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ILLUMINE / Erasmus+ project
Una comunitat per explorar i
compartir els usos de les estratègies
d'ensenyament basades 

ILLUMINE és un projecte d'Associació Estratègica
Erasmus+ de 32 mesos de durada que reuneix
investigadors, empreses socials i escoles d'Espanya

I N N O V A T I V E  T E A C H I N G

En aquest número:

1 Sobre el projecte Illumine 

3 Què és l'aprenentatge
espaiat? 

2 Teach the teacher mobility 

(Universitat Pompeu Fabra i Escola Pia Sarrià), d'Estònia (Universitat de Tallin), de
Sèrbia (Universitat de Belgrad i ArchiPLAY), i de Portugal (Associació Kokoro). El nostre
objectiu és co-crear recursos de desenvolupament professional docent de forma
contínua per ajudar els professors a millorar el seu coneixement de la ciència de
l'aprenentatge, promoure l'ús d'estratègies d'ensenyament basades en evidències i en les
tecnologies digitals, i adoptar accions de recerca. 
 

A finals d'octubre de 2022, 10 professors de centres educatius d'Espanya, Sèrbia, Estònia i
Portugal es van reunir en un esdeveniment de mobilitat de tres dies a Barcelona. El taller
va ser acollit pel grup de recerca TIDE de la Universitat Pompeu Fabra i va comptar amb el
suport de tots els socis ILLUMINE. L'objectiu principal d'aquesta mobilitat era preparar
els professors per ensenyar / coparticipar en tallers de desenvolupament professional
basats en estudis de casos autèntics creats durant la seva participació en el projecte
Illumine. 

ILLUMINE TEACH-THE-TEACHERS MOBILITY 

https://twitter.com/Illumineupfedu
https://www.facebook.com/illumine.upf.edu
https://www.linkedin.com/groups/9084637/


Els participants també van prendre part en sessions conjuntes per contribuir al disseny
del programa de desenvolupament professional Illumine, al disseny de la tecnologia
Illumine, i al contingut del Manual Illumine.

S'està utilitzant la retroalimentació dels participants per construir el disseny dels
resultats finals del projecte i la segona ronda de tallers ILLUMINE per a docents que
aquest any escolar se celebren a Espanya, Estònia, Sèrbia i Portugal.

Aquests i altres recursos educatius oberts estaran disponibles a: https://illumine.upf.edu/

 Març 2023 Illumine Erasmus+ Newsletter #1

FOTOGRAFIES TEACH THE TEACHER MOBILITY 



En la primera part de la classe (20-25 minuts), es presenta informació important i
paraules clau (utilitzar diapositives o un article per llegir).
Tot seguit (10 minuts), es dona un descans actiu als alumnes amb, per exemple, una
activitat de construcció.
La segona part de la classe (20-25 minuts), se centra en el fet que els alumnes recordin
el contingut presentat prèviament (utilitzant preguntes o respostes curtes). Utilitzeu
el temps en aquesta part per identificar i revisar amb els alumnes qualsevol malentès.
Després (10 minuts), es torna a donar als alumnes un descans actiu, com la cal·listènia.
A la part final de la classe (20-25 minuts), demaneu als alumnes que recordin i
apliquin, amb una tasca o material, l'objectiu d'aprenentatge (per exemple, una tasca
de resolució de problemes, l'aprenentatge de la reflexió del diari, l'ensenyament als
companys). 
Deixa temps al final per resoldre els dubtes que hagin sorgit durant la classe.   

Què és?

És una estratègia d'aprenentatge intensa basada en un cicle de repeticions i descansos que
fomenta la formació de memòries a llarg termini. "Tot i que en l'educació sovint posem
poc èmfasi en la memòria (potser perquè pensem en ella només en el sentit massa
restrictiu de la memorització rotatòria), és clar que aquesta té un paper extremadament
important. Si els estudiants no poden recordar el que han après, també podrien no haver-
ho après en primer lloc.”
Bloom & Shuell, The Journal of Educational Research (1981) 

Com es pot implementar amb els alumnes?

 

A més, la recerca demostra que els descansos no poden ser inferiors a 10 minuts perquè
l'estratègia funcioni. Per exemple:
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La pràctica docent basada en l'evidència en el punt de mira: 
Aprenentatge espaiat 

L'aprenentatge espaiat divideix una sessió d'aprenentatge (és a
dir, una lliçó d'aula) en 3 parts. Cada part està separada per un
descans de 10 minuts i el material d'aprenentatge es repeteix
(amb alguna variació) en cada part. Cal destacar que els dos
descansos no han de ser descansos lliures, sinó descansos
organitzats en els quals l'atenció dels alumnes es dirigeix a una
altra cosa (per exemple: dibuixar tasques, malabarismes,
origami, modelatge d'argila, construcció de Lego, etc.). 
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Per saber més sobre l'aprenentatge espaiat i els casos reals que els professors europeus han
provat a les seves aules, visiteu la pàgina d'ILLUMINE: 
https://illumine.upf.edu/

El suport de la Comissió Europea en l'elaboració d'aquesta publicació no constitueix un
suport al contingut que reflecteix únicament les opinions dels autors. La Comissió no es fa
responsable de cap ús que es pugui fer de la informació que conté.

Vols canviar la manera de rebre els nostres correus electrònics?
Podeu canviar la configuració o donar-vos de baixa de la llista.
Política de privadesa / Condicions d'ús

https://illumine.upf.edu/pg/lds/legal/terms-of-use
https://illumine.upf.edu/pg/lds/legal/terms-of-use
https://illumine.upf.edu/pg/lds/legal/terms-of-use
https://illumine.upf.edu/pg/lds/legal/terms-of-use
https://twitter.com/Illumineupfedu
https://www.facebook.com/illumine.upf.edu
https://www.linkedin.com/groups/9084637/

