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"~· BSCUI-A UtH Yl!:lC::ilT)ullA 
VE fOHHACH) 1H';L PHUF'B~SOHAT lJE LA U.A.B. 
SANT CUGAT 1>'~L VALL!:.:S 

Urientac.i6 del treLa.ll (.k t'ràctiques a Jr. curs 

Les PràctiCJucs a jr. curs en l'especialitat Ue !!! etapa U'E.G.B. 
nd,. reu u do::> vess::tnt.s: Pcdat.;o;_;ia i Didàctiques. El treiJall de Pràc
tiques engalza aquests dos aspectes tal com es donen en la realitat 
escolar dins el context o àmbit comt1 que és la clasae. 

ts presentat en dos dossiers paral.lels, confegits segon_s un~ tra
ma comuna. Els dossiers corresponen l'Ull. a Pedagogia i l'altre a 
Didàctiques. La trama ve donada per un mateix esquema d'estructu
raci6 general, i ¡;el .fet que a la darrera part del treball ambdós 
dossiers couí'luelxen. 

El treball el.: pràctiques serà, doncs, acondu!.t i avaluat pel pro
f'essorat corresponent de PedaGogia i de la Didàctica de la matèria 
que cada alunaw triarà. (, 'avaluaci6 f'inal del treUall serà la cou
junta d'ambdós vessants del. trel>all de Pràctiques .• 

Ourant el temps dt)d.i.çat a Pràctiques seran establertet> entrevistes 
p~r t~rups d'nluumt~s u·nU elti professors que acondueixen el treball 
de Pràctiques • <.t fi que aqucs l treball ~)U{,_'"UÍ adequa..t'-sf:! i resOldre 1 s 
en el marc concret que a cada ;_d_u.aw- li haurà correspost de realit
zar les pràctiques, i per ta1 que el grup pugui seb"dr conjuntament 
l'experiència dt: cada un dels seus wemUres i ajudar així mateix el 
procés i el treball de c<ldascun d'ells. 

Jli'<JS 
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GUll, iJl-:l THJ.:;J>ALL vP. PHÀCTl1.¿UJ-:s l'Ell A L' ;~:iT!~lJl U L GHUP-CLASS!!; 

1. Dades ge11eral.s del grup clas.::>e. 

Rn aqtwst apartat e::; Lracta dc reco] lir nJ ¡;uw,,.~:.; dades sig
nifïcativcs que podeH és::;er útils pel' a euuuarcar l'obsf;lrvació 
dels ¡Jrocesso::~ de crups que :::o6n objecte de 1 'estudi de pràc ... 
tiques. 

2. Pautes d'o~servació. 

Es tracta d'emplenar els 'fulls de registre de diversos aspec
te!:' oUservable::~ de la vida dul grup. i d'anotar-hi sistemàti
cament els esdeveniuwat::. que ref'lec~eixen quina és la marxa 
habitual del grup a fi de detectar, amb un lllÍnim do rre.ciai6, 
els problemes més importants que afecten la gestió de la ·vi
~a col,lectiva da lu classe. 

J, Consideracions a partir de la roalitat observada. 

Partint de les olJscrvacions ei'{!Ctuudes -d'wla bauda, proble
mes detectats, i coses beu re~::wltes; dc 1 'altra, el marc on 
es situen- es tracta d'intentar formular-se una estratègia 
d'intervenció per a posar en marx~ wt procés de millorament 
de l'aprenentatge du la matèria observada i de la vida del 
grup. 

Nom dc l'olJscrvitclor: 

Comentari solJre la valid~~b<l Uels qüe::;tionar.is quu u::; són pro
posats e11 aqtaust dos~ier: 
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_l. IJA!J,~::> ilL L 1 _¡,:,:">COLA T U!.'l, GTIU! 1-GLA:'l:.Jit 

l • l L 'G:5COLA 

l.l.l !~s ta tal 
Muaicipul 
l'ri va da: :1caUèmia 

cooperativa 
religiosa ... 

1.1.2 Urb;:mu 
Snl:turbana 
nural 

l.l.J G-raduada 
Unitària 

1 .1 • I~ ne nen;:; 
ne nenes 
De nens i nenes 
AmL uua opció clara de coeducació 

1.1.5 Organització: 
indicar seccions en què està dividida 
HO~>Ibre •ie classes per nivell. 
d'altres dades que considereu sig-nificatives 

1.1.6 rrestió: 
Tndicnr lc:.;~ f'ormes adoptades i el grau d'incid~ncia 
de la direcció, dc l'equip de mestres, dc l'Associa 
ció du Parcs, etc. 

Comc:ntnri global 

Expusar quin~ sSn els coadici.ouaments més clars que, des 
dt~ 1'' exterior o des de 1 1 eqtn.tctura del centre, tenen uua 
irtflubnciR etl lu vida de la classe que ob~erves. 

T eu quin sentit, de quiua manera, es fall sentir aquests 
corH1 i e iounmcn t s. 
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1. 2 EL GHU P-CLASSj:; 

1.:~.1 Nowl>re d'<l.l.uwn~~s 
Nüt<ll>re do nens 
NüHibre de nenes 

1.2.2 No,ul,ru de catalanoparlants 
NoHtbre de castc1 lanoparlants 

P.l.2 

1.2.J Edat de cada nen (en a11ys .i mesos, si es tracta de 
cursos baixos: lr. i 2n. ci'~GD) 

1 .. 2.4 E;n el cas de classes de lr. d'~GH: 
uo1ubre de nen::3 que han anat a parvulari 

• nowlJre dc nens que no hi han anat 

1.2.5 r..n e.l cas de nivells alts d'EGH: 
nombre dc nens que s6n nous d'aquesi; curs len opo
eici6 als que han anat a l'escola des de lr.) 

