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Editorial
Quina pressa tenim… Quanta informació
a les nostres mans i quant ens costa als
adults convertir aquesta informació en
coneixement, i encara més que aquest
coneixement sigui transversal.

Fa poc ens va arribar un llibre a les mans
que exposava el cas d’una persona que
en el seu doctorat va descobrir una fórmula que permetia, a partir de la divisió
d’una funció en fragments molt petits,
en forma de rectangles, trobar l’àrea de
sota d’aquesta funció. El treball va passar per revisors i es va plantejar davant
del tribunal. El que havia fet aquesta
persona era redescobrir les integrals.
Quant de temps perdut reinventant coses que ja existeixen! Potser hauríem
de tornar als clàssics, als filòsofs, als
biòlegs, als pedagogs… que sense tanta pressa observaven el món per trobar
les claus de l’educació del futur.

La compartimentació dels ensenyaments superiors fa que cada cop tinguem més especialistes i experts en
àrees més concretes del coneixement,
però més aïllades d’altres disciplines,
sense les quals és impossible fer una
anàlisi de la complexitat del món, de
l’ésser… I en conseqüència, es fa difícil
fer un acompanyament als joves sense
tenir en compte la complexitat del tot.
En el món de l’educació, això ens porta a plantejar-nos preguntes com: tota
la informació és important? Quina informació hem de transmetre? Quins
són els valors que ens agradaria que
tinguessin els joves del futur? La redefinició del currículum i la posició del
mestre a l’aula són temes que cada generació s’ha de plantejar, potser reformular, però de vegades volem innovar
tant que tornem enrere, a coses que ja
es feien abans, a reinventar la roda.
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Estratègies
d’aprenentatge

mantenir-ne el contingut, augmenta
la retenció. Es podrien proposar altres
activitats que tinguin com a base l’evidència esmentada, però la proposta de fer petits qüestionaris, reforçant
que aquesta activitat té un caràcter
autoavaluador, és potser una forma
millor de posar en pràctica aquestes
evidències que no pas els deures habituals. De vegades, quan els alumnes
fan els deures, busquen la informació
a la mateixa pàgina del llibre i escriuen
la resposta. Però d’aquesta manera no
se centren a “recuperar” la informació,
la qual cosa fa difícil que d’aquí a una
setmana es pugui treballar aquella informació. Aquestes valoracions ràpides
ens permeten veure com els alumnes
van seguint el temari i detectar on tenim buits. D’aquesta manera, segons
l’evidència, augmenta la capacitat dels
alumnes per retenir informació.

Com integrem estratègies
d’aprenentatge basades en
l’evidència?
El fet de conèixer la ciència que hi ha
darrere de les pràctiques educatives
ens permetrà incorporar-les de manera més fàcil a la nostra pràctica diària.
Llegint el llibre Powerfull Teaching: Unleash the Science of Learning, de Pooja K. Agarwal i Patrice M. Bain, trobem
algunes estratègies centrades en tasques molt especifiques que ens poden
ser molt útils.
Una activitat proposada, per exemple, és fer activitats ràpides d’avaluació
diàries; d’aquesta manera farem que
els alumnes recordin la informació i reforcin el seu aprenentatge. L’evidència
demostra que accedir activament al
material après, més que simplement
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Una altra proposta de treball seria preguntar als alumnes què vàrem treballar
la setmana anterior a classe. Aquesta recuperació de la informació es pot
fer de fa uns dies, setmanes o fins i tot
mesos. D’aquesta manera els fem connectar amb el que s’està fent a classe,
agafar perspectiva de l’aprenentatge
i fer-ho més transversal. Els alumnes
aprenen millor quan no poden predir
fàcilment la resposta a la següent pregunta. Intentar que no totes les activitats vagin seguides per un patró que
es reconegui amb facilitat, intentar que
s’hagin d’anar adaptant sobre la marxa,
que pensin en quina estratègia utilitzar… Aquests moments de reflexió són
els que milloren l’aprenentatge.

