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1. Introducció i objectius
El tema central d’aquest treball és l’autonomia de l’alumne a l’escola rural.
Considero que és un element importantíssim dins de qualsevol procés
d’ensenyament i aprenentatge, ja que ofereix a l’alumne la capacitat
d’autoregular-se, d’adquirir un sentit crític i conscient a través de les decisions
preses i, en definitiva, d’esdevenir autosuficient i el protagonista principal del
seu procés de socialització. En aquesta línia, l’escola rural ofereix una sèrie de
característiques singulars i específiques (que analitzo al llarg d’aquest treball)
que possibiliten en gran mesura el desenvolupament d’aquesta capacitat, i és
per això que vull analitzar-la en aquest context.
He de reconèixer que l’escola rural és un tema que m’interessa pel potencial
educatiu que ofereix la seva realitat (pocs alumnes, moltíssima diversitat dins
de l’aula, relacions personals molt properes, etc.), i des de fa un temps que he
intentat introduir-m’hi en la mesura que m’ha estat possible. L’any passat vaig
cursar el Seminari d’Escola Rural organitzat per la UVic i coordinat per Joan
Soler i Laura Domingo, fet que em va permetre poder desenvolupar el
Practicum II a la ZER Les Guilleries. L’experiència que hi vaig viure em va
despertar més curiositat per tot allò que envolta les escoles públiques, petites i
de poble, i és per això que tant les pràctiques com el treball final del màster han
estat enfocats en aquesta direcció.
La rellevància educativa que té analitzar l’autonomia com a estratègia i com a
objectiu en el procés d’ensenyament-aprenentatge de tots els alumnes recau
en la importància que aquesta adquireix al generar una forma individual i pròpia
de pensar,

decidir i

actuar.

L’autonomia genera també ritme propi

d’aprenentatge i independència en el treball, fet que propicia l’adaptació a les
necessitats educatives pròpies de cada alumne. Penso que aquesta és una
característica inequívoca de l’educació inclusiva, i és per això mateix que crec
que, per tal d’atendre la diversitat, és imprescindible saber potenciar
l’autonomia dels alumnes.
Així doncs, aquest treball està distribuït a través de l’estructura següent:
Un primer punt que pretén esdevenir el marc teòric de referència del treball per
tot allò que té a veure amb l’autonomia dels alumnes a l’escola rural.
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Un segon punt on es fa una petita aproximació a l’escola La Popa de Castellcir i
s’analitzen una sèrie d’estratègies didàctiques d’atenció a la diversitat que
potencien el desenvolupament de l’autonomia dels alumnes.
Un tercer punt centrat en la descripció i anàlisi en profunditat de les
conferències dutes a terme a l’escola anteriorment esmentada, que pretén
oferir una visió àmplia de com s’està portant a la pràctica aquesta estratègia a
dia d’avui a través d’una relació amb els currículums d’Educació Infantil i
Primària.
Un quart punt on hi queda reflectit el treball de camp realitzat, des de
l’elaboració dels instruments de recollida i registre de la informació fins a les
graelles que contenen tots els aspectes més rellevants en funció dels diferents
cicles i etapes educatives.
Un cinquè punt dedicat a l’instrument d’avaluació, on hi podem observar tant la
seva justificació teòrica com les recomanacions d’ús i funcionament que
l’acompanyen.
Un sisè punt de conclusions, on es reflexiona sobre el grau d’assoliment dels
tres objectius plantejats a l’inici d’aquest treball.
Un setè punt de reflexions personals, on descric els aprenentatges realitzats
durant l’elaboració d’aquest treball en relació amb diferents continguts del
Màster cursat.
Un vuitè i últim d’annexos, on entre d’altres elements hi figuren les cites i
referències bibliogràfiques emprades per al desenvolupament d’aquest treball.

En concret, els objectius plantejats per al treball són els següents:
1. Planificar i desenvolupar un treball de camp al voltant de l’autonomia en
els processos d’ensenyament aprenentatge dels alumnes, dut a terme
en el context de l’escola rural La Popa de Castellcir.
2. Determinar quina estratègia didàctica, del context escolar esmentat i en
funció de la informació obtinguda a través del treball de camp, és la més
apropiada per analitzar-la en profunditat amb la finalitat de complir
l’objectiu següent.
3. Dissenyar un instrument per tal d’avaluar les principals capacitats
desenvolupades a través de l’estratègia didàctica “Les conferències” en
funció del grau d’autonomia de l’alumne.
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Abans d’avançar en el gruix del treball m’agradaria agrair el suport i l’ajuda que
he rebut de l’equip docent de l’Escola La Popa, en especial a la seva directora,
i del meu tutor de la Universitat de Vic, ja que sense la seva ajuda no hauria
pogut desenvolupar un procés d’ensenyament i aprenentatge tan enriquidor. A
tots ells, moltes gràcies!
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2. L’autonomia a l’escola rural
Contextualitzant el desenvolupament del treball he cregut convenient elaborar
un marc teòric per tal de situar i contrastar el treball de camp, fet que m’ha de
permetre extreure’n unes conclusions més significatives. En aquesta línia, he
buscat el significat de la paraula autonomia, la relació que diferents autors hi
estableixen amb l’educació, així com una descripció general d’allò que s’entén
per autonomia en el context educatiu rural d’escola petita.
L’Enciclopèdia Catalana defineix l’autonomia com la qualitat del subjecte que
es determina ell mateix independentment de tota constitució externa. D’altra
banda, el DRAE (Diccionari de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola) la
reconeix com la condició de l’individu que de ningú depèn en determinats
conceptes. Una idea comuna, diferents matisos. La importància d’aquestes
petites variacions, tot i no ser l’eix principal d’aquest treball, ha de ser tinguda
en compte per tal d’acabar elaborant una definició pròpia i completa, que ajudi
a donar sentit a la totalitat del projecte.
Relacionant-la amb educació, Reyero (2008:10) assegura que “fomentar
l’autonomia de l’alumne es pot considerar com un conjunt de procediments que
tenen com a objectiu final aconseguir que cada alumne adquireixi les habilitats
cognitives i instrumentals que els permetin realitzar el major nombre d’accions
sense dependre d’altres persones”, com per exemple: identificació de
demandes, generació d’alternatives possibles, anticipació de conseqüències,
presa de decisions, planificació de l’execució, etc. Així doncs, és necessari que
l’alumne adquireixi el major nombre possible d’habilitats instrumentals, sobretot
les relacionades amb l’autoregulació i amb la capacitat de presa de decisions,
amb les quals pugui dur a terme les accions que ha estat capaç de planificar.
Boix (1995:38) afirma que “aprendre a viure en una aula rural suposa, entre
d’altres coses, adquirir independència a l’hora de treballar i sentiment de formar
part d’una col·lectivitat”. És per això que és de vital importància analitzar com
aprenen els alumnes i quins són els factors bàsics d’aquests processos
d’ensenyament aprenentatge. Des del moment que l’infant entra a l’aula aprèn
que el mestre no pot estar sempre a la seva disposició. El professor conversa
amb els seus alumnes, revisa els treballs, proporciona orientacions, respon a
6
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preguntes, fa explicacions, etc. fet que suposa a l’alumne començar a agafar
confiança en si mateix i seguretat en les seves accions de manera progressiva.
Així, de mica en mica, el nen va perfilant una individualitat pròpia, descobrint el
seu propi ritme d’aprenentatge. Aprèn a ser independent, pren consciència de
les seves possibilitats i limitacions (veient estimulada d’aquesta manera la seva
capacitat

metacognitiva,

vital

per

avançar

en

el

seu

procés

de

desenvolupament) i, en conseqüència, es torna responsable de l’èxit o el fracàs
de les seves pròpies accions.
En la majoria de les aules d’escoles rurals, la totalitat dels alumnes, però
sobretot els més grans, poden passar molt de temps sense la necessitat de
recórrer a l’ajuda del docent. Així doncs, accions com l’exploració, la
planificació i l’organització de la feina, la cerca, la selecció d’informació, el
resum i la síntesi del treball realitzat per a la seva major comprensió, etc.
facilitaran el desenvolupament de l’autonomia en l’aprenentatge. L’infant és
responsable de les seves activitats i independent per a l’adquisició de
determinats continguts, però òbviament necessita del suport docent per a ser
guiat, informat i atès, aportant-li així l’estabilitat necessària a les seves accions.
Sauras i els seus col·laboradors (Sauras, 1998:204) asseguren que “estimular
l’autonomia en l’alumnat des que entra a l’escola, confiar en les seves
possibilitats personals, disposar racionalment espais i recursos per a la seva
utilització i organitzar coherentment l’estructura temporal de les tasques són les
premisses que ens condueixen a desenvolupar activitats simultànies en una
mateixa aula”. Si s’han de dedicar temps específics als més petits, els més
grans han de tenir entre mans una activitat que puguin desenvolupar ells
mateixos i tot allò necessari per tal de realitzar-la, és a dir, s’han de preveure
aquestes possibles contingències, preparar les condicions i respondre de mode
flexible i imaginatiu a les possibles variacions que poden produir-se quan
tinguin lloc a l’aula activitats d’aquest tipus.
Tanmateix, difícilment podrà mantenir-se una activitat diversificada a l’aula,
ajustada a cada alumne o petit grup d’infants, si des que entren a l’escola als
tres anys no es treballa amb ells la pròpia autonomia i l’autoorganització, des
de les qüestions més bàsiques (hàbits higiènics, ordre i control de les seves
pertinences i eines de treball, etc.) fins a aquelles que contribueixen a una
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menor dependència de les persones adultes i a una major capacitat de
desenvolupament personal en les tasques de classe i en el propi aprenentatge.
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3. L’autonomia de l’alumne i l’atenció a la
diversitat a

l’escola de Castellcir

Castellcir és un municipi en creixement, petit i acollidor d’uns 660 habitants,
situat a l’extrem nord-occidental de la comarca del Vallès Oriental. Està
relativament a prop de grans ciutats com Caldes, Granollers, Vic i Manresa, fet
que possibilita que molts dels seus habitants es desplacin diàriament per anar a
treballar. Fins al darrer terç del segle XX era un municipi rural d'hàbitat dispers,
amb un únic nucli de població situat al Carrer Major, on ara hi ha la Casa de la
Vila, l'església parroquial actual amb la casa rectoral i les dependències
parroquials annexes, l’escola La Popa (de la ZER Moianès Llevant) i els
comerços del poble, a l'entorn de les places de l'Era i de Santa Maria. A nivell
socioeconòmic, hi conviuen els sectors agrícola i ramader, la industria
alimentària, la construcció i els serveis.
La Zona Escolar Rural (ZER) El Moianès Llevant és una unitat escolar pública i
catalana formada per les escoles de l’Estany, Collsuspina, Sant Quirze de
Safaja i La Popa de Castellcir. Aquestes escoles pertanyen a pobles petits,
d'uns tres-cents a set-cents habitants, situats en un entorn rural. Tot i que els
seus pobles geogràficament formen part de tres comarques diferents, el Bages,
Osona, i el Vallés Oriental, estan ubicats a la comarca natural del Moianès, tret
que els uneix i els identifica. Es reconeixen com a escoles incompletes on els
infants de diferents edats comparteixen aules i on es potencia l'aprenentatge
entre iguals. Com a ZER es proposen aconseguir unes escoles d'àmbit rural de
qualitat amb la col·laboració expressa de mestres, pares, alumnes, ajuntaments
i tots els àmbits de cada comunitat que puguin i vulguin treballar juntament amb
els centres per una societat compromesa amb Catalunya i el Món, més
democràtica, acollidora, coeducativa i amb un gran respecte per la diversitat.
Malgrat ser quatre escoles semblants que comparteixen un mateix projecte
pedagògic, materials i recursos humans, és important entendre que cadascuna
té una realitat i una identitat pròpia, que cal respectar i tenir en compte.
Amb una vuitantena d'alumnes, l'Escola La Popa és la més gran de totes les
escoles de la ZER i assumeix el paper de seu. Actualment, i degut al
creixement demogràfic que ha experimentat el municipi en els darrers anys,
9
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l'escola està dividida en dos espais. Els alumnes d'Educació Infantil, Cicle
Inicial i el menjador estan situats als mòduls, a 500 metres de l'edifici de
l'escola, al costat del local i de la llar d'infants. A l'edifici de baix hi ha els
alumnes de cicle Mitjà i Superior. Des de l’escola també es fa ús de diversos
espais municipals (La Sala Sant Andreu, La Quintana i el Local) on s’hi ubica la
biblioteca, la sala d'audiovisuals i música, i on s’hi desenvolupen també la
Psicomotricitat i l'Educació Física.
Els professionals de l’educació del centre entenen que l’escola ha d’ésser
inclusiva i ha de tenir com a finalitat proporcionar una formació comuna a tot
l’alumnat per tal de respondre a les necessitats pròpies de cada individu i que,
per tant, és vital repensar l’educació i transformar aquells aspectes que
dificulten l’avenç cap a un model més just i participatiu. Per aconseguir-ho, cal
definir plantejaments sobre l’atenció a la diversitat i aplicar estratègies adients a
fi de donar resposta als diferents interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge
de l’alumnat. En definitiva, es tracta de garantir un equilibri entre la diversitat de
l’alumnat i la comprensibilitat del currículum, diversificant la intervenció
pedagògica i creant les condicions adequades que permetin el progrés de cada
infant. Per tant, i segons Spano (2004), “educar en la diversitat no vol dir
adoptar mesures especials per a alumnes difícils, sinó organitzar els elements
escolars i curriculars ordinaris per tal què facilitin l’aprenentatge de tots els
alumnes”.
D’aquesta manera, l’escola La Popa de Castellcir ha assumit el repte de
desenvolupar una educació de qualitat per a tots i, a través de l’organització per
cicles, ha vist en la diversitat un element enriquidor en les relacions que
s’estableixen a l’escola i dels processos d’ensenyament aprenentatge que se’n
desprenen. Així doncs, i en l’actualitat, el col·lectiu de docents que hi treballen
estan desenvolupant un seguit d’estratègies didàctiques i metodològiques
(coordinades des de l’Educació Infantil fins al Cicle Superior de Primària) que
aposten clarament en aquesta direcció. En aquesta línia, he cregut convenient
observar i analitzar tres d’aquestes estratègies al llarg de les diferents etapes
educatives durant la meva estada a l’escola: els plans de treball, els padrins i
les conferències. D’aquesta manera, em disposo a analitzar aquestes
estratègies didàctiques per tal de recalcar-ne els seus elements més
significatius.
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3.1. El pla de treball
El pla de treball consisteix en la planificació d’una sèrie d’activitats molt
diverses i de diferents àrees d’aprenentatge, que es proposen per fer als
alumnes durant un temps determinat. En un pla de treball, hi poden haver
tasques obligatòries i d’altres que cadascú es proposa fer lliurement, i aquestes
no han de ser necessàriament les mateixes per a tots els alumnes d’un mateix
grup. La durada de cada Pla depèn de l’edat dels alumnes i també de
l’organització i horaris de cada grup classe, però s’intenta complir amb la
condició de que s’hi destinin un mínim de dues franges horàries setmanals.
Aquests plans de treball responen a una sèrie d’objectius que mantenen una
estreta relació amb l’organització, la iniciativa i l’autonomia dels alumnes. A
través del desenvolupament d’aquests plans, els infants aprenen a triar la feina
que volen fer i a escollir i organitzar les tasques que duen a terme en funció de
l’evolució dels seus processos d’ensenyament aprenentatge. Així doncs, la
capacitat d’organització es desenvolupa de forma progressiva a través de la
responsabilització amb el propi treball realitzat per part de l’infant i del seu
desenvolupament maduratiu. La graduació del funcionament del Pla de treball
per cicles és la següent:
Educació Infantil: Els plans de treball s’hi han d’introduir a poc a poc. Les
tasques són molt concretes i els infants les duen a terme amb la mestra abans
de resoldre-les de forma individual. Aquestes activitats estan ben delimitades i
es desenvolupen en espais determinats i diferenciats. Progressivament,
aprenen a organitzar-se i a treballar de forma autònoma un curt període de
temps sense la necessitat de la supervisió d’un adult.
Cicle Inicial: La majoria dels infants ja són capaços de treballar de forma
autònoma durant un interval de temps relativament llarg, però s’ha de tenir en
compte que n’hi ha que no llegeixen de manera segura i d’altres que es cansen
si una activitat té una durada excessivament prolongada. L’aspecte important
d’aquest cicle és la progressió en el treball autònom en l’espai propi de treball,
majoritàriament la taula.
Cicle Mitjà: Els infants ja tendeixen a ser capaços d’organitzar el seu treball i
distribuir-se’l al llarg del temps previst. Tanmateix, en aquesta edat s’ha de
vigilar que el Pla de treball no ajudi a establir una estructura competitiva de
l’activitat a l’aula, ja que hi ha infants que es tornen molt competitius i, de
11
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vegades, tenen més interès per acabar els primers les tasques proposades,
que no pas resoldre-les correctament. És important ajudar-los a reflexionar
sobre la importància i el plaer d’aprofitar el grau d’autonomia que propicia
aquesta estratègia didàctica a l’hora d’aportar el seu toc personal a les
activitats plantejades. En aquest cicle comencen a funcionar correctament els
exercicis autocorrectius.
Cicle superior: En aquest cicle es pot combinar el Pla de treball amb els
deures que cal fer a casa. En aquesta edat, les tasques assoleixen
progressivament un nivell més alt de complexitat i exigència, és per això que
una de les finalitats del pla de treball en aquest cicle és la d’ajudar-los a
esdevenir capaços de planificar i distribuir les activitats a realitzar.

