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2. Els tres nivells de l'aprenentatge vistos en tres contextos. 

Notes pr'èvies 

• 

• 

• 

parteixo d'un doble paradigma: 

• 

• 

d'una banda la distinció de Aeboul que t~ un paral.lel en Stenhouse 
entre 

• informaci6 • • • • • instrucci6 
• aprenentatge • • • • entrenament o enseinistrament 
• estudi • • • • • • inducci6 

comprensió 

d'&atra banda, he intentat d'establir tres columnes que es corres
ponen a: 

• 
• 
• 

la forma de fer espont~nia dels nens (context experiencial) 
la forma de fer d'un mestre carca (context tancat) 
la fo:nna de fer d'un mestre trempat (context obert) (1) 

no he pogut mantenir el paradigma del tot perqu~ dubto que els nens es 
dediquin a l'estudi o la inducció de motu propi¡ 

per tant, en arribar a aquest punt, m'he limitat a dos cmlumnes. 

la lbJica dels dos quadres on hi ha les tres columnes és la segOent: 

• 

• 

la columna 1 i la 2 s6n incompatibles: el context tancat per un 
mal mestre o una mala escola "frena" el nen, invalida el seu "fer" 
o el condemna a fer clandestinament. 

la columna 3 6s aquella en la que el M acull i potencia el que ve 
del context experiencial dels nois 

Notes addicionals 

• 

• 

• 

• 

M'ha costat molta feina, de manera que n'estic orgullÓs i espero modera
ci6 en la critica. 

Malauradament, no acabo de saber per a qub ens serví~ tot aquest paperam • 
Confio que hi trobar~s alguna utilitat. 

Si és prou millorable {perd6!, anava a dir prou 11 bo" 1 encara no he inte
ritzat tot el rotllo del procés de l*Stenhouse) 1 pot servir de paradig
ma al capítol Aprenentatge ensenyament. 

Deixant da banda les bromes, em penso que és un bon punt de partença, 
perb que requereix una lectura critica molt seriosa perqub es presta a 
treure'n afirmacions contundents. 

{1) s'enten contextos d'aprenentatge que defineixen la vida o els mestres. 

---··-···· -------- -



LA INFORMACid 

l. 
QUE ~57 
PER ~ QUE 
SERVEIX? 

2. 
TRETS 

EN CONTEXT EXPERIENCIAL 

Dades utilit~ries en funció de 
necessitats i d'interessos per 
senals 

"Tenir noticia de " ••• 

~s una forma de pres~ncia en 
l'entorn; serveix per actuar. 

~s captada, requereix una sen
sibilitat receptora .. no neces
striament organitzada. 

ts experiencial, d'ess~ncia 
pragm~tica i utilit~ria. 

~s organitzada per la relació 
Que té amb la necessitat d'in 
terpretar l'entorn i actuar. 

Depen de l'activitat vital 
del receptor. 

Conforma opinions, sensibili
tat, capacitat d'evocacions. 

EN CONTEXT TANCAT 

Dades disperses -o dubtosament 
significatives-en funci6 d'un 
programa que confon informació 
amb saber 

"Saber que • •• " 

~s una possessi6' la Inf. per 
la Inf., per "donar la resposta" 

~s rebuda (te la donen) passi
vament. 

~s (indescriptible: mortal?). 
No t~ cap essència. 

~s organitzada per la seva prb
pia lbgi·ca. En cert sentit, és 
desorganitzada 

Depen de l'activitat de l~emis-
sor. 

No conforma res. 

EN CONTEXT OGEAT 

Dades útils -utilitzables- i que s;in 
tegren en func16 d;un projecte de 
construcci6 del propi pensament. 

.Disposar de dades significatives a 
propbsit d'una q0esti6 rel.levant 
des del punt de mira de la comprensi6 
de la real i tat. 

~s un estri; la Inf. per a la compren
sió, serveix per pensar. 

ts adquirida, requereix una activitat 
receptora progressivament orgahitzada. 

ts experiencial de forma mediata. La 
seva essència no ~s utilit~ria: és al 
servei de la camprensi6 i de la cons
trucci6 del nensament. 

~s organitzada per !;esquema concep
tual en el que s;inscriu. 

