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Resum 
Els paràmetres que han presidit tradicionalment l'aprenentatge (què, per a què, on, quan, com, amb qui i de 
qui aprenem) han experimentat canvis importants en el transcurs de les últimes dècades, donant lloc a una 
nova ecologia de l'aprenentatge humà. Aquesta nova ecologia planteja desafiaments de gran magnitud i 
abast a l'educació formal i obliga a una revisió dels principis que estan en l'origen i la base de l'organització i 
el funcionament dels sistemes educatius. Un dels símptomes més evidents d'aquests desafiaments és la 
dificultat d'amplis sectors de l'alumnat, sobretot a partir dels últims cursos de l'educació primària, per donar 
sentit i valor personal als aprenentatges escolars. 
Aquest llibre té com a objectiu identificar, descriure i il·lustrar un conjunt de recursos, estratègies i 
experiències de personalització educativa dirigits a promoure i reforçar en l'alumnat el sentit i el valor 
personal dels seus aprenentatges escolars. Sorgit en el marc de l'Aliança Educació 360 promoguda per la 
Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de 
Catalunya, té com a destinataris principals docents i agents educatius de la comunitat. La personalització de 
l'acció educativa, entesa com un conjunt d'actuacions i estratègies dirigides a afrontar i revertir el fenomen 
de la pèrdua de sentit de l'aprenentatge, forma part del nucli dels esforços esmerçats a revisar en 
profunditat l'educació escolar atenent les característiques i exigències de la nova ecologia de 
l'aprenentatge. 
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