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P.O 

1. Dude;s t)euerals dúl g·rup-classg. 

fi:n at¡ttt•::>t apartat es Lra¡_:tn de recollir nl¡Suuc::> dades sig
nificatives que puden és!;;er Útils per <1 emmarcar l'observaci_ó 
dels processos de grups qu~o~ s6n objecte de l'estudi de pràc
tiques. 

2. Pautes d 1 u~servacid. 

F;!;; traçta d'emplenar els full.\:1 de registre de diversos aspec
tes ol>scrvables de la vi.da Ucl grup, i d'anotar-hi sistemàti
cament els esdevenimeu.ts que reflecteixen quina és la marxa 
habitual dol grup a 'fi de detectar, amb un mínim de l"'recis-ió, 
els problemes més iutportants que af'ecten la gestió <,t~ la vi
eta col.lectiva de la classe. 

J. Consideracions a partir de la ronlitat observadao 

Partint du les ollscr·vacious ef'uctuades -d tuna. banda, pro ble• 
mes detectats, i coses heu re~::>oltea; de l'altra, el marc on 
es situen- es tracta U' .intentar :formular-se una estratègia 
d 1 intervenci6 per a posar vn marxa Wl procés de millorament:. 
de 1 'aprenentatge de· la matèria oòservada i de la vida del 
grup. 

Nom dt: 1 1 oUscrvttdor: 

Comentari so!Jre la valid•H><t dels (1Üt}:,;tionaris quo us s..Sn pro
~osats e11 aquest dos~ier: 
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1. DAll.: .. S .ut:: L' J:,;:..;coLA :r ui.l, c;rw 1'-CLA::i.3~ 

l • l L 1 E:.;COLA 

1.1.1 Estata.l 
Municipal 
l'ri vada: FIC€ulèrnia 

cooperativa 
relit:;;io~a 

1.1.2 HrUana 
Sul.Jurbana 
TIU.t'al 

1 .. 1.3 Graduada 
Unitària 

l.l.h De rtflno 
De nenes 

... 

De nens i nenes 
AmU uua opci6 clara de coa<.lucaci6 

1.1.5 Organitzaci6: 
indicar seccions en 11uè està divitlida 
uo¡;¡bre de classes per nivell 
U'altr,~s dades que considereu signif'icatives 

1.1.6 r.esti6: 
Tndlcnr lc:::i "formes 
de la dire~ci6, <lu 
ci6 de Parcs, etc, 

Cume;..utur:i globql 

aUo:Jtadcs i el grau 
l'equip de me::>tres, 

el* incidència 
dc l'Associa 

Exposar quins s.Jn el s condici.onarucuts m.és clars que, des 
do:'! 1·• exterior o dus de 1' estructura del centre, te neu una 
.inf'luència <'n lu vida de la classe que ohoervas. 

I en quin sentit, U0 qui nu rnanera, es fan sentir aquest·s 
conclicionnmeuts. 
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1. 2 l;;L GHU l'- CLASSe; 

1 • '2 .1 NomUre d' allWHif\ s 
No¡:JUre do nenò.> 
Nou1bre de nenes 

1.2 .2 No,ul,rc de eatalanoparlant:::t 
Nombre de cal;:ltclla.nopar.lants 

1 ? J J"d t I da ( · .s-; es tracta de ·-· !.. a. e e ca nen en anys ~ mesos, ... 
cursos ba-txos: lr. i 2u. ò'l!;GB) 

1.2.4 ·en el cas <lc c.lasses de lr. d'EGH; 
• nombre de nuns que han anat a parvulari. 
• no~tlbre dc nens que no hi han anat 

1.2.5 r..:n el cas de nivells alts d 1 EO-H: 
nombre dc nens que s6a uous d'aquest¡ curs (~n opo
sici6 als que han anat a l'escola des de lr.) 

1.2.6 Resultats -mitjana- obtit1¿uts per cada nen en les 
avaluacion!i Uel curs anterior. 
Nens repetidors. 

1.2.7 Lleng-ua òcl prof'essor 
lleu¡_;:uu pròpia 
llengua arnb qu1:¡, explica a classe 
ll en¿,'Un a;¡¡b qu~ varla als nens f'ora de classe 

1 • 2. 8 no rar i s 

1.2.9 Ordenac~6 de l'espai de l'uu~u {plàllol) 

1, 2.10 No:,Jbre de metres quadrats per alumne 

1.~.11 !!i hn o no ili hu prof'essors ~o;::>veclal:t::;tes. '!atèries. 

f!onwntari c:loUal 

'.;e1:1blrultment a .L'apartat ant0rior. indicar quin0s d'aques
tes dades condicionen' la vida ñt~l t;;rup-clas.s-e i explicitar 
en qu.in sentit opera el coadicioJtum0nt. 
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P.2. 

~.1 Eotructuru. del grU¡>: 

• r·clacions uf"ectiv{;S i. pre-ferències de treball entre 
el s alUJanes 
suUgrup~ que f'ormen u. l'interior del grup-classe 
-renòmcnR de jerarquització. 

2.2 Hàbits del grup (i dal mestre): 

Com, cu diverses situacions de la vida quotidiana, el 
comportament de mestre i a.luuu1es és automatitzat~,. Fina 
a quin punt ho és. 

