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RESUM 

La proposta pedagògica de les caixes de recerca és una metodologia que a la nostra 

escola ens està ajudant a fer alguns passos cap al canvi de paradigma en l'educació. 

Introduïdes a 5è de Primària, les plantegem com una eina d'atenció de diversitat a 

l'aula, que respecta els ritmes d'aprenentatge i que potencia el treball en equip i 

l'aprenentatge entre iguals. 

Partim d'un estímul inicial, la sorpresa del que hi ha dins de cada caixa, per motivar 

als alumnes en el moment de començar. A partir d'aquí, els acompanya un diari 

d'aprenentatge en el que ells hi van sintetitzant tots els processos d'aprenentatge 

que es generen en el grup. 

Paraules clau: caixes de recerca, diari d'aprenentatge, mètode científic. 

 

ABSTRACT 

The pedagogical proposal of the research boxes is an innovative methodology that 

is helping our school to slowly change the current education paradigm.  Introduced 

in 5th of Primary, this modern teaching methodology is thought  to meet the special 

needs of each individual student, respecting the rhythm of each one, to develop 

cooperative projects or work on specific tasks. 

The ice-breaker activity, which is meant to motivate the students for the whole 

process, consists in the surprise that's inside the box. Henceforth, the students will 

synthesize all the learning proceedings of their cooperative work in a learning diary 

that will accompany them for the rest of the process. 

Key words: research boxes, learning diary, scientific method  
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1. Introducció 
Mentre la societat avança, també es fa evident una evolució en les escoles, una 

necessitat de canvi. Alguns dels models establerts fins ara són qüestionats degut a 

la mancança de resposta que donen als infants d’avui. Aquestes incerteses 

plantegen noves preguntes: Per a qui estem educant a l’escola? Quin és el nostre 

objectiu com a docents? Què esperem que aconsegueixin els nostres alumnes? 

Fent referència al nostre currículum, l’objectiu de l’escola és formar infants 

competents per a la vida quotidiana, és a dir, persones que siguin capaces de 

desenvolupar-se de manera autònoma, de qüestionar-se i ser crítiques amb tot allò 

que els envolta i ser membres actius de la societat i els contextos que habiten. 

Per començar a caminar cap al canvi de paradigma cal plantejar un canvi de visió, 

on la cultura de la diversitat hi sigui més present i ens ajudi a enriquir les nostres 

propostes pedagògiques. De fet, és un dels reptes més importants que ens trobem 

en les escoles d’avui: ser capaços de gestionar la heterogeneïtat que existeix a les 

aules i a la nostra societat; promoure una cultura inclusiva. 

Per entendre la proposta pedagògica de les caixes de recerca cal començar pel 

principi. Què entenem per inclusió, o com aquest model de treball ens pot ajudar a 

assolir aquest objectiu? 

Ainscow (2005) afirmava que la inclusió és un procés sense fi que avança per 

respondre i atendre les diferències individuals per tractar d’identificar i reduir les 

barreres que els alumnes troben a l’aula per aprendre i desenvolupar-se. També, 

l’autor creia que l’escola ha de facilitar l’accés a tot l’alumnat amb presencia, 

participació i èxit d’aquest, posant èmfasi en aquells grups amb més risc de 

marginació i exclusió socials.  

Això implica que la nostra pràctica educativa ha d’estar en constant canvi. A més a 

més, ha d’ajudar a tots els alumnes a reduir les dificultats d’aprenentatge i assolir 
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exitosament les competències bàsiques de l’etapa de Primària, que cada cop 

s’allunyen més de metodologies més tradicionals com a únic model de treball a l’aula. 

Pel que fa a Echeita (2009) la bona pràctica inclusiva és aquella actuació que et fa 

reflexionar sobre els passos que cal seguir per tal de detectar les barreres que 

alguns alumnes es troben per aprendre a progressar a l’escola.  

Quan parlem de pràctica inclusiva no només ens referim a aquell alumnat amb algun 

tipus de necessitat educativa de suport específic (NESE), sinó a tot el grup que tenim 

a l’aula, a tenir en compte les seves diferències individuals per poder crear en 

cadascun d’ells les condicions necessàries perquè puguin aprendre. 

