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---------------------·· ---· 
Aquest 

• ~ • '- • • .-.I " s1 es pos~1~1s, ~ una senUàn~ia de clneses d'urlP 

raci6 ! uns revisi6 da 1~ feino feta ~mb uls MGnB. 

El conjunt dol proc6s ds trn~all nu3 s'espera de cacl~ ~J 

és el 

' os ol ~~e va desenvolupant-se 3 , 1 '~"g d'·qu,s• • .1. .!. .1. e.. "" t., .., dossier .. 

e . . .¡.. " b ,, . t •' f 2~a alumna comp~ara am - BJU o un pro·cesor. 

Si tl les entr~vistes amb aquest es faran en grups -for-

;nat~: em!J sl el· i :-.si:"" i da la 

treball de pr~ctique~ com un tr~bell individu.3.l. 

_ ... ~ .... 
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ObsarvJçion~ ~Jn&t&!a 
l~ascol3 i la claS$S(. 
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2. ?Rf.S~ OE ~ÜS!C!Ó 

Pertint cia ~ss obs~ruecians 

;.:·eali·j;;;::.L.:-.::, d.& f ini::~ ;::d qui
na és L' $lb::::l.t.d .. 6 dBl$ nor-:~. 

tan:', pel q<.Jc• ?e al ::en junt de 
la vida a le cla6se 1 ~o~ pal 
q~e fa a ta ~~3t~ri~ slegida~ 

l~. 
I l 

Bseo~t-se l~ si d~agnb~~lc 
sntericr, ¿§tar5in~~ Quin; 
.s6n ols hàbit1, recc~s~s, 
d~ficit~ i oo~~iDilits~s 
dol~ r1ens carz a l""a.d::i;.~isi- ¡.,,;-------. 
oi6 dals concepte~ a treba-

Prepa:aci6 en concr~t ~J la 
classe o classaz a ~uallt~ 

l___ __ ~z~a~~~'------~----
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l 

2 • 

,.,_ .. 



' ~ / 
' / La mamòri:. d~ les pr2ct..iqu;:;;; h~:wr2. de cenyir·-ss -dins ;J::d 

ft po$sit!o- els continguts ~ue s~eabossen on Ol1U8St oossier i tindr~ 
un .e s;-:-teneió mS:xíma de trenta fo' Es ;:ractant e: ls aspectes s::;güs;;t;s: 

---__, ___ ... _.. elements tinguts en compte a .1. ~hore de prendre posició en-

• 

• 

• 

• 

front de la situ2ci6 de la oleasa, 

material 
cl.:Jssas 1 

divers reunit per e 

·justificaci6 de l~alecci6 ds lo m~toctologia a emprar, 

descripcici da la classe/s re3litzada/es, 

la 

judici cr!tic del desenvolup~m~nt del treball menat Hmb als 
~ens, ds la ~rep2r~ciÓ -uQ se n~hnvia fet precedentment i 

'd,l.-1' ~ .. 1 1 •t .~ ...... e ~1agncst1~ ss a s1 usc10 1 ccservec¡ons prev1ss; tat 
eix~ atenent els resultats assçlits. 

Al llarg de les pr~cti~ues ns mantindr~ un mínim de tres 

entrsvistr:s amb el professat cooY.dir:ador del grup .. A()IJestes ent¡-a-

vistes s6n prcgremades amb un canti~gut precís ja nue seran un del~ 

elements- a tenir en compte a l'avalusci6. 

'Tot prasservnnt el nBcsssari marge de llibertat por ~ oB-

reix per a les successives sntrevist~s el sagUent contingut: 

11 Dins dels primer$ ouinze dios: 

• cor:fec-::ió 
hipòtesis 

.classe$ 

ct'un 
prcvisicnels da ~~ina 

sistem~tic bes~t en uno· 
6s la situaci6 de ls 

• 
litz.sr das del 
tingut. 

r:-;ateix 

.... "'"" '·'~ •,.( .-ic. l el_,,_,., pr....,o~n .... ~cl. ......... ~ -~ <.:~<>o< .. (,., 

moment en ~ue se~n conegui al COl! 

2ê Discussi6 de la presa de oos!ció -di~gnbstic defi~ltiu
eleborat .:..J:.-1. ced¿¡ alur;J;1e ca;-;-;u?ost sobre al rue tiul'~l a. 
terme la ~repsrDci6 cOncrGta dG le~ classes. 