Metacognició basada en
el feedback

Les estratègies plantejades no són difícils d’aplicar, i molts professors ja les
apliquen; tenir la certesa que estan
basades en l’evidència, i a la vegada
comprendre el seu funcionament a
l’aula, millora la capacitat d’utilitzar-les
i fa que augmentem la seva freqüència
d’aplicació de manera més integrada.
Si voleu ampliar alguna d’aquestes
estratègies, sobretot les relacionades
amb l’estudi, podeu trobar-les a l’article publicat a la nostra revista “El que
no saps de l’estudi” (2018), i que podeu
consultar a la nostra web.

Bibliografia:

2019, Pooja K. Agarwal, Patrice M.
Bain, Powerfull Teaching: Unleash
the Science of Learning.

És un sistema que podem treballar de
diverses maneres: amb els qüestionaris, algunes estratègies on s’apunten
allò que saben d’un color i l’autocorrecció d’un altre, conversar amb un altre company sobre les respostes… Però
sobretot el que es busca és que els
alumnes puguin centrar el seu estudi
en allò que encara no han après.
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Recursos
Educatius

La Fundació Endowment Education
(EEF) és una organització benèfica independent dedicada a trencar el vincle
entre la renda familiar i el rendiment
educatiu. Aquesta entitatva ser fundada l’any 2010 pel Departament d’Educació de Gran Bretanya, i inspirada en
la Race to Top de l’Administració Obama dels EUA.

Tot això ho intenten fer:
-Proporcionant eines i recursos, de forma resumida i de fàcil accés al professorat, sobretot pensant que ja tenen el
temps molt ocupat.
-Generant noves evidències de “què
funciona” per millorar l’ensenyament i
l’aprenentatge.
-Finançant avaluacions independents
de projectes importants.
-Donant suport a les escoles a l’hora
d’utilitzar aquesta evidència per aconseguir el màxim benefici possible per
als joves.

Un dels aspectes que volem destacar
és el gran ventall de recursos basats en
l’evidència per millorar la pràctica dels
professors/es.
Els seus objectius són incrementar els
èxits dels menors d’entre 3 i 18 anys, en
especial aquells que tenen un desavantatge, desenvolupar les seves habilitats
essencials per a la vida, i preparar els
joves per al seu futur, tant acadèmic
com professional.

També publiquen informes específics
de cada matèria amb recomanacions
clares i actualitzades sobre temes prioritaris basats en les millors evidències
disponibles, i cada any publiquen un
informe anual sobre tot el que s’ha fet a
la fundació i el seu impacte tant a nivell
nacional com internacional.
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Actualidad
Projecte

Telémaco

Espai de mentoria per a adolescents

Què és el projecte Telémaco?
El projecte Telémaco és un projecte que aposta per
assumir les necessitats dels joves en aquest moment
contemporani de la història. Entenem que en aquest
procés és necessari implicar tots els membres de la
comunitat educativa, família, equip docent i alumnat.
Determinades qüestions, com la gestió del temps;
connectar amb els interessos personals, acadèmics
i professionals, i augmentar la concentració, la competitivitat i l’eficiència suposen elements bàsics per a
l’evolució en aquesta etapa tan essencial, que permetran un compromís i una responsabilitat personal.
Els pares, en moltes ocasions, us trobeu desbordats
davant les dificultats d’aprenentatge i de conducta
dels vostres fills. Això motiva la cerca de professors
particulars, de suport o qualsevol altre recurs que
pugui suposar una millora de la situació; però des de
la nostra perspectiva defensem aquesta intervenció
dins de la complexitat, acadèmica, personal,relacional, familiar,etc., per tal de poder treballar en profunditat i proposar referents.
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Com es duu a terme la mentoria?
A partir de sessions setmanals d’una hora de durada,
en què s’estableixen uns objectius; es revisen prioritats, interessos i expectatives més enllà de les acadèmiques; es reflexiona i es fan diferents activitats en
funció de les necessitats, i a poc a poc es van assolint els objectius.
La durada del treball pot ser d’uns mesos, seguiment
anual o per etapes educatives.