 

Treballar amb metodologies com els ambients o les caixes de recerca, on la 

capacitat de col·laboració hi juga un paper tant important, és molt positiu en termes 

inclusius, ja que el treball en equip fa possible que els companys es puguin ajudar 

entre ells i, per tant, incrementar les seves possibilitats d’aprenentatge, el seu nivell 

potencial. Vygotsky (1978) ens parla d’aquest potencial dels alumnes amb la zona 
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de desenvolupament proper. Aquesta és la distància que hi ha entre el nivell de 

desenvolupament real i el nivell de desenvolupament potencial. El primer fa 

referència a la capacitat de resoldre independentment un problema i el segon, a la 

possibilitat de resoldre un problema sota la guia d’un adult o en col laboració amb 

un company que ho domina més. 

Seguint amb la idea de treball en equip, tal com afirmaven els germans Johnson et 

al. (1990), la cooperació ha de ser el fonament bàsic a l’aula; és a dir, el context 

sobre el qual es basi qualsevol forma d’ensenyament. “A l’aula ideal, tots els 

alumnes aprendrien a treballar cooperativament amb els altres, a competir per 

diversió i a treballar de forma autònoma”. Johnson et al. (1990). 

Stainback & Stainback (2001) afirmen que el currículum s'haurà d'adaptar a la vida 

quotidiana dels alumnes, és a dir, a les seves experiències viscudes, als diferents 

ritmes d'aprenentatge i als seus interessos. D'aquesta manera els alumnes podran 

anar construint i relacionant els seus aprenentatges.  
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2. Marc teòric 
Wagensberg (2007), defineix tres fases a l’hora d’assolir un coneixement o 

aprenentatge, o com diu ell, arribar al goig intel·lectual, entenent aquest concepte com 

aquell moment exacte en què una persona arriba a una comprensió, és a dir, el 

moment en el que es culmina un procés cognitiu. 

La primera fase s’anomena goig d’estímul. És el moment en el que es dona inici al 

procés cognitiu, és a dir, el primer pas que seguim a l’hora d’adquirir coneixements. 

Provocar un estímul proporciona inquietuds als alumnes, ja que es parteix de coses 

que no s’entenen o que es contradiuen, i es crea una necessitat de resoldre-ho.  

Dit d’una altra manera: són aquelles situacions en què a l’aula fem alguna proposta 

que no s’esperen, quan creem algun tipus d’efecte sorpresa o iniciem una proposta 

d’una manera que atreu als alumnes i els planteja preguntes i ganes de descobrir 

més. 
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En si, una caixa de recerca ja és un estímul des d’un bon inici, com hem pogut 

comprovar amb les experiències viscudes durant aquest curs en una aula de 6è. 

Només veure-la ja els sorprèn, pregunten què hi ha, la sacsegen, fan suposicions i es 

motiven per resoldre el que sigui que els hi has proposat. Has trencat la rutina i i els 

has fet entrar en un espai misteriós, on ells seran els protagonistes del seu propi 

aprenentatge. 

Una vegada posat l’estímul, creada la necessitat, o provocada la pregunta es pot 

passar a la següent fase: el goig de conversa. És un dels moment més importants 

del procés cognitiu, on a través del diàleg van emergint noves narracions i anem 

construint nous significats que ens ajuden a resoldre la inquietud inicial.  

 

Quan parlem de diàleg es pot entendre des de diferents vessants: el diàleg o reflexió 

amb un mateix, amb els propis companys de grup o amb la mateixa realitat que estan 

investigant (veure, mirar, observar, experimentar…). 
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Com dèiem a l’inici, treballar a partir de les caixes de recerca vol dir treballar en grup 

gran part del temps, ja que volem potenciar l’autonomia i l’aprenentatge entre iguals. 

Això no vol dir que sempre hagi de ser així. Com en tota pràctica, també hi ha d’haver 

moments en que s’hagin d’organitzar o dur processos d’investigació ells sols. 