3.2. Padrins i padrines
Quan entres en una aula d’una escola rural hi trobes nens i nenes de diferents
edats convivint i treballant junts, fet que propicia que els grans ajudin als petits
d’una manera espontània sense necessitat que aquesta ajuda se sol·liciti o
sigui programada: posar en marxa un ordinador, aprendre a fer funcionar una
calculadora, simplement a cordar-se la bata, etc. Tanmateix, l’escola la Popa
amb els anys ha anat creixent i cada vegada hi ha menys nivells dins d’una
mateixa aula, l’agrupació actual és cíclica i, en conseqüència, hi tenen dos
nivells. Com a escola no volien que es perdés aquesta font de diversitat i
enriquiment dels processos d’ensenyament aprenentatge entre petits i grans
que sempre havia existit de forma espontània i natural a les seves aules.
D’aquesta manera, actualment desenvolupen aquesta activitat d’interaules
d’una forma més estructurada i programada, anomenada padrins i padrines.
Hi participen tots els nens de l’escola, des de P-3 fins a 6è, i els mestres
s’encarreguen de decidir quins infants i grups treballaran plegats, a la vegada
que assumeixen la responsabilitat de fer les parelles de padrins i fillols tenint en
compte les capacitats i necessitats tan de l’un com de l’altre. Alguna vegada
s’ha donat la situació que algun infant ha demanat canviar de parella, però la
intenció per part del col·lectiu docent és que s’adaptin l’un a l’altre
progressivament al llarg la continuïtat que ofereix treballar amb la mateixa
persona tot el curs. Tanmateix, en aquests casos el mestre vetlla per tal que la
parella cooperi i els infants puguin aprofitar al màxim les possibilitats educatives
12
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del context generat. Actualment, els alumnes de 3r, 4rt, 5è i 6è fan de padrins o
padrines dels infants de P3, P4, P5, 1 i 2n, que adopten el rol de fillols o filloles,
ja que és important que entre els padrins i els fillols hi hagi una diferència de
tres anys. A nivell d’horaris, tots els cursos de l’escola fan coincidir i dediquen
una hora setmanal a aquesta activitat, tot i que els padrins hi dediquen una
hora i mitja més per tal de preparar i revisar les sessions planificades. Aquestes
sessions es basen en unes activitats molt diverses (lectura, endevinalles, petits
dictats, jocs de lletres, càlcul mental, etc.), algunes les proposen els mestres
dels fillols i les altres se les preparen els padrins de forma individual, però
sempre amb la supervisió del mestre.
Per fer el seguiment de la feina feta, els padrins disposen d’un full de registre
on cada dia anoten què han fet i quin n’ha estat el resultat. A final de curs cada
padrí elabora un “informe-diploma” per al seu fillol, que és entregat en un acte
conjunt on els van cridant de forma individual i els el llegeixen. Els filloles també
fan un dibuix amb un petit text per als seus padrins.
Els objectius que es proposen aconseguir a través d’aquesta estratègia
didàctica responen a la necessitats d’establir relacions d’ajuda i col·laboració
entre infants d’edats diferents, a la vegada que es potencia la creació de
lligams, tant a dins de l’aula com entre els diferents grups que hi participen. És
vital que els infants s’adonin que estan aprenent explicant i ajudant a l’altre, a la
vegada que esdevenen més responsables i propensos a organitzar-se. Ja per
acabar, tenir la possibilitat d’assumir els dos rols (padrí o fillol) en funció del
curs que s’està desenvolupant, és un element que ajuda a l’alumne a situar-se
al lloc de l’altre i a buscar les estratègies necessàries per tal compartir
correctament els processos d’ensenyament aprenentatge.
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4. Les conferències com a estratègia didàctica
La tercera estratègia didàctica que he observat han estat les conferències, i és
al voltant d’aquesta que he desenvolupat l’eix central del meu treball. Així
doncs, per situar el meu treball de camp he cregut convenient justificar
teòricament i descriure què s’entén per conferències des de l’escola La Popa
de Castellcir.

4.1. Abans de començar, què entenem per exposició oral?
L’exposició oral és una situació comunicativa pública, en la qual una persona
s’adreça a un grup d’oients per a tractar alguna qüestió amb cert ordre i rigor.
S’entén que una conferència és un exemple d’exposició oral que compleix amb
certs requisits formals, com per exemple la presentació explícita del tema que
es tractarà, l’explicació detallada de les idees principals, l’ús de materials
audiovisuals d’ajuda, etc.
Preparar una exposició oral, i en conseqüència una conferència, no és una
activitat senzilla. No només hem de tenir alguna cosa a dir, sinó que hem de
fer-ho tenint en compte les expectatives del públic i els coneixements que
suposem que tenen els oients sobre el tema que es tracta. És important
ordenar el discurs, exposar-lo de manera comprensible i desplegar els recursos
necessaris per tal de mantenir l’interès i l’atenció. Els mestres de la retòrica
clàssica ja distingien cinc fases en la preparació d’un discurs:
1. Invenció de les idees. És el moment de la investigació i de la recerca
d’informació; es pot dur a terme parlant amb experts del tema, consultant
textos, utilitzant buscadors d’Internet, etc.
2. Disposició de les idees. En aquesta etapa es selecciona, s’ordena i
s’organitza la informació obtinguda.
3. Exposició o elocució. S’han de precisar els recursos que s’utilitzaran:
com captarem l’atenció dels oients, quines ajudes materials seran
necessàries, de quina manera es destacaran les paraules o conceptes
clau, quines comparacions i imatges es faran servir per tal de fer més
comprensibles les idees, etc.
4. Memòria. Abans d’exposar el tema és necessari memoritzar les parts del
discurs, l’ordre que es seguirà, les imatges que s’utilitzaran i el moment
14
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de fer-ho; tots aquests passos s’han de fer encara que després es faci
ús d’ajudes específiques com, per exemple, la d’un guió escrit.
5. Actuació. Finalment, s’han de tenir en compte les estratègies que s’han
d’utilitzar per mantenir l’atenció dels que escolten: la mirada, la veu, el
gest, la distribució del temps i la manera d’ocupar l’espai.
4.2. Les conferències a l’escola de Castellcir
Es pot parlar de conferències en el marc de l’aula? L’equip docent de Castellcir,
després d’abordar aquest plantejament, ha arribat a la conclusió que es poden
referir a un tipus de conferència molt escolaritzada, entre d’altres raons perquè
no sempre és un acte obert a tota mena de públic i perquè, sovint, constaten
que –sobretot en els grups dels més petits- la mestra ha d’intervenir per
clarificar algun aspecte relacionat amb el tema o amb la pròpia dinàmica de la
situació comunicativa. El diàleg posterior que s’estableix amb el públic també
està molt

condicionat

per

la necessitat

d’interioritzar uns continguts

determinats.
Així doncs, es tracta que cada alumne, al llarg del curs, prepari i exposi davant
de la classe una recerca que hagi fet sobre un tema lliure determinat. Els
alumnes de P3 fins a 3r fan una sola recerca al llarg de cada curs, mentre que
els de 4rt, 5è i 6è en fan dues, una en català i l’altra en castellà. La preparació
de la recerca es fa a casa, però a partir dels criteris, les orientacions i l’ajuda de
l’escola. A les reunions de classe, o tutories, i a les reunions de pares
s’expliquen els objectius de l’activitat i s’ofereixen materials i recursos per tal
d’orientar el procés de preparació d’aquesta. La planificació de construcció de
la conferència planteja una cerca, síntesi i reelaboració de la informació, la
preparació en el suport que considerin més oportú (cartolina amb fotografies i
text, PowerPoint, etc.) l’assaig de l’exposició davant de la família i l’aportació
d’una petita “sorpresa” que tingui a veure amb el tema presentat.
L’organització de l’aula el dia que es presenta una conferència varia
substancialment pel que fa a la distribució de l’espai. El conferenciant disposa
d’una taula amb el material que necessita, la pissarra, el mural o la projecció
que ha preparat al costat per tal de fer-li de suport, i la resta de companys
estan en semicercle. La mestra se situa amb els oients, però de manera que
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pugui ajudar en cas que sigui necessari, sobretot si és un alumne novell que
està duent a terme les seves primeres exposicions.
Un cop finalitzada l’exposició els infants demanen la paraula al conferenciant,
que els respon per ordre les preguntes que li formulen. Una vegada acabat el
diàleg i presentada la “sorpresa”, i en relació amb les capacitats i nivell
maduratiu dels alumnes, es presenten diferents tasques a realitzar: un treball
escrit sobre el que s’ha explicat, una ampliació del llistat de paraules noves que
s’han après, una recopilació dels apunts presos durant la sessió amb les idees
més rellevants passats a net, etc.
Segons Palou i Bosch (2005:47), en el capítol que fa referència a l’experiència
didàctica de l’escola La Popa de Castellcir, les conferències escolaritzades
desenvolupen progressivament en els alumnes les següents competències:

Competència sociolingüística:
1. Adequació als interessos i coneixement del públic.
2. Atenció als aspectes formals relacionats amb la presentació del
conferenciant, la distribució del públic en l’espai i la distribució dels torns
d’intervenció.
Competència estratègica:
1. Ús d’ajudes visuals (il·lustracions, projeccions, etc.).
2. La intensitat de la veu en relació amb l’espai.
3. Ús de connectors que ajudin a encadenar les noves idees que es volen
exposar.
4. Llenguatge no verbal: gest i mirada.
5. Pauses i silencis com a estratègies per captar l’atenció.
6. Capacitat per destacar els conceptes fonamentals mitjançant el volum de
la veu, la ralentització o la entonació emfàtica.
Competència discursiva:
1. Elaboració d’un guió escrit que ajudi a construir un text oral.
2. Selecció de la manera d’introduir el tema.
3. Anunci de la finalització de l’exposició.
4. Utilització de repeticions i reformulacions que donin suport a la
construcció de la idea principal.
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5. Les metàfores, les imatges i els exemples com a estratègies del discurs
(marcadors i connectors) que entrellacin les diferents parts del text.
Competència lingüística:
1. Ús del vocabulari precís.
2. Correcció lingüística dels conceptes bàsics.
3. L’explicació etimològica d’algun concepte pot ajudar a comprendre el seu
significat.
4. Ús d’interrogants i exclamacions per tal d’aconseguir que el text no
resulti monòton.

En aquest mateix capítol, Palou i Bosch (2005:48) proposen uns objectius que
tenen a veure amb les característiques de l’exposició oral que he estat
descrivint i analitzant. Es tracten d’objectius molt generals que s’hauran
d’adaptar i concretar a cada situació d’ensenyament i aprenentatge:
 Buscar informació en funció d’unes preguntes d’investigació prèvies.
 Percebre el context asimètric en relació amb el saber.
 Prendre consciència de les característiques de la situació comunicativa.
 Tenir en compte els coneixements i l’actitud del públic.
 Elaborar notes i guions que serveixin d’ajuda per dur a terme l’exposició.
 Saber quin és el pla general de l’exposició (introduir el tema,
desenvolupar-lo, resumir-lo i tancar-lo).
 Establir connexions entres les diferents idees.
 Fer ús de reformulacions.
 Seleccionar els suports (relacionats amb les parts del discurs, com
l’exposició del guió; o amb els continguts específics, com esquemes,
imatges, etc.).
 Memoritzar el guió, els continguts i alguns recursos que es vulguin
utilitzar (anècdotes, comparacions, etc.).
 Aprendre a actuar: la postura, el to de veu, la mirada i com captar
l’atenció dels companys que escolten.
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4.3. L’avaluació de les conferències segons el Currículum
Segons el Currículum de Primària (BOE, 2007:157), l’avaluació serveix per
“conèixer els resultats de l’aprenentatge (avaluació sumativa), per regular les
dificultats i els errors de l’alumnat (avaluació formativa) i per afavorir que
l’alumnat vagi aprenent a regular-se autònomament (avaluació formadora:
autoavaluació i coavaluació)”. Per fer això cal seleccionar els continguts que
resultin més significatius i aplicar una avaluació que sigui útil per a l’activitat
docent, gratificant per a l’alumnat en el seu aprenentatge i orientadora per al
professorat i per a l’alumnat en les seves actuacions.
Així doncs, en el procés d’avaluació de les conferències adquireixen una gran
importància la vessant formativa i formadora, ja que són els apartats de
l’avaluació que manifesten més el seu caràcter continu i d’importància del
procés. Per tal de dotar de significativitat els processos d’ensenyament
aprenentatge que es desprenen de les conferències és vital assegurar dos
elements.
El primer consisteix a avaluar tot el procés que suposa per a l’infant la cerca
d’informació, la síntesi i la seva reconstrucció, l’elaboració del suport, la
preparació de la conferència i la conseqüent exposició davant dels companys
de classe. Relacionat amb aquest aspecte, l’avaluació formativa permet fer un
seguiment ajustat de l’evolució que segueix l’alumne/a en el seu procés
d’aprenentatge, tant les seves dificultats com els seus encerts i, alhora, serveix
per fer els ajustaments i les correccions necessàries en l’estratègia didàctica
utilitzada. Tanmateix, i vinculat a la vessant formadora, permet orientar
l’alumnat en relació amb els seus hàbits d’estudi i de treball, proporcionant-li
pautes d’actuació que el facin més autònom en el seu aprenentatge o
recomanant-li activitats, exercicis o lectures addicionals.
El segon element a tenir en compte és la imprescindible necessitat per part de
l’infant de disposar d’un adult que comparteixi i verifiqui el seu procés
d’ensenyament aprenentatge, especialment en les etapes escolars més
primerenques. És per això que la implicació de les famílies esdevé un factor
determinant per tal de garantir el correcte desenvolupament del procés que
comporten les conferències. Òbviament, no es pot valorar negativament que els
familiars de l’infant no l’ajudin, però si que s’ha de tenir en compte a l’hora
d’avaluar el procés i el resultat final, ja que la supervisió per un adult en
18
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determinarà en gran mesura el possible èxit o fracàs. Això s’explica tenint en
compte que les pròpies capacitats de l’infant, sobretot en edat molt
primerenques, dificulten i poden arribar a impedir que desenvolupi de forma
individual les tasques plantejades i a desenvolupar al llarg de la construcció
d’una conferència. És per això que, per tal de potenciar l’autonomia de l’infant,
els seus familiars han d’estar disposats a acceptar la responsabilitat que
suposa oferir ajudes ajustades a la Zona de Desenvolupament Potencial, ja que
sense elles de ben segur que a l’infant li serà impossible treure el màxim de
profit de les conferències, educativament parlant. Les principals dificultats amb
les que es trobarà l’infant, i on els familiars hauran de posar-hi especial atenció,
serà en la cerca de la informació i en la posterior reconstrucció, ja que molt
sovint els alumnes no disposen d’accés a una informació que s’ajusti a les
seves capacitats. El suport i seguiment ha de ser tingut en compte durant tot el
procés, respectant en tot moment el ritme de l’alumne i respectant, valorant i
potenciant la seva presa de decisions.
Paral·lelament, i per utilitzar uns criteris compartits i acceptats per tots els
professionals de la comunitat educativa, he cregut convenient analitzar els
currículum d’Infantil i Primària per tal de desgranar quins elements mantenen
relació amb el procés de construcció i exposició de les conferències. Aquest
anàlisi, doncs, té la finalitat de dotar l’instrument d’avaluació de contingut
curricular i omplir-lo de significat, a través de l’observació d’articles com ara el
referent a les capacitats, a l’avaluació o a les competències bàsiques.
4.3.1. En relació al currículum d’Educació Infantil
Segons l’article 6 del currículum d’Educació Infantil (BOE, 2008:68259),
referent a les capacitats a assolir al llarg de l’etapa, el “desenvolupament global
d’aquestes capacitats ha de permetre als infants créixer integralment com a
persones en el món actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius
que seguiran en l’etapa d’educació primària amb l’adquisició de les
competències bàsiques”. El document ens informa que una vegada l’alumne
hagi finalitzat l’educació infantil haurà de ser capaç, entre d’altres coses, de
“progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i
situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges”. En
aquest cas, doncs, les conferències potencien el desenvolupament de les
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habilitats comunicatives i d’expressió a través del llenguatge oral, així com
també a través del visual mitjançant les imatges que composen el suport que
s’utilitza per tal d’exposar-les, potenciant la progressió de l’alumne en la
comunicació i expressió. És a dir, l’infant haurà de millorar les seves habilitats
per tal d’aprendre a comunicar, organitzant i exposant les seves idees i
esdevenint capaç de cercar i gestionar informació provinent de diferents fonts i
suports. Així doncs, el procés de construcció i exposició de les conferències
potencia i permet avançar a l’alumne en la construcció del coneixement i el
desenvolupament del pensament propi. D’aquesta manera, i entenent que el
desenvolupament de les capacitats és el resultat del que s’aprèn, les
conferències potencien el desenvolupament de l’autonomia dels alumnes en
tan que el predisposen a explorar, formular preguntes i verificar hipòtesis a
partir de la planificació i el desenvolupament de projectes, els quals reclamen
un grau