Depen de l;activitat organitzadora 
de !;emissor i del receptor. 

Serveix per conformar el pensament. 



LA INFORMACIC - 2 

3. 
AOQUISICIC 

4, 
RETEN CIC 

EN CONTEXT EXPERIENCIAL 

[s captada: requereix una sensi
bilitat receptora, no necess~ri~ 
ment organitzada de forma estable 

L'activitat del receptor ~s basa
da en capacitat percepci6, sensi
bilitat. s~assimila poc o mala
ment per manca de marc de reTe
rència estable. 

Depen de l'atzar o de pressions 
socials. 

No hi ha critica. Sí comprovaci6 

Fonts inTormals: l'experi~ncia 1 
allh "vist", "sentit a dir" 

Fonts formals: els MM. 

Depen de les necessitats i dels 
inberessos epissbdics. 

Registra l~immediatament útil, 
allb transferible a accions. 

Reposo sobre un marc de referèn
cia fluctuant, inestable 

EN CONTEXT TANCAT 

~s rebuda {és donada per ••• ) 
passivament: m~xim requereix 
una activitat ordenadora 

L'activitat del receptor ~s es
cassa i depen de !;ordenació 
d;un esq~ema que no ~s concep
tualitzat, sin6 verbalitzat. 
No s;assimila, s;amuntega. 

Depen d;un propbsit extern 
al noi 

No hi ha critica ni comprovació 

Fonts informals: no n;hi ha. 

Fonts formals: el mestre, el 
llibre. Acció programada. 

Depen de la pressi6 del M. 

Registra per respondre. Donada 
la resposta, s;evapora el re
gistre. 

No reposa sobre c~p altre marc 
de referència que no sigui la 
prbpia informació 

EN CONTEXT OBERT 

~s adquirida: requereix una activi
tat organitzadora de la recepció. 

L;activitat del receptor consisteix 
en la posta en funcionament d'un es
quema previ a la recepció i en la m2 
dificaci6 d;aquest esquema concept. 
S;assimila. 

Depen d;un prop~sit intern al noi. 

Hi ha critica i comprovaci6o 

Fonts informals: l'esdeveniment aco
llit i estructurat pel M. 

Fonts formals: l;explicaci6, la con
sulta, la verificació, la recerca. 

Depen de l~explicitació de les neces
sitats d'un proc~s de raonament. 

Registra per e utilitzar, registn·1 en 
diferit. Regi:.tra els punts de rnfe
r8ncia essencials 

Repose sobre marcs de refer~ncia con
ceptual i estable i din~ic 



L'APRENENTATGE/L'ENTRENAMENT 

1. 
> 

QU!;; ~87 
PER A QU!;; 

SERVEIX? 

2. 
TRETS 

EN CONTEXT EXPERIENCIAL 
EL TEMPTEIG ASSAIG/ERROR 

Fer i, a poc a poc, aprendre a 
saber fer 
(a un cost alt d'error/frac~s) 

Assajar comportaments i desco
brir-ne d .. 6tils 
(deixant de descobrir-ne altres) 

Capacitat d'actuar en el quoti
di~. 

Adquisici6,pr~ctica, relativa 
a necessitats o interessos. 

Estructura l'acci6 en un con
text de realitat. 

Dóna capacitat d .. acci6 

o6na consci~ncie dels límits. 

Implica certa transferibilitat. 

Predomini de l'assaig, da l'ex
ploreci6. 

EN CONTEXT TANCAT 
L .. ENTRENAMENT 

Saber com s'ha de fer. 

(sense cost, perb sense produc
te realment útil) 

Realitzar comportaments sense 
arribar a saber quins s6n útils 
ni per quh. 

Rendiment escolar. 

Mec~nica. No pr~ctica ni compren
sió. 

Estructura una part de l'acci6 
o una acci6, perb no l'emplaça 
en un context real. 

No d6na capacitat d'acci6 

No dóna consci~ncia dels limits. 

No implica transferibilitat. 

Predomini de la repetici6, de la 
im i teci6, J'Of'l"'•:ú.~ • 

EN CONTEXT OBERT 
EL TEMPTEIG METnOIC 

Arribar a saber fer, havent fet 
pr~viament 

(a un cost raonable) 

Adquirir capacitat de produ1r com
portaments ótils 
(restant obert a descobrir-ne d'al
tres), 

Capacitat d;octuor en el quotidià 
i de comprendre el significat da 
l .. acci6. 