Anàlisi de la funcionalitat -positiva o negativa- dels 
hàbits. No pas des d'un puut de vista tebric, sind dee 
d'una perspectiva coucreta: tal hàbit, .tSs- o no és un 
ajut per a _la bona marxa d.el. grup? 

2.3 Normes del ~rup: 

Normes explícites que dicten quin ha d'és.ser el cap
teniment i l'ort."auització cl~l grup-clas-ac. 

Pur a caLla uHn d.'a•.¡ucstes sòr:ies de dades hi ha preparats un.s 
guions d'observuci6. 

No creiem necessari de .fer-hi anotacions cada dia, sin6 dc re
colli.l'-hi il•lpres:::>ions pc.1· pcríud~s IIH~s llaras, per exemple, 
<1' una tiC t:mana. 

En canvi, sí que ha U'éssor Útil de llegir diàriament les pau
tes propo::sadcs, per tal d'anar afinant i detallant l'observa
ci6. 
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l~u w,¡,qtHit. p~:'l.!nur apaJ.~tut, ··~; l.r¡¡~..:t.u dt! conf.i;;urur, partint dc 
1.. 1 uiJ~t..·rvucitS quotl<.U1mn, quln;;;_ ttón els ~UUfSr'i.lPS qutt .formen els 
nul¡~¡ i 1w!ns- du ta nlu.bso. 

1 ... Qulni:J ;.óu ul.111 l!:lllhtsrupu 11uo hi llu a. ln oln.Hft«t, tenint en 
(l0hipt& trUd COSOWI 

• e¡ u i rut tttSn uls nu I~-; 1/o lU.dua quu t'ormun cada auLt;rup. 
- 'luiu. t~U.l.Hlr t& ul. tiUb&&rup tm lu. vida de la clu.JJae 1 

hi hn. aulJifrupll QUQ il.tUJuutoixen lA "'utrioaitat" 1 d • al• 
trc.u qun llo\IUtume.Lxnu la arosca. 
n'hi ha QUO tenen iniciativoft i n'hi ha dt:t p•araiu.a-· (a 
elnaau, u l 1 osUnrJo) • 

• n 1 h:1. hn qutl es prnoouptJu pnr la marxa dol conJunt (IB 
l.u cta111:HJ i 1l 1ll.i ha qan ftEJ n•inhilJaixun.· 

• n'hi tu:. dv Jt.l.trnn.ors i a.lot.frus, i n'h.i ho. d'altres que 
~~tdn qui,~ts, t-r•:t.atui~t ••• 

• t'te. titc • 

.. ,~,uinH HÓn e.ta Jloia o nuio111 que t'un da ra¡,rcsentanta in
f'urmAlA dtt cadi~. aul.s«rup, quina tiOfllblen el cap visil..tle, 
t'i vuupnrtaut, etc. 

2 ... Clu.Lnel:i ~ón lus r·olaci.ona oxiatou.ts entre carla auUgruv i 
ul~ n.ttros. 

t 1el~ a p¡•ocieo.r aqueateR relaciona ho1n pot pensar a carao
tnri t:tar-les Uo f'orma f.HHnblant u. la qu111: ae ua o:ferflli:te en 
a.qut)ttta [lautA: 

umitjto~itu.t, hutttilitat o indit'or~ucia 
domi uae itS, sulH!Iissi6 o igualtat 
cooperació, co;upetloncia o ignorhncia nu1tua 
rnlH.cic'S relaxada o conflictiva 

• uto. 

flor a oHlfllt}na.r tJt quuUre, l:l 1 ha dc començar pér la columna 
del ttuherup A i anotar-hi ~a relació que tonen amb ell els 
nltroli;l~ l'actitud que mautonen al seu esguard, etc. 

Cuntinuar a1ub la columna (vertical) do B, deC, etc. 
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1'.2.1.2 

' 

SUhG.aUP;:; J.:..\ I >JTJ;NTS A LA CL A.::i.::i.r;. Nivell : nata: 

Newl>rcs dui què repres~nta el Noi:->/noius que .fan de 
t>uLcxup subgrup per " 1 n ~las~~. cap visible del subgrup 

Pap .. ,r q.J;.ns el, conjunt. 

A 

B 

. 

e 

D . 

E 

.. 

F 

G 
. 

. 
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P.2.t.; 

R.t:LACiüNS V.:NTH~ SlJlJG ... ~UP.i ut~; LA GLA.:>;,~~. Nlv~ll: nata: 

. 
S ub- Relació que man tJ amb els suUgrups ••• 

. 
erup 

amb A au1l> B amb e amb D amb E amb F 
. 

A 

B 

. 

e . 

o 
. 

-. 

.: 

F 

. 
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:! • 2. HÀ!HT;;i lJEL UHUl' 

11Cr ~nteuU.ru•n~, COllsidt.'rarf•!ll ~pH; ::H~u h~bits a~-tuells co¡uporta
mcnts que, cu CflHjtu1t, els nois i noies estau avesats a seg·uir 
eu lc~:> diversflS si tuucious coucretcs U e e nd a dia .. 

Diguem que, en relació als hàbit::;, podeu- passar tres cos-es; 

1.- Q.ue els nois i nuie::l uo ti.uLru.iu cap mena d'hàbit concrE,tt en 
el moment, per exemple, d'entrar a la cla!¡:!se al mat!. 

