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L’espiral d’indagació
Desenvolupar una intuïció

Què és el que està conduint a aquesta
situació?
Com hi contribuïm?

Focalitzar

Què tindrà
més impacte?

Observar

Què li està passant
al nostre alumnat?

3 preguntes
de visió general

Què li està passant al nostre alumnat?
Com ho sabem?
Per què és important?

Aprendre

Comprovar

Hem generat una
diferència prou
significativa?
Com ho podem saber?

Què ens cal aprendre?
Com ho aprendrem?

Passar a l’acció

Què podem fer per generar
una diferència significativa?

4 preguntes fonamentals per a l’alumnat
Pots dir dues persones del teu centre que
creguin que tindràs èxit en la vida?

Què estàs aprenent i per què és important?
Creus que estàs aprenent?
Quins són els teus pròxims passos?

Indagar

és estar oberts a nous aprenentatges i
dur a terme accions ben fonamentades.

Missatge de C21 Canada
La missió de C21 Canada és donar suport a la integració
d’habilitats i competències innovadores, de pràctiques
docents i de tecnologies de l’aprenentatge en els sistemes
educatius canadencs. L’organització ofereix un fòrum
nacional perquè els líders comparteixin idees i generin la
capacitat de transformar tot el sistema. (A la pàg. 47 s’inclou
informació sobre la CEO Academy.)
Una publicació anterior de C21 Canada, Shifting Minds 3.0:
Redefining the Learning Landscape in Canada, proposava
passar de sistemes jeràrquics dirigits per polítiques
educatives a «xarxes d’escoles fortes i receptives, amb
educadors que col·laborin contínuament i comparteixin el
coneixement tant en sentit horitzontal com vertical» (Milton,
2015, 8). Shifting Minds 3.0 destacava el paper decisiu que
tenen els líders:
Els líders del sistema creen les condicions de transformació
mitjançant l’estímul del lideratge en tots els àmbits,
imbuïdes dels autèntics atributs que volem desenvolupar en
els joves: creativitat, indagació, col·laboració, assumpció de
riscos calculats, resolució raonada de problemes, i capacitat
d’aprendre de l’experiència i d’afrontar el repte següent. (17)
Aquest nou recurs, L’espiral d’indagació. Playbook, marca
el camí a seguir. Descriu un mètode disciplinat per a la
indagació professional que té com a objectiu transformar
la manera com els educadors aprenen i lideren dins dels
equips i a través de les xarxes.
C21 Canada agraeix que les investigadores Judy Halbert i
Linda Kaser hagin acceptat la invitació de presentar la seva
feina en aquest format de playbook1. Donem les gràcies a
l’equip editorial i de disseny, Joanne Wise i Kathy Kaulbach,
per haver-lo estudiat amb detall i haver-ne connectat tots els
punts amb talent.
1. En anglès, un playbook és un llibre que recull estratègies i jugades
per practicar un esport d’equip. Més enllà de l’àmbit esportiu, és un llibre
d’estratègies possibles per dur a terme un procés i aconseguir un propòsit.
(Nota de l’edició en català)
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L’espiral d’indagació. Playbook ofereix una introducció
concisa a un model d’indagació col·laborativa basada en
l’evidència.
Marca un abans i un després?
Us convidem a explorar-ne les possibilitats i a compartir
els vostres aprenentatges.
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Utilització d’aquest playbook
L’espiral d’indagació és semblant al joc Ultimate Frisbee.
No calen gaires eines. No hi ha àrbitres. Iniciar-s’hi és prou
fàcil. Però jugar-hi bé requereix pràctica i treball en equip.
L’espiral d’indagació. Playbook presenta les idees clau per
posar en marxa una espiral d’indagació amb el vostre
equip i crear una xarxa d’aprenentatge per indagació. És
prou concís per oferir una visió general ràpida, i també és
prou detallat per guiar-vos pas a pas en un exercici de
prova quan estigueu a punt per aprendre’n més.
Per als usuaris amb experiència en l’espiral d’indagació,
el playbook és una referència ràpida i una manera de
presentar el procés a nous membres de l’equip.

Missatges clau
La bondat de l’espiral d’indagació és que està construïda
sobre conceptes basats en l’evidència que ja coneixeu i
en pràctiques que potser ja utilitzeu. Però hi ha
característiques que, combinades, diferencien aquest cicle
d’indagació d’altres formes de recerca-acció. Per exemple:
• Necessita col·laboració.
• Comença amb un coneixement profund de
l’aprenentatge i les experiències de l’alumnat.
• Està dissenyada específicament per canviar els resultats
de l’alumnat en àrees importants.
• Respecta el criteri, l’experiència i el llenguatge del
professorat.
• Està al dia del millor que sabem actualment sobre
l’aprenentatge professional efectiu.
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L’argument central del playbook és que la innovació sura
en un mar d’indagació i que la curiositat impulsa el canvi.
Crear als districtes escolars i entorns d’aprenentatge
condicions que estimulin, desenvolupin i mantinguin la
curiositat és essencial per obrir el pensament, canviar les
pràctiques i crear mètodes d’aprenentatge, ensenyament i
lideratge radicalment innovadors.

Passos inicials
Us pot ser útil tenir a mà una còpia del diagrama de
l’espiral i de les preguntes fonamentals mentre llegiu el
manual d’ús. Aneu a c21canada.ca/playbook per
descarregar-vos-en la guia d’una sola pàgina.
L’espiral d’indagació. Playbook està pensat per ser
compartit. El podeu utilitzar per introduir i explorar idees en
una indagació col·laborativa amb líders de districte, equips
directius de centre, personal no docent, serveis socials o
pares i mares i membres de la comunitat. (Vegeu la
presentació de diapositives a c21canada.ca/playbook.)
Si heu de dirigir una presentació, us recomanem que
comenceu amb les «Grans idees per a l’aprenentatge i el
lideratge», en especial la idea de mentalitat de creixement
(pàg. 10). Presenteu les tres preguntes de visió general
situades al centre de l’espiral i les quatre preguntes
fonamentals per a l’alumnat (pàg. 22). A continuació, aneu
avançant a través de les diferents fases.

Si voleu més informació
sobre les idees d’aquest
playbook, podeu llegir el
llibre Spirals of Inquiry
for Equity and Quality
(Halbert and Kaser, 2013),
que ofereix antecedents,
investigacions i estudis de
cas addicionals.
Per comprar el llibre, aneu
a bcpvpa.bc.ca/spiralsof-inquiry-for-equity-andquality. Els beneficis de la
venda de Spirals of Inquiry
for Equity and Quality
es destinen al suport
d’iniciatives d’aprenentatge
reflexiu o per indagació
dins la Xarxa d’Escoles de
Millora Aborigen (Aboriginal Enhancement Schools
Network).

Quan estigueu preparats per posar en marxa una
indagació, podeu començar des de qualsevol de les fases.
Trieu el punt d’entrada que tingui sentit per al vostre equip
i context. A partir d’aquest punt, desplaceu-vos enrere en
l’espiral per recollir evidències, i endavant per provar
possibilitats.
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Grans idees per a l’aprenentatge i el lideratge
Canviar mentalitats
Durant l’era industrial, una de les funcions principals del
sistema escolar era ordenar i classificar l’alumnat amb
vista a l’educació superior o a llocs de treball previsibles.
En l’actual societat del coneixement, gairebé res no és
previsible i es dona per fet que l’aprenentatge s’allarga tota
la vida. S’espera que tots els joves —i no només uns pocs
escollits— tinguin pensament crític i creatiu, treballin de
manera col·laborativa i es transformin contínuament durant
els anys escolars i la resta de la seva vida. Les expectatives
són les mateixes per als educadors i per als líders dels
sistemes educatius. Això exigeix un tipus diferent d’aprenentatge a l’aula i un tipus diferent de lideratge.
La figura 1 identifica quatre canvis importants, necessaris
per passar d’un sistema educatiu de classificació a un
sistema d’aprenentatge. (Kaser i Halbert, 2009, 13)

FIGURA 1

Passar de classificació a aprenentatge: implicacions per a sistemes educatius i alumnat
Sistema
de classificació

Sistema d’aprenentatge

Enfocat a instruir
i ensenyar.

