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Resum
Aquest projecte s'inscriu en el marc dels esforÃ§os desplegats actualment en diferents nivells (prÃ ctiques
docents, investigaciÃ³ i polÃ-tiques educatives) per reforÃ§ar i recuperar el sentit que nens, joves i adults
atribueixen als aprenentatges que realitzen en les institucions d'educaciÃ³ formal i escolar. La pÃ¨rdua del
sentit de l'educaciÃ³ i l'aprenentatge escolar Ã©s un fenomen que es manifesta en prÃ cticament tots els
nivells del sistema educatiu i que afecta a diferents paÃ¯sos. Entre les seves causes, cal destacar el fet que
els alumnes solen percebre que els aprenentatges escolars estan deslligats de les seves trajectÃ²ries
personals d'aprenentatge. Ã‰s per aixÃ² que una de les vies mÃ©s importants per ajudar l'alumnat a
recuperar, reforÃ§ar i reconstruir el sentit de l'aprenentatge escolar Ã©s enderrocar les barreres que separen
els aprenentatges escolars de les trajectÃ²ries personals d'aprenentatge, Ã©s a dir, personalitzar
l'aprenentatge que tÃ© lloc en les institucions d'educaciÃ³ formal. La personalitzaciÃ³ Ã©s una assignatura
pendent en els centres educatius. Tanmateix, hi ha escoles, instituts i professors que sÃ³n l'excepciÃ³,
desenvolupant prÃ ctiques que busquen avanÃ§ar en aquesta direcciÃ³.
Tenint en compte aquest panorama, el projecte tÃ© com a finalitat identificar, documentar, analitzar i donar a
conÃ¨ixer experiÃ¨ncies, propostes i prÃ ctiques de personalitzaciÃ³ de l'aprenentatge escolar, aixÃ- com les
estratÃ¨gies i instruments utilitzats en les mateixes, amb capacitat contrastada per promoure i reforÃ§ar el
aprenentatge amb sentit entre l'alumnat.
Per aconseguir aquesta finalitat, es combina un estudi de casos mÃºltiple amb la investigaciÃ³ basada en el
disseny i implementaciÃ³ d'innovacions educatives. La recollida i anÃ lisi de dades es fa mitjanÃ§ant els
procediments i instruments habituals d'aquests enfocaments: registres en Ã udio i narratius de reunions amb
el professorat, entrevistes amb els actors implicats, observacions del desenvolupament de les prÃ ctiques,
qÃ¼estionaris de seguiment, acte informes i diaris de camp. En la investigaciÃ³ hi participen 12 centres
educatius de quatre demarcacions: Barcelona, Lleida, Comunitat AutÃ²noma de Madrid i MÃ¨xic D.F. El
disseny contempla, a mÃ©s d'una fase prÃ¨via de preparaciÃ³ i revisiÃ³, dos cicles complets, cadascun amb
les segÃ¼ents fases: identificaciÃ³ o disseny de prÃ ctiques innovadores de personalitzaciÃ³ de
l'aprenentatge escolar, implementaciÃ³ i seguiment, anÃ lisi de resultats i revisiÃ³ dels dissenys originals .
(final del resum)
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