2.- Que tinguin hàUits quo, des del punt do vista del mestre, 
no sóu positius per a la marxa de la class.e. 

3.- Que tinguin hàbits que, d~:;s del punt de vista del mestre, 
sóu f:.)Ositius per a la marxa de la classe. 

En olR f'utl.s que :::H:e;ueixen hi ha uns quadres on hi-lliÓn plante
jadltts woltcs dc les situacions quotidianes de l'escola. En 
aquests f'ulls s 'hi ha U' anotar, per a cada Wla dc· les situaci
ons que hi s6n citades, els hhbits conçrets que tenen els nois 
dc la clas.Se, és a dir; 

• qu~ f'an normalment eu aquella s:Ltuaci6 determinada 

• qu~ :fa normalment el m\•Stre. o què diu, en el context 
d 1 aquella s:Ltuaci6. 

If:s molt importan.t de sct;uir fidHlrnent aquesta consigna; no t:JS 
tracta d'enregistrar què f'a el. mestre quan les coses vnn mala
ment 1 sinó què f'u.n normalment nens i mestre, allb que és habi
tual. 

Només partint ct'a!lttesta Ua~e es podrà fer una anàli:::oi dc la si
tuaci6 i intentar de millorar-la • 



iL\,..:!T.:., u I Ü!(DI1G GliN ;•:i<..U... Nivell: f1ata: 

í!U() Ce o dtu el I•H;tit,re ()u~~ i' Ull llOt"lnal ment 
t: 1 R nens 

Canviar-sc al 
mut!. 
Posar-se o~ la 
bata. . 

t' ... :ntrada a clas::>e. 
Disposar-so dc 
començar el tre-
ball del dia. 

-

::;euro bé a la 
cadira. 

Calma i diS¡10Si.-
ci6 g:eueral per 
a la .t'eina. 

ordre. l~!3col tnr-

"" a les asseu1l.Jl ( 
os i discussions. 

Plogur per a sor 
tir de classe 
(per anar a es-
ha.r jo, i1 dinar) 

I 

Plegar al fi.nal 
rte }, t'i j 0 rn<H~a 
escolar. -



P.2.2.J 

H~Hl ' u • J.:.:N ufH~t,:A, iJ 1 0H!l!~t: •• . Niv•~ll ' f)nta: 

Quú ra o tliu (~ 1 m.-: :::> t re r)nè f'an normulmr:nt 
ü l .'i !lC !lS 

Polidesa en els 
treballs escri.ts 
o dibuixats. 

U rd ra dc la carp~ 
ta, arxivador o 
llib:feta indi vi-
dual. Del cala·i.x 
o pr~statga indi-
viduit.l. 

Altre material 
i nd i viflual que 
hi hagi • 

. 

Ordre del n1atf'>rin, 
de gruv " de 
taula. 

i 
' 

Guixots o hrutí-
CiCR n la tau-la. .. 

Ordre del ma teri.-
al e: ol ,lectiu 
<.lC la el as se. 

. 

Nete,ja de la e: las 
se; terra, parets . 
prestatc;eries, ' 

etc. 



1'.2.2.4 

liÀliTTS ::Lv0.Ll: p,_, ta: 

~.¿u'· fa o ú1u el me a tro qu~-' f'an nurmalmcnt 
el s nens 

' . 



A la vl<la <lc la c.las::>e hi hn qüestions <l 1 or~an.ització pr~ctica 

i de regulació <lv p.r:•oblomc::> concret::> que f'!::> resolen uJitjançant 
normes. 

D'aquestes normes, n'hi ha quo h~l estat dictade::> per l'escola; 
d'altres és el mc.:;:;;tre <p . .ti les ha proposades, a1ab wús o manya. 
acceptació ptn; part dol grup; f'i.ualment, n'hi ha que han <o;stat 
adoptades pols nois i n•d.es en les seves assemUleel::> o debats. 

flor· tal d'euregistrar umiJ precisi6 aquestes normes, que ::s6a òi
í'crents deL~ hàUits o costums del grup. heu de f'ixar-vos en 
Uos aspc:cte·s: 

-La .formulació que sc'u t~a, d'a"tuestes normes, (al!tb el.s 
te;rmes que utilit:.cen ols nois) i el. co1aportament concret 
que supOsa el seu tlco!:lpliment. 

- F.l tSrau <.t*acomptimeut de la norma que observeu en l,a vrh~ 
tica i els problemes que hagueu vist quo orit;inet el seu. 
i oieOT!Ifll i ment. 

Hi ha nor~>1es dc IHOltcs ment::s. i_ l'lituades en plans' molt U.lf'er1:nts. 
Als :ful.ls tpto setÇueixen hi són llistades algunes tle l<:s sitnu
cions que a l'escola t~olen ésser suUjectes a norma,. per?> t~.lxò 

no vol dir que s'hi hacin previst totes lel:i t>ituaclons. Veureu 
també eol-I en aquctits fullt> hi sóa repetides situacions que ja 
er~.c:n citades en l'anàlisi dels hltbits. 

!'er(\ coüvé adonar-se que és di.forcu.t d'unret;i:>trur ;:;i unn t>itua 
e iÓ éo regul a(ta per una nor¡¡¡a, d 1 e.JrCG'istrar què c!:itatl haUi tu<"' t's 
a f'er els ·nois en a(ph~Sta :aatoixa si.tuaci6, i·:u el primer cas, 
prendríem nota de e o ut ha estat dccldi t do regular lü. :si tuaci6, 
en el segon cas, veuríem com e s tlc st:nvolupa de f' et. nurmalme.ut, 
en la vrhctica. 