1.2.6 Resultats -mitjana- obtiut;uts per cada nen en les 
avaluacions del curs anterior. 
Nens repetidors, 

1.2.7 Llengua del. professor 
llCHGll<l prÒpia 
llengua arnb què explica a classe 
lle:1b"llA a.nb qu~ parla als nens f'ora de clas-se 

1.2.8 noraris 

1.2.9 Ordenació de l'espai de l'aula (plàuol) 

1.2.10 ~Oi•liJre de metres quadrats per alunmc 

1.:2.11 lli ha o no hi hu professors e:;;peciali.:>tc.s. \fatèries. 

Comentari t~lol>al 

'1e1~1blrultment ::1 .l'apartat untt:rior, indicar quino.s d'aques
tes dalles condicionen la vida. rh~l .:;rup-clas.sc i explicitar 
en quin sentit opera el col!diciuname:nt. 
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Ca.l.dJ:à fixar-t;e, t:!:i¡•cclalmeut, eH tru.:;; mcrH·s r:!t..: dnt.ies: 

¿.1 1:~tructuru del grtl[l: 

relacions ufectivus i_ pre-ferències de treball entre 
els alurunes 
sulJgrups quo rorcnen u 1 'interior tlel gTup-classe 
"fenòmen!'\ de jerarquització. 

2.2 Hàbits del grup (i del mestreJ: 

Com, en diverses situacions de la vida quotidiana, el 
comportament de mestre i aluuutes és automati tz;a1l .• Fins 
a quin punt ho ,s. 

Anàlisi de la f'uncionalitat -positiva o negativa- dels 
hàbits. No pas des el 'un puut de vista teòric, sinó des
d'una perspectiva concreta: tal hàbit, .és o no és· un 
ajut per a la Lona marxa del grup? 

2.) Normes del ~rup: 

Normes explícites que Uicten quin ha d •és-ser el cap
tenimept i l'o.q;anitzaci9 <.hÜ grup-clas-se. 

l'er a catla unn d'a•-tucste::; sòries de dades hi ha preparat~ uns 
guion~ d'observació. 

No creiAI!I Jlecessarl llu rer-l1i ru1otacions cada dia, sinó dc re
co 11 i.r-h i illljlre~"' ions pel." pcrío..~des nu~ s llarGs, per exemple 1 

d'una ::>otmana. 

En canvi, s{ que llu U' ésfòer útil de llegir dihriament les pau
tes j)ropottadcs, per tal d'anar af'inaut i detallant l'observa
ció • 
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EH <u1ue.st tJ.ciwor apartat, .__.,; Lract<.t. d<o" co~tf'i.:~urar, partint de 
l 'ubi'H.'rvació quotidiana, quin.::~ ~011 els suL~-rups que formen els 
no ls i nules de lo. classe. 

1.- Quins :"Óll el::; subt;rups que hi ha a lo classe, tenint en 
Co1npte tres coses: 

- quins stSn els no¡_~ 1/o- noies que f'ormcn cada sulJqrup. 

- quiu paper té el .tiul>grup en la vida de la classe: 

hi ha au!.Jgrups que a~sumeixen la •seriositat'' i d'al
tres que assumeixen la gresca. 
n'hi ha que tenen iniciati.ves i n'hi ha de pas·sil,J.S· (a 
classe, a l'esbarjo). 
n 1 lti ha que es preocupeu per la marxa d0l conjunt de 
la classe i n'lli ha que se n'inhibeixen.· 
n'Hi ho dc jut;ancrs { aleg-res, i n'hi ha d'altres que 
són (1uiets, tristois ••• 
etc. etc. 

- quins sÓH els nois o noies que fan de representants in
formals de cada subgrup, quins ~e111blen el cap visiiJle, 
el vvu)'ortant, etc. 

2.- Quines s6n !us relacions existents entre cada subgrup i 
els altres, 

Per a precisar aqnestes relacions hon1 pot pensar a carac
tnri t_zar-les de :forma semblant a la que f> e us of'erf\ix en 
aquesta pauta: 

awistositat, ho::>tilitat o indiferència 
clOtJtinaci6, suh;•tissi6 o igualtat 
cooperació, co;npet?>ncia o ignorància mútua 
relació relaxada o conf'lictiva 
etc. 

Per a emplenar Bl quaUre, s 'ha dc començar per la columna 
del sul\t;rup A i anotar-hi la relació que tenen amb ell els 
altre::>, l'actitud que tTl.antcnen al seu esguard, etc. 

Continuar an1b la columna (vertical) de B, deC, etc. 
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SUL<HtUP.:) 1:..- \ J vTLNTS A Li~.. CLA.S.::ií'~. N"l vell : nata: 

Nembrcs dui \~ui': representa el Nois/noies que .fan de 
suLgrup subgrup pt~r a 1 n ~ln.<:J:,.-~. cap visiU! e del subgrup 

Paper Q_:ins e), coò.junt. 
A 

lí 

e 

D 

E 

.. . 