Enfocat a formes més profundes d’aprenentatge.

Avaluació sumativa per
a obtenir qualificacions
i informes.

Avaluació formativa per proporcionar retroalimentació
descriptiva de l’aprenentatge i autoregulació de l’alumne.

Docència en solitari.

Equips de docents que treballen com a comunitats
d’aprenentatge.

Pressió externa
centralitzada.

Compromís local intern,
creació de capacitats i responsabilitat.
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Els investigadors, inclosa la psicòloga Carol Dweck, han
revolucionat la teoria de l’aprenentatge i la pràctica a l’aula
amb un treball revelador sobre motivació, resiliència i
mentalitat. Cultivar una mentalitat de creixement és
fonamental per aprendre a qualsevol edat, i també per
liderar un equip, una escola o un sistema educatiu sencer.

Encara que les persones poden ser diferents en tota
mena d’aspectes —en els seus talents i aptituds
inicials, interessos o temperaments—, amb dedicació
i experiència tothom pot canviar i créixer... La passió
per exigir-se i persistir, fins i tot (o especialment) quan
les coses no van bé, és el segell distintiu de la menta
litat de creixement.
(Dweck, 2006, 7)

El contrari d’una mentalitat de creixement és una mentalitat
fixa, la creença autolimitadora que només som bons en les
nostres habilitats innates i que els nostres fracassos són la
prova de les nostres limitacions. L’alumnat i els líders amb
mentalitat fixa tenen més por del fracàs que amor per
aprendre coses noves.
La bona notícia és que la mentalitat de creixement es pot
aprendre. L’espiral d’indagació ofereix una manera de passar
d’una mentalitat fixa, que ordena i classifica, a una mentalitat
de creixement, que permet un aprenentatge profund.

L’espiral d’indagació. Playbook • 11

Set principis de l’aprenentatge
en un entorn d’aprenentatge innovador
L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha identificat set principis per
desenvolupar l’aprenentatge al llarg de la vida en la
societat del coneixement (Dumont, Istance i Benavides,
2010, 6-7). La figura 2 inclou els set principis i les seves
implicacions per als líders orientats a la indagació.

L’aprenentatge social i emocional (SEL, per la sigla en
anglès) és el procés d’adquirir i aplicar el coneixement,
les actituds i les habilitats «per comprendre i gestionar les
emocions, definir i aconseguir objectius positius, sentir i
mostrar empatia pels altres, establir i mantenir relacions
positives, i prendre decisions responsables».
www.casel.org/what-is-sel
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FIGURA 2

Els set principis de l’aprenentatge i les seves implicacions per als líders orientats a la indagació
Què funciona per a
l’ALUMNAT

Què suposa això per als LÍDERS

Situar l’alumnat
al centre
de l’aprenentatge.

Els líders han d’estar constantment interessats per saber què
els passa als estudiants en el sistema. L’aprenentatge dels
estudiants és la força impulsora, però ells no són els únics
aprenents. En un entorn d’aprenentatge innovador, tothom
és aprenent, inclosos el professorat, el personal no docent,
l’equip directiu els pares i mares, i altres persones implicades.

Subratllar la naturalesa Els líders col·laboren, cooperen i donen suport
social de l’aprenentatge. a l’aprenentatge en xarxa.

Entendre que les
emocions són
fonamentals per a
l’aprenentatge.

Els líders entenen i apliquen la dinàmica de l’aprenentatge social i emocional. Estan en sintonia amb les seves
pròpies emocions i motivacions i també amb les dels altres, tant les positives, com ara la satisfacció i l’autoeficàcia, com les negatives, com ara la impotència i l’ansietat.
Entenen com les emocions afecten el rendiment.

Reconèixer les
diferències individuals.

Els líders coneixen les dinàmiques dels membres del seu
equip, inclosos els seus punts forts, interessos, experiències
i bretxes d’aprenentatge. Aprofiten aquestes diferències i
ajuden tots els integrants del sistema a desenvolupar-se mitjançant un aprenentatge professional curosament dissenyat.

Exigir a tothom, alumnat i líders.

Els líders s’exigeixen a ells mateixos i als altres,
però també eviten les sobrecàrregues i l’estrès,
que disminueixen el rendiment.

Utilitzar l’avaluació
per a l’aprenentatge.

Els líders defineixen expectatives clares i estan oberts a
noves possibilitats. Avaluen contínuament el que funciona
i les mancances que hi ha. Sempre tenen en compte tant les
dades qualitatives com les quantitatives. Demanen i aporten
un feedback significatiu per fomentar l’aprenentatge.

Crear connexions
horitzontals.

Els líders són connectors. Connecten activitats, idees
i persones, dins i fora de l’escola. Les seves connexions
inclouen col·laboracions dins la comunitat, amb altres
escoles i amb organitzacions a distància.
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Preguntes relacionades amb cada un
dels set principis de l’aprenentatge*

1

L’alumnat se situa al centre de l’aprenentatge
Els alumnes poden respondre a la pregunta «On et du allò
que aprens?»?
Poden descriure amb les seves paraules què estan
aprenent i per què és important?
Poden demostrar allò que aprenen de diverses maneres?
Poden gestionar ells mateixos temps d’aprenentatge
independents?

2
3

Són capaços de fixar-se objectius específics d’aprenentatge
i construir el seu aprenentatge a través de l’exploració
activa?

L’aprenentatge és de naturalesa social
Els alumnes poden mostrar el tipus de competències
socials i col·laboratives necessàries per a treballar en
equip, exercir la ciutadania i accedir al món laboral?

Les emocions són part integral de l’aprenentatge
Els alumnes poden esmentar un mínim de dues persones
adultes del centre educatiu que creguin que ells tindran èxit
en la vida?
Fins a quin punt els alumnes poden controlar i gestionar les
seves emocions?

* Font: Timperley, H., L. Kaser, and J. Halbert. 2014, April. A Framework for Transfor
ming Learning in Schools: Innovation and the Spiral of Inquiry. Melbourne: Centre for
Strategic Education, Seminar Series Paper No. 234. (cse.edu.au/content/publications)
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4

L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències
individuals
Els alumnes senten que els seus professors coneixen les
seves fortaleses, interessos i passions individuals?
Creuen que els seus professors saben i comprenen què els
resulta difícil o els suposa un repte en l’aprenentatge?

