobre els espais, 
llocs i transicions d’aprenentatge d’un alumne o professor.  

• Dibuix identitari: Podries intentar definir-te qui ets en aquest moment de la teva vida. Pots incorporar les 
persones, objectes, activitats, aficions, llocs, institucions que siguin més rellevants, més significatives per a tu.  

• Entorns personals d’aprenentatge: que funcionen com a “hub”, node, permetent connectar-crear diferents 
continguts i recursos vinculats als interessos i objectius de l’aprenent.  

• Plans de treball-itineraris personalitzats: Recursos que permeten explicitar els compromisos de l’alumne, 
així com establir un pla de treball per aconseguir els seus objectius d’aprentatge.  



Alguns recursos 

  
a) Informació sobre l’estudiant: nom, curs, data inicial del pla, data planejada de graduació, 

data de revisió del pla. 
b) Perfil de l’estudiant: Quines són les meves habilitats, fortaleses? Quins són els meus interessos? 

Què és important per a mi? Quins són els meus principis i valors nuclears? Què he fet per aprendre 
més sobre mi mateix? 

c) Objectius d’aprenentatge: Quins són els meus objectius personals d’aprenentatge? Què haig 
de fer per assolir dits objectius? Com ser si estic progressant en els meus objectius d’aprenentatge? 
Quins són els meus projectes vitals? Què haig de fer per fer possible el(s) meu(s) projecte(s) de 
vida? Com puc saber si estic complint amb els meus compromisos? 

d) Expectatives d’aprenentatge: Quines són les meves expectatives d’aprenentatge en el centre 
educatiu? Quin és el meu pla acadèmic basat amb dites expectatives i objectius? Com ser si he 
aconseguit assolir dit pla?  

e) Transició: Identifica un pla, amb el suport del teu tutor/a, per graduar-te o moure’t a un programa 
o escola diferent.  

f) Reflexió: Auto-avaluació de l’aprenent. Reflexió del tutor legal o pare/mare. Reflexió del tutor 
acadèmic.  



Un exemple 
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https://www.youtube.com/watch?v=FjkBvOIP_jg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=aNmunZUJCzw
https://www.youtube.com/watch?v=aCwu-X7_5jE
https://www.youtube.com/watch?v=nj_hNb4xMms
https://www.youtube.com/watch?v=c1i5PnT1DIU
https://www.youtube.com/watch?v=Nhy2Gz8fl8c
https://www.youtube.com/channel/UCQzuUhsourEYQq29AGmlqqA/videos


Per saber-ne més 
• Atzet, D., Cara, Y., Martínez, A., Rodríguez, M. i López, I. (2018). La organización de la acción educativa a partir de los planes personales de aprendizaje. 

Dins de C. Coll (coord.), Dosier Graó La personalización del aprendizaje (pp. 34-37). Barcelona: Graó.   

• Barlam, R., Ribas, M., Foixenc, N. i Rochera, M. J. (2018). Dispositivos móviles y personalización del aprendizaje. Dins de C. Coll (coord,), Dosier Graó La 
Personalización del Aprendizaje (pp. 55-58). Barcelona: Graó.  

• Coll, C. (2016). La personalització de l’aprenentatge escolar: Un repte indefugible. Dins de J. M. Vilalta (dir.), Reptes de l’educació a Catalunya. Anuari 2015 
(pp. 43-104). Barcelona. Fundació Bofill.  

• Coll, C. (2018). La personalización del aprendizaje escolar, una exigencia de la nueva ecologia del aprendizaje. Dosier Grao, número de mayo, 5-11.  

• Coll, C. i Martín, E. (2019). Personalización del aprendizaje e innovación educativa. EDUforics. Anticipando la educación del futuro. 1-11. 

• Hernández-Hernández, F., Sancho-Gil, J. M. i Domingo-Coscollola, M. D. (2018). Cartographies as spaces of inquiry to explore of teachers’ nomadic learning 
trajectories. Digital Education Review, 33, 105-119.  

• Esteban-Guitart, M., Coll, C. i Penuel. W. (2018). Learning across settings and time in the Digital Age. Digital Education Review, 33, 1-25.  

• Esteban-Guitart, M., Serra, J.M. i Vila, I. (2017). Informationalism and informalization of learnings in 21st century. A qualitative study on meaningful learning 
experiences. Social and Education History, 6(1), 1-25. doi: 10.17583/hse.2017.2111   

• Esteban-Guitart, M., González-Patiño, J. i Gee, J. P. (2019). Aprendizaje y medios digitales. Formas emergentes de participación y transformación social. 
Comunicar, 58, 1-5.  

• González-Patiño, J., Esteban-Guitart, M. i San Gregorio, S. (2017). Participación Infantil en la Transformación de sus Espacios de Aprendizaje: 
Democratizando la Creación mediante un Proyecto de Fabricación Digital en un Fablab. Revista Internacional para la Justícia Social (RIEJS), 6(1), 137-154. 
doi: 10.15366/riejs2017.6.1.008 

• Llopart, M. i Esteban-Guitart, M. (2017). Strategies and resources for contextualizing the curriculum based on the funds of knowledge approach: A literature 
review. The Australian Educational Researcher, 44(3), 255-274. doi: 10.1007/s13384-017-0237-8 

• Subero, D., Llopart, M. Siqués, C. i Esteban-Guitart, M. (2018). The Mediation of Teaching and Learning Processes Through Identity Artefacts. A Vygotskian 
Perspective. Oxford Review of Education, 44(2), 156–170. doi: 10.1080/03054985.2017.1352501 

• Subero, D., Vujasinovic, E. i Esteban-Guitart, M. (2017). Mobilizing Funds of Identity In and Out of School. Cambridge Journal of Education, 47(2), 247–263. 
doi: 10.1080/0305764X.2016.1148116 

• Vicente, J., Carracedo, J. J., Luque, M. J., Cruz, M. i Martín, E. (2018). Aprendizaje servicio y personalización en el IES Miguel Catalán. En C. Coll (coord.), 
Dosier Graó La personalización del aprendizaje (pp. 64-67). Barcelona: Graó.  
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