F 

G 
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Rl!:LACIUNS c;NTnr..: SUJJG.;,UP.:i UI:: LA GL A6.).t:,;. Nivell: nu ta: 

. 
Sub- Relació que manté amb els suUgrups ••• 
grup 

a.mU A anll.J B amb e amb D amb E ¡unb F 

. 
A I 

B 

e . 

lJ 

.. 

li: 

F 
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l'er cntenòro'ns, cot1sidcrar(-~UJ <pH: ~iÓu hi'lblts a~{Utd.ls COII>porta
ments qu•~, eu coajuut, els uois i uules t~stu1l avc::>ats a set;·uir 
en les diverses situacions coucretcs do cada dia. 

Diguem que, en relació als hàbit::>, podeu passar tres coses: 

1.- Q_ue els nois i noies no ti.Ht..ruiu cap mena d'hàbit concr~~ ~n 
el moment, per· exemple, d'entrar a la classe al mati. 

2.- Que tinguin hàLits quo, dos úel puat dc vista del mest:.J;"e, 
no són positius per a la marxa de la classe. 

J.- Que tinguin hàbits que, des del punt de vista de-l mestre, 
sóu po::oitius per a la marxa de la classe. 

8n el!'> t'ulls que ::H:eueixen hi ha uns quadres on lti:tSÓn planté
jadl~s Jaoltcs dc les situacions quotidianes de l'escola. En 
aquests fulls s'hi ha d'anotar, per a cada una de· les situaci
ons que hi s6n citades, els hàbits concrets que tenen elt) noit) 
do la cla~se, és a dir: 

què :fan normalment eu aquella situació determinada 

què fa normalment wl mestre, o què diu, en el context 
d'a(1uella situació. 

:f-s molt important de seguir fidolment aquesta consit.,'Ua: no es. 
tracta d'enregistrar què t'a el mestre quan les coses. vau mata
ment, sinó què f'an normalment nens i mestre, allb que és ha:bi.,. 
tual. 

Només partint rt•a,iuesta Uase es podrà t'er una anàli::>i de la si
tuuci6 i i.nteatar d<J millorar-la. 



H\.~..:IT.:., 1) I U 1 (l)f{;~ GEN ¡•;HAL, Nivell: na tu: 

qu(! ra o diu ul HH~ s t re ()uf: fuu 11ormalment 
t:ls nens 

. 
. Canviar-se al 

matí. 
Posar-se té la 
bata. 

. . 

ro..;ntrada a cJ as se. 
Dispo;:;a.r-se du . 

començar el tre-
ball del dia. 

seure bé a la 
cadira • 

. 

Calma i dis;>osi-
e ió general per 
a 1 a feina. 

ur-d.J:.e~ I~ s e ol tnr-

"" a 1 e s assewlJ ~ ~ 
es ~- discussions. 

Plcg·ar per a sor· 
tir de el as se 
(per anar a .~s-

harJo, \1 di'! tar) 

Pl.e¡Sélr nJ f'iaal --
òe t~ jornada 
escolqr. 

',·-
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U~Hl1 ' iJ I t;NUfW((A' !J I ÜH!Hü~ ••• NiV<Jll ' O<t ta: 

' Qul; J'a o diu el HH~ ~; j: rt: f!tL~ fan normalw<-:llt 
e 1 s !!Gil .';:i 

Polidesa en el s 
trelJall s escri.ts 
o dibuixats. 

Ordre dc la carp_~ 
ta, arxivador o 
llibteta indi vi-
dual. Del calaix 
o prTstatc;(l indi-
viduS.!. 

Altre material 
individual que 
hi hagi. 

_Ordre del t~latf~riR 

de gplp o de 
taulp.. 

j 

i 

Guixots o hrt1tí-
cio s a J n taula. 

" 

Ordre del ma teri-
al col.l~ctiu 
de la classe, 

Neteja de la e las 
se: tex-ra. parets 
prestatc;eries, ' 
etc. 
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lfÀl'>:lï'S :: .L veLl ' !':.1 ta; 

._¿u~, fa o .. u u el me.stre (~¡¡(- fan nu nau] ment; 
el s nenfl 

. 

'• 
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2. J Nllll:'t;.;_.,, 

A lu vlúa Uc la clastie hi lla qUestions ú'oq~anitzuci6 pr:àctica 
i de cegulació u~ proUlcmcs concrets que !!::> resolen witjançant 
nurJBl:S. 

l>'attuestes normes, n'hi lla llUO ha11 estat. dlctadc::; per l'eRcol~; 
d 1 u.l tres ~s el 1m:strc 'iUÍ le:<:l ha proposades, awb 1uús o manys, 
acceptació p{n' part dúl ~rup; fiualutent, n'hi ha que han ~~tat 
adoptades puls nois i uuies en les seves assemlüees o debats. 

Por tal d'enregistrar u.mlJ precisió aquestes normes, que sc$n di
ferents ñelB hàbits o co::~tums del grup, heu. de f'ixar-vo:s en 
dos aspectes: 

-La .fortuulació que se'n t~a, d'attuestes normes, (amb al~ 
te.rmos que utilit:.:::en ols nois} i el cowportament CÇ>ncret 
que suposa el seu <'lCOJ.1piiment. 

- 1<':1 t;rau ct'acomplimeut dc la norma que observeu en ~a pràc 
tica i els problemes quo hagueu vist que orit;:i.na (;1 seu 
LLCO!!tpl Lnent. 

Hi ha normes de u1oltes men(;;s. i nituaúe~ en plan~· molt diferents. 
1\ls 'fulls llU(: ~C(:'ueixeJI hi !:iÓU llistad~s algunes Ue les situa
cions que a l'escola BOlen ~sser suLjectes a norma, pcrb ulxb 
no vol dir qw! s'hi. llac-in previ~;t totes les situacions. Veureu 
també co:.1 P-n aquest o f'ull:,; hi nÓtt repetideo· si tu ac ions que jA 
t:rcf\ citades en l'anàlisi dels h~thits. 