5

6
7

Al centre es respecten, es valoren i s’utilitzen tant els
coneixements previs com el bagatge cultural dels alumnes?
L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge
Els alumnes, independentment de la seva edat, són
capaços d’ensenyar algú altre i de contribuir en alguna
mesura al conjunt de la comunitat?
Experimenten reptes que suposen un treball exigent,
implicat i desafiador sense que això els comporti sobrecàrregues excessives de feina?
L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge
Els alumnes són capaços de descriure què és un treball de
qualitat i com avancen en el seu aprenentatge?
Se senten confiats i còmodes tant quan donen com quan
reben feedback dels seus iguals, basat en criteris que
s’hagin construït conjuntament?
Aprendre és crear connexions horitzontals
Els alumnes poden veure i entendre les connexions entre
les diverses temàtiques d’aprenentatge?
Fins a quin punt connecten amb l’entorn i amb la seva
comunitat local i n’extreuen aprenentatges?
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Integrar la saviesa indígena
Els sistemes escolars del Canadà han pres consciència de
la profunda necessitat dels canadencs d’aprendre i integrar
la saviesa i la visió del món de la gent de les Primeres Nacions, els inuits i els métis.
La figura 3 inclou nou principis d’aprenentatge, extrets
de moltes tradicions indígenes, però especialment de les
Primeres Nacions de l’actual Colúmbia Britànica (BC, per
la sigla en anglès). Aquests principis van ser identificats
pel Comitè Directiu per a l’Educació de les Primeres
Nacions (FNESC, per la sigla en anglès) de BC, per tal de
ser utilitzats en el currículum en anglès de les persones
pertanyents a les Primeres Nacions. Recorden als líders
i a l’alumnat que s’han de sentir més còmodes amb la
incertesa, més familiaritzats amb la força de la història, i
més connectats entre si i amb un sentit de pertinença a un
lloc. Aquests principis s’apliquen a tot l’alumnat i a totes les
formes d’aprenentatge, i no sols a l’alumnat de les Primeres
Nacions, els inuits i els métis que estudien les tradicions i
les cultures indígenes. (Halbert y Kaser, 2013, 15)
Cal tenir sempre en compte que, al Canadà, hi ha centenars de cultures indígenes diferents. El vostre procés d’indagació serà més profund si hi integreu els ensenyaments
de la saviesa indígena originària del vostre territori.

Aprendre implica paciència i temps.
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FIGURA 3

Principis de l’aprenentatge de les Primeres Nacions
Aprendre, a la llarga, aporta benestar per a un mateix, la família, la comunitat,
la terra, els esperits i els ancestres.
Aprendre és holístic, reflexiu, reflector, experiencial i relacional (centrat en la
connectivitat, les relacions recíproques i el sentit de pertinença a un lloc).
Aprendre implica reconèixer les conseqüències de les pròpies accions.
Aprendre comporta tenir en compte les funcions i les responsabilitats generacionals.
Aprendre reconeix la funció del coneixement indígena.
Aprendre està arrelat a la memòria, la història i els relats.
Aprendre implica paciència i temps.
Aprendre requereix exploració de la pròpia identitat.
Aprendre comporta reconèixer que alguns coneixements són sagrats i només
es poden compartir amb permís i/o en determinades situacions.
Font: Comitè Directiu per a l’Educació de les Primeres Nacions, Colúmbia Britànica (fnesc.ca/learningfirstpeoples).

Dur la saviesa indígena a la pràctica en el vostre sistema
escolar és una expressió local de competència global.
L’OCDE defineix la competència global com «el coneixement
i l’entesa profunds dels aspectes globals i interculturals; la
capacitat d’aprendre de persones de diferent procedència i
de conviure-hi, i les actituds i els valors necessaris per interactuar respectuosament amb els altres». (OCDE, 2016, 1)
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Crear una xarxa d’indagació
Els esforços aïllats per marcar la diferència, encara que
siguin ben intencionats, no són suficients per marcar una
diferència perdurable en els nostres complexos sistemes
educatius. El treball en equip és essencial, com també ho
és crear una xarxa més àmplia de persones amb mentalitat
indagadora per aprofundir i difondre l’aprenentatge. La
recerca demostra que els grans canvis es comencen
a consolidar quan es basen en un extens teixit de xarxes
i aliances (OCDE, 2015).
Una xarxa d’indagació és una incubadora d’idees innova
dores i un entorn de suport a l’aprenentatge. També és una
base fèrtil per al creixement de nous líders. Els educadors
que tenen possibilitats de desenvolupar una mentalitat
indagadora en una xarxa d’aprenentatge inclusiva generen
habilitats i relacions que els permeten liderar transforma
cions positives en el futur.
Al començament, la vostra xarxa pot estar formada
principalment per professorat i per la direcció del districte
escolar. Amb el temps, es pot estendre a altres districtes.
També pot incloure personal no docent, treballadors
culturals, professorat universitari, membres de la comunitat,
líders d’organitzacions i fundacions, funcionaris i altres
persones compromeses amb l’aprenentatge.
La CEO Academy de C21 Canada és un exemple d’una
xarxa d’indagació nacional de líders del sistema educatiu.
(Més informació a la pàg. 47.)
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Una xarxa d’indagació és
un entorn de suport perquè els
equips d’indagació
comparteixin el que van
aprenent.

Un equip d’indagació
utilitza l’espiral d’indagació
per identificar una necessitat
i abordar-la.

Com més utilitzeu l’espiral d’indagació amb la intenció de
canviar els resultats de l’alumnat dins el vostre marc d’actuació,
més coherent i innovador serà tot el sistema.
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Preguntes per posar en marxa la indagació
Començar amb un propòsit moral clar
Tenir un propòsit clar, important i compartit és fonamental per inspirar grans canvis en el vostre sistema i crear
una xarxa d’indagació.

Les Xarxes d’Indagació i Innovació de la Colúmbia Britànica
(noii.ca) ofereixen un exemple excel·lent de propòsit moral
clar. Amb el temps, els participants han identificat tres
objectius clau que reflecteixen, en llenguatge quotidià, un
propòsit compartit per a la reforma del sistema:
• C
 adascun dels alumnes passarà pel centre amb dignitat,
objectius i opcions.
• Cadascun dels alumnes marxarà més curiós que quan va
arribar.
• Cadascun dels alumnes desenvoluparà comprensió
i respecte per les formes de coneixement indígenes.

Quins són els objectius de qualitat i equitat per a tots els
alumnes del vostre sistema educatiu?
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Tres preguntes de visió general
Una espiral d’indagació pot començar en qualsevol punt,
amb una oportunitat, un problema, una directiva, potser una
intuïció. Durant el procés, la indagació es guia per aquestes
preguntes fonamentals:
• Què li està passant al nostre alumnat?
• Com ho sabem?
• Per què és important?
Aquestes tres preguntes situen l’alumnat al centre de la
indagació.
En la planificació per a la millora, la pregunta convencional
és «Com li van les coses, al nostre alumnat?». Les respostes
normalment són quantitatives, mesurades amb puntuacions
d’exàmens, índexs d’aprovats i opcions d’educació en
acabar la secundària. L’espiral d’indagació té en compte les
dades quantitatives, però aprofundeix més i pregunta cap
on es dirigeix l’aprenentatge en l’aspecte social, emocional,
intel·lectual i acadèmic.
En general, quan diem alumnes o alumnat ens referim als
nostres estudiants. Però en un sistema basat en la
indagació, tothom és alumne i, per tant, les preguntes tenen
un doble significat per a professorat, equips directius, pares
i mares, i altres persones implicades:
• Què li està passant al nostre alumnat?
• I què ens està passant a la resta de nosaltres, en tant
que alumnes?