d’autoexigència,

de pensament

crític i

el

desenvolupament

d’estratègies d’aprenentatge diversificades.
Segons l’article 9 del currículum d’Educació Infantil (BOE, 2008:68262),
l’avaluació és definida com “el procés d’observació i anàlisi sistemàtica del
procés d’ensenyament i aprenentatge per tal de verificar-ne la coherència i el
grau d’eficàcia”. Així doncs, aposta clarament per una avaluació sumativa i
formativa ja que ha de possibilitar el coneixement de les condicions inicials
individuals de cada infant, el coneixement dels progressos que ha efectuat en
el seu desenvolupament i el grau d’assoliment dels objectius establerts.
L’avaluació de les conferències en aquesta etapa ha de ser, doncs, contínua i
global, ja que ha de valorar el procés de cerca i reconstrucció de la informació i
no únicament l’exposició a classe davant dels companys. Així doncs, haurà de
complir les funcions de verificar el grau d’assoliment dels objectius per part dels
alumnes i revisar i millorar l’estratègia emprada per part dels docents.
4.3.2. En relació al currículum d’Educació Primària
Segons el currículum de Primària les competències pretenen aconseguir, en
primer lloc, la integració dels diferents aprenentatges tot impulsant la
transversalitat dels coneixements i, d’altra banda, afavorir que l’alumnat integri
els seus aprenentatges, posant en relació els diferents tipus de contingut i
utilitzar-los de mateixa efectiva en diferents tipus de situacions i contextos, és a
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dir, dotar-los de funcionalitat. D’aquesta manera, els criteris d’avaluació han de
servir de referència per valorar el progressiu grau d’adquisició de les distintes
competències. Així doncs, he dut a terme una vinculació relacionant les
diferents competències proposades pel currículum amb els processos
d’ensenyament aprenentatges que es desprenen de les conferències.
Atès que les persones van construint el seu pensament en les interaccions amb
els altres, aprendre és una activitat social, i saber comunicar esdevé una
competència clau per a l’aprenentatge. Així doncs, el desenvolupament de les
competències comunicatives és fonamental per a la comprensió significativa de
les informacions i la posterior construcció de coneixements cada vegada més
complexos.

D’aquesta

manera

els

aprenentatges

vinculats

amb

les

conferències exigeixen interpretar de forma significativa la informació que es
rep i, fent servir els processos cognitius adequats, desenvolupar la capacitat de
generar informació amb noves idees, modificant la manera de veure el món i la
forma de relacionar-s’hi. Aquests aprenentatges afavoreixen la construcció del
coneixement i el desenvolupament del pensament propi i de la pròpia identitat,
elements molt vinculats a l’autonomia personal i a l’aprofundiment, la
interpretació i la comprensió de la realitat i el món que ens envolten.
Una de les finalitats de les conferències es basa en la capacitat de convertir
diferents tipus d’informacions provinents de diferents suports en coneixement
eficaç. D’aquesta manera, les competències metodològiques, i més en concret
la que es refereix al tractament de la informació i la competència digital,
adopten un paper protagonista en els processos d’ensenyament aprenentatge
derivats de les conferències. Això s’explica entenent que l’esdevenir competent
en el tractament de la informació incorpora diferents habilitats, que van des de
l’accés a la informació fins a la seva transmissió a través de la utilització de
diferents suports. D’aquesta manera les conferències requereixen transformar
la informació en coneixement, i per això resulta imprescindible el domini de les
destreses relacionades amb el raonament per comprendre la informació i
integrar-la en els esquemes previs de coneixement.
L’autonomia i la iniciativa personal impliquen ser capaç d’imaginar, emprendre
desenvolupar i avaluar accions o projectes individuals o col·lectius amb
creativitat, confiança i sentit crític. És per això que es fa visible la relació
d’aquesta competència amb les conferències, ja que aquestes últimes suposen
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poder transformar les idees en accions a través d’una planificació flexible que
permeti a l’alumne buscar solucions i portar-les a la pràctica. Per fer-ho, i a
través de la competència en el coneixement i la interacció en el món físic, cal
interpretar la realitat i aplicar conceptes i principis propis dels diferents camps
del

saber

que

donin

sentit

als

fenòmens

quotidians

a

través

del

desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la
informació que es rep i saber utilitzar-la amb iniciativa i autonomia.
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5. Treball de camp
El treball de camp és el conjunt d’accions encaminades a obtenir, de manera
directa, dades de les fonts primàries d’informació, és a dir, de les persones i en
el lloc i el temps en que es suscita el conjunt de fets o esdeveniments d’interès
per a la investigació. Per desenvolupar un bon treball de camp és necessari
dissenyar prèviament la seqüència dels passos a seguir en la investigació. El
valor d’aquests dissenys, segons Omonte (2010), “resideix en el fet que permet
a l’investigador assegurar-se de les veritables condicions en les que s’han
aconseguit recopilar les dades, possibilitant la seva revisió o modificació en cas
que sorgeixin dubtes respecte a la seva qualitat”.
Així doncs, aquest punt del treball recull l’evolució del procés del meu treball de
camp dut a terme al voltant del concepte de l’autonomia de l’alumne a l’escola
rural a l’escola La Popa de Castellcir.

5.1. Instruments d’obtenció i registre de la informació
Després de la lectura del capítol La metodologia de recerca al servei de la
reconstrucció de la realitat d’Arnaus (1996:57) vaig creure convenient que la
metodologia i, més en concret, les tècniques per obtenir i registrar la informació
que havia d’emprar eren el “Diari de camp” i les “Observacions no participants”,
tal i com justifico al llarg d’aquest apartat. Així doncs, em vaig disposar a
valorar quins eren els aspectes més rellevants que havien de formar part d’una
pauta model amb l’objectiu observar i registrar la informació a través d’uns
criteris amplis però constants, que em permetessin centrar totes les meves
observacions en els indicadors escollits.
5.1.1. L’observació a l’aula
L’observació de camp és una de les principals tècniques de recollida de dades
per conèixer el context i les actuacions de les persones implicades que s’hi
interrelacionen. Des d’un bon principi va haver-hi sintonia a l’hora d’acordar les
meves observacions directes a l’aula i vaig ser ben rebut per part de tot el
col·lectiu docent del centre. Les relacions que vam establir van ser correctes en
tots els aspectes, fet que em va permetre recollir informació directa de les
classes i aclarir posteriorment tots els dubtes que em sorgien i que mantenien
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relació amb les tasques que estava duent a terme. Un aspecte que em va
clarificar la lectura del capítol del llibre d’Arnaus (1996) va ser la unificació de
criteris, situacions i contextos per a la recollida i registre de la informació. Així
doncs, vaig adaptar un seguit de preguntes elaborades per les autores Goetz i
LeCompte (1988:169), esmentades per Arnaus (1996:62/63),

i les vaig fer

servir de referència, amb la intenció de donar-hi resposta durant l’observació
directa de les exposicions de les conferències a l’aula per part dels alumnes
dels diferents cicles:
1. Qui forma part del grup o de la classe? Qui són i quines característiques
semblen rellevants en relació amb el clima d’aula?
2. Quina actitud adopta el mestre? Quin és el grau d’intervenció del docent en
la conferència de l’alumne? Quines conseqüències sembla tenir aquesta relació
amb el bon funcionament de la conferència de l’alumne? Quina estructura
tenen les classes?
3. Quin és el contingut principal de la conferència? Quina actitud adopta el
conferenciant? Es pot traçar amb rapidesa una relació entre grau de preparació
de la conferència i èxit d’aquesta o hi intervenen elements externs? Quins són
aquests factors?
4. Com es comporten les persones del grup recíprocament? Quina és la
naturalesa de la participació i de la interacció? Quins comportaments són
repetitius? Fins a quin grau es responsabilitzen els companys (a través de les
preguntes i l’avaluació) de l’èxit de la conferència del company?

5.1.2. El diari de camp
El diari de camp em va permetre recollir tots aquells aspectes que trobava
interessants i rellevants i no quedaven reflectits en el quadern d’observacions
de l’aula. Woods (1986:61), recollit per Arnaus (1996:61), es refereix a la
importància que té fer aquest procés de reconstrucció de les notes tan aviat
com es pugui per tal de completar els detalls que envolten els indicadors
principals. Així doncs, al llarg i tan bon punt acabava la sessió de les
conferències escrivia tot el que no quedava recollit d’una manera sistemàtica a
través de l’altre instrument. Aquesta informació em servia per complementar el
que havia observat a classe i per aprofundir i remarcar aspectes concrets que
no quedaven registrar un cop contestades les preguntes d’observació.
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Tanmateix, quan vaig iniciar el meu segon període d’estada a l’escola em vaig
adonar que necessitava un tercer element que em permetés conèixer, valorar i
utilitzar l’opinió del mestre en relació amb un seguit d’aspectes que
posteriorment anomenaré. Aquesta informació era important perquè, primer de
tot, em permetia relacionar tot allò que observava a l’aula amb el què, a priori,
s’esperava del procés d’ensenyament aprenentatge que les conferències
propiciaven; i després em permetia conèixer la situació actual de les
conferències com a estratègia didàctica d’interès dins de la realitat escolar de
Castellcir. Ràpidament vaig ser conscient que també necessitava un instrument
que em permetés mantenir una dinàmica constant durant aquest procés de
recollida d’informació i, tal com havia fet tan amb el “Diari de camp” com amb
l’”Observació a l’aula”, em vaig documentar per tal de reunir la informació
necessària que em permetés decidir quin instrument era el que més s’ajustava
a les meves necessitats. Aquest instrument havia de permetre’m la recollida
d’informació en un entorn flexible i proper, on jo pogués trobar resposta a les
preguntes que em formulava sobre aspectes molt concrets i difícils d’observar
directament a l’aula, que considerava de gran importància per avançar en el
procés d’investigació.
5.1.3. L’entrevista: les trobades cara a cara
Ja des d’un bon principi, però no abans d’aprofundir per segona vegada en la
lectura del capítol d’Arnaus (1996), em vaig decidir per l’entrevista com
l’instrument que necessitava per tancar el cicle de recollida de la informació, i
les reflexions de Taylor i Bogdan (1986:101) em van acabar de convèncer.
Aquests autors conceben l’entrevista com l’eina “d’excavació” per tal d’adquirir
coneixement sobre la vida social a través de relats verbals de les persones,
apostant més per el model entre iguals que no pas per un intercanvi formal de
preguntes i respostes. Així doncs, vaig decidir que la informació que
m’interessava conèixer la podia desglossar en tres eixos: el plantejament per
part del docent de les conferències a nivell curricular, les capacitats a assolir al
llarg del cicle i/o l’etapa i el canvi més significatiu que es produïa en el cicle en
concret en relació amb l’anterior. Així doncs, al voltant d’aquests tres eixos,
vaig entrevistar als mestres tutors des de l’Educació Infantil fins a Cicle
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Superior, fet que em va permetre recollir i registrar una informació de gran valor
i utilitat.

5.2. Les pràctiques
Un cop vaig tenir enllestits els tres instruments va arribar l’hora de posar-los en
pràctica. Durant un període de dues setmanes vaig visitar gairebé diàriament
l’Escola La Popa de Castellcir per tal d’observar un seguit de conferències que
hi havia planificades. Tot i que em vaig trobar amb alguna dificultat que explico
més endavant, aquesta segona estada a l’escola em va permetre recollir i
registrar un volum d’informació suficient per tal de realitzar un anàlisi exhaustiu.
Així doncs, a l’apartat d’Annexos d’aquest treball es troben les transcripcions
fetes tant de les Entrevistes, com de les Observacions d’aula i del Diari de
camp.
Tanmateix, crec que és interessant aprofundir sobre el procés, l’evolució i les
experiències viscudes durant tota la meva estada a l’escola. Quan vaig
començar a plantejar-me l’eix central del meu treball de final de màster
ràpidament vaig enfocar-lo al voltant de l’escola rural. El concepte d’autonomia
és un element del panorama educatiu que penso que està un pèl oblidat i que,
moltes vegades, el significat que se li atribueix no és realment el que li
correspon. D’aquesta manera, em vaig engrescar a trobar una relació que em
permetés desenvolupar un procés d’investigació i anàlisi prou significatiu com
el que crec que plantejo al llarg de les pàgines d’aquest document.
Així doncs, i una vegada elaborada la idea inicial, em vaig posar en contacte
amb en Joan Soler, professor de la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic,
per concretar una tutoria informativa, ja que era conscient que si volia tractar
l’escola rural de Catalunya ell era la persona amb qui havia de parlar.
D’aquesta entrevista va sorgir la possibilitat que em tutoritzés les Pràctiques del
Màster així com el Treball Final, fet que vam acceptar conjuntament de bon
grat. Arran d’aquesta primera visita, i un cop va saber que volia relacionar el
context educatiu de l’escola rural amb l’autonomia dels alumnes, no va dubtar
en recomanar-me que desenvolupés la meva estada a l’escola a Castellcir. Em
va posar en contacte amb la Sibi Vendrell, la directora del centre, i ràpidament
vam programar una primera visita per tal de concretar un pla de treball. Així
doncs, a finals de gener vaig mantenir la primera trobada amb la directora de
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l’escola La Popa, que em va servir per confirmar les expectatives que hi tenia
dipositades. L’escola de Castellcir complia amb escreix el que jo necessitava i
havia planificat observar per tal d’avançar en el desenvolupament del treball.
D’aquesta manera, a principis de febrer vaig fer una estada de dues setmanes
per tal de descobrir i familiaritzar-me amb l’entorn de l’escola rural La Popa.
Durant aquest període, i a través de les recomanacions de la directora del
centre una vegada va saber que la meva observació havia de girar al voltant de
l’autonomia dels alumnes, vaig decidir centrar-me en poder conèixer els
diferents cursos de l’escola, així com els seus respectius tutors, mentre
desenvolupaven sessions on s’hi treballaven un seguit d’estratègies didàctiques
que tenien com a element comú el fet de potenciar l’autonomia dels alumnes.
En aquesta línia, vaig centrar-me en l’observació de les conferències, els
experiments de ciències, les matemàtiques cooperatives de 5è, les sessions de
pla de treball i les de padrins i padrines, mostrant-me receptiu i dispost a ajudar
en tot allò que els calgués. Tota aquesta informació em va servir per
familiaritzar-me tant amb l’escola com amb la seva comunitat educativa, i em va
oferir una visió global del què allà s’hi vivia diàriament.
Un cop passades aquestes primeres setmanes, va ser el moment de decidir
cap on volia enfocar les meves Pràctiques. Vaig veure en les conferències un
element que em permetia observar molt directament el concepte d’autonomia
en tots els cursos de l’escola, a la vegada que es tractava d’una estratègia
didàctica molt encertada i enriquidora. D’aquesta manera, i al llarg del mes
d’abril, vaig dedicar dues setmanes a observar les conferències i a entrevistar
els mestres tutors que les planificaven i les desenvolupaven dins de la seva
programació anual. Aquesta segona estada, i gràcies al fet de disposar d’uns
elements d’observació i registre de la informació més eficients, em va permetre
recollir un enorme volum d’informació molt valuosa que analitzo al llarg del
següent punt.
5.3. Anàlisi de la informació
El següent pas va ser traduir i destriar l’enorme volum d’informació obtingut per
tal de seleccionar aquells elements que mantenien una relació directa amb un
dels objectius d’aquest treball: elaborar un instrument d’avaluació de les
conferències en relació amb l’autonomia que aquestes desenvolupen en els
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alumnes. Per tant, vaig fer una sistematització d’aquesta informació i la vaig
traspassar a una taula que em permetés valorar-ne els aspectes més
significatius en relació al tema central: l’avaluació, que queden recollits al llarg
de les següents pàgines. Tanmateix, els aspectes més rellevants que vaig tenir
en compte per cada una de les tres vies de recollida d’informació van ser els
següents:
L’observació a l’aula: L’actitud i el grau d’intervenció del mestre a la
conferència, així com els mecanismes d’avaluació ja existents per valorar els
processos d’ensenyament aprenentatge desenvolupats pels alumnes a través
de les conferències.