Per últim, en aquest procés d’aprenentatge apareix el goig de comprensió, que és 

possible gràcies al diàleg previ que ens porta cap a l’adquisició de coneixement. 

Suposa una síntesi de tot aquest procés en la que, de cop, entens el significat de tota 

la conversa anterior i d’allò que en un inici et causava la inquietud.  

Així doncs, aquest projecte s’estructura a partir d’aquestes tres fases d’aprenentatge, 

ja que d’aquesta manera es promouran experiències i aprenentatges més significatius 

pels alumnes on cadascú podrà seguir el seu propi procés. 

Tot i que a dia d’avui encara hi ha poca informació sobre com dur a terme la 

metodologia de les caixes de recerca, des de les formacions realitzades i 

l’experiència viscuda al centre, hem pogut identificar 4 elements clau dels que 

sempre s’ha parlat com a essencials per aquest tipus de proposta. 

1. Els processos d’investigació científica i d’experimentació 

Quan investiguem fem suposicions. A partir dels nostres coneixements previs sobre 

un tema elaborem hipòtesis i comencem tot un procés d’investigació i comprovació 

per confirmar si les nostres teories són certes o si ens hem equivocat. En aquest 

cas, ens replantegem les preguntes i reconduïm el nostre treball. 

Treballant així, l’alumne passa a ser el protagonista del seu propi aprenentatge, és 

ell qui té el control de tot el procés i pren consciencia del punt en què es troba i del 

que li cal fer per anar millorant. 

Fent referència a la Taxonomia de Bloom, estem facilitant propostes d’aprenentatge 

d’ordre superior, ja que els alumnes duen a terme anàlisis sobre allò que aprenen, 

avaluacions, així com també creacions. 
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2. Una metodologia que és competencial i globalitzada 

Tot i que la proposta se centra en dur a terme un canvi metodològic en l’àrea de 

Coneixement del Medi, aquest va estretament lligat a la resta d’àrees del currículum. 

És a dir, aquesta és l’àrea principal en la qual se centra la nova programació, però 

el fet de treballar d’aquesta manera, promou un treball competencial més enllà 

d’aquesta àrea. 

Són propostes interdisciplinars, en les que també es treballen les llengües i les 

matemàtiques, a la vegada que aprenen a discutir, prendre decisions, buscar 

informació i dur a terme investigacions. Així doncs, es treballen continguts de 

diferents àrees de manera simultània, sense compartimentar-los. 

3. El treball en grup 

Tot i que dintre de les caixes poden trobar algun repte que s’ha de resoldre 

individualment, aquesta metodologia contempla el treball en grup com un dels pilars 

més importants pel seu èxit. Organitzar als alumnes d’aquesta manera ens ajuda a 

fer propostes més competencials, com ja s’ha comentat. A més a més, col·laborant 

augmentem les possibilitats d’aprenentatge, creix el nivell potencial de cada alumne 

(Vygotsky, 1978). 

4. L’autonomia i iniciativa personal 

La proposta de treball a partir d’unes caixes de recerca dins les quals hi ha uns 

reptes a seguir, facilita i promou aquest treball autònom per part dels alumnes. No 

només això, ja que també es crea una expectativa sobre allò que trobaran dins i 

aquest fet genera als alumnes l’estímul i la motivació tant necessàries per a 

l’aprenentatge. 

Per poder assolir aquest grau d’autonomia cal un acompanyament per part dels 

mestres i definir bé què és el que s’espera per part dels alumnes. Anar-los oferint 

les bastides necessàries perquè ells, de manera progressiva, vagin agafant cada 

cop més autonomia.  
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3. Disseny metodològic 

En aquest apartat s’explica el funcionament d’aquesta metodologia i de l’adaptació 

que es proposa per dur-la a terme l’any vinent en el curs de 5è de Primària. En els 

annexos hi adjuntem algun model d’unitat didàctica basada en aquesta proposta. 