L’espiral d’indagació. Playbook • 21

Quatre preguntes fonamentals per a l’alumnat
El que creiem saber dels nostres alumnes té les mateixes
possibilitats d’enganyar-nos que de fonamentar les nostres
accions. És important qüestionar les nostres suposicions i
preguntar directament als alumnes. Les quatre preguntes
següents són una eina molt poderosa per recollir informació
fidedigna del que realment li està passant al nostre alumnat:
• P
 ots dir dues persones adultes de l’escola que creguin que
tindràs èxit en la vida?
• Què estàs aprenent i per què és important?
• Creus que estàs aprenent?
• Quins són els teus pròxims passos?
Aquestes preguntes s’han extret de la recerca sobre
aprenentatge social i emocional i autoregulació.* Les quatre
preguntes són essencials en les fases d’exploració i comprovació de l’espiral d’indagació. Exploren fins a quin punt els
aprenents estan connectats amb la seva comunitat escolar
(un indicador clau de benestar social i emocional) i quina és
la seva capacitat per a la metacognició i l’autoregulació.
Com passa amb les tres preguntes de visió general que guien
totes les fases de la indagació, les quatre preguntes per a
l’alumnat tenen un doble significat per a l’equip d’indagació.
Com a líders basats en la indagació, pregunteu-vos:
• Q
 ui són els vostres defensors i aliats? Podeu dir dues
persones en qui confieu i amb qui podreu comptar per
demanar ajuda i feedback en aquesta indagació?
• Què esteu aprenent d’aquesta indagació i per què és
important?
• Com va?
• Quins són els vostres pròxims passos?

* Les quatre preguntes fonamentals per a l’alumnat es basen en el treball fet
per Kim Schonert-Reichl a la Universitat de la Colúmbia Britànica, i per Helen
Timperley a la Universitat d’Auckland.
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Indagar vol dir estar oberts a nous
aprenentatges i dur a terme accions
fonamentades.

Fases de l’espiral d’indagació
L’espiral d’indagació comprèn sis fases:
• Observar
• Focalitzar
• Desenvolupar una intuïció
• Implicar-se en nous aprenentatges professionals
• Adoptar noves accions professionals
• Comprovar que realment hem marcat la diferència

Focalitzar
Desenvolupar
una intuïció

Observar

Aprendre
Comprovar

Passar a l’acció

Una vegada completada l’espiral, estareu en condicions de
tornar a començar amb un enfocament diferent.
Encara que les fases de l’espiral s’encavalquin, és molt
importat que us atureu el temps que calgui en cadascuna
per fer la feina que marcarà la màxima diferència per a tot
l’alumnat.
Hi pot haver guanys ràpids durant el procés, però els
beneficis perdurables s’acumularan amb el temps a mesura
que us aneu familiaritzant amb l’espiral d’indagació i
compartiu el coneixement en una xarxa de suport.
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Farm Roots: un estudi de cas
d’aprenentatge basat en l’entorn*

Una gran majoria dels alumnes d’un districte escolar suburbà obtenen les notes necessàries per a l’èxit acadèmic; tot
i així, molts diuen que senten ansietat, depressió i desmotivació intel·lectual. Els educadors observen que sembla
que els alumnes estan molt més connectats amb les seves
vides fora de l’escola que no pas amb l’aprenentatge al
centre escolar. Aquesta constatació sembla encara més
certa en el cas dels «nois de granja», els que han crescut
en una granja o hi treballen.
Molts estudiants semblen sincerament preocupats per la
justícia social i els temes globals, entre els quals hi ha la
seguretat alimentària i la sostenibilitat ecològica. Volen
estar connectats amb situacions del món real en què el seu
aprenentatge tingui conseqüències més enllà de les notes.
Un pare local comparteix el seu entusiasme perquè els
alumnes utilitzin les tecnologies emergents i el design
thinking per detectar problemes de la comunitat i resoldre’ls. Aquest pare és professor d’una universitat politècnica centrada en l’aprenentatge basat en la pràctica, la
innovació i la contribució a un món millor.
A l’extrem sud del districte, en un terreny de trenta mil
metres quadrats de sòl rural, hi ha una escola de primària
que està tancada.

Imagineu les possibilitats…

*

Agraïm a Brooke Moore el permís per citar el seu article Farm Roots:
A ground breaking mini school, 2016.
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Observar

Què li està passant al nostre alumnat?

Segurament, tothom té una opinió sobre el que els passa,
als alumnes. En la fase d’observació, l’equip d’indagació
recull una gran varietat d’evidències sobre el que els passa
realment. En un període de temps raonable —normalment
no més de dos mesos—, l’equip recopila i pren en
consideració informació útil sobre les principals àrees
d’aprenentatge.
Les quatre preguntes fonamentals per a l’alumnat (pàg. 22)
són imprescindibles al principi per determinar fins a quin
punt els aprenents estan connectats amb la comunitat
d’aprenentatge i estan desenvolupant la metacognició i
l’autoregulació. Podem començar amb només un o dos
alumnes en una entrevista en persona. També podem
utilitzar una enquesta i implicar-hi tot l’alumnat. En tot cas,
cal perseverar. Cal temps per generar confiança i comoditat
amb aquestes preguntes.
La vostra intuïció i les vostres suposicions també són
informació útil. Simplement, no deixeu que en aquest punt
els supòsits no confirmats marquin l’agenda. Treballeu en
col·laboració amb membres de l’equip i comenteu el que
heu après amb la vostra xarxa d’indagació. D’aquesta
manera, us mantindreu mútuament encuriosits i oberts a
aprendre coses noves.

Cal tenir en compte

• C
 omenceu en algun punt. Feu-ho amb la ment oberta.
Aprendreu del procés.
• Alentiu el pas. Resistiu a la temptació de passar a l’acció.
• Utilitzeu les quatre preguntes fonamentals per a l’alumnat (pàg. 22). Presteu una atenció especial a les seves
aportacions.
• Utilitzeu les tres preguntes de visió general (pàg. 21) per
mantenir l’equip centrat en l’aprenentatge.
• Utilitzeu els set principis de l’aprenentatge de l’OCDE
(pàg. 12), així com la saviesa indígena del vostre territori
(pàg. 16), per fonamentar l’observació.
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Farm Roots: l’observació

Un equip d’indagació va utilitzar enquestes, entrevistes i
les observacions d’un educador —a més de les dades de
matrícula i els crèdits— per reunir informació sobre les
actituds i experiències dels estudiants a l’escola i sobre
el seu aprenentatge. Una quarta part dels alumnes
enquestats no van poder identificar dos adults de l’escola
que creguessin que ells tindrien èxit en la vida. Un
alarmant 87 % dels estudiants d’un institut van dir que se
sentien desmotivats, alienats, amb dificultats o desconnectats. Tot i així, la majoria dels estudiants (el 99 % de
les noies i el 93 % dels nois) tenien un bon comportament
a l’escola.
A les entrevistes, els alumnes van dir que volien més
opcions i més responsabilitat sobre el seu aprenentatge;
més espai i temps per gaudir de les classes i treballar de
manera col·laborativa, i un millor coneixement de la
comunitat i de les seves pròpies arrels.

«Sense dades, només ets una altra persona
amb una opinió.» – Andreas Scheicher, OCDE

Observar implica

• U
 na perspectiva àmplia sobre el
fet d’aprendre, fonamentada en els
principis de l’aprenentatge.
• Esbrinar què pensen i senten
els alumnes respecte del seu
aprenentatge, i quina percepció
en tenen les seves famílies
i les seves comunitats.

Observar NO és

• B
 uscar proves que reafirmin
l’statu quo.
• Tenir en compte només els aspectes de la formació acadèmica que
es mesuren amb facilitat.
• Tractar exclusivament del que
pensen els professionals.
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Focalitzar

Què tindrà més impacte?

