
Constitució de la

comunitat de recerca

80 minuts

Exercici 1: Com és una comunitat de recerca? (25 minuts)

Aprofitant les lletres de les paraules «comunitat» i «recerca» pensa en què et

suggereixen aquestes dues paraules i escriu alguns sinònims en horitzontal, tal

com veus a les graelles: «grup» i «investigació», ho serien.
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Exercici 2: Quins trets tindrà la nostra comunitat de recerca? (25 minuts)

Marqueu i reflexioneu sobre si les característiques de la columna de l’esquerra són

trets (✅) o no són trets (❌) d’una comunitat de recerca. Potser que no ho

tingueu clar, també ho podeu marcar (❓). Després, en parelles comenteu què ha

posat cadascú. Finalment, ho compartirem amb tota la classe.

✅ ❌ ❓
1. Criticar la persona que fa una observació, més que no pas el que aquella

persona ha dit.

2. Raonar totes les opinions.

3. Estar obert/a a canviar les pròpies opinions, si n’hi ha de més justificades.

4. Dir la meva sense cenyir-me al contingut del diàleg.

5. Procurar que les meves raons triomfin, més que procurar cooperar en la

descoberta.

6. Esforçar-me perquè les meves raons siguin consistents.

7. Suggerir maneres per comprovar les hipòtesis d’uns i altres.

8. Donar prioritat al pensament curós sobre el pensament crític.

9. Oferir exemples i contraexemples.

10. Votar per decidir l’opinió correcta.

11. Donar prioritat al pensament creatiu sobre el crític i el curós.

12. Buscar supòsits i implicacions en les intervencions.

13. Preguntar els altres sobre les seves opinions o creences.

14. Donar la meva opinió independentment del que diguin els altres.

15. Procurar convèncer els altres de la meva posició.

16. Seguir el fil del diàleg que s’estableix.

17. Desautoritzar les creences d’algú.

18. Donar prioritat al pensament crític sobre el pensament creatiu.



Exercici 3: Les normes de la nostra comunitat de recerca (20 minuts)

Ens hem constituït com una comunitat de recerca. Un grup d’estudiants que volen

prosperar cap a la descoberta del coneixement. És per això que en 2 minuts

cadascú de vosaltres ha de pensar una norma, la més important, per tal que

aquesta comunitat de recerca funcioni. Després, posarem en comú aquestes

normes i les agruparem.

A més a més, perquè la comunitat funcioni entre totes i tots ens hem de

comprometre a complir i respectar aquestes normes. És per això que quan haguem

seleccionat entre tots i totes les normes haurem de cercar la manera de

responsabilitzar-nos-en.

Exercici 4: Metacognició (10 minuts)

Abans d’acabar la sessió us pregunto quin ha estat el vostre grau

d’implicació de l’1 al 4, essent 1 el més baix i 4 el més alt. Mostrareu la

vostra implicació amb els dits d’una mà sobre el pit (1 =☝, 2 =✌ , 3 =

👌, 4 =✋).

La metacognició és una tècnica que ens ajuda a saber què hem après i com ho hem

après. En 2 minuts, penseu i responeu:

1. ¿Què he après?

2. ¿Com ho he après?

3. ¿Què m’ha resultat més fàcil, difícil o nou?

4. ¿Per a què m’ha servit?

Quan hàgiu acabat ho comentarem amb la comunitat de recerca!