En primer lloc volem aclarir que, com el volum de caixes de recerca per treballar l’àrea 

de Medi és molt gran, hem decidit dividir-les en tres grups. D’aquesta manera, cada 

trimestre es treballaria un grup de caixes en concret i els mestres ens podríem centrar 

en crear el material necessari d’aquelles programacions. A l’acabar cada trimestre es 

canviaran i se’n posaran de noves, almenys pel que fa a les caixes que tots els 

alumnes hagin pogut realitzar. 

Mentre pensàvem aquesta proposta i fèiem les programacions, ens n’hem adonat que 

no totes les caixes es poden realitzar utilitzant la mateixa metodologia de treball. Ens 

referim principalment a les caixes on es treballen continguts més històrics, com per 

exemple l’Edat Mitjana o l’Edat Moderna. 

En aquests casos, tot i que també les hem estructurat a partir de reptes i de propostes 

de treball autònom, la nostra idea és que es guardin pel final dels trimestres, i siguin 

unes setmanes en les que tota la classe deixa de banda la resta de caixes, i ens 

centrem tots en l’Edat Mitjana, per exemple. En aquest cas, els reptes ja s’han pensat 

de tal manera que, dins de la classe, cada grup pugui escollir-n’hi un i després es 

vagin rotant. És a dir, tots els alumnes treballen una mateixa unitat, però continguts 

diferents. 

Pel que fa a la resta de caixes, una vegada un grup n’acaba una ha de canviar de 

companys. És a dir, quan es finalitza, els alumnes han de buscar altres companys que 

també hagin acabat amb els que encara no han treballat. 

La llibreta d’aprenentatge 

Als cursos de 5è i 6è de Primària, l’eina principal amb la que es vol estructurar aquest 

procés d’aprenentatge i d’avaluació, és un Entorn Virtual d’Aprenentatge, en el nostre 



Les caixes de recerca: proposta metodològica | Maristes Sant Pere Chanel 
 

 12 

cas el Microsoft Teams. Volem preparar els infants per la societat d’avui i treballar de 

manera interdisciplinar la competència digital, que moltes vegades passa en un segon 

pla a les escoles. 

Aquesta, és l’eina que funcionarà com a llibreta o diari d’aprenentatge i on es podran 

veure tots els avenços que van fent setmana rere setmana. 

Així doncs, en les primeres sessions del curs, caldrà familiaritzar als alumnes amb 

l’entorn de la plataforma, principalment amb la llibreta de classe, és a dir, amb 

l’aplicació del One Note. 

En aquesta llibreta, hi trobaran diferents seccions: 

- Biblioteca de continguts: és una secció on ells només poden consultar 

informació. Poden trobar recursos que els ajudin a l’hora de dur a terme els 

seus projectes: pàgines web, diccionaris, traductors, aplicacions, i tot tipus 

d’eines i ajudes. 

També hi poden trobar la informació sobre quines caixes es troben disponibles 

o quines estan ocupades per altres grups. 

 

- Espai col·laboratiu: és un espai obert on tots poden escriure i editar el 

contingut que s’hi presenta de manera simultània. S’utilitzarà en diferents 

moments i de diferents maneres: 

 

1. Quan es constitueix un grup de treball, es crearà una pàgina per cada 

equip que només els membres podran veure i editar. Allà és on aniran 

desenvolupant totes les tasques i reptes que se’ls plantegen, així com 

el diari d’aprenentatge de l’assignatura. 

 

2. Al tancament del trimestre, moment en que tots els alumnes disposaran 

d’uns dies per compartir amb la resta de companys els processos que 

han anat fet durant aquells mesos.  A més a més, també és l’espai on 

poden consultar quines caixes estan disponibles i quines estan 
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ocupades. Els permetrà organitzar el material de manera autònoma 

amb la resta de grups. 

 

- Espai personal: és l’eina d’ús personal. És on podran anar guardant tot el 

procés i la feina que han fet durant el curs. Entre d’altres coses, s’utilitzarà per: 

 

1. Portar un registre de quines caixes ha realitzat cada alumne i quines 

no, o quins reptes tenen pendents de cadascuna de les caixes. 