Però cu.ïvé adunar-se que Ús dirercut d' ..:.trer:Lstrar .:;i una ::;i, tua 
ció é:;; rec·ulada per una noru¡a, d 1 e.1reuistrar què c!::ótan haUit11""ts 
a f'er e1 s noi."! en aqtH:Sta mateixa situació, Lll el primer cas, 
prP.Jldricm nota dc con1 hn estat decidit de re~ular lü situació, 
en el set_;on cus, veuríem com es dcsvnvolupa dc f'et, normalment, 
en la pri'lct.icn. 
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NOHHt:~ iL~.l.TJ VE.S A' 
MATERIAl,, CUitS, .c;Nil!~L~A 

~Jivoll: Doc ta: 

For111Ul ac ió dc la uorwu. r; !'au u<> cu~apl iwun t. 
CowportwnuJJt que z;upo::;a Prul1l emes. 

Material iwlí vi-
dual. necessari. 
Ordre dels 
calaixos. • 

Ordre de leti car 
petes, arxivador 
o llibretes, indi 
vidual, s. 

~1aterial 

col.lectiu do 
la taula. 
Quin é:>. 

. 

¡;urn i eitdrer;.a 
del Hlaterial 
do taula. 

-Cura i eudrec;a 
del material 
d'o lp. el as se. 

Ordre prc;;tatc;e-
ries. i altres 
e:.;pais cul .lec-
tit,ls. 

Neteja del 
t~rra de la 
cl,t;tsse. 
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NV!U·lh.::-i -~; ' i;\'-"iCHJ~:n::N 
L'OHGi\ T 1'1\Cló Db LA t:l .. \.3.::.-e;. 

Ni vull: :Ju t_a: 

l'"' o rwul Ft e ió u e ltt nor!!Hl. Grau dc compliment. 
COillportamcJit que suposa • proLlc¡ues. 

. 

. 

. 

•. 

. 
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GlJT;~ .1. 1 Y·l,\l.L :_¡ .. , i'H/'I.CTI--liJ<-.::-. l'LH A L' i•>d'L.Jl n:. LA IHD\CTIGA 
[) 1 \'N \ :'.Ti":H A, J·~N .óL GUNTJ-;\T U' U,, ti-i<HJ'-C!,.\S,;L lll:'I'LfWlNAT 

l<~ll ar¡ucst primer apartat es tracta d'unotar uquells a~pcctot; 
que poden fornir unes dades dütiCriptive~ d<•t tl•eiJall. a 18. ela! 
oe, pròpies <-i.e la didilctica de l'àrea o ma1:èria triada per ca..: 
dn uluUJne COHl oh jec te d 1 oinlcrvació. 

El conjunt d 1 a11Uestes dades hauran de donar les bases d.'inter
prctació dc com és orientada i portada a la pràctica la Qid~c'""' 
tica i l'aprenentatge de la mat~ria. 

2. Pau tes d' • .. dJscrvaciÓ. 

B;:; tracta d'emplenar els fulls <l~! re¡;lstre en cada aspecte 
d'observació proposat, segons les especificacions· que ja hi v_! 
nen dntallades, afegint-n!hi o modif'icant-n'hi les que .cregueu 
couveilie_nts serr<HH> l'orientació que doneu al vos-tre treUal~ ,i 
les conrlicions en qu~ us trol..leu a 1 1 c!:lcola i a la· classe on re 
alilzcu les pràctiques. 

3. Consideracions a partir d1~ la realitat oUscrvada. 

1'artint dc lc.,; obscrvacion~ ef'ectuade,o -d'una banda, problemes. 
detectats i cosc.-; ben re~oltes; dc l'altra, el marc on e::> si-, 
tutlu- es tracta d'intentar fonuular-se una eBtrat~i;in d'inter
venció per a. pO!';òUr en marxa un :'rocés dc millorament de ). 1 aprc 
nentat~e dtl 1~ 1nntèria ol)scrvada i tle 1~ vida del grup. -

N0H1 de 1 'ohservaòur: 

Come11tarL sobre ln valid~sa del~ qilc~tiulJHris quo us sÓal ¡>ro
posats en atpw::;t dossier: 

... 

,, 
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Uadcs sobre la tuaL¿lria: 

- J.lilJrO o lli~rc~ du toxt 

- Ll iurl!s dc consulta o U 'tís col. 1 ectiu 

- Material que es fa ::>ervir 

- !!orari (dins un calendari scLtd<.Uial 

- Llengua eu què es d6na la matòria 

Activitats que s'hi relacionetl: t!Xpcrimentacious, sortide-s,,etc. 

Aquesta fitxa 'tn ..Jc ser Cldlcretada, adequada o completada 
sego us la matèria que s 1 Jta~i triat co,,t a ohj(~cte d 1 observaci6. 
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A(IUÍ o.:> lt·;:u.;t<t d'nnr('gi<>trur nl 1't.LH:iott._,¡HUttt del grup-cl.a:::;:.:.e en 
r(:l ac i/i amh l' aproncntatg:.._~ de la wat~-ri n 'Ph: fu:; ohjccte dtd_ vo;:;
trc trebAll d'o!Jsorvaci6: 

:~ .1 !Iàld ts dc treball dol ¡;rup. 