Diari de camp: Reflexions interessants en relació amb diferents estratègies,
comportaments i/o actituds adoptades o situacions generades pel mestre que
beneficien i enriqueixen els processos d’ensenyament aprenentatge dels
alumnes, així com quina importància adopta la variable grau d’implicació de les
famílies en aquests processos amb l’èxit o el fracàs acadèmic de les
conferències.
L’entrevista: les trobades cara a cara: Les capacitats que es consideren
imprescindibles per assolir al llarg del cicle i/o etapa per part de l’alumne en
relació a dos subapartats: la cerca, comprensió i síntesi de la informació i la
capacitat comunicativa. Un altre element a tenir en compte ha estat el canvi
més significatiu que es produeix o s’introdueix en relació al cicle i/o etapa
anterior.

En les taules següents hi apareix la informació més rellevant en relació amb
l’avaluació del procés de construcció i exposició de les conferències, obtinguda
a través dels diferents instruments i organitzada per diferents etapes i cicles:
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5.3.1. Taula 1: Anàlisi corresponent a l’Educació Infantil
AVALUACIÓ
CONFERÈNCIES
Educació
Infantil

Observació

Entrevista

Diari

A part de
l’observació i
valoració de la
capacitat
comunicativa de
l’alumne, així com de
la preparació a casa
de la conferència, la
mestra passa una
fitxa que els alumnes
han d’omplir que
consta del tema de la
conferència, un espai
per escriure-hi el què
han après i un altre
espai per a fer-hi un
dibuix. Aquestes
fitxes tan adaptades
en funció del nivell
cronològic
maduratiu (P3, P4 o
P5) i constitueixen
un element extra
d’avaluació del
procés. La
conferenciant omple
una fitxa
d’autoavaluació per
tal de ser conscients
de quins han sigut
els punts forts i
dèbils de la
conferència i en
quins aspectes
necessita millorar.

Capacitats a assolir al llarg
d’aquesta etapa
Cerca, comprensió i síntesi
de la informació:
1. Saber localitzar les
imatges referents al
tema que s’està
explicant en cada
moment.
2. Ser capaç d’elaborar
una explicació
partint d’una
imatge concreta.
Capacitat comunicativa:
1. Progressar en la
comunicació i
expressió ajustada a
la conferència.
2. Ser capaç de
formular i
respondre
preguntes, pròpies
o alienes, en relació
amb el tema tractat
a la conferència.
3. Vèncer la por i la
timidesa de parlar
en públic.

Si els familiars no
s’impliquen ni ajuden
correctament als
infants a l’hora de
desenvolupar el
procés
d’ensenyament
aprenentatge que va
lligat a les
conferències,
aquestes perden tot
el seu sentit. Quan
són tant petits i han
de dur a terme un
procés
d’ensenyament
aprenentatge tant
complex és
imprescindible que
un adult els ofereixi
ajudes a la Zona de
Desenvolupament
Potencial, per tal que
siguin conscients dels
beneficis tant del
treball realitzat com
del fet de comptar
amb una persona al
costat que verifiqui
els aprenentatges
duts a terme. Així
doncs, cal remarcar
que el treball de les
conferències és molt
interessant i
beneficiós pels
infants, ja que els
ajuda a esdevenir
més autònoms a
l’hora de cercar i
processar informació
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per després exposarla davant dels seus
companys, però
necessiten (i
sobretot en aquesta
etapa) de l’ajuda
d’un adult que
supervisi el procés
de cerca d’informació
i elaboració del guió
de la conferència per
tal d’omplir-lo de
sentit, ja sigui tant
pel propi infant com
per els seus
companys oients.
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5.3.2. Taula 2: Anàlisi corresponent al Cicle Inicial de l’Educació Primària
Cicle Inicial

A part de
l’observació i
valoració de la
capacitat
comunicativa de
l’alumne, així com de
la preparació a casa
de la conferència, un
cop finalitza
l’explicació el docent
obre un torn de
preguntes per tal de
posar en comú els
aprenentatges
realitzats durant la
conferència i
relacionant-la de pas
amb els interessos,
experiències i
motivacions de la
resta de companys
de classe. Aquesta
reflexió conjunta
serveix per observar
fins a quin punt han
quedat clars i
interioritzats els
nous continguts
explicats per la
conferenciant.

Capacitats a assolir al llarg
d’aquesta etapa
Cerca, comprensió i síntesi
de la informació:
Està a les mans dels
familiars oferir els suports
necessaris per tal que el
procés d’ensenyament
aprenentatge doni sentit a
les conferències. És per això
que els pares han de regular
aquest procés oferint ajudes
a la Zona de
Desenvolupament
Potencial.
Capacitat comunicativa:
Importància de la
preparació prèvia amb
algun adult que ajudi a
corregir o millorar els
aspectes més bàsics del
discurs de l’infant.
Quin és el canvi més
significatiu d’aquest cicle
en relació amb l’anterior?
Procurar que els infants
expliquin els aprenentatges
realitzats amb el màxim
grau d’autonomia possible.
Per aconseguir-ho és vital
explicar la conferència en
comptes de llegir-la
directament del suport, és
per això que el procés de
cerca i elaboració de la
informació de la conferència
ha d’haver estat compartit
amb un adult.
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Reafirmo la
importància de
l’ajuda de les famílies
als infants a l’hora de
preparar les
conferències, tan a
nivell de cerca
d’informació com en
quan a la síntesi i a
l’estructuració per a
la seva posterior
exposició. En edats
primerenques, com
és el cas de
l’Educació Infantil i
el Cicle Inicial,
(segons el que he
pogut observar)
existeix una relació
molt directa entre el
grau d’implicació
amb el procés
d’ensenyament
aprenentatge que
suposa la
conferència per a
l’infant i el resultat
d’aquesta un cop és
presentada a l’aula
davant dels seus
companys.
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5.3.3. Taula 3: Anàlisi corresponent al Cicle Mitjà de l’Educació Primària
Cicle Mitjà

El rol del mestre
durant la conferència
és bàsicament
d’espectador, ja que
es fan petites
intervencions que
serveixen per aclarir
conceptes i/o
paraules
complicades però es
cedeix a l’alumne la
responsabilitat de
dinamitzar el grup
classe. Tot i això, un
element que es
recorda amb
freqüència és el fet
de recordar als
conferenciants que
han d’explicar allò
que estan
transmetent i no pas
llegir-ho. Al final de
la conferència fan
una intervenció un
pèl més extensa amb
la intenció de
generar debat sobre
el tema tractat.
Aquest debat guiat
és conduït pel
docent fins a un
seguit de reflexions
per tal de reforçar,
comprovar i
assegurar que els
alumnes han
interioritzat
correctament els
nous conceptes
introduïts per la
conferència.

Capacitats a assolir al llarg
d’aquesta etapa
Cerca, comprensió i síntesi
de la informació:
1.
saber utilitzar
diferents recursos
per tal d’aconseguir
la informació
2.
capacitat de síntesi
que els permeti
elaborar resums i
comprendre allò que
estan buscant
(principi de
construcció de nou
coneixement).
3.
comprendre la
informació que
busquen i comprovar
que s’adapta a les
seves necessitats i
possibilitats.
La família té un paper vital
per tal de garantir que
aquestes capacitats es
treballin i es desenvolupin
correctament.
Capacitat comunicativa:
1. Ús d’un to de veu
ajustat a allò que
estan explicant
(evitar la
monotonia).
2. Control de tics,
nervis, etc. que
puguin dificultar el
correcte
desenvolupament de
la comunicació.
3. Elaboració d’un
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Les mestres
d’educació especial
m’han comentat que
durant aquest segon
període
S de
pràctiques no podré
observar cap
conferència de Cicle
Mitjà, ja que no en
tenenCcap de
programada. Aquest
fet m’ha demostrat
que a l’hora
d’investigar, tot i
tenir molt clar el
que vols veure i per
què t’ha de servir,
estàs exposat a un
immens
C nombre de
factors que poden
dificultar (i, en
aquest cas, arribar a
impedir) la teva
tasca.
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suport (mural o PPT)
per a la conferència
que faciliti el
desenvolupament
d’aquesta.
Quin és el canvi més
significatiu d’aquest cicle en
relació amb l’anterior?
La introducció de guions i
resums que obliguen als
alumnes a comprendre
correctament la informació
recercada per tal
d’organitzar aquest
coneixement i facilitar la
seva posterior explicació.
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5.3.4. Taula 4: Anàlisi corresponent al Cicle Superior de l’Educació
Primària
Cicle Superior

Els oients han de
prendre apunts (a
través de l’ús
d’estratègies de
recollida
d’informació ja
explicades pel
docent: ús de
símbols,
abreviatures, etc.).
Aquets apunts els
han de passar a net
al llarg del cap de
setmana i entregarlos el proper dilluns.
Un cop finalitzada la
conferència els
alumnes avaluen la
capacitat
comunicativa i el
grau de preparació
de la conferència del
conferenciant, i
aquest s’autoavalua
a través d’uns ítems
similars. Aquesta
informació, així com
preguntes orals que
el mestre qüestiona
quan s’està duent a
terme un
aprenentatge
relacionat amb la
conferència, ajuden
a fer de l’avaluació
un procés sumatiu
que valora el procés i
no únicament el
resultat final.
El context de l’escola
rural (pocs alumnes

Capacitats a assolir al llarg
d’aquesta etapa
Cerca, comprensió i síntesi
de la informació:
Autonomia per trobar el
que necessitem: esdevenir
conscients que no ho sabem
tot però si que sabem què
hem de fer per anar a
buscar i trobar allò que
necessitem.
Capacitat comunicativa:
Ser capaços de transmetre
idees elaborades de la
informació cercada amb
vocabulari específic.
Quin és el canvi més
significatiu d’aquest cicle
en relació amb l’anterior?
El tutor de Cicle Superior
estructura els processos
d’ensenyament
aprenentatge des d’una
perspectiva integral:
presenta un tema en
concret i l’aborda des de
tots els fronts (és a dir, des
del màxim de situacions i
des del màxim de matèries)
possibles. Els aprenentatges
de les conferències es
desenvolupen al voltant de
tres eixos principals:
Saber buscar  Pel que fa a
la cerca d’informació, i
depenent de les capacitats
del propi alumne, és el
docent el que passa els
documents i les fonts
bibliogràfiques que s’han de
consultar. Això és degut a la
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Quan ens trobem
amb infants que
presenten dificultats
molt visibles en el
seu procés
d’aprenentatge es fa
evident fins a quin
punt poden
condicionar l’èxit o el
fracàs dels seus
processos
d’ensenyament
aprenentatge (en
aquest cas de les
conferències) les
condicions de
l’entorn on sol
desenvolupar-los.
M’agradaria destacar
la seguretat que li va
aportar a un alumne
de Cicle Superior de
l’escola La Popa de
Castellcir el “simple”
(o no tan simple) fet
que, durant
l’exposició de la seva
conferència, es
trobés a l’aula la
mestra de suport que
l’havia ajudat a
preparar-la. De
vegades, allò que
pretenem explicar a
través de
justificacions
teòriques complexes
té una explicació
més senzilla, com en
aquest cas comptar
amb la presència i el
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a l’aula) possibilita
en gran mesura
aquesta
metodologia.
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dificultat de trobar
informació ajustada a l’edat
dels infants.
Saber estructurar  El
docent ensenya estratègies
de síntesi de la informació
que ajudin als alumnes a
gestionar correctament
l’enorme volum
d’informació de la qual
poden disposar 
funcionalitat dels
aprenentatges.
Saber transmetre  A nivell
comunicatiu oral posa una
gran atenció en la
lectoescriptura
comprensiva: intenta que
els alumnes aprenguin a
parlar clar i a posar-se al lloc
de l’altre sabent explicar el
contingut de diferents
maneres.
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suport presencial
d’una cara amigable
i de confiança que
t’atorgui la serenor i
la tranquil·litat que
necessites, en aquest
cas, a l’hora de
parlar en públic
sobre un tema ben
treballat.
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6. L’instrument d’avaluació
Una vegada recollida i sintetitzada la informació necessària em disposo a
donar-li la utilitat que m’ha portat a desenvolupar tot aquest procés d’estudi de
camp: l’elaboració i justificació d’un instrument d’avaluació de les conferències.
Aquest instrument el desenvoluparé a l’etapa de Cicle Superior i intentarà
avaluar el grau progressiu d’autonomia adquirit per els alumnes mitjançant els
processos d’ensenyament aprenentatge que es desprenen del procés de
construcció de les conferències, així com les habilitats comunicatives i de cerca
i tractament de la informació que hi mantenen relació.
Aquest instrument, centrat en la realitat que he observat a l’escola La Popa de
Castellcir, pretén ser un recurs que ajudi als docents del centre a avaluar les
conferències des d’una òptica global, entenent-les com un procés, i dissenyant
un itinerari d’avaluació que s’iniciï amb l’elaboració compartida dels criteris
sobre la tasca que s’ha de desenvolupar, continuant amb la realització
d’aquesta i finalitzant amb la consideració crítica d’aquesta realització. Aquesta
darrera etapa no només ha de ser entesa com el punt final de l’avaluació
d’aquest procés, sinó també com el punt de partida per a la realització del
següent, per tal que l’avaluació no només serveixi per conèixer els resultats de
l’aprenentatge, sinó que també afavoreixi l’autoregulació autònoma dels
alumnes en relació amb les pròpies dificultats i errors.
Tanmateix, i per fer efectiu el compromís de l’infant i de la família en el procés
de construcció de les conferències, és molt important compartir i consensuar
els criteris que s’aplicaran en l’avaluació dels aprenentatges per tal de
supervisar i garantir l’evolució de l’alumne. És per això que, d’acord amb el
Departament d’Ensenyament de Catalunya (DECRET 142, 2007:21814) “cal
abandonar la visió de l’avaluació exclusivament sancionadora dels resultats de
l’alumnat per part del professorat, i passar a concebre-la fonamentalment com
a activitat comunicativa que regula i autoregula els processos d’aprenentatge”.
Així doncs, s’ha de potenciar el desenvolupament i l’assoliment de l’autonomia
de l’aprenentatge, preveient d’aquesta manera els dispositius i/o instruments
d’avaluació com una activitat conjunta i interactiva amb l’alumnat.
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6.1. Elements que s’avaluen
Per encetar aquest subapartat em disposo a descriure i analitzar els elements
que considero oportuns utilitzar per tal d’avaluar el procés de construcció de les
conferències dels alumnes de Cicle Superior. D’aquesta manera, aquest punt
del treball pretén esdevenir la justificació teòrica de l’instrument d’avaluació,
així com explicar-ne el seu funcionament per tal de ser utilitzat.
Abans d’iniciar la justificació i anàlisi descriptiu de l’instrument, m’agradaria
definir el concepte de criteris d’avaluació. Així doncs, aquests expressen el
tipus i grau d’aprenentatge que s’espera que obtingui l’alumnat en cada àrea i
per cada cicle, d’acord amb els objectius i continguts plantejats, i serveixen de
referència per valorar el progressiu grau d’adquisició de les distintes
competències. Han de servir també perquè l’alumne tingui l’oportunitat de
demostrar que ha assolit els objectius plantejats, a partir de la proposta de
situacions o problemes amb relació als quals, per donar-hi resposta, hagi
d’aplicar els coneixements apresos.
Un cop fet això, presentaré els tres eixos principals dels aprenentatges de les
conferències i, en conseqüència, els tres moments o situacions on es
vertebrarà l’itinerari d’avaluació d’aquest procés de construcció:

6.1.1.Procés de cerca, estructuració, síntesi, i reconstrucció de la
informació
En aquest moment es pretén que l’alumne sigui capaç d’aplicar tot tipus
d'estratègies per comprendre el sentit global i la informació específica de textos
escrits de tipologia diversa i en diferents formats, així com saber elaborar
síntesis també en diferents formats (esquemes, mapes conceptuals, etc.). La
lectura i l’escriptura d’informacions presentades en diferents llengües i formats,
fet facilitat amb l’ús de les TIC, aporta una nova dimensió als processos de
tractament de la informació, la diversitat de punts de vista i la manera de
presentar les informacions facilita la flexibilitat mental necessària per a un
aprenentatge crític.
És durant el desenvolupament de les tasques que mantenen relació amb el
saber buscar i el saber estructurar que s’avaluaran el seguit de capacitats que
estan relacionades amb l’accés a la informació, la seva comprensió i la
posterior transformació d’aquesta en coneixement, per tal de d’integrar-la en els
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seus esquemes previs de coneixement, i donar-li la utilitat significativa que és el
motiu que els ha dut a buscar-la. Així doncs, podem desgranar les següents
capacitats, vinculades amb les competències que es refereixen al tractament
de la informació i la competència digital i a la d’autonomia i iniciativa personal:
1. Tot i no ser pròpiament una capacitat, s’ha de tenir en compte que
l’alumne sigui capaç de desenvolupar una autoavaluació que el situï en
el tema triat, el permeti decidir què en sap i l’encamini en direcció a allò
que en vol saber mitjançant el procés d’investigació que durà a terme.
2. Ser capaç de cercar un volum suficient d’informació, a través de diverses
fonts, que permeti a l’alumne aproximar-se teòricament al concepte que
pretén desenvolupar, fent ús (si cal) d’eines de sintetització i
estructuració de la informació (esquemes, mapes conceptuals, etc.).
3. Sintentizar i organitzar la informació en funció dels criteris de selecció
que l’alumne consideri importants, que responguin a les necessitats
d’obtenció

d’informació

concreta

que

permetin

avançar

en

la

investigació.  Aquesta informació ha de quedar recollida en un guió,
que cal que compleixi les següents condicions:
 Ha de incloure, de forma clara, les idees principals de l’exposició.
 Ha d’oferir una estructura molt visual amb les idees organitzades i
jerarquitzades per tal de poder-hi accedir ràpidament.
 Ha de ser obert, és a dir, ha de permetre incloure-hi noves idees.
4. Ser capaç d’utilitzar la informació obtinguda a través del procés de
síntesi i estructuració, per tal de construir coneixement enfocat a la
redacció d’un dossier d’aprofundiment centrat en les inquietuds
d’investigació que van portar a l’alumne a triar una temàtica
determinada.
6.1.2. Procés de preparació i exposició del coneixement generat
La competència comunicativa oral facilita, a través dels intercanvis i la
interacció amb els altres, elaborar i expressar idees, opinions i sentiments, és a
dir, la construcció del propi pensament. Cal considerar-la en totes les seves
dimensions, la de la interacció, la de l’escolta i la producció, i la de la mediació,
en gran grup o grups més petits, atenent tant els aspectes verbals com els no
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verbals i la possibilitat d’emprar diferents mitjans o les tecnologies de la
informació i la comunicació. A més, l’ús reflexiu de la parla és l’eina més eficaç
per al pilotatge dels aprenentatges. D’acord amb el Departament d’Educació de
Catalunya (DECRET 142, 2007:21822), l’alumnat “ha d’assumir el paper
d’interlocutor atent i cooperatiu en situacions de comunicació, fet que l’ajudarà
a intervenir de forma competent en el seu entorn i a desenvolupar-se amb
expressivitat i fluïdesa en una societat democràtica i participativa”.
Així doncs, i durant el desenvolupament d’aquestes tasques, es pretén que
l’alumne esdevingui capaç de produir un text oral, com és la conferència, amb
la preparació prèvia que li permeti exposar el coneixement de manera
ordenada i comprensible, essent capaç d’adaptar l’entonació, el to de veu i el
gest a la situació comunicativa que es genera a l’aula. Aquesta exposició ha de
desenvolupar les idees recollides al guió mitjançant la utilització d’un suport, la
presentació PowerPoint mitjançant un projector. D’aquesta manera, es pretén
que l’alumne esdevingui competent en les següents capacitats, molt lligades a
la competència comunicativa:
1. Ser capaç de transformar els enunciats del guió i la informació del
dossier en coneixement per a compartir amb els seus companys.
2. Elaborar un suport que faciliti el desenvolupament de la conferència: ús
d’esquemes, mapes conceptuals, paraules clau, etc.
3. Adequar el discurs (entonació, to de veu i gest) a les necessitats
comprensives dels seus companys.
4. Transmetre la informació sense llegir en excés, explicant-la de forma
ordenada i coherent.
5. Adonar-se de la importància de connectar el grau de coneixement propi
del tema amb el dels seus companys, per tal de poder establir-hi un
vincle que permeti compartir aquest coneixement.

6.1.3. Autoregulació del procés de construcció de la conferència
El desenvolupament del procés de construcció d’una conferència potencia i
requereix d’una progressiva autonomia en l’aprenentatge per part de l’alumne:
reflexió sobre el procés, l’organització i planificació del treball, acceptació de
l’error, autocorrecció i autoavaluació de tot el conjunt. És per això que vaig
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creure convenient centrar-me en aquesta estratègia d’aprenentatge, ja que la
totalitat de decisions que ha de prendre l’alumne mentre elabora la seva pròpia
investigació per tal de presentar-la davant dels seus companys, requereixen del
seu propi pensament i sentit crític a l’hora d’escollir la direcció cap on vol
avançar. El fet de centrar-me en el Cicle Superior respon al major grau de
maduració (tant emocional com cognitiva) que permet a l’alumne incidir sobre
un nombre major de disjuntives que se li presenten. Així doncs, aquest procés
d’avaluació de l’autoregulació de l’alumne és imprescindible que es dugui a
terme a llarg dels dos processos anteriors de forma continuada per tal que es
pugui valorar l’evolució de l’infant. D’aquesta manera, les capacitats que es
pretenen desenvolupar en l’alumne són les següents:
1. Ser capaç d’imaginar, emprendre i desenvolupar un projecte a través de
l’establiment d’un punt de partida, una finalitat i una planificació per tal
d’assolir-la.
2. Esdevenir capaç de transformar la informació recollida i estructurada en
coneixement funcional per tal de donar resposta als reptes que se li
plantegen al llarg del procés de construcció de la conferència, utilitzantla amb iniciativa.
3. Interpretar la realitat de manera crítica per tal de ser capaç de valorar, i
si cal millorar, els propis encerts i/o errors comesos al llarg de tot el
procés.

6.2. Ús i funcionament de l’instrument d’avaluació elaborat
Abans d’entrar directament a explicar el funcionament de l’instrument és
important remarcar que durant el procés de construcció de la conferència hi
haurà d’haver un mínim de 4 tutories on docent i alumne hauran de compartir
l’estat i l’evolució d’aquest projecte. Així doncs, aquestes tutories han de situarse en quatre moments concrets i estratègics del procés: moment inicial, durant
la recerca d’informació, just abans de l’exposició i una vegada duta a terme.
D’aquesta manera, les tutories han de garantir a l’alumne un seguiment que
l’ajudi a enfocar correctament el seu procés d’investigació, així com el fet de
poder compartir possibles dubtes o interessos relacionats amb el tema. Pel
docent, aquestes trobades han de servir per orientar a l’alumne durant el
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procés i disposar de la informació necessària referent a l’evolució que aquest
experimenta, per tal de poder dur a terme una avaluació formadora i formativa
que permeti, d’una banda, regular els errors i les dificultats dels infants i, de
l’altra, fomentar la seva autoregulació autònoma.
Una vegada plantejada aquesta necessitat de reunió, diàleg actiu i intercanvi
entre mestre – alumne durant el procés de construcció, passaré a descriure i
analitzar el funcionament de l’instrument. Aquest, que s’estructura al voltant de
dos grans blocs, pretén avaluar el grau d’autonomia de l’alumne en relació amb
el procés de cerca, estructuració, síntesi i reconstrucció del coneixement; així
com la capacitat comunicativa de l’alumne durant la preparació i exposició de la
seva investigació per mitjà de la conferència.

La part superior de l’instrument recull la informació bàsica i imprescindible per
tal de aquest adquireixi un caràcter individualitzat: el nom de l’infant, el curs que
està desenvolupant, el tema que aborda la seva conferència i la data
d’exposició. Just després ens trobem amb un apartat destinat a registrar si
l’alumne ha complert amb els terminis d’entrega establerts en referència a
l’entrega del guió, la del dossier i la de l’exposició. El compliment d’aquests
terminis, tot i no ser un element determinant, ens aporta informació del grau
d’implicació i motivació de l’alumne al voltant del procés de recerca.
Després d’aquesta primera part poc significativa, entrem a l’avaluació del
primer dels dos grans blocs d’aquest instrument:
 Bloc 1: Avaluació del procés de cerca, estructuració, síntesi i
reconstrucció del coneixement en funció del grau d’autonomia de
l’alumne.
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Aquest procés avaluador, que es durà a terme durant les tres primeres tutories
concretades amb l’infant, relaciona molt directament el grau d’autonomia de
l’alumne en funció del procés d’investigació que està duent a terme. Això es
pretén aconseguir mitjançant l’elaboració de 6 ítems que recullen l’avaluació de
les principals capacitats que ha de mostrar i desenvolupar l’alumne en relació
amb aquest procés. Cadascun d’aquests indicadors conté 6 possibles
respostes, ordenades numèricament en una escala de gradació de menor a
major grau d’autonomia en relació amb cadascuna de les capacitats més
rellevants a tenir en compte. Així doncs, el docent tindrà la responsabilitat de
valorar amb un número de l’1 al 6 (que respon a un grau d’autonomia
determinat) les capacitats i habilitats mostrades i desenvolupades per l’alumne
en relació a les diferents tasques realitzades, agrupades i recollides mitjançant
els sis ítems avaluables. Una vegada valorats, s’ha de calcular la mitjana
ponderada de tots 6 i registrar-la a l’apartat destinat a aquesta funció. Tot i que
sempre es tindran en compte les capacitats de l’alumne, podem dir que si la
mitjana obtinguda es situa entre el 3.5 i el 4 (o és superior) el resultat global
d’aquest primer bloc es pot considerarà superat.
Tanmateix, els indicadors que componen l’avaluació del Bloc 1 (tant les
capacitats com l’escala de gradació de l’autonomia) poden resultar una mica
abstractes si es desconeix la metodologia de planificació de les conferències,
així com els elements més importants a l’hora d’avaluar-les. És per això que en
el punt anterior d’aquest treball hi ha una justificació teòrica d’aquest
instrument, on s’hi descriuen les diferents capacitats a avaluar al llarg de tot el
procés. Així doncs, per avaluar correctament el procés de construcció de les
conferències, és imprescindible conèixer perfectament l’instrument que s’està
utilitzant, per tal de tenir una idea clara i global de les capacitats i el grau
d’autonomia que s’espera dels infants i se’ls hi pretén valorar.
Una vegada avaluats els sis ítems en relació amb el grau d’autonomia de
l’alumne és imprescindible enumerar-ne els possibles “Aspectes de millora” que
han d’ajudar a l’alumne a la seva correcta i progressiva evolució, per tal de no
caure en l’error d’entendre l’avaluació únicament com un element sancionador
o premiador en funció de la nota obtinguda en la mitjana ponderada. Així
doncs, aquests possibles elements de millora han de traduir-se en
“Recomanacions per a millorar”, registrar-se a l’apartat corresponent i ser
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consensuats i compartits amb l’alumne, per tal que aquest sigui conscient de
quins han sigut els seus errors i, el què és més importants, què ha de fer per
millorar-los.
 Bloc 2: Avaluació de la competència comunicativa.

Aquest segon bloc pretén avaluar la competència comunicativa de l’alumne
durant la preparació i l’exposició a l’aula de la conferència, i es durà a terme
durant la tercera i la quarta tutoria amb l’alumne, així com també durant el propi
desenvolupament expositiu de la conferència. El funcionament d’aquest procés
d’avaluació és similar al del primer bloc: 6 indicadors i 6 possibles respostes
per cada un. Tot i això, l’escala de gradació varia i no pretén avaluar els
indicadors en funció de l’autonomia dels alumnes, sinó en funció del grau de
desenvolupament i assoliment de cadascuna de les capacitats valorades;
recollides també en la justificació teòrica de l’instrument situada al punt anterior
del treball. Així doncs, aquest segon bloc d’avaluació pretén valorar la capacitat
de l’alumne per compartir el coneixement generat a través de l’exposició a
l’aula davant dels seus companys amb l’ajuda d’un suport.
D’aquesta manera, el sistema de puntuació segueix la mateixa estructura que
la del primer bloc. A través de les observacions dutes a terme durant les dues
últimes tutories i durant l’exposició de la conferència, el docent haurà de
puntuar, de l’1 al 6 i mitjançant l’escala de gradació corresponent, el grau de
desenvolupament i assoliment de les capacitats recollides a través dels 6
indicadors. Una vegada avaluats, s’haurà de calcular la mitjana ponderada, la
qual si es situa entre el 3,5 i 4 podrem dir que aquest bloc ha estat superat
satisfactòriament per part de l’alumne. Els aspectes de millora, i les
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recomanacions per a millorar que se’n desprenen, seguiran la mateixa
estructura i funcionament que les descrites en el punt anterior.
Així doncs, una vegada finalitzada l’avaluació total dels dos blocs disposarem
d’uns resultats que ens informaran del grau d’autonomia en relació amb el
procés de cerca, estructuració, síntesi i reconstrucció de la informació, així com
el grau de desenvolupament de la capacitat comunicativa de l’infant.
Tanmateix, aquests resultats també ens oferiran una informació individualitzada
de quins aspectes que conformen els dos blocs presenten majors dificultats a
l’alumne. Aquesta informació és molt valuosa per tal d’oferir ajudes
personalitzades i adequades a les necessitats educatives pròpies de cada
infant.
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6.3. Plantilla de l’instrument d’avaluació
NOM:

CURS:

Terminis d’entrega complerts

Guió

TEMA:
Sí

No

DATA D’EXPOSICIÓ:

Dossier

Sí

No

Exposició

Sí

No

BLOC 1: AVALUACIÓ DEL PROCÉS DE CERCA, ESTRUCTURACIÓ, SÍNTESI I RECONSTRUCCIÓ DEL CONEIXEMENT EN FUNCIÓ DEL GRAU D’AUTONOMIA DE L’ALUMNE
1: És incapaç de fer-ho sol i no mostra 2: Mostra interès, iniciativa i motivació però
3: Necessita el suport permanent d’un adult per
iniciativa ni motivació.
no sap resoldre-ho sol.
assegurar totes les decisions preses.
Escala de gradació
4: Planifica, aborda i resol
5: Planifica, aborda i resol autònomament i
6: Planifica, aborda i resol autònomament i amb
autònomament i amb iniciativa els
amb iniciativa els reptes que apareixen de
iniciativa els reptes que apareixen de forma molt
reptes que apareixen irregularment.
forma satisfactòria.
satisfactòria.
1
2
3
4
5
6
Aspectes a millorar
1. L’alumne és capaç de cercar informació rellevant del tema.
2. L’alumne és capaç de sintetitzar, estructurar i relacionar informació
provinent de diferents fonts bibliogràfiques
3. L’alumne és capaç de prioritzar, del volum total d’informació, aquella
que s’ajusta a les necessitats de la seva investigació.
4. L’alumne és capaç d’enumerar amb coherència els punts més rellevants
de la seva conferència, mitjançant l’elaboració d’un guió.
5. L’alumne és capaç de recollir la informació més significativa del tema
abordat mitjançant l’elaboració d’un dossier.
6. L’alumne mostra interès per descobrir nova informació a través del
procés de recerca i no construeix la conferència únicament amb
els seus coneixements previs.
Recomanacions per a millorar:
RESULTATS AVALUACIÓ BLOC 1
(mitjana ponderada dels 6 ítems)
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BLOC 2: AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA DE L’ALUMNE
1: Gens
2: Poc
3: Irregularment
Escala de gradació
4: Satisfactòriament
5: Molt satisfactòriament
6: Totalment
1
2
3
4
5
6
Aspectes a millorar
1. L’alumne és conscient del propi grau de coneixement del tema tractat
(recollit al guió i al dossier) per tal d’adaptar-lo al dels seus companys i
garantir-ne la correcta compartició.
2. El suport creat per l’alumne facilita el desenvolupament de la
conferència: frases clares i entenedores, paraules clau, esquemes, etc.
3. L’alumne exposa les idees ordenadament i amb coherència, essent
capaç de relacionar-les.
4. L’alumne explica la seva conferència sense la necessitat de llegir-la en
excés del suport.
5. El ritme, el to de veu i el gest s’adapten a les necessitats comprensives
dels seus companys, facilitant la compartició del coneixement.
6. L’alumne és capaç d’oferir respostes correctes i coherents a les
preguntes formulades pels seus companys.
Recomanacions per a millorar:
RESULTATS AVALUACIÓ BLOC 2
(mitjana ponderada dels 6 ítems)
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7. Conclusions
Una cop arribats fins aquí és el moment de recuperar els objectius del treball i
valorar-ne el grau d’assoliment.
En relació amb el primer objectiu (Planificar i desenvolupar un treball de camp
[...]) val a dir que per tal de complir-lo m’he trobat amb la necessitat de
conceptualitzar una sèrie d’elements. Així doncs, crec que és important
destacar el marc teòric construït per tal de donar un sentit global a la totalitat
del treball, a la vegada que m’ha servit de guia per avançar al llarg del procés
d’investigació.
D’aquesta manera, abans de centrar-me en el concepte d’autonomia he trobat
encertat recuperar el sentit del concepte treball de camp, entès com el conjunt
d’accions encaminades a obtenir, de manera directa, dades de les fonts
primàries d’informació. Aquestes fonts primàries d’informació, enteses com la
comunitat educativa de l’escola de Castellcir, considero que han enriquit el
procés d’investigació dut a terme, a la vegada que han contribuït a donar al
treball una vessant més propera i ajustada a la realitat educativa que pretenia
abastar.
En aquesta línia, a l’hora d’encarar l’anàlisi de l’autonomia dels alumnes com
un factor determinant en els processos d’ensenyament aprenentatge, també
m’he trobat amb la necessitat de fixar uns pilars bàsics que emmarquessin el
concepte i em capacitessin per abordar-lo, per tal d’extreure’n aquells elements
rellevants que han acabat constituint l’eix central del treball. Quan potenciem
l’autonomia a l’escola estem possibilitant que cada alumne adquireixi les
habilitats cognitives i instrumentals que els permetin realitzar el major nombre
d’accions sense dependre d’altres persones, a la vegada que fomentem en els
alumnes una forma pròpia de pensar, decidir i actuar. Així doncs, per tal
d’entendre