 

2. Hi podran trobar les rúbriques amb que s’han anat fent les avaluacions 

al final de cada caixa. Tant del treball en grup com de l’assoliment dels 

continguts proposats per cada caixa. D’aquesta manera, ells mateixos 

en poden fer un seguiment i nosaltres i les famílies també. 

Una vegada ells ja entenen i han practicat una mica com funciona aquesta 

plataforma, es pot passar a explicar com serà el planning de treball general mentre 

s’utilitza una caixa. Aquest serà el mateix per tots els grups. 

El fet de que cada cop que obren una caixa, hagin de dur a terme els mateixos passos 

i rutines que en les anteriors, ens ajudarà a que adquireixin aquest hàbit i siguin 

capaços de dur a terme el treball sense tanta ajuda per part del mestre. 

PRIMER PAS: Hem format un grup i escollim una caixa de recerca. 

Aquest és l’estímul inicial del que parlàvem en el marc teòric: tenen la caixa però 

encara no la poden obrir. Això els permet tenir una estona per fer suposicions o 

preguntes: què esperen trobar dins? Que creuen que podran aprendre? Què saben 

sobre el tema? Tenen algun tipus d’hipòtesi?  

Poden dedicar uns minuts a l’inici de la sessió a debatre totes aquestes preguntes i 

sobretot plantejar-se una hipòtesi que les respongui. En tots aquests processos és 

molt important anar apuntant totes les conclusions a les que arriben o les decisions 

que van prenent. 
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Podran fer-ho en la mateixa plataforma col·laborativa, a continuació tenim un model 

de com podria estar estructurat: 

 

Normalment, aquesta feina no els ocuparà tota la sessió, de manera que una vegada 

completada ja poden decidir obrir-la i organitzar-se per resoldre els diferents reptes 

que hi trobaran.  

SEGON PAS: Desenvolupament de la caixa de recerca 

Cada caixa, s’estructura en reptes. En alguns casos els hauran d’anar resolent de 

manera cronològica, i en altres podran decidir quins fer primer. A més a més, els reptes 

estan estructurats en prioritaris o voluntaris.  

Ho proposem així ja que, en primer lloc, dona llibertat als alumnes que volen ampliar 

més sobre un tema i tranquil·litat a aquells que mostren més dificultat en el procés 

d’aprenentatge. 

A més a més, ens dona marge a l’equip docent per recomanar als diferents grups 

d’alumnes que acabin una caixa més aviat o més tard. Pot passar que algun grup hagi 

acabat molt ràpid, hagi de canviar de companys i no hi hagi cap altre alumne 

disponible. 
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Si tenim en compte que això pot passar i som previsors, hem d’anar acompanyant a 

cada grup perquè sempre n’hi hagi alguns que acabin la mateixa setmana. Amb els 

reptes i propostes opcionals podem anar regulant-ho. 

En una sessió normal de treball, en la que ja s’han plantejat les hipòtesis, han de 

dedicar una estona inicial, 5 minuts, a decidir quin objectiu diari es plantegen. Aquest 

és un procés de metacognició important per prendre consciència del seu aprenentatge 

i del ritme de treball que tenen. 

Per fer-ho, disposen d’una plantilla en la que poden seguir aquests passos i escriure’ls 

en paper, per anar més ràpid; o si prefereixen o poden anar anotant tot a la seva 

pàgina d’equip del One Note.  
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A continuació podran dedicar la resta de la sessió a complir aquest objectiu que s’han 

proposat com a grup, és a dir, a intentar resoldre algun dels reptes que hagin escollit.  

Els últims 10 minuts de classe, disposen de temps per fer una síntesi d’allò que han 

aconseguit, de tot el que han avançat, i anotar-ho. A més a més poden autoavaluar-

se i veure si han aconseguit assolir l’objectiu, o si pel proper dia han de proposar-se 

una tasca més senzilla o que requereixi menys temps.  