2.2 Normes relatives al trchall i a 1 1 orgauitzaci6 del grup
classe en aque::>ta matèria. 

Tawbé hi serà adient que observeu les relacions i ies interaccions, els comportaments que es douen en el context propi d'aquest aprenentatge. Aquí convé dc tenir en compte: 

2.J rie¡;ulació mútua entre el t;rup-classe i el mestre: 

2.').1. t<;.l grup enfront del mestre o de ]a feina. 
2.].2 1~1 mestre euf'ront de] g-r11p. 

F.ls c;uions d'observaci6 que U::> propotH:m han dc servir-vos per a descobrir i anotnr aquests diversos as¡H~ctus amb una certa precisió i scgouf> un ord.re, an1!J la intc-·nt:il) de sistematitzar l'ob
servació. 

Finalment, C<.ltll a nucli d'aquest apartat 2, hi hn l'observaci.6 de 
la didhctica d•.' la matèria i els aspect()s nuSs propis que ln defi 
neixen a partir de la mauera concreta com ñs dut.a a terme: 

2.lJ Orientació i .renlització de la didi"lctica: 

Objectius. Mot.i.vació, '\fèto,Juloc;ia. 1'ècili{lUes. Formes d'u 
Lrup;uncnt dels uois per al treball. ~fat.erial i :Lnstru
;;wnts emprats. T.c·eball del . .., alu,.,,¡c'->. ,'\valuació. Hecupe
rac ió .•. 

Sa vuit;U qu(:, soi;retot, e~ tracta d ';n¡ur rent nnot<tci.ons iumtedi
ates de tot,., il(Jltells aspncte~ i. tl·~t:._;Jls <¡U<~ ollsorveu dir('.ct-iJ.l!lettt 
durant c1 tct!l;aJ1 d'apreneulatt;e de l<1 _-,.atòria, i y_U(• puden :»er 
sit:niflcatiu3, çada un d'ells o c!t el ::;ell coujnnt. 

Acubada la class .. , cuuviudr~t de rec,;dtt':tr-:,;e 1 p<trtillt d.uls proto 
cots d'obser·vació i de l~s pnutt)S dou<~<Ü~.::>, per tal dn codtplotar
u relacional'' d(:tenuinats as¡1nc·te~ qu,' ll:::, aJwt.acions imwediates 
Jto h.a,:~Ut!SSiH d{)ixat prou mauif'ostos. 1'a.;¡IJ6 pP.rqu~ qualsevol punt quf: ha¡;ué:o; 'luedaL dulltó;:, o !_l•>c clrorif"i('at fos detectat per tal 
dc considerar-lo en UH,a postnrior observació. 
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:·:11 l•jU<>::;L apart-al: i:¡t·e.r·e::;,;;¡¡ de c.:cull ir <llt;ua:~ a::;peG:te~ molt 
f' o I• n; t s U e 1 compor ta;ucn t quo t .i di.~ • ¡,. I :1 el ns.;;;'~ dur unt 1 'ap re 
Ho;.:L<lt'(;'<' du la matèria que é.\:i ohjccL(• J..: la vo~tra oL.:HH'vaciÓ. 

!';., tracta qu0 hi s.igui ref'ler-t.i.t el cr'"!f•urtamtnt l1ab:i tual del 
m•·:,tre i dels nuis on les siluaciuas qu•-, U:'> s6n prup0-5ade$ i 
t.:n d'al trc;,; 'tue potser <le!5cobrireu que teut~n i111portància sig
llificativa o (¡Ue podüJl aportar una visió més COl~lplctn del tre 
!;all (h~l ¿;rttp. 

Alluneu-vos qut~ nv es tracta pas de ~a!Jer (IU~ ra el mestre quan 
les CO!:>CS van malament, t:ÜH<l què f8n normalment els JlOis i el 
nw:;;tre ~~n situacions concretes, norll1als, (;O situacions qu~ es
produeixen aml.J una cert~ n;gul<~ri tat perquè hau csdevinl:iut hà 
bits .funcionals i, f'ins a uu cert punt, rutinaris en la vida
dc cada dia d 1 a'luella cla!:i:o>e . 
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HAlJITS DE THi~HALL. Hatèri.a: Nivell: Duta: 

i.~uè f' a o di. u el mestre ~uè f'an normal munt 
els nena 

Plan11;ejament de 
la f'e:ilna del diu 

. 

Expli..cacion~ 

Atenci6 i calma 
durant les 
explicacions 

. 

.li' er pregunte::> 
durant les 
ex¡Jlicacion.s 

Proposició 
d.' exercici::> 
o f'eines 

Treball indi vi-
dual : si] e nc i, 
concett trac ió, 
etc. 

'Dreball en t~ru~: 

to de veu, se ur 
de spl açamen t s, 
etc. 

. 
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UÀIJIT~; Jlh 'T'li dl ALL. MattrJ.a: Nivt~ll: nata: 

' Què ~a o diu el me::;tre Qltè f'an nor1nalmen_t 
els nens 

Aixecar-se, 
moure's per 
la classe 

El s treball s 
de classe: 
grau dc corre e-
ciÓ,ipreSéntaci6 
etc . 

.. 