NOHHB;.;:, IL_,....,/,T:l VE.:; A' 
HAT.t:RIAL, CU H.~, ~NDHL;;A 

~Ji,rcll: U< t ta: 

Formulaci6 <lc la ttorma.. r;,eau ... ~ CO!~tplituunt. 

Comport w•tútl l que ~Ui)OSa Prol,l emes. 

Material iudivi-
U u al necessari . 
Ortlre dols 

o 
calaixos. 

Ordre de les car 
petes, arxivador 
o 11 ibretes- :indi 
viduals. 

Hateriat 
col.lectiu de 
la taula. 
QuiH é::>. 

r-urn i endrer;a 
.tel ututerial 
<lo taula. 

Cura i eudre1;a 
dul watcrial 
J'c la classe. 

Ordre prcotatae-
ries i altres 
~spai::J cot.lec-
tius. 

. 

Neteja del 
terra de la 
'Classe. 



Nuttnc;~ \,(< ' t;t ''lC it t•:r.t;N 
L'OHG:\ T ~ ;1.Cl.Ó DG LA CLA3.::u~. 

Ni vull: l;....._tn: 

F(>rmulRCil) <1<· la norr-1n. r. rau li<: Cull\¡)l l.mcnt. 
Cotapurt am011 t que s u po tiU. pro Ulemes. 

. 

' 

. 

. 
. 

•. 
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.L l ,•·''),\l L ;,1•-. l'H\r.'I'L<.\J..,;:., !'LJ~ A L' i•>;Tt_,,Jl 

~~:rr:;n ;\, ]';,.,¡ ¡;,l. c~._>NT!,XT Li' U.~ t.¡.itUl'-CL.\S. ;¡:., 
!l:, LA lU.D.\.G_TIGA 
!ll-:TC.:RHíNAT 

-----

n.o 

1<~11 uqut::st primer apar·tat ll:::> tracta d • u notar aquells aspecte::~ 

que poden for11ir unu:'> dadotj dóscriptive;:; ({¡_.t_ tn~lJall a la ela_! 

.:>•-·, pròpies t'le la didàctica de l•àroa o matèria triada per ca..: 

~n aluume CQ¡¡¡ objecte ct'ol•acrvaci6. 

81 conjunt d 1 í..ttluestes dañes hauran Ue donar les bases d'inter

pretació do caut és ori.ent.uda i portada a la prà.ctica la didàq

ticu. i l'aprenentatge de la matèria. 

2. Pru1tos d'u~scrvaci6. 

El:> tracta rl'emplenar als .t"ulls d~! ret;istre en cada aspecte 

d'observació prorosat, segons les especificacions. que ja hi v6 

nen detallades, afegint-n'hi o modificant-n'hi les que creguoÜ 

conve.tliei1t::~ see:oru; t 'orientaci6 qw~ doneu al vostre .treball i 

les courlicions en què us troOcu a l'c:::~cola i a la classe on re 
alitzou les pràctiques. 

J. Consideracions a partir dl~ la realitat oUsurvada. 

Partint dc .1<:~ oUscrvrtciouR eí'ectuades -d'una_ banda, problemes 

detectats i cosc,-; ben re!:>olte.s¡ dc l'altra, el marc on e!:i si

tueu- es tracta d 1 intentar f'o:r.uular-se una eBtrat~gia. d 1 inter

venció per a posar en 111arxa Ull :'roeés rle millorament de 1 'apr2 

nentat;_;'P. dlJ la. matèria observada i do la vi.da del (;"rup. 

Noi!! de l'o~servañor: 

Com,,nltari sol.tre la validesa elois f"]Üè:.itlollaris quD u;::; són Pl.'O

_posats <~n aqLt<~st dossier: 



• 
D.l 

DaUcs sobre la wal ~~ria: 

-LliUres dc con;jnlta o d 1 1Ís cot.lectiu 

- Material que es ra t>o.1rvir 

Horari (dius Utt cal~udari ¡;utmanal' 

- Llengua en què es d6na la matèria 

- ACtivitats que s'hi rt.~lacioneu: experimentacions, sort;t.des.,etc.: 

Ay_u1.~sta fitxa '1<1 LlL' ~er cuucretada. adequada o com 1)lctada 
scguu::; la tua.tèria que ~:; 1 it<.t0i. triat co,.J u uhj<!ct:e d'ul,sorvaci.ó. 
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2. 

' u.~ ; 

A'tuÍ o::; tt'H<.::ta d 1oar•·uistt·ar nl i'Udl~iou:.ultu!lt del grup-cla::.o:se en 
relacitS nu111 l'apreu~ntatg-<.; d~ la ruati'·rin •!U': liti ohjccte ¡f¡_,l vo.:::;
tr·c trel,nll d'oLticrvaci6: 

2.1 !fàlJits <1~:: treball dol íSrup. 