l’autonomia

com

un

element

enriquidor

dels

processos

d’ensenyament aprenentatge dels nostres alumes és molt important entendre
que, el fet de desenvolupar-la, generarà en ells ritmes propis d’aprenentatge i
independència en el treball, fent més evidents i explícites les necessitats
educatives pròpies de cada alumne. Lluny d’entendre-ho com un handicap, cal
aprofitar aquesta situació generada a l’aula per esdevenir capaços d’oferir
respostes

educatives a aquestes

necessitats tant
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d’estratègies didàctiques i metodològiques que apostin fermament per l’atenció
a la diversitat de la totalitat de l’alumnat.
D’aquesta manera, i tal com queda reflectit al llarg del punt 5 del treball, aquest
primer objectiu ha estat assolit. Tanmateix m’agradaria destacar que, durant la
meva segona estada a l’escola destinada a l’observació de les conferències a
través dels instruments de registre de la informació elaborats, em vaig trobar
amb certs imprevistos que em van impossibilitar mantenir la planificació que jo
havia dut a terme en un primer moment. Tot i això, van ser aquests imprevistos
els que van condicionar certes decisions preses en relació amb les
observacions del treball de camp, que em van encaminar a repensar la
planificació inicial i a la cerca i aplicació de noves formules. Aquestes
alternatives que pretenien compensar la situació amb la que em vaig trobar,
finalment les valoro molt positivament perquè em van ajudar a recollir i registrar
més informació d’una forma més àmplia i diversa a través de l’elaboració d’un
tercer instrument, tal i com es pot veure a l’apartat 5.1.
Fent referència al segon objectiu (Determinar una estratègia didàctica [...]), i
una vegada he disposat de la informació extreta del treball de camp així com la
recopilada a través de l’anàlisi de la documentació del centre i dels currículums
d’Educació Infantil i Primària, he de reconèixer que la tria de l’estratègia
didàctica “Les conferències” ha estat una decisió més aviat senzilla. Del conjunt
d’estratègies que vaig observar durant la primera estada a l’escola, era la que
m’oferia la possibilitat de fer un seguiment de manera més individualitzada de
les situacions on l’alumne havia de mostrar les seves habilitats cognitives i
instrumentals per resoldre autònomament els reptes que se li presentaven,
sense que ningú hagués de verificar constantment la totalitat de les decisions
que anava prenent. A aquest fet se li havia de sumar la necessitat de valorar la
totalitat del procés de construcció de la conferència per evitar basar l’avaluació
únicament en el resultat final, entès com l’exposició feta per l’alumne als seus
companys de classe. Per fer-ho, tal com explico en el punt 5.4 d’aquest treball,
havia enfocar l’avaluació des d’una vessant formadora i formativa, i la
seqüenciació de les conferències en diferents tutories entre docent i alumne
possibilitaven la valoració del progrés i l’evolució del projecte en moments
temporals clarament diferenciats que permetien, a la vegada, oferir feedbacks
ajustats a les necessitats pròpies de cada infant.
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La consecució de l’objectiu 2 pel que fa a la descripció de les característiques
de les principals estratègies observades d’atenció a la diversitat que mantenen
relació amb l’autonomia dels alumnes descrites al punt 3; l’aprofundiment en
les conferències desenvolupades a l’escola de Castellcir desenvolupat al punt 4
i l’anàlisi de la informació extreta del treball de camp que queda recollida al
punt 5, m’ha servit de base per iniciar les tasques vinculades a l’objectiu 3.
En aquesta línia, l’objectiu 3 (Elaborar un instrument d’avaluació [...]) m’ha
servit per constatar allò que ja havia descobert al llarg de la diplomatura de
magisteri: l’avaluació és l’element més complicat d’elaborar per tal que s’ajusti
a les necessitats dels alumnes i els orienti durant el seus processos
d’ensenyament aprenentatge tenint en compte les capacitats individuals. La
complexitat de dissenyar un instrument d’avaluació recau en la necessitat
d’oblidar la vessant sancionadora tradicional a la que solen estar vinculats, per
tal de fer un salt qualitatiu i dotar-lo de funcionalitat. En aquet cas, aquesta
funcionalitat es mesura amb la capacitat de guiar i orientar a l’alumne al llarg
del procés de construcció de la conferència. L’instrument dissenyat, tal i com
s’explica al llarg del punt 6 del treball, serveix per valorar l’autonomia dels
infants durant el procés de cerca, síntesi, estructuració i reconstrucció de la
informació mitjançant l’adquisició d’una capacitat autoreguladora en relació
amb les pròpies decisions preses, així com amb les dificultats, els errors i els
encerts que cometen.
Val a dir que l’instrument elaborat no ha estat validat, ja que la possibilitat per
coordinar el meu propi calendari i la programació de l’escola La Popa a final de
curs ha estat del tot impossible. Tot i no haver estar portat a la pràctica, una
primera versió d’aquest instrument va ser contrastada amb la directora del
centre, fet que va permetre obtenir una sèrie de recomanacions que van acabar
traduint-se en millores substancials en el disseny de l’instrument en qüestió;
permetent centrar l’avaluació d’aquelles competències realment indispensables
a tenir en compte quan estem valorant les conferències en funció del grau
d’autonomia.
Per concloure aquest apartat només dir que els objectius marcats no han estat
fixes i inamovibles, sinó tot el contrari, han servit per anar traçant un recorregut,
en format de Pla de treball, que ha evolucionat amb el pas dels mesos gràcies
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a la feina feta, als descobriments i als aprenentatges realitzats, fins a acabar
desembocant en la versió definitiva d’aquest Treball de Final de Màster.
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8. Reflexions finals
L'educació (del llatí educare, "guiar", i educere, "extreure") inclou el procés
d'ensenyament i aprenentatge d'una persona. L'educació, en el sentit més
ampli, és qualsevol acte o l'experiència que té un efecte formatiu en la ment, el
caràcter o la capacitat física d'un individu. En un sentit tècnic l'educació és el
procés pel qual la societat transmet, de manera deliberada, els seus
coneixements acumulats, aptituds i valors d'una generació a una altra.
L’educació és també un bé comú i un dret humà fonamental del quan ningú pot
estar-ne exclòs, perquè és gràcies a ella que és possible el desenvolupament
de les persones i de les societats. El ple exercici d’aquest dret exigeix que
l’educació sigui de qualitat, promovent al màxim el desenvolupament de les
múltiples potencialitats de cada persona, és a dir, el dret a l’educació és el dret
a aprendre al llarg de la vida. Concebre l’educació des d’aquesta perspectiva,
és a dir, concebent-la com un dret i no com un mer servei o mercaderia, implica
que l’Estat té l’obligació de respectar, garantir, protegir i promoure aquest dret
perquè la seva violació vulnera l’exercici d’altres drets humans.
Malauradament, i al llarg de la història, l’educació no ha estat garantida com a
dret per a la totalitat de la població, i no va ser fins a la revolució industrial que
aquesta va adquirir un caràcter mínimament universal. Aquest avenç, però, va
estar condicionat per la necessitat de formar als futurs treballadors per tal
d’augmentar la seva productivitat. Ràpidament, però, van adonar-se que els era
impossible abandonar el seu estatus de desigualtat envers els seus patrons
sense augmentar el seu nivell cultural, i l’educació va esdevenir l’eina de batalla
per excel·lència de totes revolucions. Actualment, tot i ser un dret universal i un
servei públic per a tothom al nostre país, l’escola encara no ha sigut capaç de
desempallegar-se del llast que tendeix a reproduir l’ordre simbòlic dominant i
que ajuda a mantenir ben vives les desigualtats dins la nostra societat.
Darrerament hi ha hagut una espècie de “renaixement” del pensament
conservador, emparat per un discurs generat, segons ells mateixos asseguren,
gràcies al gran avenç de la genètica en biologia. Aquest nou corrent, similar a
un nou innatisme que creu que les capacitats vénen determinades pels codis
genètics que cadascú té com a punt de partida, no és una forma filosòfica de
concebre la naturalesa humana i les relacions, sinó una pura excusa per
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justificar la falta d’inversions en les polítiques compensatòries dedicades als
més dèbils. Si la gent és com és, perquè invertir-hi més? Si nosaltres, com a
dirigents de la pàtria i l’economia mundial, som a dalt de tot de la piràmide i
eduquem els nostres fills per tal que, en un futur, ens agafin el relleu i segueixin
gaudint dels nostres privilegis, què millor que justificar “teòricament” que els
més desemparats i els que es troben a les parts inferiors de la piràmide s’hi
troben perquè algú (vés a saber si Déu) els ha programat així? Els partidaris
d’aquest nou corrent saben molt bé que és a través de l’educació que es pot
transformar la societat, però saben també que l’educació és un element clau
per mantenir inamovibles aquestes desigualtats. Desgraciadament tenen la lliçó
ben apresa, i defensaran a capa i espasa la seva posició dominant i
dominadora. Tanmateix, és cert que hi ha hagut evolució, canvis que han
transformat progressivament l’educació, s’han pres decisions encertades i
d’altres de no tant. La Declaració de Salamanca (1994) i el seu Marc d’Acció
per al desenvolupament d’un model amb un plantejament clarament inclusiu
educativament parlant, així com diversos treballs posteriors, molt concretament
el d’Ainscow, Booht i Dyson (2006), són clars exemples de que la proposta real
de canvi educatiu està a l’ordre del dia de moltes personalitats i institucions. I
sembla ser que l’educació inclusiva està cridada a ser un element vital dins
d’aquest procés convuls destinat a sacsejar els fonaments dels sistemes
educatius d’arreu del món.
Des del meu punt de vista, l’atenció a la diversitat és la peça clau per resoldre
el trencaclosques, o si més no, per ajuntar correctament el màxim de peces
possibles (tenint en compte que la inclusió no és qüestió de tot o res, sinó de
grau). El respecte i l’acceptació de les diferències és vital si entenem que
l’escola ha d’ésser inclusiva i ha de tenir com a finalitat proporcionar una
formació comuna a tot l’alumnat i respondre a les seves necessitats. La igualtat
d’oportunitats es basa en gran mesura en aconseguir l’èxit en comptes del
fracàs a les escoles, i això només es pot aconseguir a través de plantejaments
que apostin clarament per l’atenció a la diversitat de tots els seus alumnes, com
és el cas de l’escola que he tingut la sort de visitar. L’acceptació d’aquesta
diversitat, de totes aquelles característiques que fan únics a tots i cadascun
dels alumnes, és un element vital que requereix que siguin tingudes en compte
les diferències individuals sense caure en el parany de la categorització. Aquest
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fet garanteix un elevat grau d’equitat, és a dir, donar a tothom allò que
necessita per tal d’assolir el màxim de les seves capacitats a través d’activitats
individualitzades.
Aquest treball de recerca ha estat el colofó dels estudis del Màster d’Educació
Inclusiva, on s’hi han vist relacionats conceptes tractats al llarg del curs amb
d’altres que desconeixia i que m’han servit per iniciar la meva familiarització
(encara que sigui en un grau molt superficial) amb el món de la recerca
educativa. He de reconèixer que he descobert que quan tens la intenció de
desenvolupar una investigació qualitativa, per petita que sigui, estàs exposat a
l’atzar que només es determinat per la teva interacció amb l’entorn. Al llarg
d’aquest treball no sempre he pogut fer les coses que jo volia, com les volia i,
sobretot, quan les volia. El que dota de significativitat un procés de recerca
qualitativa és, segons el que he pogut descobrir, el grau de dinamisme i
flexibilitat que li permet estar en constant procés d’adaptació a la realitat
fluctuant que pretén analitzar. Només d’aquesta manera en podem extreure
unes conclusions fiables que estiguin fonamentades amb la realitat observada i
que siguin funcionals per tal de complir amb la utilitat per les quals han estat
planificades.
Un cop remarcat això, m’agradaria destacar el valor educatiu de les
conferències com una estratègia didàctica que permet ajustar en gran mesura
els processos d’ensenyament aprenentatge que es desprenen de la seva
construcció a les capacitats, necessitats i motivacions de l’infant. Al tractar-se
d’un treball educatiu transversal, potencia la interconnexió entre diferents
processos d’ensenyament aprenentatge, augmentant-ne així el grau de
significativitat. És imprescindible que el material, la informació i els continguts
siguin coherents i estiguin vinculats als interessos, necessitats i capacitats dels
alumnes, per tal de facilitar que aquests adoptin una actitud favorable envers
els processos d’aprenentatge que se’n desprenen. En definitiva, a través de les
conferències s’intenta posar les condicions perquè els aprenentatges dels
alumnes siguin tan significatius com sigui possible i que s’enriqueixin
progressivament a través de les reestructuracions successives produïdes en el
procés d’ensenyament i aprenentatge, valorant enormement la interconnexió
entre ells i la globalització a l’hora d’afrontar-los. I d’aquesta manera s’avançarà
gradualment cap a un major grau d’autonomia, ja que l’alumne esdevindrà
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conscient de la funcionalitat dels nous aprenentatges i de les estratègies
emprades per tal de generar-los.
Ja per acabar m’agradaria fer una petita reflexió sobre els propis processos
d’ensenyament aprenentatge generats que s’han desprès de l’elaboració
d’aquest treball. Al ser la meva primera interacció amb el món de la recerca
educativa se m’ha presentat la necessitat de documentar-me a través de
diferents lectures que m’han ajudat a generar un marc teòric que m’ha ajudat a
comprendre el concepte de treball de camp, així com els instruments de
recollida i registre de la informació per tal d’observar una realitat concreta i
extreure’n informació rellevant. Aquesta aproximació teòrica m’ha servit per
generar les eines necessàries i desenvolupar les capacitats imprescindibles per
esdevenir capaç de submergir-me en un entorn educatiu determinat, en aquest
cas el de l’escola La Popa de Castellcir, i avançar gradualment cap a
l’assoliment dels objectius plantejats inicialment; i és per aquest motiu que estic
molt satisfet amb la feina realitzada i amb totes aquells aspectes que s’han anat
construint al llarg de tot el procés desenvolupat.
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Annexos
Al llarg dels annexos queda recollit el volum total d’informació obtinguda i
registrada al llarg de l’estada a l’escola La Popa de Castellcir, organitzada
segons la seva font: diari de camp, observació d’aula o entrevista. Aquesta
informació queda registrada als annexos en el mateix format amb el qual va ser
registrada.

