
Per assolir els objectius educatius del 

2020 és vital que les escoles d’Europa 

augmentin el rendiment de tots els 

estudiants en les àrees del currículum 

que són més ins t rumenta ls per 

garantitzar l’èxit en el sistema educatiu. 

En aquest sentit, és fonamental basar les 

intervencions educatives en les millors 

ev idènc ies c ien t ífiques de l a 

comunitat científica internacional en 

ciències de l’aprenentatge. Això implica 

d i senya r i imp lementa r en to r ns 

d’aprenentatge basats en evidències.  

MÉS INFORMACIÓ:  

Web: http://crea.ub.edu/msat/


Twitter: @MSAT4ALL


Si  vols contactar amb nosaltres pots 
fer-ho al següent email: 


crea@ub.edu


“Matemàtiques, 
ciències i tecnologia 

per a tothom” 

“Entorns d’aprenentatge 

del segle XXI 


basats en evidències” 



OBJECTIUS:  

•	 Analitzar com les interaccions entre 

estudiants i amb persones adultes a GI 

fomenten l’aprenentatge profund de les 

matemàtiques i les ciències. 

•	 Analitzar com les interaccions en grups 

interactius fomenten l’alfabetització digital. 

•	 Proposar recomanacions per a dissenyar 

entorns innovadors d’aprenentatge de les 

matemàtiques, la ciència i la tecnologia, 

basats en les millors evidències científiques. 

GRUPS INTERACTIUS:  

Els Grups Interactius (GI) són una Actuació 

Educativa d’Èxit, identificada en el projecte 

Includ-ed (6FP). És a dir, una forma d’agrupar els 

estudiants que és universal i transferible; en tots 

els contextos socio-culturals i socio-econòmics 

produeix exce l · lents resu l tats en dues 

dimensions:  

rendiment acadèmic  

relacions socials/interculturals. 

Els GI són aules organitzades en petits grups 

heterogenis d’estudiants, es caracteritzen per ser 

una organització inclusora de l’alumnat en que 

altres persones adultes de la Comunitat hi 

participen.  

!!!!!!!QUÈ!ÉS!MSAT?!!

MSAT pretèn fer un pas endavant en la recerca i 
sobre la base de les evidències existents entorn 
els excel·lents resultats dels Grups Interactius,  
s’aprofunditza en l’anàlisi dels elements relatius a 
les interaccions que es produeixen.  Els resultats 
que aporti MSAT serviran per conèixer en més 
profunditat els elements específics del procés 
d’aprenentatge en GI que promouen un 
aprenentatge més profund per al cas concret de 
matemàtiques, ciències quan s’empra la 
tecnologia com a eina d’aprenentatge.  

Aquest estudi parteix d’un compromis amb la 
construcció d’una millor educació per a totes les 
persones i dóna resposta a la necessitat de 
construir societats amb majors nivells d’inclusió i 
preparació tècnica i científica. Per fer-ho 
s’uneixen tres camps d’estudi: 

 l’aprenentatge dialògic,  

la didàctica de les matemàtiques, la ciència i la 
tecnologia,  

els estudis culturals 

“La recerca en ciències de 
l’aprenentatge ha demostrat que la 
tecnologia afavoreix l’aprenentatge 

de les àrees curriculars quan 
s’utilitza no com a fi en si mateixa 
sinó com a eina del pensament”