En la fase de focalització, l’equip d’indagació pregunta: «On
concentrarem les nostres energies per marcar una gran diferència per al nostre alumnat i fer que, a més, sigui perdurable?». A diferència de l’observació, que demana una perspectiva àmplia i la voluntat d’escoltar punts de vista diferents, la
fase de focalització desafia l’equip d’indagació a decidir entre
prioritats contraposades.
Fixeu-vos en l’evidència que ha sorgit durant l’observació inicial. Escolliu una o dues àrees en les quals centrar-vos. Trieu
una àrea de gran impacte que tracti aspectes importants.
Tingueu curiositat tant pels punts forts que trobeu com pels
desafiaments, per tal de poder entendre millor què està passant i què marcarà més la diferència a mesura que avanceu.
Sigueu atrevits amb els objectius però realistes amb els
passos immediats. Trieu una direcció manejable. No intenteu
fer-ho tot alhora perquè, si ho feu, la vostra energia es dispersarà, l’aprenentatge serà passatger, i el canvi, superficial.
Tingueu el coratge d’anar a poc a poc i desenvolupar un coneixement més profund de les coses a les quals val la pena
dedicar temps abans de passar a l’acció.

Cal tenir en compte
• Què us va cridar l’atenció durant la fase d’observació?
• Què hi falta? Quines altres proves necessiteu?
• Q
 uins punts forts tenen els vostres alumnes en aquesta
àrea?
• Com podeu aprofitar aquests punts forts?
• Q
 uè podeu abordar de manera més efectiva durant les
pròximes setmanes o mesos?
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Farm Roots: la focalització
L’equip d’indagació es va centrar en la desconnexió entre
com responien els alumnes a l’institut, basant-se en el seu
progrés cap a la graduació, i com se sentien respecte del
centre, basant-se en les enquestes d’actitud i les entrevistes. L’equip es preguntava: «Què falta en el model d’escola
tradicional?
El districte escolar ja tenia l’experiència d’haver desenvolupat una sèrie d’acadèmies especialitzades organitzades
al voltant dels esports o les belles arts, com el beisbol, el
lacrosse, l’hoquei, la dansa, la producció cinematogràfica,
l’òpera, entre d’altres. Un institut de secundària del districte
ofereix un popular programa STRIVE, un disseny curricular
d’un any de durada alternatiu al model escolar tradicional,
en què l’aprenentatge és transversal i té lloc principalment
a l’aire lliure. El programa STRIVE, enfocat a un aprenentatge basat en l’entorn, arrelat a la comunitat i transversal,
va semblar prometedor a l’equip d’indagació.

Millor la focalització i l’aprofundiment
que la dispersió i la superficialitat.

Focalitzar implica

• U
 tilitzar informació de l’observació per
identificar una àrea en la qual es pot
concentrar l’aprenentatge de l’equip.
• Recollir més informació si és necessària per comprendre la situació.
• Aprofitar els punts forts o positius
i aclarir també els desafiaments.
• Identificar una àrea comuna en què tots
els membres de l’equip puguin treballar
junts.

Focalitzar NO és

• E
 l moment d’introduir àrees completament noves desconnectades del
procés d’observació.
• Donar per fet que està tot solucionat
i no cal investigar més.
• Només una qüestió de problemes
o desafiaments.
• Que cadascú triï la seva pròpia àrea
d’interès.
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Què és el que està conduint a aquesta situació?
Com hi contribuïm?

Desenvolupar una intuïció

El procés d’indagació no és necessàriament seqüencial. Pot
començar amb una intuïció.
És possible que els membres de l’equip tinguin alguna
intuïció sobre per què les coses són com són. Alguns poden
defensar les seves opinions amb passió. Per avançar junts,
és fonamental posar sobre la taula punts de vista sòlids
perquè tothom els pugui comentar i comprovar.
La fase de les intuïcions demana que l’equip d’indagació
busqui proves que esbrinin què està portant a la situació
actual i, amb la mateixa importància, de quina manera hi
contribuïm els professionals. És essencial mantenir la
curiositat pel que fa a l’impacte que tenim sobre la situació.
Culpar els pares i mares, el sistema, l’alumnat o algú altre
només servirà per reprimir la indagació.
Heu d’estar oberts a la possibilitat que la vostra intuïció no
estigui ben encaminada. En un exemple, alguns professors
estaven convençuts que els alumnes no feien els deures
perquè perdien massa temps a les xarxes socials. L’equip
d’indagació va posar a prova la seva intuïció mitjançant una
sèrie de reunions de grups d’alumnes i van descobrir que
una gran part dels deures era repetitiva i avorrida. En posar
a prova aquesta intuïció meticulosament i amb respecte,
l’equip va poder redirigir l’atenció cap a la manera com els
professionals estaven contribuint al problema. (Timperley,
Kaser i Halbert, 2014, 14)

Cal tenir en compte
• P
 rovoqueu el vostre equip perquè adopti una actitud
curiosa, no perquè es posi a la defensiva.
• Centreu-vos en àrees que pugueu controlar.
• B
 usqueu maneres ràpides de posar a prova les vostres
intuïcions.
• Involucreu els alumnes i les seves famílies a l’hora de
comprovar les vostres intuïcions.
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Farm Roots: la intuïció
La idea d’una granja escola va néixer de la intuïció que els
alumnes que se sentien desmotivats per l’escolarització
tradicional trobarien connexió i valor en una escola creada
al voltant del projecte de dissenyar, construir i mantenir
una granja. Aquesta intuïció va ser la que va posar en
marxa l’espiral d’indagació. L’equip d’indagació va recórrer
l’espiral cap enrere per tal d’observar i focalitzar amb
l’objectiu de confirmar la intuïció que havien tingut. La seva
recerca inicial sobre l’aprenentatge basat en l’entorn
apuntava a la possibilitat que l’ansietat, la depressió, la
manca d’esforç i la manca de motivació intel·lectual que
havien referit molts alumnes es podia gestionar aprenent
en espais exteriors, a la natura, en connexió amb la
comunitat, amb més opcions per als estudiants sobre les
formes d’aprendre i els objectius a assolir.

Tingueu confiança per posar idees sobre la taula.
Potser no hi ha fets que avalin la vostra intuïció, encara.

Desenvolupar una intuïció
implica

• P
 osar sobre la taula creences
i supòsits profunds sobre la vostra
manera de fer les coses.
• Centrar-se en coses sobre les quals
el vostre equip pugui actuar.
• Comprovar que els vostres supòsits
són precisos abans de continuar.

Desenvolupar una intuïció
NO és

• U
 na pluja d’idees general de totes les
possibilitats.
• Estar obsessionat amb les accions
d’altres persones o amb problemes
sobre els quals teniu una influència
limitada.
• Queixar-se del passat, maleir el present o trobar algú a qui culpar.
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Aprendre

Què ens cal aprendre?
Com ho aprendrem?