Oiscussi6 del projecta da clRsse(s. a realitzar. 

;~quests entrevista h::.uria de dur·-se a terme entra la terc::;·· 
·ra i quarta setmones4 

3~ Anàlisi i re~isi6 de lB classe 3 classes raalitz3das. 

--~------··--....... -·--· -·.- .;,;::~ .. 
• 
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les reunions portant per nscrit la~ 

~ua B
1 slnboren per s aat:estes sessinns cf·entrevista tenen lG dotle 

~tilitat d 1 &sser una orientaci6 concreta per als rest~nts mamt1res 

del grup i ds constituir un avenç de 1~ mem~ria • 

• 
. P~r observar acurada2ent lB realitat d~uno classe, ~s nn~ 

·~rissèri complir duas condicions: d·una bsnda, e~~ for flsment de to 

all~ qua ~s significatiu i d 1 altra ~anda cal 3Structurar les obee~ 

vacions de tel manera nua en resulti eübratllat el m~s destac~ble 
. . 

des del punt de mira de la intencionalitat dc 1
1 ob~eruaci6~ 

Pel que fa al primer aspects, l'ob3ervaci6 d'alib 

significatiu~ hi ha la'possibilitat d~utillt2ar els guions d-cbsar 

veci6 que figuren en documant a pc~t i de 

a'spactes que i.ntsressEn. 

sel .èccionar-ne ROUflll~ 
'-'· 

Pel oue fa al eegcn aspecte~ l~en~lisi conjunta i as~ruc-

turada da les ·observacions, cal fer-hi una rafer~ncta explícita~ 

Ail~ que bas observat del funcionRo.nnt de la claseo ~s rasult2t d~ 

la incid~ncia simult~~ia de div&rzos factors emb!sntals, mats-~~~8 

defi~it par aquestes condicions • 

• 
Abans na ut posis a preparar una claose, cal rue fscis l:: 

r,inn de reunir totse les dades per .s interpretar-les dM la se~3 

giobali{ at. 

cola funciona com a tu et sembla que hauti~ de funcionar. El "u0 

co,_~v6 és que ccmprenouis b~n clarament com fl!nciona en ·renlit:.~t 
. -

com aquesta realitat et dicta dG qu~na manera has rle situar-ni la 

tsy~ lntsrvcncl.ó .. 

~'!"""""~· :~~-,,.," .. 
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Per tal d'articul~~ 

Els nens i l'ento~n~ 

• 

Els nena i l'0scola. 

Els nens i la mst~ria 

' -.· 

,. 

Quin ..... _, l "sn··~.n-,; d<J.L: rd.:,.~ s ~"' ló classE:~ 

Est!t:uls : lit.itbCiOn$ que slz Jfgrsix o el: 

i¡!i¡:JOed ~ 

Ir.lbtQZ' quo ·_;·.is r.:..-u t:;nsn és si mateixe-s 

(del e;'.:·-; '.. ... l :1:..:- Bi.:>s-:::1· n~~r~) ;.:.u.::què 1 "sr:-
• o"' . '"' t, ~ -"' ,....,,_.,.. ,.., ... .¡ ... ~··f 
" ,_¡, dJ...;;. ••"" •:'-" "''·.;¡."""Y""'- ::;i..L•--<> 

Imatge qus eie G~ns t8n~n ds la seve actx

vit:.t escvla:c., 
Nece!~itGt~ ~u2 t¿:,a~ aquests nuns. Les m~s 

ei g;:~: f i e :;t!.. •.;ne .. 

Recur~n~c "'Br.:::.:~nl.:. cus tr;n3tl. . . 

Possibilitnts ~ue ~rar-ix l'èntorn. 

Consisii:"!:::;:::.:ior~s "-imil:3..;.~ .. il 1'!3 ent.etio-t't~ .. 

ImsSçs :¡ue ten~n als n2ns dsl quo '5 ntre-

t.~~la~-; -~~l cu~ ¿~ Dllang··~n 11m~td-
~~ -- ) ~- ~ • -- - ~- f u 

... ' - -~ ' mar.l.ca.--, A te .. 
H-~bite qu~ tc~~r: ajqui~it3~ Nurhlos da 

1 ~- -.- ·'o~ ·;-- >'-""-- J.:o 1 "e..,,..,.,,_., 
C aS~~~ ~--~- ''·~~·-8, - - ----Q<> 

Limitacions in~titucicns!s~ 
Risc qUG-BS co~re :~b lss innouaci~na. 