Adquisici6 it a m~s a m~s, compren
si6 de l;adquisici6. 

Estructura seqOències d'accions i 
les emplaça en un context de reali
tats. 

D6na capacitat d'acci6 i d'estrat~ 

gia. 

06na consci~ncia dels límits i 8 ve~ 
tura fonnes de superar·-los~ 

Implica transferibilitat. 

Predomini de l'assaig en un context 
d"imitaci6 



L'APRENENTATGE/L'ENTRENAMENT - 2 

3, 
AOQUISICI~ 

EN CONTEXT EXPERIENCIAL 
EL TEMPTEIG ASSAIG/ERROR 

El noi fa el que encara no sap 
fer: imita o repeteix -no sem
pre igual, millorant, afinant-. 
Perb ho fa tot sol. 

Pronbstic [o propbsit) i diag
nbstic s6n subjectiuse 

Implicació elevada, perb fluc
tuant. 

L'error existeix, es pateix, es 
paga. No se sol explotar, no 
duu enlloc. 

Hi ha risc, perh ~s incontrolat 

Ningú 6s present per ajudar a 
superar el frachs. 

No hi ha m~tode: només proves. 

EN CONTEXT TANCAT 
L'ENTRENAMENT 

El noi prova de fer el que li 
han dit: es corregit i torna 
a fer-ho, toma a ésser corre
git, torna a fer-ho ••• 
Fins que, oficialment, en"sap", 

Hi ha un pronbstic que diu on 
ha d'arribar. Si no, frachs, 

Feble implicació. Alicients ex
terns, no relatius al noi ni a 
l'objecte d'aprenentatge. 

L'error no s'admet, es sancio
na. 

No hi ha lloc per al risc. Es 
juga sobre resultat "segur". 

El frac~s no s'admet: ~s motiu 
de sanció o d'exclussi6. 

El m~tode ~s extern: no hi ha 
lloc per a les proves. M~xim 
"comprovacions" de la "veritat" 
predeterminada 

EN CONTEXT OBERT 
EL TEMPTEIG METtlDIG 

El noi fa el que encara no sap fer, 
perb no ho ~a sol: imite, repeteix 
o inventa acompanyat, aconsellat. 

Hi ha un diagnbstic al llarg del 
procés. El diagnbstic objectiva• 
impulsa el propbsit del noi. 

Implicaci6 elevada i astable, rela
tiva el noi i e l'objecte d'aprene~ 
tatge. 

L'error ~s necessari, ~s valorat i 
acceptat. La perfectibilitat de 
l'aprenentatge ~s considerada essen
cial. 

S'encoratja a acceptar el risc de 
descobrir, es controls el risc. 

S'ajuda a superar el frac~s. 

Hi ha m~tode: consci~ncie dels ob
jectius a assolir, anAlisi de parts, 
estab¡iment de relacions, síntesi, 
comprovació. 



LA INDUCCI0/LA COMPRENSIO/L'ESTUDI 

l. 
QUt ~57 

2. 
TRETS 

EN CONTEXT TANCAT 
TRANSMISSIO DE LA CULTURA/CONEIXEMENT 

Presentació (o introducci6) dels sistemes de 
pensament o de la cultura 

• 
• 

• 

• 

presentaci6 conceptes centrals 
presentaci6 de l'estructura lhgica prbpia 
d'un hmbit del coneixement 
presentaci6 ordenada del corpus d'afirma
cions -verificables- que &s propi de l'bm-
bit de coneixement considerat 
presentaci6 dels procediments de verifica-
ci6 que s6n propis de l'hmbit considerat. 

Aplicació a la prhctica (o a la simulac16) 
dels conceptes, estructures lbgiques o pro
cediments transmesos. 

Emfasi en l'ordre lbgic. 

Emfasi en la comprensió. S'orienta a la com
prensió de principis 1 estructures. 

Emfasi en l'abstracci6, en la independ~ncia 
dels principis respecte dels cesses reals 
o situacions dels que s;obtenen. 