. 
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A la,-¡ 1e l¡,( clu.ssc itl ha <¡üe.stion:,; d 1 ot'L<.tllltzació pràctjca 
i d·· e' t.! .~ri1S do prol~lume-·i concret::; qur- v-' .u~;;olen mitjançant 
uormt.:.-:. •. ',-¡uÍ. PUS "fixarem 1;11 aqui\lles \{tte L.tll refer?.:ncia a l'or 
t:;aniLL<~··'Ó dc1 trelntll, a la ow.tèJ.·ia lü. didàctica dc la <:.1ual 
<.UH~!l <1 ot,::>crvar. 

D'a,.tw ;tes uormcs, n'hi lla que han e:Jtat dictadeti per l'escola; 
d 1<!1 tr,~s ús ol mestre 1-.tUi les hu proposades, arnlJ m~s o menys 
ucc,- 1,tació per part del grup; finalment, n 1 hi ha que han cs.tat 
ad•)ptade.:t pels nois i noies eu les seves assemblees o debats. 

l'Pr tal d'enregistrar amh vrecisi6 aque::otes normes, que són di 
f'ercnt~ dels hàbits o costums del l:)TUP 1 heu de fixar-vos en 
dos aspectes: 

-La for,uulació que se''l fa, d'a'luestes normes., (amb els 
termes que utilitzen els nois) i el comportament concret 
que suposa el seu acompliment. 

- Rl ¿;:rau d'acompliment de la norma llUC •lbserveu C>l la pràc 
tica i els problemes que hag-ueu vist que orit;ina el seu -
incorupl io1eilt, 

Per a detectar quines s6n aqueste!:i uormcs, comeuceu f'ixant--vos 
atentanh~nt nn el desenvoluparncut de la classe i en ols are·u
meuts que s'hi donen '-!llau hi ha prohleme~ d'ordre o conf'lictes. 
del tivus que sigui. 

~-¡i hn uormcs dc mHlte::> menes i. situades en plans molt dif'~rents, 
Al ror¡JJulari seg-Ue.tt en SUtH~eriw nlgunes, però això no -vol dir 
qul-~ hi si¡;uiJl tot t'~ S l<J':i si tuacious JlOSSibles, ni los qu{~ en la 
rtèUlitat cuacrota tin 0uin més iwpurtàacia. 

It;ual•'lt~nt, hi hn aspectes d<~l tct~Un.l 1. de classe quo ltlJ c~tuJl 
regulnts r>er norme,:; concrete~: :..;i l'li d<~:c>cobriu alt>Ull couvLu-
dr.i.n que hv :féssiu colL; tar i cu pr-o¡¡osé.o:;;;;iu <'11 ¡;uHa solució. 



!);;2.2.2 

• 

NOHII-11~.":> I{ !·:f A t .tV!~:.) ,\L ·1 HlW.A.LL. t"-lft t (n'.La: '·.' .. Vell: Data: 

Formul ac i.~) dl? la non na ,. 1 au. dc compliweut 
ComportaweJt 1 l!lJ.L ~u po tia ''roi•lemes 

nur:tnt les expl! ' 
c;-~r; i on s del 
v¡estre 

;¡,_ 

Duraut les dis,-
cussious 9bertes: 
torns de paraula 
etc. 

ournnt el trellal: 
individual-: 
silenci, ••. 

. 
Duraut ul trcbal. 
en grups 

Normes de 
l!rt: se11 tac:i6 
dr~ls treUalls 

I 



• 

D.2.J . 

tHi\r·iawonL i uwU fH•llLt fri'qütucia, t:.ls noi:; reaccioJWll Uav<.ntt el 
tr~::IJal.l i lf}S pru¡,ustc.o> di'L ¡,¡e~;i.¡·e. A•1unslus reaccion!3 ori.P.t}l.en 
el me,;tre sobre la 'fonu11 c:uJII el gru¡1 rep l viu lu ~cv<:t actuacl6, 

Ig-ual went 1 els nois ptrcf~L(Jll sovint le~ reaccions d~i!l mestre i, 
VPiP•tt-h•J 1 poden saber 1'ius a 'tuin punt està satisf'et de 1 1actu
aci6 de la classe. 

Aques,te::; reaccions recíproques orienteu uns i altre, i serveixen 
per "' regular de maui,':I'U inscuHiUll~ el COI!lportawont i el treball 
dc tots plct;ats. 

Us propo.<:>em. aquí d'observar alguncti d' atlUestes reaccions dels 
nois i l'ef'ecte ql.lo tcuen on la correcció o moçlificaci6 de l'ac
tuació del mestre, sobretot davant la manera d'orientar i de reJ. 
ulitzar e1 treUall a classe i l'aprenentatge de 1~ matèria. I 
talllbé com els nois acullon lc:,; propostes o 1 1actuaci6 del m~s,tre 
durant:: 1 1 acte d t apreneuta:tt;;c, i com hi reaccio~en, autoreg1Jlant 
1 a se ve::> ret>postes: 



REACClONS U l'À.. GHU!• I.':Nl<'HONT iJEL t•Jl:.;TJm " lli'.: L.\ FE-INA 

:-;ignu::). concr·ets r¡uc r.on tt·areacció del 
Reaccions qut: es ~xpresscn la reacció lfH.ò s trc per ret;·.ular 
poden obstlrvur 1<1 Rituació 

h:l grup accepta 
incondicional meu 
una t'eina 

81 grup accepta 
una .feina, però 
hi ha críti:-ques 
raonables-. 