Imetge qu6 ta0~n de ~s M~t~cia en qua f~r~~ 

Clç¡ss.a., 

Aprene~tBge~ q~e ta~an assolits i bsn re

solt3 .. Ts11 ~s!J~ctse i~stru~~ntals co~ ~& 

ct.m-~;;,:-,ç·.: i: s~ 

Oe'f'c't·· -:~, ........ _,_,,-......... ·- ~- ,.... .. ,., 
.... -··"' ..... .;,;,...J;.,l.,;::.i!t..<~J....: ,,:..!<> 

QU~ z:~ .. ;=t:ua, q~~ &lE ints~BSSa~ 

cbm concabsn el treball~ ~u~ ¿g per e ella 

tr·::bal:..::·r, 
Qu::.rw; 0.é·~o~e~ :.. 1:·f;t:u::so:.; .. o:-t~n hebituai;r; .3 

ut ili t:.:G·!' .. 

. ~uin&s farms~ ja co~t~ol 
' ..>Un habit.u'""'ls~ 

.... ·; ....... ------ --- ... _' ---.=-

1 

¡ 
' 

' ' 
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,-- 3. ElEi"iENTS PER .A. t:L~.BOR:;R UN PROJE::n: O "'t\CTUAC!d 

los orientacions q~a poden ~saer fornides per ajudar D la • ,; ,- 1 ~rcparac1o d unes e aasoa són quasi ' nocossar!E:me.nt àmplies i 1 per tant, poc precis0s. 

Per a paliar dins del posaibla ~ls inconv~nionts da la ~e-noralitat, e'han afagit.algunas consideracions matadol~gi"uea quoma bàsic què segueix. 
. ' a .t. E> 

Aouêst primer ss quema pret.é.1 'Únicamant d 'setablir als pas-eos generals qua o~l 

Anàlisi del concepte o 
conceptes ~ trs~allar. 

Objectius. 

Materials i metodo
logia •. 

saguir! 

Què és al que treballa~às amb els nans! explicita~-hg en termes ban precisos. fat Uha ala.bcraciÓ teÒriç.a ganeral d'aqu~Js\: contingut~ 
Refsfèncis als materials i. fonts d 'iiif'otm:<:ció qus has consultat. 
AnAlisi dsls instruments i continguts prsvis que als nens h&utisn dG teni~ assnlita; ¿ele tenen. assolits o no?. Si no els -tenen assolits: ¿quines ~odificncions has d'introd~1r en el teu plantsjarnant?. 

Objectius que pote pretendr-s en la:.clitssB o classes qua faràs. 
f!xa'le tenint sn compta sls aspectes anteriors. 
tixa'ls de forma tan explícita com et possible. 

ConexiÓ amb 1 ,;entorn dels nens. formes de motivsci6. 

. . 
Sl9U!. 

Activitats a desenvolupar a classe: justificar-les. 

. •.. •... 
···-·-····-~-

1 
I 
' l 
! 
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• 

rviv&ll/s d"exigèn.cio. 
ro~mes da control dal tr&ball-
FO!'filt.!S de control del ;n~océa c;ua· fan els 

nens (si ~s m~s d#una clssse). 
Gr~u da psrticipació qels nsna ~1 treball. 
Matorials a utilitzar: justificar-ne l;e18c-

ció .. 
Guid de ls teva actusci6 personal. 
Mètodos d'avaluació. 
Diari de la tsva sxperi~ncia • 

" .. . .. . 
les nota& anteriors constitueixen una llista dels «consid~

rands" 1 dala passos a.Boguir en 1~ prcpsrsci6 d'una classa .. Ata b¿ 1 .. 
al eau valoi- no va gai:"re més enllà del ds r:ualsêvol invsntari .. 

