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1. Quadre esquemàtic de la comparació i diferencies entre teories 

implícites o científiques 
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(Clariana, 2000: 44-45) 
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2. Procés i etapes del Cicle d’aprenentatge   

 

 

Les quatre fases del cicle d’aprenentatge. Adaptat per Jorba i 
Sanmartí (1994), citat a Izquierdo i Aliberas (2004). 
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3. Esquema del procediment per crear un disseny experimental amb 

control de variables (DECV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Amat, A., 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disseny experimental amb control de variables 

1. De que depèn que...........? (Identificar variables que afecten el fenomen) 

2. Seleccionar una variable. Exemple: Com afecta la temperatura a la dissolució 

del sucre? 

3. Dissenyar un experiment amb control de variables 

Què canviarem? 
(variable independent) 

Què observarem o 
mesurarem? 

(variable dependent) 

Què no podem 
modificar? 

(Variables de control) 

   

Com ho farem? Com ho farem? Com ho farem 

   

 

4. Obtenir dades. Representar-los en una taula, gràfic, dibuixos. 

5. Establir resultats (fets). 
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4. Diari d’observacions 

Docent: Assumpta Verges 

Observació 1: 

 

 

 

 

 

 

L’alumnat ja arriba a classe i em miren perquè estan sorpresos perquè estic a la seva 

classe. Un cop estan asseguts, la mestra els explica que només vindré avui i potser, 

alguns dies més endavant a observar com fem les classes. Un cop m’ha presentat, 

comença la classe. La mestra em comenta que aquesta setmana comencen la unitat 

de l’aigua, la primera sessió s’ha de realitzar mentre plou per poder experimentar amb 

els sentits i recollir mostres, etc. Però com avui no ha plogut amb l’altre mestre han 

decidit començar la unitat parlant de l’aigua.  

La mestra comença la sessió explicant que començaran un tema nou, la unitat de 

l’aigua i la pluja. Seguidament, la mestra realitza una pregunta la qual inicia la sessió: 

- On hi ha aigua? 

L’alumnat comença a esmentar les seves idees segons les seves experiències d’on ha 

vist que hi ha aigua i, contesten: a l’aixeta, al mar, als rius, als llacs, als bassals, a les 

coves, a les mànegues, a les fonts, al Pol nord a sota del gel, etc. Es va generant un 

debat amb les idees i opinions de l’alumnat i la mestra les va apuntant a la pissarra 

digital. La resposta de «a sota del gel» va donar pas a fer-se una altra pregunta: 

- Què és aigua? 

L’alumnat va tornar a expressar les seves idees de què és aigua i els alumnes tenien 

diferents opinions: una gota de pluja, els núvols, una llàgrima, la suor, els glaçons, un 

got d’aigua, etc. Amb aquestes respostes la mestra va resumir el que estava 

esmentant l’alumnat amb la següent pregunta:  

- Vosaltres esteu dient que el gel, els núvols i el mar són aigua? 

Data: 2 de febrer de 2015 

Hora: 15:00 – 16:30 

Lloc: Escola Maria-Mercè Marçal  

Aula: 2n de primària A 

Contingut: Unitat: L’aigua Sessió: Coneixements previs 
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L’alumnat va expressar que sí però que, no sempre està «igual» l’aigua. la mestra 

tot seguit, va preguntar: 

- De quines maneres pot estar l’aigua? 

Això va donar pas a parlar dels estats de l’aigua (sòlid, líquid i gasós) i del pas d’un 

a l’altre. L’alumnat va estar esmentant les seves idees de perquè l’aigua pot estar 

en diferents estats i va donar exemples de cada cas.  

Un cop es van exposar les idees, la mestra va dir que en un full, individualment, 

s’havia de recollir les respostes correctes de les dues preguntes formulades i fer un 

dibuix representatiu de cada un dels tres estats de l’aigua i escriure el nom. 

A mesura que anaven acabant, la mestra els va fer que escrivissin les paraules 

claus que havien sorgit avui en tires de paper per penar-les en un mural. Les 

paraules que van sortir són: aigua, sòlid, líquid, gasós, gel, glaç, mar, rius, llacs, 

vapor, núvol, pluja i neu. Un cop es va realitzar el mural amb les paraules claus, es 

va acordar portar fotos, retalls de revistes, llibres, etc. relacionats amb l’aigua en 

qualsevol dels tres estats. La mestra els va comentar que així ho podrien compartir 

i explicar a tota la classe i penjar-ho en el mural.  

La sessió va acabar amb aquest comentari de la mestra i l’alumnat es va posar a 

recollir. Ella em va comentar que normalment sempre porten llibres de casa i que 

sempre col·laboren molt. 