El grup es resis 
teix a una nro-
posta dc feiua. 
~'ll.i oposa 

uavant una p1'o po 

t" de f'eina, el 
grup reacciona 
amb indiferència 

Davant un probl e 
rna Jlrhctic o CVI1 

ílicte, el rnestru 
vol in1posnr una 
solució j el er ur 
s'hi oposa 

Davant un pro ble 
ma pràctic o C(lfl 

f'l i ctt::, el mestre 
proposa discutir 
ho. ~~1 grup ac<:€! 
ta ln discussió 

"'n la mateixa 
si t\.taci6 anterior 
el crru¡> no mos-
tra cap inter~s 
a discutir-ho. 
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H~AGC]ONS VEL MESTHE ENFHONT !H:L tiHU l' 

Heaccio¡¡s Signes concrets que Contrareacció del grup que es 
la . ' reg'ular lu situació poden ol1servar expres!:>en reacc1.o per 

del mestre 

El mestre està 
preocupat: el 
grup no es conce!! 
tra abans de co-
mençar la classe 

El grup no se_- ' 
gueix a ml> atenció 
una expl icaci6: 
el mestre està 
incbmode 

El grup no entén 
l'expllcaci6 que 
el mestre està 
lent, i ell se 
n'adÓua 

El mestre percep 
que la mujuria u 
la ctasse està 
fl'!llt u u trel>all 
supcr.ficlal, sen 
se esforf,:nr-s'hi 

• 
El mestre es tro 
ba am'u yuè el 
t'reGall ~~U~;,~ hnn 
:fe L els HOlti té 
molt p<}Ca '-1uali-
taL 
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A(fUu~;.t {:; •. I. c~q,{tol 1.1t~s es1JOcific d'üqUe:;t dos:.;ler fH~l' fi l't:S· 
tudi dè ln didhct:lcu d'u"'' .JI<tl~ria. F'iJJ,_; fH.!UÍ lln'l• ori.cut;at 
1 1 ol..lscrvacit'í a le~; cnnúiciun::> d0l t,;-rllp-clas.':W en l'acte d'a
prenentat¡:;e: hàbit!'> dt· t:t·{~l>a11, ltormA:; 1 regulació mtítua mes
tre-alumnes.,. Al'<! es t.r;..~.ctt~.rà d'uLse.r'vu.r co1u e~ realitza l'a 
prenontatce de la matèria, 4uin<1 oriüntació s'hi dóna, dc qui; 
mitjans es dispo.sa j_ quins es posen-en joc, cow é.s avaluada 
qquesta tasca ... 

¡._;ls apartats t;euerall'i ,1ue us prnpos•~•u dc detectar i d'a.notar 
són comuns a qnalsL:vol 111atèria del v~:nt<J.ll dc didàctiques que 
us pO(:."l_lE;!U .proposar dlestudiar. Tanmateix, la manera de ser 
abordat~ i els asrüctes concrets de cada apartat l1auran de sc~ 
definits i tractats de fonna dif'er{!nciada, apropiada a cada 
aprenentatge 1 au1L 1 'assessoraliLent del ¡.Jrof'ossorat de les di
dhctlques respectives. 

AyuÍ enumerew tan sols U\1Ue:;;ts apartats ¡;oncrals -sense cap 
mena dc pretensitS de :~er exhaustius ni que sieuin punts obli
gats-, detallant-n..: alf!.'WtS <t titol siJII¡¡lument orientatiu. 

1. OLjcctlus . 

. ? • ~lotivació. 

J. Mctudo]oc;ia. 

I¡. 'f(;cnique:; i material: explicn.ei.ó J!Jag.ístrttl, pissarra, era
vats, fitxes, oudivvíslw.ls, ll.ihre cle text, llibre!'! de cou
sul ta, tMlterial divers, experimcJttació dirigida, cllqueste:;;, 
sortides ••• 

5. Jnt(J!ltl'l d!.~ GluLalilzaeitS amt1 d'aLtr·,~.::; laatèrie:;. Tnterdi::;ci-· 
pllnariet.at. 

{,. r)uè és de;!H.tnat: al:-;; nois: I:H.;Jnoritza<:il), ex;~:ccicis d'aplica
r.i6, inter.Jrctur;i¡) d<.! dadns, tr1~ball d'expC'ril'if',Jtació, nu:
çaültzaci;) ri<'!" ¡lrucessoo, comprensió, ereativi.tat, iniciati
ves Ülllcrul.i.uadcs •.• 

7. Sancions n,·.~ticades -positives o Hl:t,;·ativc,.;- ;,;obre els re~;ul
tats 0 ,.,,,tJr·c el coJn¡n1rt.ament durnHt l.'aprenenlat(;C. 

8. 

). 

lO. 

Avaluacl6: criteri:_;, C\Jd ~s ïa, si .o;' i11for:na el"" ¡!Ois i com 
si hi p!·trticipen-, ¡•es (h: les .HOLe:;; i ú~ que se'n f"<\ (parcs, 
esr.ola, grup-cla,<;;se, i.adividual), :~i s'ac;ru:)a o es catélloc;a. 
sego.JS note:;, co1u af'ect~n el conportaucut, l'aprenent.atge, 
('!tC. 

Act.ivltals ;Je recn,,eraciú o reeduc<tc.i.6. ()ui les f'a, ea qui
ne.::> conrlicions. Ho"'ul tats. Si e:;tat1 iu."Jtitucionnl.itzades a 
l'escola o responen a iniciatives del. mestre, dels nois ..• 

. ..... . 
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Aqtl' ..;ta tprc,~t·,¡ l'"~"" S•·r?; r¡l.jl••;t:v ,¡•u:; L'(~d;,cL . .tt 1 owú pel' a l'e
d;<(;u;).a i p1~r <-~ l)j,Jàcl ic<~. \ •. ,L.U•Ss du:o;,..;ler·~ r:'\Jili'ltlci.XT.t uquí. 