Totes les fases de l’espiral d’indagació comporten aprenentatge, però ara és el moment de ser més concrets.
En aquesta fase, dissenyareu amb cura un aprenentatge
professional per comprovar i desenvolupar les vostres intuïcions. L’objectiu és fer canvis significatius en les pràctiques
professionals dels educadors.
En aquest punt, els equips d’indagació sovint tenen la
temptació de passar directament a l’acció. S’ha de ser disciplinat i alentir el pas. Recordeu que us trobeu en la tasca
de l’aprenentatge. Teniu el deure de mantenir la curiositat
per les evidències obtingudes a partir de la recerca actual i
veure com s’apliquen als alumnes en el vostre context.
Pot ser que necessiteu ajuda d’experts interns i externs, en
funció de la situació.
Penseu de manera holística, amb la intenció d’establir ponts
que salvin les diferències entre les disciplines i les àrees de
contingut. Pregunteu-vos com desenvolupareu l’experiència adaptativa, és a dir, la capacitat per aplicar els nous
coneixements i habilitats de manera flexible i creativa en
situacions diverses (Dumont, Istance i Benavides, 2010, 3).
L’aprenentatge professional innovador demana temps i ha
d’encaixar amb el calendari del curs escolar. Estigueu preparats per necessitar un, dos o més anys per desenvolupar i
posar en pràctica un pla a gran escala.

Cal tenir en compte
• M
 anteniu la curiositat. No adopteu una solució només perquè és popular o fàcil de
posar en pràctica.
• Seguiu plantejant-vos les tres preguntes de visió general (pàg. 21).
• Busqueu idees d’altres escoles i sistemes que tinguin un enfocament similar al vostre.
• Manteniu-vos connectats a la vostra xarxa per preservar l’impuls de l’aprenentatge.
• Impliqueu-hi tothom, inclòs l’equip directiu, el professorat i el personal no docent.
• Torneu als set principis de l’aprenentatge (pàg. 13) per fer que aquest sigui motivador
i significatiu per a tothom.
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Farm Roots: nou aprenentatge
Per a la fase d’aprenentatge professional, l’equip d’indagació
va utilitzar els set principis de l’aprenentatge i els principis
de l’aprenentatge de les Primeres Nacions com a marc
fonamental. Es van preguntar: «Què hem de tenir en
compte quan elaborem un programa en aquest districte
amb l’alumnat del centre?». Els estudiants havien dit que
volien desenvolupar habilitats del món real a través d’un
aprenentatge pràctic, fora de l’aula i sense horaris rígids.
L’equip d’indagació va reconèixer que aquests aspectes
eren fonamentals per desenvolupar l’aprenentatge autoregulat. Guiat pel feedback dels estudiants, l’equip es va plantejar com podien oferir un aprenentatge cooperatiu al voltant
de tasques reals, sense organitzar aquest aprenentatge en
les assignatures tradicionals i sense separar els alumnes
per cursos.
El districte escolar es va associar amb experts en agricultura sostenible de la universitat politècnica i van començar a
explorar les possibilitats d’una opció de crèdits dobles per
als estudiants de Farm Roots. També es van consultar
grangers locals, líders indígenes i altres membres de la
comunitat a mesura que anava sorgint una visió basada
en l’entorn.

«Els xefs necessiten menjar, els escriptors necessiten llegir,
i els mestres necessiten aprendre i trobar maneres noves
de fer les coses.» – Michèle A’Court

El nou aprenentatge és

El nou aprenentatge NO és

• Un sistema adaptat a la situació.

• Perseguir les últimes tendències.

• U
 n sistema directament relacionat
amb l’objectiu identificat prèviament a
l’espiral.

• Un sistema desconnectat del context.

• E
 xploratori, ja que comprova de quina
manera els nous mètodes podrien ser
millors que les pràctiques anteriors.

• U
 na adopció acrítica de nous mètodes
sense entendre’n l’objectiu.
• Una solució ràpida i a curt termini.

• U
 n sistema que es manté i que és avalat
amb el temps.
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Què podem fer per generar
una diferència significativa?

Passar a l’acció

Finalment, ha arribat l’hora de posar les noves idees en
pràctica, de manera fonamentada, focalitzada i liderada per
l’equip. La fase de l’acció té a veure amb canvis reals, no
sols amb parlar. És una immersió profunda en el nou
aprenentatge.
Assegureu-vos que tothom que estigui implicat en l’acció
tingui suport i que ho sàpiga. Tingueu en compte que els
membres de l’equip es poden sentir insegurs davant dels
nous enfocaments. Feu que els riscos signifiquin menys perill
subratllant les qualitats d’una mentalitat de creixement,
inclosa la capacitat d’aprendre tant dels fracassos com
dels èxits.
Tingueu una actitud conscient i persistent a l’hora de
planificar, fer, comprovar, reflexionar i tornar-ho a intentar.
Assegureu-vos que disposeu de moltes oportunitats per
fer-ho. Potser serà necessari un segon, un tercer o, fins i tot,
un quart intent, sense por de la crítica o del fracàs, abans no
tingueu prou elements per avaluar enfocaments nous.
Recolliu evidències de les vostres accions, com ara registres
de les pràctiques i vídeos, entre d’altres, per utilitzar-les
durant la reflexió i la comprovació.

Cal tenir en compte

• A
 ssegureu-vos que tothom sàpiga que s’espera que cadascú FACI alguna cosa diferent.
• Reserveu temps i oferiu ajuda per a la nova acció. Si
afegiu una nova expectativa, descarteu alguna cosa per
compensar-ho.
• Feu que assumir riscos sigui menys arriscat. Celebreu els
fracassos i els èxits com a part de l’aprenentatge.
• Assegureu-vos que hi ha moltes oportunitats per a la reflexió. Manteniu implicada la vostra xarxa.
• Pregunteu: «Com ho sabrem?». Prepareu maneres de
mesurar els resultats de les accions en la fase de comprovació.

34 • L’espiral d’indagació. Playbook

Farm Roots: el pla d’acció

The Farm Roots Mini School va obrir amb prop de 30
alumnes de 10è a 12è curs (de 15 a 18 anys, aproximadament) procedents de tot el districte. Els alumnes van
assistir a la granja escola i a la seva escola habitual en
dies alterns.
Alguns dels punts del pla d’acció es van aconseguir
ràpidament, com ara eliminar els horaris i utilitzar i
ensenyar mentalitats de creixement. Altres van ser més
transcendentals, com ara connectar els estudiants amb
altres generacions i comunitats. Es va recomanar
encaridament al professorat que utilitzés l’espiral
d’indagació per decidir els punts d’acció en els quals
centrar-se a mesura que el curs avançava per tal de
respondre millor a les necessitats dels alumnes.

Creeu l’espai per assumir riscos, cometre errors
i tornar-ho a intentar, una vegada i una altra.

Passar a l’acció implica

• A
 prendre amb més profunditat noves
maneres de fer les coses i, després,
provar-les.
• A
 valuar-ne l’impacte en els alumnes i
demanar la seva opinió.
• G
 enerar confiança i cultivar una mentalitat de creixement.

Passar a l’acció NO és

• P
 rovar alguna cosa nova sense tenir
en compte el seu valor i la seva rellevància dins la situació.
• Implementar sense controlar els
efectes en l’alumnat.
• Pressuposar que a tothom li està BÉ
el canvi.

L’espiral d’indagació. Playbook • 35

Hem generat una diferència prou significativa?
Com ho podem saber?

Comprovar

L’objectiu de la indagació és marcar una diferència en els
resultats que són importants per a l’alumnat. Les preguntes
de comprovació són: «Hem generat una diferència prou
significativa? Com ho podem saber?».
El canvi no sempre suposa una millora o una transformació.
En alguns casos, el professorat canvia la seva manera de fer
i veu que, en realitat, les coses no han canviat gaire per als
seus alumnes. Les noves accions que deriven d’una
indagació només es poden considerar bones si els resultats i
les experiències dels aprenents han canviat per millorar.
Independentment dels resultats, sempre se n’aprèn, d’un
canvi en la manera de fer les coses. L’espiral d’indagació
està dissenyada per generar curiositat professional. No hi ha
lloc per a la culpa o la vergonya.

