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 SUMARI

1.Estratègies per a fomentar l’autonomia en els aprenents. Per tal de
Fer emergir el coneixements previs.
Ensenyar a construir coneixement a partir de la constatació 
del que un mateix ja és capaç de fer.
Promoure el contrast a través del treball cooperatiu
Resumir i recapitular

2. Recursos, eines i materials que condueixen a assolir l’autonomia.
3. Tots podem ser autoaprenents? Perfil de l’autoaprenent.
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 1.Estratègies per a fomentar l’autonomia en els 
aprenents

“És ben generalitzat el fet que quan es dóna a l’estudiant l’oportunitat 
de control, col·laboració, elecció d’unes tasques que estan alhora 
lligades amb allò que és significatiu, s’afavoreix l’aprenentatge 
profund, reflexiu, de manera que es connecta amb fites personals”

(Bain, 2006; Alonso,2005; Opre, 2009)

Cal planificar activitats d’aprenentatge que tinguen com a finalitat fer 
reflexionar l’estudiant sobre com aprèn, és a dir com es planifiquen, 
com porten a terme allò planificat i com avaluen els resultats 
obtinguts.



• Treball col·laboratiu
• Afavorir activitats 
motivadores
•Recursos per 
despertar la capacitat 
crítica

Recursos, eines i materials que condueixen a assolir 
l’autonomia
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Cal augmentar les situacions d’interacció 
entre l’alumnat.



• La motivació.
• Capacitat d’activar 
coneixements previs.
•Autoavaluació, saber 
què saben i què no 
saben.

El perfil de l’autoaprenent.
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Tots som autoaprenents?

Per aprendre a aprendre és 
 necessari ensenyar a 

 aprendre
 

Per aprendre a aprendre és 
 necessari ensenyar a 

 aprendre



www.vives.org
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