2.2 Normes relatives al treball í a 1 'urgauitzaci6 del grup
class-e en aquetita rnnt~ria. 

Tamb~ hi serà adient que ohserveu les rt!lacions i :les interacci
ons, els comportaments que es donen en el context propi d'aquest 
aprenentatge. Aquí convé dc tenir en compte: 

2.J H.et.:ulaci6 mútua entre P.l erup-classe i el mestre: 

2.).1 1:!.:1 grup enf'ront del mestre o dc la feina. 

2.).2 1~1 mestre euf'ront del grup. 

Bls guions d 1 observnci6 que us proposem hun dc servir-vos per a 
descobrir i anotar aques·ts diversos aspectes amb una certa pre
cisió i sogous un ordre, amb la intPnció cte sistematitzar l'ob
servació. 

Finalment, cou1 u nucli d'aquest apartat 2, hi ltn l'observació de 
lu did.hct:ica du la mntbriu i els aspt:''JCtos n1és propis que la dcfi 
neixen a partir de la lllUuera concreta com és duta a terme: 

2.4 <lrielttació i reol.ització de la didhctica: 

Ol.ljectius. Motivació. "'-fetoduluu-ia. 1'ècaique.<;, Pnrmes d'u 
t:,rupatacnt dels nois per al treball. Haterial i instru
ment$ emprats. Treball del:-3 <:~luuuto~ • .!\vnluaCió. Rccupe
rac ió, •• 

Ja veieu qun. !3ol>rctot.. e::> tracta d'anur .fent <'~notacions iuuuedi
ates rle totti aqttell~ a:5pncte::> i. Ll"t;ulls qul.~ ollso.r'veu directament 
duraut f'-1 tret...all d 1 aprenenlatt;e dc 1 a :11n.tèria, i y_ur~ puden ser· 
si~nif'ic'atiu.s, cada un d'ells o cu el suu coujnnt. 

Acabada la classe, c<Htviu.Jrà dc recc.1t r~ar- se, p<.trt i Ht dul s ¡¡roto 
cols d.'o!JStH'vac:ió i de lu5 pnutes donade¡,; 1 per tal dA coo~tfllctar
o relacionar tietenuiuatl'> as¡JC~c·tes qu,~ les anotacions immediates 
,w haguesslu úuixat prou maai.fl~stos. Ta.;ll.H~ perquè qual st:vol punt 
c¡ue ha6u~s 4U01laL <iuGtdA o [l•JC ~lnriricat fos detectat ¡1er tal 
do considerar-lo en ufla posteJ.'ior ollscrvació. 

I 
! 

j 
I 

' 'I 
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D.2.l.ll 

:·:¡, .1-¡U;.•,,t apartat í~II-Pre~o.;a de l~,c,lJ 1 ir <.ll.guns a::;pcctvs molt 
e:,, l• •·ets úcl coulpO.t't:a,uent qlH)tidi.à ,¡,. l:1 c:lns~e durant l'apre 
n•,.: Lfl tcs•' dc 1 a :natò1~ia que Ú.:; nb jec Lf~ .Ju ta vo.;:;tru ot;.::;;.'H'vaciÓ. 

t-;._, tr·acta quo hi si~·u.i rcf'lec~.;tt el C'->•Upurtumtnt l1abitual del 
:u•·,_,trn i dels uuis en lus silunci.uus qu•~ U"! s6n pruposadi:.:t> i 
0:1 d'al tres <tuc potstlr Ue:3cOlJrireu q_ue teu~n iwportància sig
nificativa o- (1ue L"'den aportar una visi6 HI(;S CtH:lplota del tre 
l,ü 1 l del t,;.t'Ufl • 

Alluneu-vos que no es tracta pas de saber ttuÈ'!! f'a el mes_trc quan 
le::; cooes van ma~ ame ut, sinó qu~ ran normalment els nois i e~ 
mestre en situacions concreteS, normals, (~n situacions que es 
produeixen ami..> una certa regularitat purquà han c::¡¡devingut hà 
bits funcionals i, fi~s fl. un cert punt, rutinaris en la vida
du cada dia d'aquella cla~~e . 

'' I 



n.2.1.2 

HA.iliT!:::i DE THB.llAL..L, Hütèria: Nivell: l)ata: 

I,~Uè f' a o diu el mustrc l~uè f" un normalnwnt 
el. ti nens 

Plan'tejament de 
la f' elina del dia 

. 
Exp1i..caci.ons 

. 

Atenció i calma 
durant les 
explicacions 

!t'er preguntes 
durant l<>s 
explicacions 

Proposició 
d.'exP.rcicis 
o -rei ne:.~. 

Treball indi vi-
dual : ~11 o nc i • 
conceutracl6. 
etc. 

'DreUall en grup: 
to úe veu, seurE 
de spl a<;amen t s • 
etc. 



' 

H]\l\IT-:;; JJt .. TH Lli ALL. 

Aixecar-se, 
moure's per 
la classe 

Els treballs 
de classe: 
grau de corre e-
ció,cpresê.ntaci.6 
ot c. 

. 

. 

. 

Mat~ria: Nivell: 

Què ra o diu el müslre r)HÒ f'an 

nata: 

JlOrlnalment 
els nens 

' 

. 