Complsment~riament, i par a integrar un nombra m~s ~mpl! 

d'elements, pot 'ss&r dtil l's~quema ds pragramoci6 adjunt (p~g4 .8)~ 

Alib que vol expressar pot resumir-sa eix!: 

lar. El tsu treball amb els !lans s'inscrit! sn una situacl6 can
creta doftnible per les variables proc8dsnts del medi, du 
l~eseola, de la mat~ria i dels nans. 

Aquastas· variable$ s6n sspocifidadoe a 1~ p~g. 5 amb els tí
tols de: els nons i 1 'anto~n, els nons i l'secola, 8ls nens 
i la matèria. 

2on. D'altra band3 1 l'opció personêl qus puguie prendre, i QUê É8 
pr~uis a le delimitaci6 ct'uns objactiOS practeoe, 's emm~tca• 
ds en l'opciÓ més ~mplia presa per l'escola on êt t~obes i 
q~a, d'une menara imrnadiato, 6s rapresunteda psl- tau mestrs 
dé pràctique~-

3er~ Ateeee les consideracionc sntcriots 1 assumidss las condiciona 
dP tota tipue i elaborades en una opci6 personal, et p6rtoc~ 
re~ èl pae d~explicitar uns objsotlus del tau treball. 

E~ relaci6 als- cbjsctius no est~ da m's recordar n~e podon 
ésser relêtlus a: informació (conei.xamertts o dad(!:S), outoms-
tismesf axpa·rimantaciót actituds, instruments de psnea:nent~~ .. 

• 

¡ 

' ' • ' 
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l. 

Dades 
tives 
. torn. 

• • ,ÇO• 
Sl.g.:ll...L ¡ca-
de l "en-

Opci6 
Opci6 

'J:1des oi¿nifica
tives de l"esco
la. 

in.sti tucional. 
11ersona.l. 

I I Objectius. I 

' .... 
S~t;;.¡ I lC,;:.--

tives sobre la 
matèria .. 

• 

)leto:iologia ...----1 
I Contingut~~ ActivitatsJj 

J : 
Rect;r¡::os li 
P-r.+-"' .. .¡ -:.1 <:~. .... "'· ---~ '.l 

aealitza'cié .. 

AValuaci6 

fig. 2. Esquema proposat per a la programació. 

4rt. En relaci6 a la metodologia, es fa difícil de dir on f 

els ~ptims ja que no hi ha la possibilitat d'inventari 
totes les situacions en nu~ és possible oua hom as tro 
bi; 

No es pot anar gaire m's lluny d'una elaboraci6 de llc· 
generals: 

• Cal preveure una bona correspand~ncia continguts/a:_ 
vitets/recursos materials. {s a dir 1 ca:l analitzar 
detall qutnes ¡;!Ctlvitats ('accion's) dels nois servL~ 
per a l'elaboraci6 i l'assoliment de cada elemênt O'' 

contingut. I, paral.lelament, quins recursos materJ 

; 
' 

-~~~-·- ~-.. - _________ _, ----.--
' 
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• 

donen suport a cada activitat. 

Cal assegurar l'adaptaci6 del nivell de dificultat 0 

conceptes, de les operacions, etc. a les possibilitP 
actuals dels nois. 

Cal, sempre que sigui possible, partir d'una elabor;· 
cid pr~vie del PUB els noie ja tenen assolit i ProgJ 
sar partint d'anuesta estructuraci6. 

Oit en altres mots, es tracta d'anualls principis a~ 
rals cua ja coneixeu: del conegut a 1 'ignorat, delJr 
proper al més remott del més concret al més abstract•· 

S~. Pel oua fa a las activitats proposades als nois, un pri~·
prin~ipi la el de la recerca d'un punt d's~uilibri -no i· 
sual entre els nois- entre l'activitat personal i la ret· 
ci6 d'elements o de metodalo9iea procedents del mestre. 

A propòsit dels tipus d~activitat, és útil d'en~uadrar l 
que hom empra. Una claSsificaci6 ben convencional establ 
els següents grups: 

• 

• 

• 

• 

formes d~activitat predominantment inductives: observ 
experimentar, comparar, abstreure, generalitzar. 

formes d~activitat predominantment deductives: aplicê 
(fer exercicis d'aplicació), comprovar, demostrar. 

formes d'activitat predominantment enalíti~ues: divit 
en parts.classificar. 

formes d'activitat predominantment sintàtirues: conc1 
re, definir, resumir, recapitular. 