Cal tenir en compte

• D
 ecidiu prèviament quines evidències recopilareu pel
que fa a l’impacte del canvi.
• Recolliu les evidències del que passa i tal com passa.
• D
 emaneu feedback als estudiants utilitzant les quatre
preguntes fonamentals per a l’alumnat (pàg. 22), com
vau fer en la fase d’observació.
• A
 porteu seguretat als alumnes perquè comparteixin
el que estan aprenent.
• Celebreu el que apreneu com a equip.
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Farm Roots: la comprovació

En el moment d’escriure aquest playbook, el primer grup
d’alumnes acabava de començar a la granja, de manera
que no s’havia arribat a la fase de comprovació. A mesura
que el programa avanci, l’equip revisarà una sèrie d’indicadors de mesurament de l’impacte que el programa té en
la motivació i l’aprenentatge dels alumnes. Els primers
indicadors, com ara la participació inicial, van ser molt positius, igual que el feedback informal. Per exemple, molts
pares i mares havien notat que els seus fills es llevaven
més d’hora per anar a escola els dies que els tocava anar
a la granja.
L’equip tornarà a utilitzar les quatre preguntes per a
l’alumnat per detectar canvis en la motivació intel·lectual
dels estudiants. També faran servir enquestes i entrevistes amb els alumnes i les seves famílies per avaluar els
canvis en l’ansietat, la depressió i la desmotivació. Altres
indicadors positius són l’augment de les inscripcions al
programa, uns índexs més alts d’alumnes que acaben els
estudis i l’èxit en la transició a les opcions després de la
secundària.

Celebreu el que heu après.
Reconeixeu els guanys, les pèrdues i les incerteses.
Estigueu oberts a noves possibilitats.

Comprovar implica

• S
 aber què voleu aconseguir per al
vostre alumnat i disposar de maneres
específiques de determinar com ho
esteu fent, des del principi del procés
d’indagació.
• Tenir grans expectatives que les vostres accions marcaran una diferència
substancial en TOT l’alumnat.
• Posar la base per als passos següents.

Comprovar NO és
• U
 na rutina que cal seguir fins al final.
• Buscar alguna diferència per a alguns
alumnes.
• Jutjar la capacitat d’èxit de l’alumnat.
• Justificar les vostres accions.
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Lliçons apreses

1

2
3

L’espiral d’indagació es basa en 20 anys de recerca i
proves de camp rigoroses dutes a terme per educadors
amb mentalitat indagadora del Canadà i d’arreu del món.
Aquestes són algunes de les idees principals que n’han
sorgit fins ara.*
La força de la curiositat pot ser més poderosa que la
pressió de les polítiques educatives. Un dels reptes per
als líders del districte, l’escola i la xarxa és crear les
condicions perquè els mestres siguin curiosos professionalment. Plantejar estratègicament les quatre preguntes per a
l’alumnat —i després actuar en funció de les respostes— és
un punt d’inici per desenvolupar la curiositat sobre què els
està passant.
Intenteu-ho. El potencial de l’espiral d’indagació es
descobreix provant-la. Quan tingueu un coneixement bàsic
del procés, llanceu-vos-hi de cap. La primera vegada, us
dona l’oportunitat d’entendre com funciona l’espiral.
Després, el treball es fa més substancial i profund.
Podeu començar des de qualsevol punt. Encara que el
diagrama de l’espiral sembla constituït per una sèrie de
passos, podeu començar des de qualsevol punt, sempre
que presteu l’atenció necessària a totes les fases abans
d’acabar. Pot ser que us hagi picat la curiositat una nova
experiència formativa, potser un article o una conferència.
En aquest cas, podeu començar per l’aprenentatge i
després continuar amb l’observació. O potser teniu dubtes
sobre l’eficàcia d’una pràctica existent des de fa molt de
temps. Aleshores, comenceu amb una intuïció i després
retrocediu a la fase d’observació per recollir més informació.

* Adaptat de networksofinquiry.blogspot.ca. Publicat el 16 d’agost de 2016.
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4

5

6

La mentalitat és important. Si encara no heu explorat
seriosament les investigacions sobre mentalitat, potser
aquest és un bon any per començar a fer-ho. Comenceu
llegint el llibre de Carol Dweck, Mindset: The New Psycho
logy of Success. Quan l’hàgiu llegit, assegureu-vos de
desenvolupar formes de compartir la importància de la
mentalitat directament amb col·legues i amb els vostres
alumnes i les seves famílies. L’evidència és simplement
massa convincent per ser ignorada.
Establiu objectius difícils i tireu endavant. Els objectius
difícils s’alimenten d’un propòsit moral intens i compartit. Les
Xarxes d’Indagació i Innovació (NOII, per la sigla anglesa)
de la Colúmbia Britànica han estat treballant durant l’última
dècada perquè CADA alumne passi pel centre amb dignitat,
objectius i opcions. Encara no podem obrir el cava, però un
nombre cada vegada més gran d’escoles i districtes estan
assumint el repte i utilitzen espirals d’indagació per compartir
el seu aprenentatge. L’impuls creix si hi perseverem.
Un llenguatge compartit i un esquema comú de treball
generen coherència. Els resultats de l’estudi Learning First
sobre l’aprenentatge professional del professorat en els
sistemes d’alt rendiment (Jenson, Sonnemann, Roberts-Hull
i Hunter, 2016) subratllaven la importància que l’aprenentatge professional sigui coherent, no estigui aïllat i es basi en la
indagació. Com més utilitzeu l’espiral d’indagació amb la
intenció de canviar els resultats de l’alumnat del vostre
centre, més coherent i innovador esdevindrà tot el sistema.
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7

8
9

10
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A la xarxa és on els grans canvis es comencen a
consolidar. A Schooling Redesigned (OCDE, 2015), David
Istance argumenta que, en tots els casos revisats en l’estudi
de l’OCDE sobre entorns d’aprenentatge innovadors, el que
portava a una innovació substancial i significativa era un
gran entramat de xarxes i aliances. La qüestió ja no és si
la innovació prové de dalt, de baix o del mig. El que és
important és fins a quin punt els sistemes donen suport
a les xarxes i aliances a tots els nivells.
L’educació indígena és per a tothom. La saviesa indígena
no és només una assignatura optativa per als estudiants de
les Primeres Nacions, inuits o métis. Les seves ensenyances són oportunes i rellevants per a tots nosaltres com a
canadencs i ciutadans del món.
Manteniu la simplicitat. De vegades sembla que el repte
més gran dels educadors és mantenir la simplicitat i la
focalització. Si un pla d’una sola pàgina és bo, seria millor
si en tingués deu? Doncs no. Tant si redacteu plans de
creixement, dissenyeu apartats o planifiqueu el camí que
seguireu a l’espiral d’indagació, heu de mantenir-vos
centrats en l’objectiu i resistir a la temptació d’anar-hi afegint
més coses.
Deixeu anar l’aneguet. Helen Timperley, de la Universitat
d’Auckland, planteja l’estratègia que, quan aprenem alguna
cosa nova, hem de decidir què deixarem de fer. I ho il·lustra
amb un clip de Sesame Street (youtube.com/watch?v=acBixR_JRuM). L’Epi vol aprendre a tocar el saxo, però l’únic
so que aconsegueix produir és un grinyol. Per què? Perquè
encara té a la mà l’aneguet de goma. Quan comenceu una
indagació nova, pregunteu-vos: «Quin aneguet he de deixar
anar?».

