
Compromesos amb 
la transformació 
educativa

COMPROMESOS AMB ELS 
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

T’ajudem a donar resposta 
als nous reptes de l’educació

Més
informació
aquí



NOUS ROLS
DEL PROFESSORAT
I DE L’ALUMNAT
NOU ROL DEL PROFESSORAT DEL SEGLE XXI

· Aplicació i  
  col·laboració.
· Atenció  
  personalitzada.
· Acompanyament
  de l’alumnat en  
  el seu creixe- 
  ment personal.

COACH

AVALUADOR

FACILITADOR

EXPERT EN
CONTINGUTS

· Promou
  l’aprenentatge  
  de dins cap
  a fora.
· Construeix  
  relacions  
  properes  
  i de diàleg.

· Objectiu,  
  orientat als
  resultats.
· Estructura  
  avaluacions
  d’aprenentatge
· Estableix
  l’acompliment  
  d’objectius.

· Reflexiu: és
  veu experta.
· Analitza siste- 
  màticament
  i organitza  
  els continguts.
· És un trans- 
  missor de
  coneixements.

ENFOCAT A
L’APRENENTATGE

Conceptualització
abstracta

Experiència
concreta

Observació
reflexiva

Experimentació
activa

ENFOCAT
A L’ACCIÓ

ENFOCAT AL 
SIGNIFICAT

ENFOCAT ALS CONTINGUTS



És el moment de repensar el que
s’ensenya, com s’ensenya i com 
s’avalua. 

ALLÒ QUE NECESSITA L’ALUMNAT D’AVUI
segons Marc Prensky

NOU ROL DE L’ALUMNAT DEL SEGLE XXI

Connectar, 
col·laborar i 

compartir  amb 
els companys
i companyes 

i amb els altres, 
en un context 
“Global-local”.

Ser respectat i 
sentir que les 

pròpies opinions 
es tenen en 
consideració 
i es valoren.

Crear amb les 
eines del seu 

temps.

Aprendre 
a partir de 

treballs 
i tasques 
rellevants 

i reals.
Seguir 

els propis  
interessos i 
passions.



QUINES SÓN LES 
DIRECTRIUS DEL 
NOU CURRÍCULUM 
COMPETENCIAL?
El nou currículum competencial es proposa:
• Formar l’alumnat en sabers, habilitats i actituds.
• Posar el focus d’atenció en els contextos i les situacions 
   d’aprenentatge, deixant enrere els models tradicionals.

L’objectiu és que l’alumnat sigui capaç de:
• Respondre a les demandes d’un món
   canviant, complex i globalitzat.
• Desenvolupar i arribar al seu màxim
   potencial a nivell personal,  
   social i professional.



COM
T’AJUDEM?
La proposta de valor de Vicens Vives 
ofereix eines innovadores, adaptades a 
les necessitats del nou currículum i a les 
necessitats de l’aula.  Les institucions 
i els centres educatius podran fer-ne 
ús ajustant-les a la seva visió i missió 
propis.
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CAPTURAR LA INFORMACIÓ

TRANSFORMAR-LA

EN CONEIXEMENT

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

NANO CURSOS (NOOCS)PL
AT

AF
ORMA DIGITAL

LLIBRES DE conTEXT COMUNITA
TS

LA NOSTRA

VISIÓ
La INNOVACIÓ
   combinada amb la solidesa 
de l’EXPERIÈNCIA 

Apostem per una educació innovadora, 
personalitzada, inclusiva i socialment 
responsable per crear un futur millor.

INNOVACIÓ
Connectem les 
 pedagogies i 
tecnologies com a 
facilitadores
 de la innovació.(1)

EXPERIÈNCIA
60 anys 
d’ experiència, 
 investigació 
 i pràctica 
 pedagògica.

COMPETÈNCIES
Dissenyem escenaris 
que facilitin el procés 
d’ensenyament dins un 
marc d’aprenentatge 
competencial i d’habilitats 
útils per a la vida real.

APRENENTATGE
Apostem pels 4
pilars de l’Educació:(2)

· Aprendre a conèixer.
· Aprendre a fer.
· Aprendre a ser.
· Aprendre a conviure.

AVALUACIÓ
Solucionem 
l’avaluació 
competencial
en la pràctica 
docent.

RECURSOS PER AL 
PLURILINGÜISME

INSTRUMENTS
 D’AVALUACIÓ

MATERIALS 
PER A

 L’ATENCIÓ A
 LA DIVERSITAT

APRENENTATGE 
INTEGRAT DE 

SABERS I
 COMPETÈNCIES

EINES PER
 A LA 

PROGRAMACIÓ 
CURRICULARACOMPANYAMENT

Acompanyem els 
docents compromesos 
amb l’educació, 
facilitant la seva 
tasca. (3)



CAPTURAR LA INFORMACIÓ

TRANSFORMAR-LA

EN CONEIXEMENT

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

NANO CURSOS (NOOCS)PL
AT

AF
ORMA DIGITAL

LLIBRES DE conTEXT COMUNITA
TS

Servei 
personalitzat 

d’atenció docent 
que dona resposta 
als desafiaments 
de l’educació del 

segle XXI.