• • • • • 

Els dos es~uemes rue segueixen pretenen d'arribar a dese 

re gràficament un procés d'aprenentatge en àrees d'experiències, 

primer ~s mes centrat en les ciències i el segon en }ge ciències 

ci als. 

Si són enclosos en anuest apartat és pernuè poden servi. 

a planejar un procis did~ctic i parnuè, malgrat all~ oue ~s- espe~ 

fic da la ciència, tenen una certa generalitat. 
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!"' "'"" .... Elecció tema 
• 

Observaci6 gJ.obal 
en el ter.i"'·<:ny, 

Observ. documents 
.. -. . 

• • • • • • • 

--··-· • • • • • • • • . 

······· ....... ... • • • • • 
Co:-,eixement difo"s 
(comll a tots) 

-------- ~ ~ 

.......... _ ........ ,.1 Fo:~;~~~~i ~ '~p~:~sia ... , ........... ······~ : .__..:;...;......:-...;--.;.;_...;..;..;.. _ _, . . 

. t~- : ·, 
! i_ + r-c'"a'"'u-s~a:-,--. .:xuc,,.,,.."~,-: c:-a-c'"i,-6'., ubi caci 6 con se qU~è-n::c::i-:.,::s:-,, 

origen en l'espai en el temps utilització • 

--------

-------

...... ... ..... ······· ··-. ... .-• ..... ... . . .. ..... ... . .. .. . ..... . 
-·1""::-"'-:-:-~ ..... -:-".,.t..· .. .. 
1 Definició 1 

¡ 
• Confecció qUestionari 

r----..3..::-----,. 
Comprovació 

• fets verificadors 
docum<l!ltació • 

• maas-ruedia 
• contactes amb l'ext • 

Confrontació dels resultats 

I Ordenació j 

E"pressi6 i comt~nicació 

Hubert Hanno1.1n 
"El n1lio conquista el medio; 
Kapelusz. 
(p, 138) 

• 
-;¡· - ·---· 
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ll. 

~efin!c~~ 2'un nroòlema 

• aparició del problema 
• clarificació 
• valoració 

• de la validesa del problema 
• del ~au de generalització 

possible. 

' 
~efin1si6 d'un~ hl.pòtesi de recerca. 

• definició del terreny (espai 
temps) 

• definició de la mostra 
• elaboració dels instruments 

la recerca 
. 

¡¡ecglliga g 'informacionf! 

Elabj¡r¡¡¡¡;).g ge;¡,~ I:~§ul~¡¡~¡( 

[Representació I 
I 

~ 
Comunioaci6 I 

t 
Identificació dels 
conceptes i dels mo-
dels explicatius 

i 

de 

• 

Gianni Gbiardello 1 B. 
Chiesa. 
"Arees de recerca a 
l'escola elemental". 

Ed. Avenç. 
(esquema p~ga. 12-17) 

• 
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4. ELEMENTS PER A L,:Ac..:.;R"'E:!..V.;.l"-S,;.IÓ~---------··------------" 

No pots limitsr-te a dir si te n'nas sortit o no. El veri

table judici consisteix a saber el por~uG d~allò més reeixit 1 ~~ 

perquè d'allÒ no tan reeixit. 

Pots partir del diari de las classes nua has fet. 

An~lisi dels resultats Valoració global. Comprovar-la, si pot ser
amb un procediment ct'avaluaci6 rormal. 

Aspectes significativamunt positius. Peqnuè. 

Anàlisi de la teva 
actuaci6. 

An~lisi de la teva 
visi6 la classe. 

¡ Aspectes significativam1>nt negatius. Per/r.:¡uè. 

~ui hauriee hagut de fer diferentment. Per 
què?. Còm hauriea h.squt da fer-ho? 

~uè canviaries ara del projecte d'actuació 
aue vare~ formular-te?. Per què?. 

Còm t'ho formulnries aca?. 

Què t'ha de5cobar-t el' fot d'haver realitzat 
una classe cuc no ha'}uessis vist aban--s?. 

Quines da las teves obsBrvacions eren arr~
nles7. En ou in et3nti t?. 

~uins aepoctes de la tova interpretació de 
la classe oren meny& precisos? 

Com modificaries la tev~ interpretaci6 
d;aquesta classe? 