ÚLTIM PAS: L’informe final i ’avaluació 

En aquesta sessió, el grup fa un resum de tot el que han après durant el procés, o 

d’allò que consideren més important o essencial. Tenen llibertat a l’hora d’escollir el 

suport a utilitzar (paper, presentació, vídeo, imatge…). Ens serveix per treballar la 

capacitat de síntesi, per discernir què és allò més important i organitzar la informació 

d’una manera que sigui clara i entenedora. 

Una vegada acabat, que probablement ja serà un altre dia, disposen d’un temps amb 

el mestre en el que els companys de grup s’autoavaluen i coavaluen. Per fer-ho, 

disposen d’una rúbrica en la que es valora, d’una banda el treball amb les caixes, i 

d’altra banda els continguts propis de l’àrea de medi. El mestre forma part de tot 

aquest procés i els acompanya i guia en el procés d’avaluació.  

Així doncs, en resum, com a mestres disposarem de diferents elements per dur a 

terme l’avaluació d’aquesta àrea: 

1. La carpeta d’aprenentatge: inclou el diari d’aprenentatge que van elaborant a 

cada sessió, així com l’informe final. Ens permet veure tot el procés 

d’aprenentatge i allò que han anat treballant i descobrint durant el 

desenvolupament de la caixa. 
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2. Rúbrica del treball en grup: S’hi avaluen 5 ítems, que són la metodologia de 

treball, el treball cooperatiu, la recerca d’informació, l’elaboració de l’informe i 

l’actitud. Una vegada feta, es pot adjuntar en el seu espai personal del One 

Note, que pot anar acumulant totes les rúbriques. D’aquesta manera es pot 

anar veient el progrés i les millores que l’alumne ha anat fent durant tot el curs.  

 

3. Rúbrica de continguts: en aquesta, hi surten els criteris d’avaluació i 

indicadors plantejats a la unitat didàctica. Per tant, és una rúbrica on s’avaluen 

si els continguts del currículum s’han assolit de manera satisfactòria, notable o 

excel·lent. 
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4. Conclusions 
La proposta metodològica que hem presentat en aquest escrit forma part d’un 

procés de reflexió i de canvi que va començar des que es van introduir els ambients 

a la nostra escola, concretament a l’etapa d’Educació Infantil. Calia mirar com 

aquesta manera de treballar es podia anar incorporant a les diferents etapes 

d’Educació Primària de manera coherent, adaptada a l’edat i al que demana el 

currículum d’educació. En el cas de Cicle Superior, després de la formació realitzada 

i les experiències o proves dutes a terme aquest curs, ens hem reafirmat en aquest 

model com una bona alternativa a les metodologies més tradicionals. 

Les caixes de recerca, tal i com les plantegem en aquesta proposta, ens permeten 

oferir un aprenentatge més actiu, a la vegada que el mestre passa en un segon pla. 

L’equip docent és molt important a l’hora de dissenyar les pràctiques educatives i 

pensar-les bé per aconseguir els objectius que volem, però una vegada a l’aula la 

nostra tasca és acompanyar a l’alumne perquè ell mateix sigui autònom i 

protagonista en tot el procés d’aprenentatge. 

A més a més, ens permetrà donar-li una volta a la manera d’avaluar: deixa de ser 

un procés únicament memorístic, per dur a terme una avaluació continuada, on ells 

ens van mostrant tot el que han après a través del seu diari d’aprenentatge.  

També hem volgut donar importància a la coavaluació. En el moment que tanquem 

una caixa tenen un espai per valorar quina feina han fet, però també com han 

funcionat com a grup. Gràcies a aquesta estona es fomenten processos 

metacognitius en l’alumne on pren consciència de en quin moment es troba i què és 

el que pot seguir fent per millorar, tant ell com els altres. 

Tot plegat, són algun dels 10 trets característics de la xarxa d’Escoles Maristes que 

ens ajuden a començar un petit canvi a la nostra escola1. 

 
1 Com és la xarxa d’escoles que volem? Maristes Xarxa Innovació 
http://www.maristesxarxainnovacio.cat/sites/default/files/com_es_la_xarxa_descoles_que_volem_mxi_ca.
pdf  
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