 

Observació 2: 

 

 

 

 

 

 

Arribo a la classe i encara no han arribat els nens i nenes, arribo una mica abans de 

l’hora. La mestra m’explica que com ha plogut s’aprofita per fer la sessió de l’aigua 

amb els sentits al pati que l’any passat van haver d’esperar a fer aquesta sessió 

perquè no els plovia.  

Data: 3 de febrer de 2015 

Hora: 15:00 – 16:30 

Lloc: Escola Maria-Mercè Marçal  

Aula: 2n de primària A 

Contingut: Unitat: L’aigua Sessió: L’aigua i els sentits 
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Avui l’alumnat ja no està tan sorprès i es van col·locant tranquil·lament. La sessió 

comença quan la mestra els hi comenta que com ha plogut podrem anar al pati a 

observar l’aigua i sentir la pluja si plou, però els hi diu que per sortir han d’anar en 

silenci per no molestar a les altres classes. Abans de sortir al pati la mestra recorda, 

conjuntament amb l’alumnat, les idees que van sortir de l’aigua la sessió anterior i, 

conjuntament, sorgeix la conversa de com és una gota d’aigua i surt la curiositat de 

saber més sobre l’aigua: Com és l’aigua? i Què ens fa sentir? Ho van estar comentant 

i tot seguit, la mestra els va dir que ho anéssim a observar.  

Sortim al pati (en aquest moment no plou) i la mestra els explica que començarem a 

observar l’aigua a través dels sentits i repassa conjuntament els sentits. Tot seguit, els 

pregunta que observin què ha passat amb la pluja i l’alumnat contesta que s’ha format 

bassals. La mestra els diu que facin grups i que triïn un bassal per observar-lo i 

experimentar. Cada grup es col·loca en un bassal i la mestra els va dient que toquin 

l’aigua per veure què passa i què senten, que observin la profunditat, etc. L’alumnat va 

estar una estona experimentant amb l’aigua a través del tacte. La mestra comenta que 

a partir de demà cada grup haurà d’observar què passa amb el bassal que han triat. 

Seguidament, la mestra els diu que observin més llocs on s’ha pogut quedar l’aigua de 

la pluja. L’alumnat en troba en bancs i en les fulles de les plantes i dels arbres. La 

mestra els facilita lupes monoculars a l’alumnat i els hi diu que observin com és una 

gota d’aigua. La mestra anava passant pels grups i els hi feia explicar què estaven 

observant i anava realitzant fotografies. Mentre estan observant les gotes comença a 

ploure una mica i la mestra els reuneix i els hi pregunta si saben quin gust té l’aigua de 

la pluja. Alguns diuen que normal com la que bevem i d’altres diuen que l’han provat i 

és salada. La mestra els diu que ho comprovin i tots van obrir la boca un moment 

perquè va començar a ploure més i vam anar a aixoplugar-nos. Des d’un lloc cobert 

del pati la mestra els va preguntar quins sentits ens faltaven per experimentar l’aigua. 

Un nen va respondre l’oïda i un altre l’olfacte i, seguidament, la mestra els va dir, 

doncs ara hem d’estar molt callats i amb els ulls tancats per escoltar l’aigua i olorar-la. 

Van estar uns segons en silenci i s’escoltava la pluja com queia. D’aquesta manera 

havien pogut sentir la pluja en la pell, escoltar el soroll i tastar-la 

Un cop ho vam realitzar, es va tornar a classe i es va comentar que s’havia observat, 

és a dir, les sensacions viscudes fent relació amb els sentits. Es va anar comentant 

sentit per sentit què havien observat i què els permetia observar, cada grup comentava 

les seves experiències a la resta de la classe. Es van posar en comú experiències i 

sensacions viscudes i va sorgir la curiositat de saber perquè l’aigua de la pluja és 
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salada. Un cop es van comentar, la mestra els va dir que a la seva llibreta de ciències 

havien d’escriure les observacions i sensacions que havien experimentat de cada 

sentit. La resta de temps de la sessió l’alumnat va estar realitzant l’activitat de la 

llibreta.  

 Fotografies  de l’alumnat experimentant amb l’aigua: 

  

Observació 3: 

 

 

 

 

 

 

Després de bastants dies de no passar-me per la classe, arribo i els nens i nenes 

estan contents perquè estic allà. La mestra m’explica què és el que havien fet fins ara 

sobre el cos. M’explica que, en les passades sessions, han estat treballant les parts 

externes del cos, l’esquelet i els músculs i articulacions de cos. Ho puc comprovar 

perquè per la classe hi ha penjades: radiografies d’ossos i retalls de persones en 

moviment que l’alumnat ha portat de casa. La mestra em comenta que avui 

treballarem els òrgans del cos, em concreta que, amb el tema de l’aigua van treballar 

el cervell. Estaven experimentant posant un glaçó a la mà i els va sorgir la pregunta de 

què notaven i com és que ho notaven. Van estar parlant que la sensació que notaven 

els arribava del cervell, és a dir, notaven el glaçó a través del tacte i la informació 

anava al cervell i aquest, els hi tornava la informació de fred. Per tant, ja van introduir 

el primer òrgan. Aquest procés el van representar en un mural amb material reciclat.  