EDUCACIÓ
INCLUSIVA
Apliquem el Disseny Universal 
d’Aprenentatge (DUA) per a una 
educació inclusiva
i oferim un enfocament 
personalitzat i adaptat per 
garantir l’èxit educatiu de
tot l’alumnat.

SABERS BÀSICS
Proposem un aprenentatge 
integrat de sabers bàsics 
i competències perquè 
l’alumnat assoleixi de forma 
plena el perfil de sortida de 
l’etapa educativa.

DIGITALITZACIÓ I 
SEGURETAT
Desenvolupem la competència 
digital i l’ús segur i
conscient de la informació.

DIVERSITAT 
CULTURAL
Oferim la possibilitat de veure 
i entendre el món des de 
perspectives diferents a través 
de la diversitat lingüística, 
fet que suposa una oportunitat 
per al desenvolupament 
personal i social.

SITUACIONS I 
REPTES
Partim de situacions 
d’aprenentatge on es 
poden contextualitzar els 
sabers bàsics, involucrant 
activament l’alumnat i 
fomentant la seva participació 
en la resolució de reptes 
(ABR) i problemes (ABP).

APRENENTATGE 
ACTIU
Fomentem que 
l’alumnat sigui capaç 
d’analitzar, raonar i 
qüestionar la informació 
amb una actitud activa, 
autònoma i compromesa.

RESPECTE I 
IGUALTAT
Fomentem el respecte i 
la igualtat de gènere per 
desmuntar prejudicis, 
estereotips i actituds de 
caràcter discriminatori.

Despleguem tot el nostre potencial per
desenvolupar el nou model educatiu del segle XXI.

ACTIVITATS
 INSPIRADORES

EXPERIÈNCIES 
D’APRENENTATGE 

MAKER

PROJECTES 
ADAPTATS AL 
CURRÍCULUM 

LOCAL

CONNEXIÓ
AMB EXPERTS 

I ALTRES 
DOCENTS

ESTRATÈGIES 
DOCENTS

ACOMPANYAMENT I 
ASSESSORAMENT

LA TEVA

SOLUCIÓ
Un ECOSISTEMA de PRODUCTES,
     SOLUCIONS i EXPERIÈNCIES
             per a la TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA

SOSTENIBILITAT
Incloem un plantejament 
transversal de la 
sostenibilitat i el
desenvolupament 
humà, vinculat i 
compromès amb 
els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de l’Agenda 2030.



NOOCs
Un Nooc és un “nano curs” destinat a facilitar 
l’autoaprenentatge dels sabers i les competències de 
l’alumnat del segle XXI.
Les propostes pedagògiques dels NOOCs inclouen 
itineraris a través de la nostra plataforma                    que 
responen a la seqüència formativa següent: 

1
2
3
4

Al llarg de l’itinerari, l’alumnat també tindrà accés a:
• Eines d’avaluació.
• Feedback del professorat.
• Anàlisi dels objectius assolits.
• Autoavaluacions.

Per la tasca de facilitació del professorat, els NOOCs ofereixen:
• Programacions curriculars connectades amb les àrees o els àmbits de les matèries.
• Orientacions metodològiques.
• Eines d’avaluació competencial: integració amb l’Avaluació Vicens Vives (by Additio).

Partim d’una situació d’aprenentatge, o d’un repte, que 
planteja una proposta per resoldre. 

A continuació, l’alumnat trobarà la informació contextualitzada 
necessària per afrontar el repte i resoldre’l.

Proposem activitats, la resolució de les quals ajudarà a 
consolidar els conceptes treballats.

Finalment, en l’activitat d’aplicació/valoració, l’alumnat
haurà de plasmar tots els conceptes i habilitats treballats,
i es veurà la resolució del repte.

CONNECTATS
AMB EL CONTINGUT
DEL CURRÍCULUM

4 sessions de 
treball per obtenir 

l’aprenentatge
plantejat



STEAM
Projectes per treballar les àrees STEAM 
de forma integrada i pràctica.

CANVI CLIMÀTIC
Com ens afecta el canvi climàtic? 

ESPAI MAKER
Aprendre “mentre fem”. L’error es concep 
com part del procés formatiu.

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
Connectem amb els nostres sentiments  
i emocions i amb tots els altres.

PENSAMENT COMPUTACIONAL
Treballem l’abstracció, la lògica, 
el pensament algorítmic, 
la descomposició, etc.

IDENTITAT i SEGURETAT DIGITAL
Ajudem a crear consciència de la 
importància de construir i de cuidar 
la identitat digital de l’alumnat.

