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TROBADA
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L’objectiu d’aquest espai és doble:
1. Que els participants connectin el que s’ha treballat a la 

trobada de xarxa amb les bases del programa: els 4 eixos de 
la Rúbrica i el procés de canvi.

2. Que els participants reflexionin sobre què han après i què 
voldrien transferir al seu centre.

La metacognició es desenvolupa en 3 fases:
● Fase 1: connexió de la trobada amb els 4 eixos de la 

Rúbrica. → 15’
● Fase 2: connexió de la trobada amb el procés de canvi. → 

10’
● Fase 3: aprenentatges. → 5’

NOTA METODOLÒGICA: a continuació trobareu una proposta 
metodològica sobre com dinamitzar la metacognició. Tot i així, 
podeu canviar les dinàmiques en funció d’allò que us interessi més 
valorar amb els participants.

Metacognició
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En quin grau el que hem fet durant aquesta trobada 
connecta amb els 4 eixos de la rúbrica?

Fase 1: connexió de la trobada amb els 4 eixos de la Rúbrica 
→ 15’

● El dinamitzador haurà penjat el mural dels eixos de la 
Rúbrica a una paret i haurà lliurat 4 gomets a cada 
participant. 

● Posteriorment, deixa una estona per a què els participants 
pensin sobre la pregunta que hi ha a la diapositiva i 
s’aixequin a enganxar un gomet a cada eix, en funció del 
grau en què creuen que aquell eix s’ha treballat durant la 
trobada.

● Una vegada tothom ha enganxat els gomets, el dinamitzador 
pot reflexionar sobre la distribució dels gomets amb els 
participants (ex. On hi ha més gomets? On menys? Hi ha 
opinions molt diferents? etc.).

https://drive.google.com/open?id=1rJokgmIYFPZ1LXg5ZTAbs52_aqbN1e0FD2w9FiDm9L0
https://drive.google.com/open?id=1rJokgmIYFPZ1LXg5ZTAbs52_aqbN1e0FD2w9FiDm9L0


De quina manera s’ha 
connectat la trobada amb 

el procés de canvi?

Camí del canvi

Fase 2: connexió de la trobada amb el procés de canvi → 10’

El dinamitzador demana als participants que comparteixin de quina 
manera creuen que s’ha connectat la trobada amb el procés de 
canvi. Per facilitar que surtin idees, el dinamitzador pot deixar 
prèviament un temps de reflexió individual dels participants.

NOTA: és aconsellable que el dinamitzador repassi breument les 
fases del camí, per si hi ha participants que no les tenen presents.

http://bit.ly/postercami
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Què ens emportem de la trobada?

Fase 3: reflexió sobre els aprenentatges → 5’

El dinamitzador lliura a cada participant les qüestions sobre 
aprenentatges i transferència per a què les treballin individualment.

https://drive.google.com/open?id=1GiOJKeBFPeKFW-ZkKCoCIvrVlwAvpnrxUVzF659Cdm4
https://drive.google.com/open?id=1GiOJKeBFPeKFW-ZkKCoCIvrVlwAvpnrxUVzF659Cdm4