Implica el pensament per damunt l;acci6. 

Implica edaptaci6 a la realitat, a l'ordre 
de les coses. 

Predomini del pronbstic, del programa, de 
l'objectiu. Es subjecta a la predicci6 del 
resultat e obtenir i a l;existbncia d;un mere 
estable. ~s orientat des de l'inici. 

EN CONTEXT OBERT 
FACILITACIO ACC~S A LA CULTURA/CONEIXEMENT 

Estructuració de l'exploració dels sistemes de pen
sament o de la cultura 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

plantejament de problemes significatius 
establiment d;hipbtesis de treball 
elecci6 de camps d'estudi i de mostres significati
ves 
recollida i comprovació d;informaci6 
an~lisi de les dades reunides 
establiment de models explicatius de la realitat 
posta a prova dels models establerts • 

Assaigs de generalitzaci6 dels models, procediments 
o conceptes identi-ficats en el proc~s d'exploraci6. 

~mfasi en el mbtoda. 

~mfaei en l'aprehensi6. S;orienta a la g~nesi de pro
cessos d;acc~s a principis i estructures. 

tmfasi en les condicions de l'abstrecci6. Independ~n 
cia relativa entre principis i situacions dels que 
s~obtenen. 

Implica igualment pensament i acci6. 

Implica adaptaci6 a la realitat, perb lluita per trans
formar l;ordre de les coses. 

Predomini del diagnbstic, del seguiment, de l;optimit
zaci6. Considera un marc de refer~ncia inicial, perb 
no dubta a modificar-lo i a reorientar el treball 
~s orientat des del proc~s. 



LA INDUCCIO/LA COMPRENSIO/L'ESTUOI - 2 

3ó 
AOQUISICIO 

EN CONTEXT TANCAT 
TRANSMISSIO DE LA CULTURA/CONEIXEMENT 

Integra 1nformac16 i instruments (o ensinistra
ments), per~ no s'hi redueix. 

• Pot ésser que la informaci6 hagi estat confo 
sa amb el coneixement; 

també pot ~sser que no hi hagi confussi6. 

• Pot ésser que els instruments existeixi·n en 
qualitat de mec~niques, mancades de signifi
cat i de comprensi6; 

també pot ésser que aquest handicap no es p~ 
dueixi. 

Es realitza en una lectura del món real o de si
mulacions que el reprodueixen a escala útil 

El codi de lectura de la realitat és donat. 

Implica poca acci6 o acci6 dirigida des de fora. 

Implica escoltar més que no pas discutir. 

La realitat a interpretar és fixada i, per tant, 
la 1nterpretaci6 possible de la mateixa, la in
terpretaci.6 "correcta" tamb~. 

El coneixement es concep com a tancat: s'expres
sa donant respostes correctes 

El proc~s depen poc del que els nois ja han ad
quirit pr~viament: informacions, instruments, 
habilitats, m~tode ••• 

EN GONTEXID OBERT 
FACILOTACIO DE L'ACC~S A LA CULTURA/CONEIXEMENT 

Integra informació, instruments 1 m~tode 1 perb no s'hi 
redueix. 

• La infarmaci6 ~s, d;una banda, la informació pragm~
tica i utilit~ria que el noi obt~ pel seu compte i, 
d'altra banda, la que ha estat ajudat a cercar i or
denar com a significativa¡ 

en cap cas es confon informació i coneixement 

~ Instruments i m~tode s6n resultat d'un proc~s en el 
que el M ha acollit i amplificat els processos de 
tempteig primaris del noi i els hagi dotat d'estruc
tura i significat. 

Es realitza en un proc~s d'interpel.laci6 al m6n real 
o a simulacions. 

Hi ha la possibilitat de generar codis de lectura de 
la realitat. 

Implica acció organitzada des de dins. 

Implica el debat carn a dimensi6 essencial. 

La realitat a interpretar ~s m~s oberta i les interpre
tacions possibles s6n m6ltiples. 

El coneixement es concep com a obert: s'expressa fent 
preguntes pertinents. 

El procés depen en una mesura molt ~mplia del que els 
nois ja han adquirit prbviament: informacions, instru
ments, habilitats, m~tode ••• 