10.1. Annex 1: Diari de camp

Dimarts, 1 de febrer del 2011
8:30 – 9:30  Matemàtiques en grups de treball a 5è de Primària:
L’organització de l’aula és per equips de treball, 1 de quatre membres i 3 de tres
membres. S’autogestionen completament, l’única consigna que han de seguir és que per
canviar de fitxa la mestra l’ha de corregir, i perquè la mestra la pugui corregir tots els
integrants de l’equip han de tenir el mateix resultat. Això genera diversitat d’estratègies:
els dos alumnes que més tiren del grup de quatre han decidit adaptar el seu ritme de
treball al dels seus companys, cosa que permet que una vegada han resolt la seva fitxa
es dediquen a ajudar-los; altres grups funcionen de forma més individual i posen en
comú els resultats obtinguts abans de cridar a la mestra perquè els corregeixi la feina. A
l’haver de posar en comú els resultats, tot i que no ho resolguin de forma col·laborativa,
fa imprescindible el diàleg i l’entesa entre els membres del grup que es corregeixen
entre ells les fitxes abans d’avisar a la mestra.
Hi ha una fitxa (taula col·lectiva) per a tots els alumnes penjada a l’aula on s’hi veuen
reflectits els ritmes de treball individual i grupal de tothom. Quan arriben a una línia
vermella (feta per la professora i que marca l’assoliment d’una sèrie de continguts) es fa
una posada en comú a nivell de grup i es solucionen possibles dubtes entre tots i amb
l’ajuda de la docent. Això serveix per comprovar que tots hagin realitzat correctament
els aprenentatges i que no hi hagi ningú que s’hagi quedat despenjat. (Les fitxes que
utilitzen estan publicades per La Clariana: Matemàtiques per a al diversitat, i tenen un
codi que identifica la dificultat de les tasques que formen cada una de les fitxes:
La rodona respon a una fitxa senzilla d’introducció del contingut, el triangle de
desenvolupament i el quadrat d’aprofundiment. Existeixen, també, uns pals que es
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situen a sota o a damunt de les tres figures geomètriques que n’augmenten al dificultat.
Els aprenentatges bàsics que han d’assolir la totalitat dels alumnes són els que es
desprenen de les fitxes de les tres formes geomètriques sense pals. Els pals serveixen
d’aprofundiment, cosa que permet que els alumnes treballin unes activitats que s’ajustin
a les seves necessitats individuals.)
Cada grup és representat per un color, i dins de la seva carpeta (del color corresponent)
hi troben les fitxes ordenades que han d’anar desenvolupant. Un cop finalitzen la que
estan fent comproven que tots tenen el mateix resultat, llavors avisen a la mestra perquè
els la corregeixi, i un cop corregida van a buscar la següent i marquen a la taula
col·lectiva que han acabat una fitxa (això permet visualitzar amb rapidesa el ritme de
treball i els continguts treballs per els diferents grups d’alumnes).
Quan han tingut fetes un parell de fitxes (i comencen a estar cansats), el grup pot decidir
jugar a jocs matemàtics presentats per la mestra amb anterioritat que serveixen d’inici
per tal de començar a treball un contingut en concret. Avui, per exemple, feien sumes
amb nombres decimals. Després de treballar grupalment una estona amb les fitxes, hi ha
grups que han decidit jugar a botiguers (compradors i venedors) per treballar les sumes i
restes de números decimals (€ i cèntims). Podien escollir entre aquest joc, un altre de
representació de nombres decimals a través de multiblocs i un últim d’equivalència
entre representació escrita i visual (un dòmino dissenyat per la mestra compost per
nombres decimals escrits i dècimes pintades).
9:30-10:30  Pla de treball (Cicle Mitjà)
Al llarg d’aquesta estada tinc previst analitzar la metodologia del Pla de Treball des de
l’Educació Infantil fins a Cicle Superior. Avui he estat a l’aula de C.M. mentre el
desenvolupaven. La mestra feia lectura individualitzada d’un text que havien d’haver
practicat i que després llegien en veu alta els alumnes que ella anava avisant, i
mentrestant la resta del grup classe desenvolupava, asseguts al seu lloc, les tasques que
tenien proposades al Pla de Treball. Cada alumne tenia una fitxa amb el propi Pla de
Treball on hi eren explicades les activitats, però on ells també havien d’anar portant un
ordre de tot allò que anaven desenvolupant. Eren de temàtica ben diversa (cerca
d’informació i elaboració d’un resum de la vida d’un escriptor famós, PAI, papiroflèxia,
matemàtiques, etc.) i cada alumne sabia què havia de fer. Per posar un exemple, de PAI
(Programa d’Activació de la Intel·ligència) havien de resoldre 5 pàgines seguides. Un
cop les tenien resoltes havien d’apuntar els números de les pàgines en concret, per tal de
facilitar la feina a la mestra a l’hora de corregir. De les diferents activitats proposades
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n’hi havia una que era per parelles, ells mateixos s’havien de posar d’acord amb un
company per resoldre-la. Les activitats no segueixen cap ordre en concret, és a dir, són
els propis alumes els que decideixen quines resolen primer i quines més tard. El que si
que hi ha és una data límit, en la qual han d’entregar la totalitat de feines recollides i
demanades al Pla de Treball. Si sorgeixen dubtes poden demanar als companys, si el
dubte persisteix poden aixecar-se i demanar-lo a la professora.

Diari:
Dijous 3 de febrer de 2011
Exposicions orals de 8:30 a 9:30,
A primera hora he anat a veure una conferència d’un alumne de Cicle Superior. Les
exposicions són un dels treballs que es desenvolupen a l’escola des de que els alumnes
arriben a Infantil fins que se’n van a 6è. Cada alumne tria un tema que li interessa i el
desenvolupa amb l’ajuda del seu tutor i dels seus familiars. Es tracta d’elaborar un índex
que requereixi la cerca d’informació sobre el tema triat, analitzar-la i elaborar un dossier
que l’estructuri i serveixi per tal que ell pugui presentar-la, amb l’ajuda d’un suport
(cartolina els més petits i PPT els més grans) davant dels seus companys. Cada alumne
fa unes tres conferències a l’any, fet que permet aprofundir en el tema escollit dóna
marge per elaborar i desenvolupar un índex que expliqui el tema triat des d’una vessant
àmplia i propera. Cada alumne, un cop feta la conferència, avalua l’exposició del seu
company segons uns criteris cedits pel professor, i el que la dur a terme ha d’omplir una
fitxa d’autoavaluació (Incloure aquestes fitxes al treball, des de les de Inicial fins a les
de Cicle Superior).
La conferència d’avui, tot i haver-la preparat, no ha estat gaire satisfactòria. Els nervis
han jugat una mala passada al conferenciant, i tot que fa anys que és a l’escola i n’ha fet
ja unes quantes, s’ha quedat bloquejat i no ha pogut explicar la totalitat dels continguts
preparats i treballats.
Treball Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior de 9:30 a 13:00,
He fet una visita a l’altre edifici de l’escola on hi ha els alumnes d’Infantil i Cicle
Inicial. He estat a l’aula dels de 1r i 2n mentre desenvolupaven el Pla de Treball. El seu
tutor m’ha mostrat les fitxes que utilitzen i m’ha explicat la dinàmica que segueixen.
Existeix certa progressió des d’Infantil en la dificultat de les tasques, així com el
requeriment d’una major autonomia per tal de dur-les a terme. Els alumnes que acaben
el Pla de Treball, tenen l’opció de finalitzar tasques que tenen a mitges.
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Després del pati he anat a l’altre escola, i he estat amb els alumnes de Cicle Superior
mentre feien Pla de Treball. Es nota que ja estan acostumats a treballat d’aquesta
manera, ja que quan el seu mestre els ha demanat que traguessin la fitxa, ràpidament
s’han organitzat en grups i han desenvolupat les tasques que tenien pendents. Els
alumnes de Cicle Mitjà també han desenvolupat el Pla de Treball d’una forma similar a
la dels seus companys més grans, però amb unes tasques ajustades al seu nivell.
La Sibi m’ha comentat que, en referència amb el grup de 5è que fan les matemàtiques
en grups, va haver-hi una situació interessant. El grup de 4, on els 2 que més tiren
ajuden als seus companys, van trobar-se que en Tomàs (que mostra bastants dificultats
amb el càlcul i la lectoescriptura, la mestra d’Educació Especial m’ha comentat que té
un nivell de 3r) li va costar moltíssim solucionar una fitxa. De fet, ells 2 van resoldre la
seva i després es van passar la resta de l’hora ajudant els seus 2 companys que
presentaven més dificultats. Com que, al finalitzar l’hora, eren conscients que només
havien fet una fitxa (normalment en fan entres 2 i 3) van dir-li a la mestra que avui el
treball en grup no els havia funcionat, que havien fet poca feina. Ella els va dir, que si
que havien complert l’objectiu que ella havia proposat per ells (tot el grup) per aquella
sessió, i que ja que havien ajudat tant bé els seus companys i aquests s’havien deixat
ajudar, tenien un excel·lent en el treball en equip. Fets com aquests els ajuden a adonarse de la importància real del treball en equip.

Divendres, 4 de febrer de 2011
Ahir dijous van haver-hi eleccions sindicals, i el mestre d’educació física va ser cridat a
la mes de Moià. Segons la llei, avui tenia festa i per tant jo he fet (acompanyat d’una
mestra en tot moment) les classes de Psicomotricitat amb els alumnes d’Infantil a
primera hora. Havia de fer les de Cicle Mitjà, però les dues tutores han decidit fer-la
elles i he estat parlant amb la professora d’Educació Especial sobre la seva visió de
l’educació i, especial, dels suports. És una mestra itinerant i s’encarrega d’alumnes de
les 4 escoles de la ZER, segurament compartiré un dia amb ella per observar les altres
realitats de les altres escoles i veure com atenen la diversitat produïda per les necessitats
educatives especials dels seus alumnes.
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Cicle Mitjà

Mestre: Susana i
Dolors

Avui he arribat quan faltaven pocs minuts per dos quarts de nou a l’escola de Castellcir.
He parlat amb en Txema, tutor de Cicle Superior i m’ha comentat que dijous feia la
conferència en Tomàs (un alumne que presenta unes dificultats en el seu procés
d’ensenyament aprenentatge bastant marcades, fet que he pogut observar molt
directament a les sessions cooperatives de matemàtiques). La Sibi m’ha comentat que
havia parlat amb en Joan i que estava al corrent de la situació i l’enfocament del meu
treball final de màster.
Quan han sigut dos quarts en punt he baixat a l’aula de cicle mitjà per tal de observar i
analitzar la conferència que (teòricament i segons l’horari) hi havia marcada per avui.
Malauradament, les mestres de cicle mitjà m’han comentat que ni aquesta setmana ni la
setmana que ve tenien programat fer conferències ja que: “s’acosta la setmana santa i hi
ha molta feina per acabar” i “hem marxat de colònies i n’hem hagut de posposar alguna”.
Així doncs, en aquesta segona estada de quinze dies ja sé que, com a mínim, no podré
veure cap conferència de cicle mitjà. Ja veurem com tenen la planificació les mestres
d’infantil i de cicle mitjà, espero que tingui una mica més de sort. Aquest fet em
demostra que a l’hora d’investigar, tot i tenir molt clar el que vols veure i per a què t’ha
de servir, estàs exposat a un immens nombre de factors que poden dificultar (i, en aquest
cas, arribar a impedir) la teva tasca.
Tot i que no pugui veure cap conferència he decidit transformar les preguntes, que tenia
preparades per tal de desgranar la informació que m’hagués proporcionat poder observarla, i comentar-les amb les tutores per tal de poder fer-me una idea de com enfoquen i què
n’esperen les de les conferències dels alumnes de cicle mitjà. Aquesta informació serà
rellevant i de gran importància per tal d’ajustar l’instrument d’avaluació a la realitat de
l’aula.
Així doncs, les preguntes per les tutores seran les següents:
1. Quina rol adopta el mestre i quin és el grau d’intervenció en la conferència de
l’alumne?
2. Com us plantegeu les conferències a nivell curricular? Quines capacitats
consdieres imprescindibles a assolir en aquest cicle en relació amb les
conferències (procés de recerca i estructuració de la informació + exposició
conferència) en relació amb:
Busca d’informació sobre el tema:
Organització i estructuració d’aquesta informació:
Comunicació de la informació:
Suports per la conferència:

Data: 7/4/2011

Hora: 8:30

Cicle Superior

Mestre: Txema

Avui he vist la conferència d’en Tomàs, un noi que fa cinquè de Primària i que presenta
grans dificultats en els processos d’aprenentatge, sobretot en tots aquells que tenen
relació amb els càlcul i la comprensió lectora. M’agradaria destacar la seguretat que li ha
aportat a l’hora d’exposar la conferència als seus companys el fet de comptar amb la
professora de suport (amb la qual passa algunes hores a la setmana i que l’ha ajudat molt
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a preparar-se la conferència). De vegades, allò que pretenem explicar a través de
justificacions teòriques complexes té una explicació més senzilla, com en aquest cas
comptar amb una cara amigable i de confiança que t’atorgui la serenor i la tranquil·litat
que necessites a l’hora de parlar en públic sobre un tema ben treballat.
Pel que fa a les pròximes conferències, dilluns que ve en veuré una d’Infantil i dimecres
una de Cicle Inicial.

Data: 11/4/2011

Hora: 9:00

Educació Infantil

Mestre: Tutores
Infantil

La conferència d’avui m’ha servit per adonar-me del poc sentit que arriben a tenir les
conferències per als propis infants conferenciants (però també per als seus companys) si
els familiars no s’hi impliquen i no ajuden correctament als seus fills. Per qualsevol
infant, però encara més quan són ben petits, és molt important oferir-los les ajudes a la
zona de desenvolupament potencial, per tal que siguin conscients dels beneficis tant del
treball realitzat com del fet de comptar amb una persona al costat que el verifiqui. La
conferència d’avui ha estat un fracàs, i no pas perquè l’alumna en qüestió presentés
dificultats comunicatives. Després d’una sèrie d’excuses quan no sabia què havia de dir,
ha acabat afirmant que el suport visual (una cartolina amb imatges i informació escrita)
l’havia realitzat únicament la mare. Què ha passat? Doncs que la nena, quan s’ha trobat
allà davant i s’ha començat a posar nerviosa no tenia la seguretat d’haver buscat,
seleccionat, treballat i preparat la informació i, en conseqüència, s’ha quedat en blanc
sense saber que dir. I és per això que cal remarcar que el treball de les conferències és
molt interessant i beneficiós pels infants ja que els ajuda a esdevenir més autònoms a
l’hora de cercar i processar informació per després exposar-la davant dels seus
companys, però necessiten (i, com ja he dit abans, sobretot quan són petits i no tenen un
accés directe a la informació) de l’ajuda d’un adult que supervisi el procés de cerca
d’informació i elaboració del guió de la conferència per tal d’omplir-lo de sentit, ja sigui
tant pel propi infant com per els seus companys oients.

