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INVESTIGACIONS  

 

Quan a l’escola plantegem la necessitat de desenvolupar les intel·ligències múltiples dels 

infants pensem en nenes i nens diversos i diferents que de manera innata tenen uns 

potencials diferents i que per tant ens mostren interessos i tendències diverses segons els 

seus processos interns. Aquesta tendència focalitza l’atenció en la diversitat de l’alumnat i 

en la necessitat de potenciar les habilitats que cadascuna d’elles té com a potencial per 

afavorir el procés d’aprenentatge. Sabem que els nostres alumnes milloraran, si cadascú 

pot materialitzar els coneixement de la forma que entén el seu cervell. Són moltes les 

investigacions que demostren que cadascú de nosaltres descodifiquen el món d’una forma 

diferent i també que aprenem de maneres diferents. De totes les intel·ligències una de les 

més potenciades a les recents investigacions és la intel·ligència social i emocional. 

Darrerament les investigacions sobre com funciona el cervell i com s’aprèn està aportant 

investigacions significatives. Aquest és el cas  de la neurociència aplicada a l’educació, on 

l’emoció és la màgia de l’aprenentatge. I justament aquesta màgia de l’aprenentatge fa que 

uns de les estratègies metodològiques que emprem a l’escola siguin les investigacions. 

 

Hi ha tres tipus d’investigacions a la comunitat:   

  

1. Personals (aquelles que de manera individual es planteja cada infant i que 

compartirà amb els companys de l’ambient) 

2. Cooperatives: Si volem que els nostres alumnes siguin agents creadors, podríem 

destacar la tendència que proposa el treball col·laboratiu, on cada alumne ha de 

realitzar una part de la tasca per poder obtindré un producte final més complex. Hi 

ha moltes eines tecnològiques per afavorir aquesta col·laboració que es produirà 

des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. Hem de tenir en compte que avui en dia els 

nostres alumnes aprenen sense nosaltres i comparteixen sense nosaltres. A l’escola 

aquestes investigacions les trobem en les caixes de recerca  

3. D’ambient, proposada com un repte del grup classe que s’anirà desgranant al llarg 

del temps, aquest temps definirà el cos i el desenvolupament del projecte o tema 

d’investigació (street art, estadística sobre els hàbits saludables,...) o de comunitat, 

a partir de temes compartits o del leitmotiv de l’escola (dones protagonistes, 

migracions, dret a l’escola, dret a estimar,...) 
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Investigacions Personals   

El procés que conduirà de la cerca a la recerca o investigació. 

a) Hi ha un primer grau de complexitat en què es cerca informació i es tendeix a 

seleccionar i copiar. La cerca es fa en una única font i no es filtra, interpreta, 

resumeix, ni contrasta.  

b) La cerca es fa més complexa, però encara no són capaços de formular un repte 

indagador concret. 

c) Inicien el procés d’indagació formulant una pregunta, però encara no són capaços 

d’elaborar la o les hipòtesis, mirar de verificar-la. Es fa recerca en diferents fonts 

però costa contrastar-les. 

d) La quarta fase, de major abstracció, on la pregunta indagadora va acompanyada de 

la formulació d’una hipòtesi.   

Les investigacions tenen, per tant, diferents nivells de complexitat. Aquesta complexitat ve 

definida per la maduresa de l’infant.  
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Poden respondre a una pregunta indagadora o bé poden ser preguntes obertes al voltant 

d’un tema concret. Resaltem que el que donarà valor a les investigacions és que la recerca 

sigui complexa, profunda, contrastada, amb recollida de conclusions o de síntesis. Tot el 

procés d’investigació ha de conduir a un aprenentatge significatiu. 

 

Orientacions de com fer-les: 

e) Procés de l’infant: 

▪ Tema de la investigació 
▪ Creació d’una carpeta o document al drive compartida amb la tutora, (en 

començar la comunitat de grans qualsevol suport és adient, però acompanyarem 

per acabar fent-ho al drive) on puguin recollir tota la informació que faran servir a 

la seva investigació .  
▪ Objectiu de la descoberta i/o pregunta/es indagadora 
▪ Hipòtesis inicial o elaboració de la taula de continguts. 
▪ Revisió del guió/estructura. 
▪ Format i continguts de la presentació del treball d’investigació. 
▪ Conclusions 
▪ Recull de fonts d’informació, mínim 3 fonts i tipus diferents (digital i llibre): fotos, 

mapes, maquetes, vídeo, material manipulable, experimentació, testimoni 

personal, biblioteca, base de dades, enquestes,...  Bibliografia. Citar amb les 

normes Puc: Exemple de citar un llibre: Codina, L. (1996). El llibre digital: Una 

visió de futur (2a ed.). Barcelona. Ed. Graó.   
▪ En ocasions agraïments 
▪ Revisió del contingut. 
▪ Revisió ortogràfica. 
▪ Revisió final 
▪ Elaborar la presentació 
▪ Exposició oral tot utilitzant diferents formats (cartell, caixa, vídeo, muntatge de 

fotos, esquema, composició artística, representació teatral, música, ...) per 

afavorir el discurs i fer una revisió final prèvia a l’exposició. 
▪ Temps orientatiu de l’exposició de 6’ a 12’ màxim. (Preguntes a part). 
▪ Rúbriques d’investigació i d’exposició oral. 

f) Acompanyament per part de la mestra/e en temps de grup i dins del propi ambient: 

g) La mestra vetllarà per a que cada infant realitza 3 investigacions durant el curs, una 

per trimestre. La del 1r trimestre la fan a les vacances d’estiu.  

▪ Ajudar en la concreció de la realització de cada un dels apartats del procés de 

l’infant. 
▪ Revisió d’estructura i de faltes (ortografia, lèxic, sintaxi) 
▪ Reflexió una vegada tenen tota la informació donant prioritat al fet de contrastar 

les fonts d’informació. 
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▪ Fer un seguiment del que prepara per a fer l’exposició i com preveu fer-la. 
▪ Autoavaluació, coavaluació i avaluació compartida (rúbriques).  
▪ Recull al drive/additio dels resultats de les investigacions de cada infant un cop 

acabada l’avaluació.  
 

h) Acompanyament per part de la família. 

▪ en la investigació d’estiu serà la família qui li donarà el suport necessari seguint 

les pautes assenyalades anteriorment. Es convenient realitzar aquesta 

investigació abans d’acabar les vacances. 
▪ en les dues escolars, la família pot fer-ne un seguiment tot i que la tasca de 

tutorització la fa la tutora des de l’escola. Pot també fer suggeriments o 

aportacions que serveixin per a enriquir la investigació, però sempre tenint 

present que a casa solament es fa una feina de suport o de complicitat tot 

interessant-se pel que fa la seva filla o fill. 
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