CURRÍCULUM LOCAL
Connectem amb l’entorn natural, social, 
econòmic, cultural… a través de propostes 
emprenedores per empoderar l’alumnat 
com a agent de canvi.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE
A través dels 17 ODS, fomentem el 
concepte “pensa globalment, actua 
localment”.

Els NOOCs tracten els temes de manera interdisciplinària i 
s’organitzen en aquests blocs d’interès:

Pots escollir els que s’ajustin a 
les teves necessitats educatives!



GEOPERLES

Mitjançant les GEOPERLES podràs preparar experiències d’aprenentatge sobre 
l’entorn proper al centre educatiu.

Oferim una proposta guiada, amb tot el que es necessita per poder dur-la a terme 
d’una manera fàcil i estructurada.

T’ajudem a preparar un itinerari geolocalitzat perquè puguis teballar amb el teu 
alumnat qualsevol contingut curricular contextualitzat en el vostre entorn més proper.

Una nova manera
d’ensenyar i d’aprendre!



Mapes de 
contingut

Enigmes 
localitzats

Joc de pistesCaça preguntes

Estructurem les propostes en aquests passos:

1
2
3
4

Partim d’una situació d’aprenentatge, o d’un repte, que planteja una proposta 
per resoldre.

A continuació l’alumnat trobarà la informació contextualitzada necessària per 
afrontar el repte i resoldre’l.

Proposem activitats, la resolució de les quals ajudarà a consolidar els conceptes 
treballats.

Finalment, en l’activitat d’aplicació/valoració, l’alumnat haurà de plasmar tots 
els conceptes i habilitats treballats, i es veurà la resolució del repte.



PERLES

T’afegeixes
al repte?

Et proposem afegir-te al projecte tecnològic STEAM, de gran impacte, amb l’objectiu 
de crear un món més inclusiu i sostenible a partir d’experiències reals viscudes per 
l’alumnat.

Estructurem les propostes en aquests passos:

1

2

3

4

Partim d’una situació d’aprenentatge,
o d’un repte, que planteja una 
proposta per resoldre. 

A continuació, l’alumnat trobarà 
la informació contextualitzada 
necessària per afrontar el repte
i resoldre’l.

Proposem activitats, la resolució
de les quals ajudarà a consolidar
els conceptes treballats.

Finalment, en l’activitat d’aplicació/
valoració, l’alumnat haurà de 
plasmar tots els conceptes i habilitats 
treballats, i es veurà la resolució 
del repte.

S T E A M



S T E A M
I l’acompanyem de la Vicens Vives BOX, 
una capsa amb les eines necessàries 
per desenvolupar tots els projectes.
Un embalatge  que va més enllà
de l’embolcall físic. Un embalatge
de valors i d’inclusió per treballar
junts en projectes transformadors
i d’impacte.



COMUNITAT
VICENS VIVES



Posem a la teva disposició una comunitat en la qual trobaràs tots els recursos 
i materials que necessites. 

Hem creat per a tu un entorn que facilitarà el teu dia a dia, un punt de trobada 
entre docents i especialistes ple de propostes i oportunitats per a l’aprenentatge.

Una comunitat per:

Posar en valor la 
singularitat territorial

Compartir 
experiències

Incorporar una 
mirada inclusiva

Posar la tecnologia al 
servei de l’aprenentatge

Disposar d’un espai 
personalitzat d’adaptació 

a l’entorn

Disposar d’un punt de 
trobada entre docents i 

especialistes

Accedeix a notícies d’actualitat
• Aproximació pedagògica a les notícies,
   estructurades per explicar els fets en el seu 
   context històric, científic i cultural.
• Complementades amb activitats relacionades  
   amb la temàtica de cada notícia.

• Seràs dels primers a experimentar les propostes en innovació  
   que Vicens Vives està desenvolupant.
• Podràs donar-nos un feedback perquè puguem COCREAR junts
   nous projectes. 

Live

Lab



SEGUEIX-NOSPer a més informació
visita el nostre web
www.vicensvives.com

Contacta amb nosaltres, t’ajudem 
amb el que necessites.

Antonio Cara
Director de transformació digital de Vicens Vives

Sergio Casado Bravo
Relacions Institucionals de Vicens Vives

Vicens Vives Live posa al teu abast eines per poder treballar 
a classe aquelles notícies d’actualitat que requereixen una 
aproximació pedagògica: 
• Informació veraç, contrastada i argumentada.
• Recursos per oferir una explicació dels  
   fets en el seu context històric, 
   científic i cultural.
• Propostes d’activitats  
   relacionades amb la  
   temàtica tractada.
Podràs accedir a tots 
els materials a través 
de la COMUNITAT  
VICENS VIVES.

T’ajudem a explicar què està passant
AVUI al món.

Perquè el  
teu alumnat 
connecti amb  
l’actualitat!
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