Data: 13/4/2011

Hora: 8:30

Cicle Inicial

Mestre: Xevi

La conferència d’avui m’ha servit per reafirmar la importància de l’ajuda de les famílies
als infants a l’hora de preparar les conferències, tant a nivell de cerca d’informació com
en quan a la síntesi i a l’estructuració per a la seva posterior exposició. El pare de la
Lluna l’ha acompanyat fins a la classe, ja que portava la “sorpresa” (embolcallada amb
una bossa d’escombreries per tal de mantenir-la en secret) i ha parlat amb el tutor per tal
d’explicar-li el seu funcionament. Amb la poca estona que han estat parlant ja s’ha notat
que el grau d’implicació de la família amb el procés d’ensenyament aprenentatge que
suposa la conferència per la seva filla és relativament alt. Aquest fet l’he corroborat
durant les explicacions de l’alumna i la posterior presentació de la sorpresa (una
reproducció de cintura en amunt d’un cos humà a mida real que permet als companys ferse una idea dels diferents òrgans i la seva distribució a dins del cos), ja que es veia segura
i era conscient que sabia allò que estava transmetent. Amb la seva edat, és vital la
implicació dels familiars per tal que el procés que requereix la preparació d’una
conferència es realitzi amb èxit i enriqueixi el desenvolupament dels infants.
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10.2. Annex 2: Observació d’aula no participant
Observació a l’aula de la conferència d’Educació Inicial (13 d’abril de 2011)
1. Qui forma part del grup o de la classe? Qui són i quines característiques
semblen rellevants?
El grup classe de Cicle Inicial (15 alumnes) es troba asseguts en forma d’U encarats cap
a la pissarra, on la conferenciant exposa els continguts. A mitja conferència entra a
l’aula la directora amb un nen nouvingut que acaba d’arribar de la Índia. S’asseu al
costat d’una nena de la classe que és d’una regió pròxima a la seva de l’Índia i amb la
seva ajuda comença el principi del seu procés de socialització i inclusió a la societat i la
cultura catalanes.
2. Quina actitud adopta el mestre? Quin és el grau d’intervenció del docent en la
conferència de l’alumne? Quines conseqüències sembla tenir aquesta relació amb
el bon funcionament de la conferència de l’alumne? Quina estructura tenen les
classes?
El mestre presenta la conferenciant i recorda als seus companys que han d’estar en
silenci i escoltar a la Lluna. Durant la conferència, i degut a la bona preparació i
exposició de l’alumna, el mestre interromp en cap moment el seu fil discursiu. Una
vegada finalitza la intervenció de la Lluna, el mestre obra un torn de preguntes per tal de
posar en comú els aprenentatges realitzats durant la conferència i relacionant-la de pas
amb els interessos, experiències i motivacions de la resta de companys de la classe.
3. Quin és el contingut principal de la conferència? Quina actitud adopta el
conferenciant? Es pot traçar amb rapidesa una relació entre grau de preparació de
la conferència i èxit d’aquesta o hi intervenen elements externs?
El contingut principal de la conferència és el cos humà i els seus aparells principals. A
la Lluna se la veu tranquil·la i es nota que s’ha preparat la conferència. Tot i que mira
més el suport que no pas als seus companys, es fa evident que no llegeix la informació
que hi ha allà escrita i explica la gran majoria d’informació que transmet a través del seu
discurs. Tanmateix, quan ha de fer una aclaració si que mira als seus companys i s’ajuda
dels braços i el to de la seva veu per enriquir la seva conferència. El to de veu i
l’entonació son correctes i ajuden a la comprensió del missatge. La sorpresa que tenia
reservada als seus companys i que revela al final de la seva conferència es tracta d’un
cos humà a mida real desmuntable. La Lluna aprofita per recuperar la informació ja
explicada i exemplificar els diferents òrgans presentats al llarg de la conferència
(pulmons, ronyons, etc.).
4. Com es comporten les persones del grup recíprocament? Quina és la naturalesa
de la participació i de la interacció? Quins comportaments són repetitius? Fins a
quin grau es responsabilitzen els companys (a través de les preguntes i l’avaluació)
de l’èxit de la conferència del company?
Estan en silenci escoltant atentament a la conferenciant i una vegada la Lluna finalitza la
seva intervenció, els companys pregunten aquells aspectes que no han quedat clars.
Després hi ha una roda d’intervencions on tots els companys de la classe expliquen
anècdotes i històries relacionades amb el cos humà. L’enorme majoria d’intervencions
tenen a veure amb lesions (algunes fictícies i d’altres reals).
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Observació a l’aula de la conferència d’Educació Infantil (11 d’abril de 2011)
1. Qui forma part del grup o de la classe? Qui són i quines característiques
semblen rellevants?
Un dels dos grups d’Educació Infantil, són 12 alumnes, la mestra tutora i una ajudant
que ha vingut a enregistrar la conferència. Seuen a les cadires (en forma de U) de cara a
la pissarra on es troba l’Aina, amb el seu suport de la conferència enganxat a la paret.
2. Quina actitud adopta el mestre? Quin és el grau d’intervenció del docent en la
conferència de l’alumne? Quines conseqüències sembla tenir aquesta relació amb
el bon funcionament de la conferència de l’alumne? Quina estructura tenen les
classes?
Guia en tot moment la conferència de l’alumna per tal de desenvolupar-la correctament,
ja que l’Aina s’ha posat nerviosa i reconeix que no s’ho ha preparat. La intervenció de
la docent garanteix el bon funcionament de la conferència, a través de preguntes va
extraient la informació a l’alumne, que progressivament va perdent els nervis i elaborar
intervencions més extenses. La poca preparació, però, es nota en tot moment i és
l’element que ha impedit el correcte funcionament de la conferència. La manca
d’implicació per part de la família ha obligat a la tutora a dinamitzar excessivament la
conferència per no malmetre l’autoestima de l’Aina.
3. Quin és el contingut principal de la conferència? Quina actitud adopta el
conferenciant? Es pot traçar amb rapidesa una relació entre grau de preparació de
la conferència i èxit d’aquesta o hi intervenen elements externs?
El contingut de la conferència són “Els dofins” i és exposada en català. La conferenciant
no s’ha preparat la conferència, diu que la mare li ha fet el suport (no sap d’on ha tret les
imatges ni la informació). La preparació sembla bastant nul·la, i a això si hi sumem
l’estat de nervis de la conferenciant, converteix a la mestra en la dinamitzadora i gairebé
única participant activa de la conferència.
4. Com es comporten les persones del grup recíprocament? Quina és la naturalesa
de la participació i de la interacció? Quins comportaments són repetitius? Fins a
quin grau es responsabilitzen els companys (a través de les preguntes i l’avaluació)
de l’èxit de la conferència del company?
Els companys fan intervencions personals que tenen a veure amb la conferència. El que
comencen sent intervencions verídiques acaba essent una competició aviam qui
s’inventa la història vivencial més inversemblant sobre dofins. Al final de la
conferència, que no ha durat gaire estona, hi ha un torn de preguntes. Les preguntes més
freqüents són sobre la tria del tema en concret, les qualitats i les característiques dels
dofins, etc.
Hi ha dos alumnes que en moments puntuals dificulten el correcte funcionament de la
conferència amb intervencions inoportunes que desconcentren a l’Aina, i la mestra els
ha d’avisar reiteradament. Un cop finalitzat el torn de preguntes, els alumnes s’aixequen
per torns i s’apropen al mural per poder observar les fotografies més detalladament.
La mestra passa una fitxa que els alumnes han d’omplir i consta del tema de la
conferència, un espai per escriure-hi que és el que hem après i un altre espai per a fer-hi
un dibuix. Aquestes fitxes estan adaptades, en funció del nivell maduratiu cronològic
(P3, P4 o P5) i constitueix un element extra d’avaluació. La conferenciant omple una
fitxa d’autoavaluació per tal de ser conscient de quins han sigut els punts forts i dèbils
de la conferència i en quins aspectes necessita millorar.
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Observació a l’aula de la conferència de Cicle Superior (7 d’abril de 2011)
1. Qui forma part del grup o de la classe? Qui són i quines característiques
semblen rellevants?
La classe de cicle superior (5è i 6è junts) formada per 17 alumnes. També hi és present
en Txema, tutor del grup, i la mestra de suport, ja que en Tomàs (el conferenciant
d’avui) passa amb ella algunes hores setmanals degut a les seves dificultats
d’aprenentatge. Seuen tots de cara a la pissarra digital, on s’hi projecta el PowerPoint
que servirà de guió de l’exposició. Tenen un full per prendre apunts, que hauran
d’entregar el dilluns següents una vegada passats a net.
2. Quina actitud adopta el mestre? Quin és el grau d’intervenció del docent en la
conferència de l’alumne? Quines conseqüències sembla tenir aquesta relació amb
el bon funcionament de la conferència de l’alumne? Quina estructura tenen les
classes?
Fa una primera explicació i presentació, i recorda les condicions que s’han de respectar
per tal de mantenir un clima idoni que ajudi al company a expressar-se correctament
(prendre apunts de les idees però entenent que la conferència no és un dictat, fer les
preguntes al final de les explicacions, etc.). Un cop iniciada la conferència, en Txema fa
intervencions (respectant també la condició que siguin al final de les explicacions) per
clarificar continguts complicats i assegurar que la resta de companys els hagin
interioritzat correctament. Sembla que ser que l’alumne anuncia i presenta els
continguts i ell els desenvolupar per tal d’aprofundir en la comprensió de la conferència.
La mestra de suport, en una diapositiva en concret, li recorda a en Tomàs que no li ha
aparegut la imatge que l’acompanya i que li facilitarà l’explicació, fet que em fa pensar
que han elaborat conjuntament el PowerPoint.
Les intervencions també serveixen per oferir als alumnes estratègies de recollida
d’informació (ús de símbols, abreviatures, etc.). Recorda que les preguntes han d’anar
sempre dirigides cap a en Tomàs, que ell només “serà si es necessita, una segona
opció”. A mesura que avança la conferència el tutor intervé menys, tot i que segueix
desenvolupant els continguts presentats per el conferenciant per tal de garantir-ne la
comprensió. La mestra de suport és una espècie de veu de la consciència per a en
Tomàs, i aquest fet li ofereix una gran seguretat. En veu baixa li passa informació molt
concreta i de forma molt puntual que l’ajuden enormement a prosseguir i ampliar les
seves explicacions.
En un moment de la conferència en Txema li dóna una poma partida per la meitat (el
seu esmorzar) per tal que li serveixi d’exemple per explicar de forma més visual
l’estructura interna (fragmentada per capes) de la Terra: el nucli, l’escorça, etc.

3. Quin és el contingut principal de la conferència? Quina actitud adopta el
conferenciant? Es pot traçar amb rapidesa una relació entre grau de preparació de
la conferència i èxit d’aquesta o hi intervenen elements externs?
El contingut de la conferència és “La Terra” i és exposada en castellà. Sembla, degut als
nervis inicials, que en Tomàs necessita el suport PPT per prosseguir amb la conferència.
Progressivament, comença a relaxar-se i a deixar-se anar, i la conferència adquireix un
major grau de fluïdesa. Quan li fan preguntes té facilitat i rapidesa mental per contestarles (tot i no estar totalment segur de les respostes). Malgrat alguna dificultat a l’hora de
comunicar, es nota que la conferència ha estat treballada i preparada (tant en contingut
com a nivell expositiu, ja que de tant en tant deixa anar alguna frase que es nota que
tenia ben apresa). Hi ha un moment que en Tomàs crida a un company (en Joan) per fer-

64

L’autonomia de l’alumne a l’escola rural

Ferran Pujol Santamaria

lo servir d’exemple i així explicar d’una manera més visual els moviments de rotació i
traslació de la Terra.
4. Com es comporten les persones del grup recíprocament? Quina és la naturalesa
de la participació i de la interacció? Quins comportaments són repetitius? Fins a
quin grau es responsabilitzen els companys (a través de les preguntes i l’avaluació)
de l’èxit de la conferència del company?
Hi ha intervencions, tot i que la principal demanda és que en Tomàs baixi la velocitat en
la que passa les diapositives del PPT. Els companys prenen apunts i fan alguna pregunta
relacionada amb els continguts exposats. La majoria de preguntes generen debat i
pretenen buscar més informació d’aquells conceptes que queden una mica descuidats o
que el conferenciant no hi ha prestat tanta atenció.
Es relacionen continguts d’aquesta conferència amb d’altres ja exposades, i els
conferenciants d’altres dies intervenen per donar més sentit i reforçar la interiorització
dels conceptes relacionats, fet que connecta processos d’ensenyament aprenentatge i
genera un aprenentatge més significatiu.
Un cop acabada la conferència els companys el feliciten, ja que se l’ha entès i s’hi ha
esforçat, conscients de les dificultats del seu company. La frase més repetida és: “es
nota que estava ben preparada”.

10.3. Annex 3: Entrevistes
Entrevista a les tutores d’Infantil. 13 d’abril de 2011
El dia que vaig observar la conferència d’Educació Infantil no vaig poder entrevistar a
les tutores perquè tenien una reunió just després de l’hora destinada a les conferències.
És per això els hi vaig passar aquestes dues preguntes perquè les responguessin quan
tinguessin un moment.
Quines capacitats considereu imprescindibles a assolir al llarg d’aquesta etapa en
relació a:
a) Cerca, comprensió i síntesi de la informació:


Saber localitzar les imatges referents al tema.



Ser capaç d’elaborar una explicació partint d’una imatge.

b) Capacitat comunicativa


Progressar en la comunicació i expressió ajustada a la conferència.



Ser capaç de formular preguntes.



Ser capaç de respondre les pròpies preguntes formulades o les formulades pels
companys en relació al tema de la conferència.



Vèncer la por i la timidesa de parlar en públic.
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Entrevista a en Xevi, tutor de Cicle Inicial. 13 d’abril de 2011
Com et planteges les conferències a nivell curricular?
A través de dues matèries: llengua catalana (per tot allò que té a veure amb la part
comunicativa i d’estructura de la conferència) i coneixement del medi (continguts
específics que donen sentit a la conferència). Els temes a triar són lliures, tot i que s’han
de concretar amb el tutor.
Quines capacitats considereu imprescindibles a assolir al llarg d’aquest cicle en
relació a:
a) Cerca, comprensió i síntesi de la informació:
El suport dels pares és vital, tant és així que la col·laboració de les famílies és
imprescindible per dotar de sentit les conferències. Amb l’edat que tenen és molt
difícil que aconsegueixin reunir i estructurar la informació que necessiten sense ajuda
externa, és per això que han de ser els pares els que han de regular el procés
d’ensenyament aprenentatge oferint ajudes en la Zona de Desenvolupament Potencial
del seu fill.
b) Capacitat comunicativa
En aquest apartat tornem a parlar sobre la importància de la preparació amb la família,
ja que per expressar-se amb naturalitat i transmetre els aprenentatges realitzats s’ha
d’haver exposat la conferència unes quantes vegades davant d’alguna persona que
ajudi a l’infant a corregir o millorar els aspectes vitals de la conferència.

Quin és el canvi més significatiu d’aquest cicle en relació amb l’anterior?
Durant l’exposició de la conferència, i això només es pot complir si hi ha hagut un bon
procés d’ajuda i seguiment des de casa, evitar la lectura i procurar que els infants
expliquin els aprenentatges realitzats amb el màxim grau d’autonomia possible. Per
aconseguir-ho, i explicar la conferència en comptes de llegir-la, l’expressió oral s’ha de
treballar a casa, i una bona preparació, és a dir, saber del què s’està parlant, és vital per
millorar la capacitat comunicativa.
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5 d’abril del 2011, entrevista a les tutores de Cicle Mitjà.
Quin rol adopta el mestre i quin és el grau d’intervenció en la conferència de
l’alumne?
Durant la conferència és bàsicament d’espectador, es fan petites intervencions que
serveixen per aclarir conceptes i/o paraules complicades. Un element que recorden amb
freqüència és el fet de recordar als conferenciants que aquesta ha de ser explicada i no
llegida.
Al final de la conferència fan una intervenció un pèl més extensa amb la intenció de
generar debat sobre el tema tractat. Aquest debat guiat és conduït fins a un seguit de
reflexions per tal de reforçar , comprovar i assegurar que els alumnes han interioritzat
correctament els nous conceptes introduïts per la conferència.
Com us plantegeu les conferències a nivell curricular?
Metodològicament parlant, es guien a través de la documentació que des de la direcció
de l’escola es fa arribar a tots els docents nouvinguts. La idea del meu treball és
aconseguir elaborar un instrument d’avaluació que mantingui una mateixa estructura des
d’Infantil fins a Cicle Superior útil per als docents.
Pel què fa als continguts, es basen amb els grans temes que surten dels llibres de text de
Coneixement del Medi de les edats en qüestió (3r. i 4rt.).
Quines capacitats considereu imprescindibles a assolir al llarg d’aquest cicle en
relació a:
a) Cerca, comprensió i síntesi de la informació:
Saber utilitzar diferents recursos per aconseguir la informació.
Capacitat de síntesi que els permeti elaborar resums i comprendre allò que estan
buscant (principi de construcció de nou coneixement).
Comprendre la informació que busquen i comprovar que s’adapten a les seves
necessitats i possibilitats.
La família té un paper vital per tal de garantir que aquestes capacitats es treballin i es
desenvolupin correctament.
b) Capacitat comunicativa:
Ús d’un to de veu ajustat al que expliquen que no esdevingui monòton.
Control de tics, nervis, etc. que puguin dificultar el correcte desenvolupament de la
comunicació.
Elaboració d’un guió i d’un suport (normalment un mural, tot i que es comença a fer
servir el PowerPoint) per a la conferència que facilitin el desenvolupament d’aquesta

Hi ha tres dates de seguiment:
La primera que es decideix el tema de la conferència conjuntament amb la mestra,
s’ajusten continguts a abordar amb capacitats individuals de cada alumne.
15 dies abans de la presentació de la conferència hi ha una altra tutoria per tal de
presentar el guió d’aquesta.
Una setmana abans s’ha de presentar el resum amb la informació sintetitzada i
organitzada per tal de ser exposada.
El canvi més significatiu respecte el cicle anterior és la introducció de guions i resums
que obliguen als alumnes a comprendre correctament la informació recercada per tal
d’organitzar aquest coneixement per facilitar la seva posterior exposició.
67

L’autonomia de l’alumne a l’escola rural

Ferran Pujol Santamaria

Entrevista a en Txema, tutor de Cicle Superior. 7 d’abril de 2011
Com et planteges les conferències a nivell curricular?
Metodològicament parlant, segueix allò pactat a nivell d’escola del que han de ser i què
han d’oferir les conferències als alumnes.
Pel què fa als continguts, es basen amb els grans temes pertinents en relació amb l’edat
dels seus alumnes (Cicle Superior).
L’avaluació es basa en les preguntes orals que els planteja en diferents moments i
situacions, que tinguin a veure amb el tema tractat. El fet de tenir pocs alumnes
possibilita en gran mesura aquesta metodologia.
L’examen escrit també pren una gran rellevància, així com els apunts que prenen de
cada conferència i que li van entregant periòdicament passats a net.
Les conferències han de fomentar l’esperit crític i l’autonomia dels alumnes.
Quines capacitats considereu imprescindibles a assolir al llarg d’aquest cicle en
relació a:
a) Cerca, comprensió i síntesi de la informació:
Autonomia per trobar el que necessiten: ser conscients de que no ho sabem tot però
sabem què hem de fer per anar a buscar allò que necessitem.
b) Capacitat comunicativa:
Ser capaços de transmetre idees elaborades de la informació cercada amb vocabulari
específic.

En Txema estructura els processos d’ensenyament aprenentatge des d’una perspectiva
integral: presenta un tema en concret i l’aborda des de tots els fronts (és a dir des del
màxim de situacions possibles i des del màxim d’assignatures) possibles.
Ell basa el procés d’aprenentatge de les conferències en tres eixos principals:
Saber buscar  Saber estructurar  Saber transmetre
Pel que fa a la cerca d’informació, i depenent de les capacitats del propi alumne, és ell
qui els passa els documents o les fonts bibliogràfiques que han de consultar. Això és
degut a la dificultat de trobar informació ajustada a la seva edat en segons quins temes.
Pel que fa a l’estructuració de la informació, ell intenta ensenyar estratègies de síntesi
de la informació que ajudin als alumnes a gestionar correctament l’enorme volum
d’informació de la qual poden disposar (mapes conceptuals, gràfics, etc.). Procura que
els alumnes tinguin present la funcionalitat dels aprenentatges, que valorin que allò que
exposen ho exposen perquè els seus companys en puguin aprendre alguna cosa.
Pel que fa a la transmissió de la informació a nivell comunicatiu oral, posa una gran
atenció damunt de la lectoescriptura comprensiva, intenta que els alumnes aprenguin a
parlar clar i a situar-se al lloc de l’altre. Han de ser conscients que el contingut s’ha de
saber explicar de diferents maneres per tal de garantir-ne la correcta transmissió, i que
és només així com serem capaços de fer-lo arribar a tothom. Un últim element que
també té molt en compte és el de que els alumnes sàpiguen (tenint en compte els
feedbacks rebuts) si allò que han transmès ha estat rebut correctament.
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