_;: 
f, 

• •• 

i 
' 
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n.2.2.1 

·:.;t;P !U::LATJ.VLS AL TH~-.1\,.l.L 

A J..a vi·! !u la cla~::.>e iti ha (¡Uestion:-,; d 1 oq_;anització l-lràctica 
J u.._. t"< t•l .~•~ió d" prol..olHHUL-> concret;::; qut· t.:.:-~ t·c:-.olea mltjançant 
uorm .... ,. \•¡uÍ '~ns rixarom l'll a(}Uf~ll~::; q_lH: rau ref'er(Jncia a. l'o;: 
~~aui.l/a,·,,) d..:! trelnlll. u 1.;~ matèria la didàcti.ca dc la qual 
éUH'U ól qb;::;(,l"Var. 

D'u•1U1 4l(J;,; uurmcs, n'hi ha que h.an c;::;tut (Hctades per l'escola; 
d'<-lltres ~s el mestre qui le~ ha proposades, amb m~s o menys 
: .. u>:l•¡\tació [J(~r part tlcl t.;rup¡ f"inalmeut, n'hi ha que han estat 
ad•)ptade.s pels nois i noies en les seves ass.emblees o ciebats. 

Pnr tal d'enregistrar amb 1-u:·ecisi6 aquestes normes, que s6n di 
f\n"'t.Htt!:i deJ .. ·s hàl;its o costums U.e.l t;;rup, heu de .fixar-vos en 
do.s aspectes: 

La f'or.nulació que se'11 f'a, d'a1¡uestes normes., {amh els 
termes que utilitzell els nois) i el comportament concret 
qu.f': s u po sa c 1 seu acompliment. 

E:l t;·ruu d' acompl imtHlt de la norma {¡ue ub serveu ea la pràc 
ticu i els probleme::i que hagueu vist que origina el seu
incompl iweut. 

l-'er a detectar quines s1Sn aquestes uorm~s 1 comenceu :fixant-vo.s 
atPntnmcnt nrt el desenvolupament dc la classe i eu els aru:u
mt:Juts ttUt.~ s 'hi donen t.tuau hi ha problemes d'ordre o cun.f'l ic4i:es. 
del tivus que sigui. 

lli h;:! uo.r·mcs dc m~¡lte~ menes i aitundol'l en plans !llolt dif'ercnts. 
Al rormulari segUe11t e11 suc;gcrim algunes, però això no vol dir 
qu~1 hi si,.;ui.ll totos les situaciouB possibles, ni les que en la 
roal.i.!:<lt concreta tln~u.i.n wés importància. 

I¡;ualonent, hi hn as¡.H.:ctes d•òl tcuUnll de classe que 11n c. s tan 
rt::gulnts per uormc~j concretes: »>i f'H t\uscobriu al g:uu couvin-
(lria quú llu f'éssiu cun5:itar i t:Ht 1•ro¡)oséssiu AlG-una sülució. 



NORNB:::i H1<l. À:J ·'-VI.:::> ..,\I ... ·tH~UALL. ~In t Ür1a: . _ 11 el 1. ' Data: 

Fort:1ul ac i.~~ d<' la norma ' 1 au dl.' CO•ll¡> l iHteltt 
Comportat;wu I <.¡UL supotia ''t·oi•lt~mes 

n,.t~:.nt les ex pl.!_ ; 

C>oteions de1 
mestre 

Uurant lea dis-
cussious oberte~ 
torns de paraula 
etc. 

Durant el tr-chalJ 
indi vidual_.: 
silenci, ••• 

Durant el trebal 
en grups 

. 

Normes- de 
l!reseutació 
dt'!l s treball-s 

. I 
. 

. 

.. 



• 

.. 

Ui~riamcnt i a11ii.J m.,lt<.l frPtlü(•¡¡ci;,, l;l~ Huis reacc.ioJlUH úavunt el: 
t.t·~l>alt i l1;s prupu:<>to;:; <.lt'l Lae~;t.t·c. A~lunstu~ reaccion!::l ori.en.ten 
el me:-strc sohre lu "fonua <:om el grup rep i viu la ::;tJV}l actuaçicS. 

Iguo.lHH;!nt, els noi.s p~.:rcel.uu Huvint lc:i reaccions d~l HLestrc i, 
Yf'i.Pilt-llo, pudc!l saber l'iu$ u qui a punt esth satisf'et de l'actU:
ac±ó de lR classe. 

Aqueates reaccions reciproques orier1teu w1s i altre, i serveixen: 
per n regula.r de manera iuscusible ol comportament i el treball 
do tots nlo~ats. 

Us propo~cm aqu! d'ol.Jservar al{!;unes d'aquestes reaccions_ dels 
nois i l'efecte que tenen nn la correcci& o modificació de· l'ac
tuació del LW~strc, sobretot davant la manera d'orientar i d.e re.t 
ulitzar et treUa1l a classe i l'aprenentatge de la watèri.a. I 
t~uubé com els nois aculltHl lc~ propostes o 1 1ac_tuació df!tl_ mestre 
durant;: l'acte d 1 aprunenta:t<~e, i eom h,i reaccionen,- autoret.'ll-lant 
la scv~¿; retipostes • 
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HBACC~ONS UI~L GHU!"· ENFHUNT JJJ:!;L.. ¡•ll-::/rttE o !)I!: L.\ l" LI NA 

::Signud COllCt'()tS que C:untrarüacció del 
Reaccions que es expressen la reacció mus tro per rc¡;ular 
poden observar la situació 

1!:1 grup accepta 
incondicional meu t 
una feina 

. 
1!:1 grup accepta 
una feina. perèo 
hi ha crít~ques 
raonable& 

. 