Data: 20 d’abril de 2015 

Hora: 15:00 – 16:30 

Lloc: Escola Maria-Mercè Marçal  

Aula: 2n de primària A 

Contingut: Unitat: El cos. Sessió: Els òrgans dels cos  
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La mestra comença la sessió explicant que avui parlaran dels òrgans del cos i, tot 

seguit, realitza la següent pregunta: 

- Quin òrgan ja coneixem que vam treballar en el tema de l’aigua? 

L’alumnat va estar rumiant i amb l’ajuda de la mestra (els va recordar la realització del 

mural) van recordar que havien treballat el cervell. Van estar recordant quina funció 

van deduir que realitzava el cervell. Un cop comentat la mestra els va preguntar: 

- Dins del nostre cos tenim més òrgans? Com som per dins? 

L’alumnat no tenia molt clar què era un òrgan i, per això, la mestra va fer buscar a un 

alumne la paraula en un diccionari escolar. Un cop la van buscar, l’alumnat ho va tenir 

més clar i van sorgir idees com: el cor, els pulmons i l’estomac. Tot seguit, es realitza 

una lectura conjuntament d’un petit resum on s’explica la funció dels principals òrgans 

del cos. Després de llegir-ho, s’escriu a la pissarra els òrgans que han sortit i es 

comenten les funcions que s’ha llegit que tenen. Per acabar de completar la 

informació, es visualitza un vídeo de l’aparell digestiu, que els va agradar molt, des 

que mengem fins que el menjar arriba a l’anus, observant els diferents òrgans i les 

seves funcions. A continuació, la mestra els col·loca amb grups de 5 o 6 persones i 

cada grup ha d’observar com són els principals òrgans esmentats a partir de cercar 

informació en els llibres que han portat de casa, de la biblioteca i els que ha portat la 

mestra.  

La mestra els deixa una estona perquè cada grup reculli informació de com són i quina 

funció realitzen. Després, es comenta amb tota la classe el que han buscat. Amb cada 

òrgan, conjuntament, es fa una explicació de com han trobat que són els òrgans, la 

seva forma, on es troba del cos i perquè serveixen. L’explicació de cada òrgan es fa 

per orde que passa el menjar (des que mengem fins que arriba a l’anus) i ho va 

explicant l’alumnat. Si en algun moment algun grup no sap quelcom la mestra pregunta 

si algun altre grup ho sap perquè els hi expliqui. Quan va sorgir la informació que 

l’Intestí prim és molt llarg, la mestra en un moment va comentar que si l’allarguéssim i 

l’estiréssim molt podia fer uns 5 metres. Perquè l’alumnat ho entengués, es van estirar 

nens a terra per representar la seva llargada.  

Un cop comentats, la mestra els diu que es realitzaran els òrgans interns amb material 

reciclat que cada grup haurà d’escollir. Deixa clar que, no es pot utilitzar un material a 

l’atzar, sinó que, haurà de semblar-se el millor possible a l’òrgan principal. Per aquest 

motiu, cada grup ha de pensar com poden fer cada òrgan, amb quin material i quin 

color. L’alumnat, per grups comença a pensar amb quin material realitzarà cada òrgan. 
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Mentre ho pensen la mestra realitza un quadre-taula on apunta els òrgans (a dalt) i els 

diferents grups (a l’esquerra), d’aquesta manera, recopilar quin material vol l’alumnat. 

La mestra els comenta que quan tinguin els materials pensats aixequin la mà i ella ho 

apuntarà. Quan la mestra passa pels grups, els fa explicar perquè han escollit aquell 

material i com ho volen representar. Hi ha un grup que ja han pensat el material i com 

ho faran, per això, si el material està a la classe, comencen a fer els òrgans.  Per 

pensar amb quin material ho poden fer la mestra treu una caixa amb diferent tipus de 

materials reciclats que l’alumnat ha anat portant o que l’escola té i ella havia recopilat 

prèviament.  

La sessió acaba i la majoria dels grups ja tenen forces materials pensats per 

confeccionar els òrgans i alguns grups ja n’ha creat.  

 

Observació 4:  

 

 

 

 

 

 

 

Arribo a l’aula i mentre els nens i nenes arriben i es van col·locant menys sorpresos 

perquè estigui allà. La mestra m’explica que avui continuarem amb els òrgans del cos 

amb la confecció dels òrgans que es col·locaran en el mural i també l’explicació oral 

del procés. Cal esmentar que, la mestra em va comentar que en la sessió de plàstica, 

quan es va acabar l’activitat que tocava, alguns grups van continuar amb el mural dels 

òrgans del cos. Ho vaig poder comprovar quan vaig veure que ja els havien penjat al 

passadís i ja estaven més avançats.  