1'::::. lracta d'au.,! ¡_¡-""'r ,~1 cr•ajttat d<..: l• ~-. rlad,,s obtint:,:udes, per 
u furutular-:H.! c·o•u i:ticiar UJI p1·uc~::l dt- :'d.ll•l'rauleHt; 

Els passos que l!;¡Urcu de set;'uir són: 

(vBt.:>'eU l'esqu('''H ,!...:1 f'ult sct...rilt:.Jllt) 

A.- Determiaar quiues variables ext.erne.-.; i anteriors al r;rup
clÇJ;s::>e tenen Utl<1 incidÈ:ucia que hat;is r>o¡_;ut observar (full,:; 
U0 la s~rie P.l J. 

R.- Analitzar, ett conjunt, les variables iuterues del t;rttn-f)l.Uti 
se i. tot ai I.~ que en resulta de la seva Ltcidència en l'a-
prenentatce de ln matèria oU.::>urvada; 

ll.l:Dadcs oLti.ngude~ de l'observar:ió del t;rup-classe (.fulls 
du la sèric ~.2): '!UÒ està ~o;; resolt? què~~ prol1lema? 

u.2~Dades {;.'tJilcra1 s d0 l•:s condicions d'aprenentatge dt: la 
matèria oin:;t:rvada (l'ull~; de la s~~rie D.l), 

D,J:JJaUes ¡o\Jtill.:~·ud~.:.'; d..; 1. 'ob.sc·rvació d•-· la did?lctica de !H 
m<.ttèria {f'n11A d~..:- la sèrie D.2), '11..1'' és l;l resu]tanl de 
cundiciuHe:une:lts ante1·iurment citats: què està Len re
solt? qtt!\ é·> ;>r'<>Ul,;,aa? 

c.- l.'roposar-;,.: llllil fnrm<t d'i,•tervenció que dc,¡·¡ d•.:i.xi lt..:s cnn
dir:·i.uas- ::H: 1•_¡ÜeHt::;: 

- ésser rt~a.l Jsta: ¡>t'dCllrat· qo~;:-,¡·-se cn P-l lloc U1:l m(·str0 i, 
d·~s d'aqu•:st llnc, t'--'Hi.r Du coE1pt.,-: t:l.s cottdiciun.aHJcnts tro 
Lats (puut.s _..;_i n,2 i';~•ptest 1nate:i.x esquema). -

- partir del:-.; pru!Jl<~'''e<; cu,lcrets quf' 11<t1lt'<-'lt ob.'>ervut (punts 
11.1 i n.J ü 1 nltlle~L mat,, i_x e~V}!lfli•Ja), 

- relacionar unt.r{; ::.f: .cuudjcionnw<:ut..s 
.qÜ.l:st.ions hc11 r<'.•-wl te.-:; pel mflstre 
. prnl>lcmes 

ja 'lltc, c:1t .la re;~lltal, tots aquest:.; ;,,~¡•,;c;t~~s s'i:1:fl11el
xuH ~~¡Útu;;u,¡ent lv(_';~-~~~~ le:~ fletxe:::; a l'esquema d<'; la P~c·in<~ 
''''l''ill',.t) ••• ~ . ¡ • 

t1:11ir en con1pte qu•· tot canvi Jt;¡ d<~ co;.l¡>ortat• ull rrocés, 
uns passos, qnc s'ha dc~ f't~r a ¡¡oc a poc, dominant ac¡uest 
procés i_ cada un- d'...t<¡w~sts fll.JStiO::>: 

,els uns, af'0ctn.nt el conjunt d•J Ja vida del g-rup(C.! 
.els altres, afectant l'aprenentat{~e dc la matèria 
(ç.2). 
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Uü::iEHVACI(I l 
DIAGNOS'rlC: 

variaU! es 
externes i 
anteriors 
a la classe 

variaU! es 
internes 

una resultant 
concreta 

ACTUACió: 

procés.. de 
millora¡;¡ent 
de lc.s 

A 

13 1 

e l 

QUid i'o'.n a L 1 ¡·:3TlfUl ;,,.L 
liJ{l.J P-C!.t\:..-}:..>1•: 

P.l 

DADES GEN J•:H AL S JJ!<; 
LI ESCOLA l DEL 
GHU P-CLA;:iSE 

I 
............ 

P.2 OU;:iEHVAClÓ 
lJEL GRlJP-CLA::í~)l~ 

.costts U en resoltet:J 

. pro l>l e rne s ' 

~ 

..... 

P.1 
CO~lll_ClUNS l• í. N l•:ttA.l.""' 
!)i·;L GHlJP-CLAS.--;~ 

...... 

P/D.J.2 

l;l) [Ú Pl!:lt A L' ¡;:·JTI IJJ VI•; LA 
uT 1171( . ..:T ..LC A U' li\'A l·lATt..:ID.A 

ll.l DADES GEN.l!:HALS JJE 
..... LES CUNDI.CluNS 

iJ 1 AI'RLN"ENTATGE 

~ 
U.2: OllSJ.;RVAClti ng LA 

Ull)ÀCTICA 
D'UNA HATTWiA 

• e o ses Leu rc:sul tes 
.prol>lcmes 

[., 

jD. J 
~ CtUiJlClUNS 

j) I Al'HENENTATGI!: 
Ut•: LA 1'-L\Tl:!HA 
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