El grup es resis 
teix a una nro-
posta dc feina. 
~·hi oposa 

uavant una. 1n·opo~ 

ta de !'eina, el 
t;rup reacciona 
amb indiferència 

IJavant un pro ble 
ma pràc:tic o cou 
f'licte, el ~estn 
vol, imposar una 
solució i el ¡;ru¡ 
s'hi oposa 

Davant un pro ble 
ma pràctic o con 
:flictc, el me s'trie 
proposa discutir 
ho. El grup ac~et 

ta la discuss-ió 

t!.U la mateixa 
situació anterior 
el er up no mos-
tra cap interèS 
a d,i:JCUti:,r-ho. 

. 



D.2.J.J j 
l 

K~ACClOI'fS D!!L HESTKE ENFtmNT !Jt•:L URUP 

He aec l on s Signes concrets que Contrareacció del grup que es 
la reacci6 regular lu situació poden observar expres~en per 

<i el me::;tre 

El me::>tre està 
preocupat: el. 
grup no es conce~ 
tra aUans- de co-
mençar la classe 

El grup no se-
gueix amb atenci6 
una expl icaci.6: 
el mestre està. 
incòmode 

El grup no entén 
1 'explicació que 
el mestre est b. 
fent, i ell se 
n'ad6ua 

El mestre percep 
que la majoria u 
l.a classe està 
:fflnt UH trel>al.l 
supcrí'icial, ~en 

::>e esf'orçnr-s'hi 

1n mostre es tro 
bu amlJ què el 
t't·eUall quu han 
f' et els nois té 
mo·i t· püca tiuali.-
tat 

' 



Aquo:.;t B::o •: I. c;:q,{tol 1·1és espccit'ic d 1 <.h_¡uu;:;t dos~_;lcr pot.• A 1 1 tS
turll d~) ln didhc:tica. d'uuü ... ilLèria. FiHo> Ut¡uí. luw. uricutat 
l'olls~~rv¡,ciú a le~ cotH.liclun.::; dnl ¡;rup-cla~se en l'açte d'a
preru.::tntatlje: hàl,it~ de T.rchall, rtiH·mae;, rcg-ulaci.Ó uultua mea.- i 
tre-alumuA~ ••• Az·¡¡ es tractl'.-~.rà ll' oL servar com cti realitza 1 '~ , 
prencntatee de ln matèria, quinn oric:ntaci6 s'hi dóna, dc quinl!ll: 
mitjans es disposa i quins es posen-en joc, COlli és avaluada 1 

.; 
é\(}Uestn tasca ••• 

t<..;ls apartats t;cn(lrals 11ue us proposem dc d~tcctar i d 1 anotar 
són couluus a qual sc vol matèria del ventall do didàctiques que 
us po¡;ueu proposar d!estudiar. Tanmateix, la man~ra de ser 
nbordat:oJ i el~ asructes concrets de cada apartat hauran de ser. 
t.lefinits i tractats du f'orllla dif'erenciaUa, apropiada a cada 
aprenentatge, aud.J 1 'assessoratuent del i)rof'ossorat de les di
dbctiques r~spectiv~s. 

Ay,uí enumerem tan ~ols a~.titc~:>ts apartats t;cncrals -sense cap 
mena dc pretensió de :=.er exhaustius ni que Ricuin punts obl.i- 1 
;xuts-, detallant-ne alguns a títol simplement orientatiu. 

1. OLjcctius. 

'l Hoti.vaci6. 

J. Me tudulot>ia. 

1¡. T~Jçniqucs i matcrinl explicaci.6 magistral, pissarra, ara
vat~;;, f'itxes, o.udiovisnals, llibre de text, llibres de con
~•ul ta, material úivers, ex.perimctltació dirigida, enquestes, 
sort'i.des ••• 

5. Intonts de GluU~lilzuci6 amb U 1 ultre::o tantèries. fllterdi:::~ci
plinarietat. 

{,. r)_Ltè és demanat al;:; nois: mwmorit.zació, exercici~ d'nplica
ci6, inter 1 )rf~tació d<.! dades, treball d'cxporj,~:¡f'<ntnció, me
Caültzaci6 de processos, comprensi6, creat.ivi.tat, iuiciati
ve s du tcrutluades ••• 

7. _Sanc-iou~ nplir.odes -positives ') 1u.q;ativc,..- :::;obre uls resul
tat s o subt~e el comportament durant 1 'aprenentatge. 

8. Avaluació: criteri:;, coo.~ e~:> fa, si s 1 inforwa els >Iols i com, 
si hi participen, ¡•es do les no les i ús que se'n ra· (pares, 
escola, grup-cla::>so, i.ILdividual), si s'acrur>n o es cntaloaa 
:;;.e;_;-ods notes, cou1 afecteu el çor:~portn •. ~eut, 1 1apronentatge, 
~,:te. 

) . 

lO. 

Activitat::> Uo recu~,eraei.S o reeducació. C)ui les f'a, en. qui
IW::>. condicions. He;;.;ultats. Si cstau institucionntitzades a, 
1 'escola e) responen a iniciatives del mestre, flels nois ••• 

. ..... . 