Què és un mentor?
Un mentor/a és una persona amb experiència i coneixements que ajuda una altra persona amb menys
experiència i/o coneixements en el seu procés de
superació d’obstacles, ja siguin a l’àmbit acadèmic,
personal, social, familiar... Els mentors guien, orienten
i donen suport per transitar i acostar-se als objectius.
El mentor pot ser un actor estratègic que en aquest
vincle i espai creat pot fomentar noves estratègies
d’aprenentatge, més enllà de l’autoreflexió, identificació de les necessitats de suport i acompanyament,
potenciant la diferenciació a través de la responsabilitat.

Marc teòric
Des d‘una perspectiva sistèmica, amb un enfocament constructivista i construccionista, s’entén la
realitat social com una combinació dels condicionaments biològics, històrics i culturals dels individus on
es negocia i renegocia la interacció humana.
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Objectius
Desenvolupament personal
Desenvolupament professional
Desenvolupament de competències
Estimulació del desig d’aprendre
Reforç de la confiança i l’autoestima
Transformació del potencial en talent
Gestió del talent

Conseller i guia
La mentoria es perfila com una eina fonamental i eficaç per canviar el paradigma de l’educació del qual
tant s’està parlant.
Sortint de l’esquema tradicional de la figura del docent, que és qui posseeix els coneixements i els
transmet als alumnes, passem al paradigma del
mentor socioeducatiu, que acompanya en el procés
d’aprenentatge a través de la seva formació i el seu
coneixement personal i el vincle que es genera.
Es vol treballar des d’una perspectiva personalitzada
i obrint el focus a treballar amb diferents agents de
l’entorn del nen/a. La figura del mentor passa a tenir
un rol de facilitador, proporcionant també informació
i acompanyament en moments de transició educativa.

+ informació
www.trivium.cat

Contacte

Email - info@trivium.cat
Telèfon - 93 217 48 38
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Carme Ruscalleda
Xef
Memòria musical i culinaria

La paraula
Aquest és un espai reservat a professionals, recerques, a perspectives des d’altres àmbits sobre un
concepte concret. Barrejant les reflexions i les anècdotes, cada episodi de la secció ens presenta un concepte diferent capturant aquests
espais que alguns han creat per
nosaltres i altres que ens conformen l’imaginari popular.

El lloc on naixem, creixem i ens eduquem ens forma a tots el caràcter i
una manera d’entendre la vida que ens
acompanya sempre. Estic convençuda
que aquest caràcter, aquesta manera de fer tan especial i tan particular,
estan molt lligats amb la memòria. La
memòria és com una carpeta que portem incorporada a la ment, ordenada
per temes, on s’hi recullen experiències, sentiments, paisatges, olors i sabors.
Sempre he defensat que la cuina i la
música estan connectades, precisament en relació amb la memòria. Us
posaré dos exemples d’emocions de
la meva memòria, una de musical i una
altra de culinària.
La musical. Imagineu-vos la tonada de
la bonica i clàssica cançó italiana “Sapore di sale” (1963): és estiu, sou petits,
encara no sou adolescents, i sou a la
platja observant unes parelles estrangeres abraçant-se i fent-se petons
mentre la música de la guingueta embolcalla tota l’escena. Era una sensació
emocionant, perquè al cinema escolar,
quan hi havia un petó dels protagonistes a la pel•lícula dominical, la monja
que manipulava la màquina hi posava
la mà al davant per tapar els fotogrames: tots sabíem que se l’estaven fent,
però no ho vèiem. Quan sento aquesta cançó, ja sigui a través de la ràdio o d’una actuació musical, la meva

MEMÒRIA
La gent d’il·lustraciencia també ha
reflexionat sobre el concepte i ens
ha enviat aquesta il·lustració:

Old and wise
Agustín Portillo
www.Illustraciencia.info
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memòria reviu aquells estius d’infància, plens d’emocions, sensacions i descobriments.
La culinària. La cuina i jo sempre
hem anat de bracet. Sóc filla d’una
família pagesa i comerciant, i per
això mateix, i perquè tocava ajudar a
casa, des de ben petita em van formar en les tasques culinàries. Imagineu-vos: la mare estava malalta al
llit, no era res greu però havia de fer
repòs, jo era petita, devia tenir uns
10 o 11 anys, i des del llit la mare
m’anava indicant tots els passos per
coure l’escudella del dinar familiar:
l’olla al foc amb l’aigua, les carns
ben netes i els llegums remullats a
dins, esperar que arrenqui el bull i
escumar la superfície, seguidament
els ingredients vegetals més durs,
la sal amb prudència, més tard les
hortalisses més tendres i la pilota,
esperar el temps adequat, i la mare
que em diu: “ja pots colar l’olla”, i jo,
amb tota la ignorància del món, vaig
colar l’escudella sense posar cap
recipient per recollir el preuat brou!
Se’n va anar tot pel forat de l’aigüera! Vaig quedar tan desesperada
que no em podien consolar. Doncs
cada vegada que em disposo a
colar l’escudella em ve a la meva
memòria aquella vivència tan llastimosa però alhora tan alliçonadora.

Conferència: BIOQUÍMICA DE LA
destrucció a la CREACIÓ
Artem Komissarov
Bienal “Ciutat i ciència”
Com funciona la memòria? És una de
les més grans preguntes no resoltes
per la biologia. Partim de les neurones,
que teixeixen una xarxa àmplia i complexa, i que estan connectades entre
si a través de spins. La informació va
des de l’axó i passa per les dendrites,
i de vegades aquesta informació és
molt lluny; però la pregunta és: i com
ho fan? Com transporten les neurones
molècules per aquestes estructures
tan llargues? Les neurones estan connectades per microtúbuls, estructures
semblants a les de les carreteres, a
través de les quals es transporten coses, però les neurones no tenen cotxes
per transportar-les, tenen proteïnes,
les proteïnes motores, que transporten
molècules d’un lloc A a un altre lloc B.
Per entendre aquest procés, la recerca
planteja copiar el model de transport
de les neurones a partir de bacteris
que produeixen proteïnes, posant uns
microtubs per on aquestes proteïnes
motores circulen. Ara falta afegir què
transportar a les proteïnes motores, els
hi afegeixen unes molècules vermelles.
En les investigacions observen com
aquestes molècules són transportades
per les proteïnes motores.
Els investigadors creuen que si poden
copiar aquests models i millorar-los
podran tractar algunes malalties. L’esperança és poder-ho entendre i ajudar
les persones.
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Google Trends

Què pensa Google de la memòria?
Interès al llarg del temps

Notícies

Els números reflecteixen l’interès de
cerca en relació amb el valor en una
regió i un període determinats. Un valor de 100 indica la popularitat màxima
d’un terme, mentre que 50 i 0 indiquen
que un terme és la meitat de popular
en relació amb el valor màxim o que no
hi havia prou dades del terme, respectivament.

Imatges

Cerques WEB 21 oct. 2018 – 15 oct. 2019

Web

Youtube
Google relaciona aquests temes amb
la cerca de la paraula memòria.
1-Cognició 100%
2-Memòria a llarg termini 90%
3-Disc dur portàtil 90%
4-Associació per a la recuperació de la
memòria històrica 70%
5-Unitat en estat sòlid 60%

L’actualitat i els algoritmes tenen la resposta al que pensa Google de les paraules i els seus significats.
Us atreviu a comparar paraules?

També Google selecciona algunes
consultes “relacionades” amb la paraula memòria.
1-Les veus de la memòria
2-Memòria d’un salvatge
3-La llum de la memòria
4-Memòria implícita i explícita
5-Cor de les veus de la memòria
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La vinyeta
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