• 
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5. CRIH:RIS D 'AVALUAC!d e¡' 

~~~~~~~~~----------------~----------------, 

Els elements materials disponibles por a l"avaluaci6 sdn els I 
següents: 

• En primer lloc, les entrevistes, el 1n;¡terial aportat a a.-.ue~ 

tes i la precissi6 do lc~ afir~aciuns rup s~hi fan. 

• 

• 

En segon lloc, 1~ ~ombria de nrhcti~uos • 

Eva11tualmant, les apGrtacions rue pugui for el mestre de 
pr~cti~ues i/a les visites del cocrd~nBdor a l'escola. 

i\tesos <H1uasts elements, r~ls crit!3ris ..... ue es tindran en com,e, 

te a l'hora d~avaluar són els scgUcnts: 

ler~ El grau de dificull~t intr{n5aca a la situació de l'escola 
on ea fec;inlH5 prà:cti~uea. 

2on. 

Ens referim a dific•Jltats d'acollimant, ;lrocodents de le 
programació o de les mBtodclogies nue s'lli utilitzin, etc. 

El "' ' t .• d 1" . d" . grAu u ar,.~f1 ,;~ e ostu l,<',nt. en orGcti~ue5 o la si-
tuaci6 cue ee troba a ¡-escola. 

Ens ra ferim ;:J la capa ci tr-t de 1 ';:;lumne per a situar-sa a 
l'ascola, per a accapti~ 1~ slt~;arid t~l com ~s i per e 
cors2r-ne als trets ossencials. 

3ar. La nu.<1lit~~ del [?l:mtB i;_:¡raent .sutJj8cent a les classes desen

volupades. 

Aspectes concrets en rue pot d~tsct~r-se: 

• el realisme i lo coher~ncia amb les dades obting~des 

• 
• 
• 

de 1~ situaci6 dels nans, 
la bona mesura dels cbj8ctiue, 
la gradacid de ln oror·ram~ció, 
la capacitat d-wtilitz~r els recursos "ue s6n habi
tuals als nens .. 

4rt. La nu;:;litat dal ~~~volupame~ de les classes. Pot datec• 
tar-sa concrat~ment en: 

• 
• 
• 

• 

la precis 16 (l.abs~ncia M'errors conceptuals) 
la capaci'tat d 'i.mpi'ovització, 
la pi'evisió i 1~ capacitnt de copsar les reaccions 
dels nens, 
les formes de mesura del rendiment previstes 

. ' ... . . 
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Sè. La nualit.1t !le l 'auLJcrftica fotS par 1 '"altHnrie sobra el 
ssu tretJall. 

Ens refE:rim en la me~uru necr;sa~·ria a 1 ~hora de fer VAlo
racions precioas i ban r~atf,;eada~. 

6è. v~rüt... Sovint, a rr~ctJnuAS hom es trobi) 211 nituac.ions per 
a les ··nualo no hi h3 solucions C(Hir:retos r~n~viGt.ns fent-se 
necesnari ~~~s da la inventivA r~!r~nn~l n la fDcnrc~ de 
nous rocursoe. 

A~uestes situacior1B ~ue re~tJereixen aport~cions nersonals 
creatives, treballs complementaris, dissnny da situacions 
experimentals, ~s de recursos insblits, rucarca de docu
ments, etè. s~n difícils, per& AXi~wi~en un lip1JS ben espe
cÍfic d'actituds i d 1 CCtlvitat r!U8 113 d'J5sBr. t~¡nb~ 9Valuat3. 

Cada coordin~dor elabornr~ lus saues valor~~ians basant-sa 

en 1•1 consideraciÓ del e en junt d 'anuBnts ;::;?,fl""Ctes, scn;:,e excloure, 
per •descomptat, l-1 ¡J:utiCifJ;)Ci.Ó dc l .. ;Üumne Í.f!lP·licr¡t i, Bventualment, 

lo de la rest2 dels alumnes rlel qttJP da !lr~ctirues. 

;.;mb posterioritat, els'dJf¡nents COt)_rdin:Hiors e::; reuniran 

psr ajustar el conjunt de los r1otes a unes hfitjHnes simil~rs i evi

tar d'aquesta menera descompensacione atrihuiblRs e 18 forma de va
lorar ~ue 6~ pr~pia de c~dasca. 
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