P/U.J.l 

1\qu< .:>t~1 tt~l"Çt~t':l ¡>;tf'L Sl.'l~~~ t;l.•j<~Ct<...: d'u'¡ L"t~<L.\Ct~<t COHlÚ IIC.r' a !'0-

<!.;·,t._;·o:;ia l fH~.r' i.t f)j,Jàçtica. \"tLLltS..,; ,¡.,s,..;.iur"< t.'uni'lnuixed aquí. 

¡:;:; tracta d'an;,!.Lt:..;.¡r t;l conjunt d<.: t•·~·; dades oütingu<.leti, per 
a f'ur;,¡ular-Bc ro~>t i:liciur uu ¡¡ruc;;,; dc :•lill•l'rauluHt: 

-d<: le~ COit<l.i~ion~, du vida rlul grup 

-de 1 1 uprcnontatt::f~ Lh. ln matèt'ia. 

Ets passos que llaureu tle segui.r ::~6n: 

(veu·eu 1. 1 eS(lU~·~,tu del f'ull sot.oileut) 

1 

A.- Determiunr quiues variaUle::~ exierne;; i anteriors al G"rup
cla::~::~e tenen uua incid~ucia que hagis pnt;ut observar (t'ulLe; 
dc la sèrie P.l}. 

B.- Analitzar, en conjunt, les variaLl.es internes del crun-~lus· 
se i. tot alLò que en resulta Ue la ::;eva incid~ucia en l.'a--' 
prenentatc;e de ln matèria ob::oervadat 

n.lt!)ndes ol.>ti.nbrudes lie l'observació del t;rup"':'clas&e (rulls; 
d<.J la sèrie ?.2): què ust?i. Lea resolt? quò Úti vrobl.ema? 

u. 2 ~Dades IJBIIt!r<:d s rlQ l.es condicions d 1 npronentutge dc l.a 
matèria oi;::wrva,la (rulls de la sèrie D.l). 

B.J.:Dat.les ¡o\Jti,t~udc;:; tle l 1 ob:-H:rvació <if· la d.idàetlca Ue la 
mutèr.in ( f'n11 s -tlé ln sèrie n.Z), que és 1 a r~:;~su] tant de 
condicl.ouaments anteriorment citats: què està ben re
solt? q11E\ é~> ;>roU~toJIHU? 

c.- P:r·oposar-;,;c nna ·form~l d'intervcneió que nC•IfllJ•l'·lx.i lus con-· 
diciollS sc~Uents: 

éti~er. rnaJista: rrocurar ¡t1J$nl·-se en el lloc dol mestre i, 
Ut:::> tl'ê.L<!-Uest lloc, tu,dr on eümpte elA _coudi.cilnJaments tro 
Lnt::; (~_,unts A i. n.2 d'~t'-luest matc:i.x esquema). -

par.t.ir del~ prnblP!HC~ coucrets quP haureu ob~ervi.lt (punt.::> 
n.l i n.} d'nqne!-:11: mat<:~ix e!::HJttema). 

rnlaciuuar entro ::;,{: • cowl i. e i o nn111e n ts 

ja t¡ue, nn la 
XCil mútuament 
s•.!cUn.ut). 

•\'lÜustions hca r{'~~ol tPs pel mnstre 
.prnLlcmes 

realitat, tots aquest,; ü;;-;pectc~ :"! 1 i11f'lltel
lVf,,·;t)ll le:~ fletxes a l'esquema de: la p~g·ina 

b:t1ír en comPte que tot c<:t.nvi ha de COl.lportar un procés, 
uus passos, qne .:;;'hn dc :fer a poc a poc~ dominant aquest 
pror.és i cada un. d'aqu~}sttl fH:tssos: 

.els uns, a:f'cctnnt el conjunt de la vida del grup(C •. I 

.èls alt~es, aCectant l'ap~enentatce do la matèria 
(C.2). 



OlJSl~HVACió I 
DIAGNDSTIC: 

varial.lles 
externes i 
anteriors 
a la classe 

varialües 
internes 

una resultant 
concreta 

ACTUACió: 

prucéa. de 
millorament 
de les 

A 

B 1 

e 1 

QUI¡j 1'dt A L'f';STlíUl JJ;.L 
GH_U P-CI ,A ;;)SJ~ 

P.l 

DAU E !:i Gl.CNI<:HALS Ol!: 
L' BSCOLA I UEL 
GHU l-1-CLA.:::iSE 

I 

P.2 OU3EfiVAC.lÓ 
UEL GRUP-CLA.'::i.SE 

.costts bon resoltes 
• prol>.lemes ... 

~ 

... 
P.J 

CO~lJlt:IuNS VLNI<;ltAL~-

Jn;L r.1W P-CLAS:li:: ... 

P/O.J.2 .I 

1;u Ió pr;H A L' ¡·;>>Tt·nT ut-: LA 
UTIJI\CTlCA U'UXA HAT~Hl.A 

ll.l DADES GBNBH.ALS Ol!: 
...... LES CUNDICIUN::i 

U' APRI·:NENT_ATGK-~ 

~ 
J.).<:! OHSERVAClO lJB LA 

urnJ\cTICA 
JJ'UNA HAT~HIA 

L~11 resoltes • e o ses 
.proUlemes 

¡,.. 

1 u. 3 
CONUICIUNS 
u I Al 1H.t:NENTATG~ 

Ut+~ LA MATJ!.;HIA 

A 2 

H 

e 2 

., 

i 

' 