Us deixarem una lliçó final: les relacions són importants.
Treballar junts amb una actitud d’indagació apreciativa genera
confiança, valor i també curiositat. És inspirador veure com es
creen amistats i com s’enforteixen les relacions de feina a
mesura que els equips es comprometen a aprendre i aplicar
l’espiral d’indagació.
A Turning to One Another, Margaret Wheatley argumenta que
els canvis molt grans comencen amb converses molt petites.
El canvi es dona quan un amic es dirigeix a un altre i li diu:
«Tinc una idea. Què passaria si...?». Poden passar coses molt
grans quan els amics es reuneixen i decideixen passar a
l’acció en allò que de veritat importa.

L’espiral avança amb líders,
alumnat i amics.
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Aprendre més amb aquests recursos
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Llocs web
Farm Roots Mini School (deltalearns.ca/farmroots)
Més informació sobre l’estudi de cas inclòs en aquest playbook.
Networks of Inquiry and Innovation (noii.ca)
La NOII és una xarxa voluntària, basada en la indagació i formada per escoles de
la Colúmbia Britànica (BC, per la sigla en anglès), al Canadà, que utilitza l’espiral
d’indagació. Es va crear l’any 2000 amb el finançament del Ministeri d’Educació de la
BC, el centre d’aprenentatge Irving K. Barber de la Universitat de BC i l’associació de
rectors i vicerectors de BC. La xarxa està dissenyada per millorar la qualitat i l’equitat
de l’ensenyament a la Colúmbia Britànica mitjançant la indagació i el treball en equip en
tots els rols, escoles i districtes. La NOII inclou la Xarxa d’Escoles de Millora Aborigen
(noii.ca/aesn) i forma part de la Xarxa d’Escoles Saludables (Healthy Schools Network)
i la Xarxa d’Indagació del Districte (District Inquiry Network).
Llocs web d’aprenentatge social i emocional (SEL, per la sigla en anglès):
• Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL), Chicago (casel.
org)
• Social and Emotional Learning Lab, University of British Columbia (sel.ecps.educ.ubc.ca)
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«Que les vostres decisions reflecteixin les vostres
esperances, no les vostres pors.»
Nelson Mandela

Agraïments
Gràcies a tots els líders i alumnes amb mentalitat indagadora que han contribuït al
desenvolupament d’aquest playbook.
En especial, gràcies a:
David Istance, per la metàfora del playbook i per la recerca que ha contribuït a la figura
2 dels set principis de l’aprenentatge.
Brooke Moore, per donar-nos permís per citar el seu article del 2016, Farm Roots:
A ground breaking mini school, escrit per al programa Transformative Educational
Leadership Program de la Universitat de la Colúmbia Britànica.
Amelia Peterson, per les seves aportacions i el seu interès en el marc de treball de
l’espiral d’indagació.
Helen Timperley, pel seu lideratge internacional en l’aprenentatge professional, i per
col·laborar en el desenvolupament de l’espiral d’indagació.
Lynne Tomlinson, per compartir les seves idees com a usuària de l’espiral d’indagació.
Dianne Turner, per donar suport a l’espiral d’indagació i fomentar aquest projecte en
els estadis inicials.
I, finalment, gràcies a la CEO Academy, per continuar fent preguntes i defensar el
lideratge col·laboratiu.
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Epíleg
Conegueu els nostres socis
LC21 Canada: Canadians for 21st Century Learning and Innovation és una organització
nacional sense ànim de lucre que defensa models d’aprenentatge del segle XXI en
l’educació pública del Canadà. Fou creada l’any 2011 per dotze membres fundadors
i patrocinadors que representaven una barreja única d’organitzacions educatives
nacionals i empreses del sector privat. Aquests líders es van unir perquè comparteixen
un imperatiu moral i la creença que cal accelerar la incorporació de tot el sistema de
competències globals als sistemes educatius del Canadà, amb l’objectiu de preparar
els canadencs per a l’èxit econòmic, social i personal en l’era digital i del coneixement.
L’informe de C21 Canada, Shifting Minds 1.0: A Vision for Public Education for Canada
(2013), ha donat impuls al suport nacional a polítiques educatives provincials i nivells
d’inversió que advoquen per entorns d’aprenentatge del segle XXI en els quals la
innovació i les aliances professor-alumne poden prosperar.

Socis fundadors del 2011
• Canadian Education Association
• Canadian School Boards Association
• Dell
• Education First
• IBM Canada K-12 Education
• McGraw-Hill Ryerson
• Microsoft Canada
• Nelson Education
• Oxford University Press
• Pearson Canada
• Scholastic Education
• SMART Technologies

Consell Assessor del 2017

• Kainai Board of Education
• FreshGrade
• MaRS Discovery District
• Microsoft Canada
• SMART Technologies
• STEM Learning Lab
• Sun West School Division
• TakingITGlobal
• Faculty of Education, York University

C21 Canada està gestionat per una secretaria formada per MindShare Learning
Technology i 21st Century Learning Associates.
Més informació sobre els nostres socis a c21canada.org/partners.
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Poseu-vos en contacte amb la CEO Academy
La CEO Academy és una xarxa professional pancanadenca de direccions de sistemes escolars (direccions executives del seu districte) compromeses amb la creació
d’estàndards canadencs d’aprenentatge, innovació i tecnologia per al sistema educatiu
del segle XXI. Aquesta xarxa de facilitació és un model d’indagació col·laborativa. Els
membres comparteixen el seu interès per la creació de cultures d’innovació i transformació, i l’imperatiu moral de desenvolupar les competències globals que els estudiants
necessiten per al seu futur.
La CEO Academy ha participat en el desenvolupament de l’informe Shifting Minds 3.0:
Redefining the Learning Landscape, i l’ha utilitzat per inspirar investigacions professionals
sobre la innovació i l’escalament del sistema.
La CEO Academy ocupa una posició privilegiada per aportar assessorament, perspectiva
i orientació que ajudin a perfilar polítiques pancanadenques de suport a l’aprenentatge
per a tots els estudiants.
Poseu-vos en contacte amb el responsable de la CEO Academy de la vostra jurisdicció
per connectar i col·laborar. Trobareu la llista de membres a c21canada.org/ceo-academy.
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Linda Kaser

Judy Halbert

Un playbook per transformar la vostra
manera d’aprendre i liderar

A les escoles i als equips docents, els educadors
necessiten una manera de treballar en equip que els
permeti aprofundir en tres grans preguntes:

Què passa amb el nostre alumnat?
Com ho sabem?
Per què és important?
The Spiral Playbook ofereix un marc de treball per
a la indagació col·laborativa que posa l’evidència del
què passa amb els estudiants al centre de la presa de
decisions. Desenvolupada per les investigadores Judy
Halbert i Linda Kaser, l’espiral d’indagació és una manera provada sobre el terreny de provocar la curiositat
professional i inspirar l’acció fonamentada.
El llibre es llegeix de pressa i està dissenyat per ser
compartit i consultat repetidament. Com més utilitzeu
l’espiral d’indagació amb la intenció de canviar els
resultats de l’alumnat als vostres centres escolars, més
coherent i innovador serà tot el sistema.
C21 Canada us convida a explorar The Spiral Playbook.
Visiteu c21canada.org/playbook, on podreu demanar
còpies en color i amb enquadernació en espiral per al
vostre equip, i on també trobareu més informació.
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