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Una proposta innovadora que
permet millorar processos
d’aprenentatge necessaris per
capacitar a les persones.
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OPORTUNITATS APRENENTAGES ESPAI MAKER 

LAB COMPETENCIAL

CONNECTAR POSSIBILITATS

… 

De què parlem…?
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INTERDISCIPLINARIETAT

MULTIDISCIPLINARIETAT

TRANSDISCIPLINARIETAT

Què promou… ?
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• EXPERIÈNCIES STEAM

• MATERIAL DIDÀCTIC PERSONALITZAT

• EINES TELEMÀTIQUES

• …
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OBSERVANT, CAPTANT 
INCÒGNITES...

...IMAGINANT 
SOLUCIONS...

...FORMULANT 
RESPOSTES...

...CONSTRUINT 
RESULTATS...

... EXPERIMENTANT PER 
COMPRENDRE I 

MILLORAR LA SOLUCIÓ 
PROPOSADA. 

... implica que l’alumnat (petit, jove o gran) aprengui experimentant
amb les pròpies competències i des de la pròpia realitat .

Aprendre significativament i desenvolupar un pensament reflexionat...
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#TransformacióEducativa

#EducarTalent

#ConnectarConeixement



TECNOPEDAGOGIA

Necessària per 
desenvolupar la 

cognició i el pensament 
creatiu, reflexiu i esperit 

crític...

CURIOSITAT I 

ADMIRACIÓ

Esperit investigador 
és important per 

replantejar una i una 
altra vegada els 

sabers... 

IL·LUSIÓ 
MOTIVACIÓ

La inspiració 
apareix quan s’està 
captivat i fascinat 
per una realitat... 

PENSAMENT 
RAONAT 

I ESPERIT CRITIC

La creativitat exigeix 
inconformisme, 

desenvolupar el propi 
pensament crític, 

reflexió... 

SERENITAT I 
DISTENSIÓ 

Somiar desperts, 
entenent que la tensió 

pot frena la 
creativitat... 

Oliveras, M. M. i Basseda, J.«Àpats tecnopedagògics personalitzats» 

Revista Catalana de Pedagogia, 17 (2020), p. 161-184. DOI: 10.2436/20.3007.01.143. ISSN (edició electrònica): 2013-9594. 
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http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/146732/145252
http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/issue/view/9852/showToc


#ambTecnopedagogia

JAUME BASSEDA

MARIA DE MONTSERRAT OLIVERAS

8a Trobada de Centres Innovadors de  Catalunya - DIM

dimecres 30 de setembre de 2020

... es fa necessari continuar generant experiències tecnopedagògiques dins un 

marc psicoeducatiu que permeti a l’alumnat desenvolupar el pensament crític, la 

pròpia creativitat, coneixement raonat, ...