La mestra inicia la sessió explicant a l’alumnat que cada grup ha de continuar el mural 

dels òrgans del cos. A la pissarra digital projecta una taula amb els òrgans del cos i el 

material que ha triat cada grup per representar-ho (que van escollir a la passada 

sessió), la taula per això, encara està incompleta. Per això, la mestra pregunta a cada 

grup quins òrgans els hi falta per escollir el material i col·locar-lo al mural. (La mestra 

Data: 21 d’abril de 2015 

Hora: 15:00 – 16:30 

Lloc: Escola Maria-Mercè Marçal  

Aula: 2n de primària A 

Contingut: Unitat: El cos. Sessió: Mural dels principals òrgans interns i exposició 

oral 
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treu una caixa amb diferents tipus de materials reciclats). Grup per grup va preguntant 

els materials que volen, per quin òrgan i perquè seleccionen aquell material i no un 

altre, on havien vist que aquell òrgan era d’aquella manera. Els alumnes de cada grup 

anaven seleccionant els materials pels òrgans que havien observat en els vídeos i 

llibres. Un cop cada grup ja tenia el seu material, la mestra els va dir que es repartissin 

les tasques que farà cadascú del grup. Cada membre del grup s’havia d’ocupar de: fer 

la forma d’un òrgan i enganxar-lo al mural i fer una targeta amb el nom de l’òrgan per 

col·locar-la al mural.  

Abans de començar amb la tasca la mestra els va explicar que els grups que 

acabessin havien d’escriure en un full tots els òrgans que havien fet al mural i explicar 

amb quin material ho havien representat i raonar perquè havien utilitzat aquell material. 

Em va comentar que serviria perquè es preparessin per a l’exposició oral del mural.  

L’alumnat va començar amb les seves tasques i la mestra anava passant pels grups 

per ajudar-los i els hi anava fent preguntes com: 

- Per què col·loques aquest òrgan en aquesta part del cos?  

- Per què col·loques aquest òrgan amb aquesta forma? El teu grup hi està 

d’acord? (preguntava el grup si els hi semblava correcte o ho modificarien)  

L’alumnat, si no recordava com era un òrgan ho anava a investigar en els llibres de la 

classe o ho preguntava als companys del grup. Vaig comprovar que l’alumnat quan 

tenia dubtes, per ells mateixos ho anaven a investigar en els materials que havien 

recollit o portat sobre els òrgans. La mestra va anar fent fotografies dels murals per 

utilitzar-les per l’exposició oral. Un cop els murals van estar acabats, l’alumnat anava 

escrivint en un full  què havia realitzat, tal com havia comentat la mestra anteriorment.  

Quan faltava un quart d’hora per acabar la classe i els murals ja estaven realitzats, els 

grups van començar l’exposició oral. La mestra va projectar la fotografia d’un mural i 

aquell grup va sortir a la pissarra. Cada membre del grup explicava un òrgan i amb 

quin material l’havien fet, com l’havien realitzat i perquè havien utilitzat aquell material i 

no un altre. La mestra em va demanar que els gravés mentre realitzaven l’explicació.  

Exemple real d’explicació oral d’un òrgan del mural: 

Alumna: Els pulmons (mira a la mestra) ho vam fer amb un cartó on hi ha els ous. Vam 

agafar la part de dalt i vam pintar rosa.  

Mestra: I per què vau agafar el cartó? 
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Alumna: Per fer els pulmons. 

Mestra: Però per què? Per què no vau agafar un altre material? 

Alumna: Perquè tenien volum. 

Mestra: Volíeu que tingués voleu? 

L’alumna fa sí amb el cap 

Mestra: I per què roses? Com ho sabíeu que eren roses els pulmons? (La Marina 

aixeca la mà) Marina? 

Marina: Perquè els pulmons són de color rosa. 

Mestra: Però com ho saps? Perquè jo me’ls miro i no me’ls veig. 

Marina: Perquè ho hem vist en un llibre. 

Mestra: Ah! Ho vau buscar en un llibre? D’acord! Molt bé. 

 

Amb els següents òrgans l’alumnat d’aquest grup va anar explicant seguint els 

mateixos passos que l’exemple anterior. En alguns casos la mestra també va 

preguntar de manera general a la resta de la classe:  

-  Creieu que l’estomac el podrien haver fet amb algun material més adequat?  
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- A la classe com havíem dit que era aquest òrgan? Creieu que amb aquest 

material li dóna aquesta forma? 

En aquesta sessió només va donar temps que sortissin dos grups a fer l’exposició oral. 

Quan el segon grup va acabar la mestra ja va finalitzar la sessió i l’alumnat va 

començar a recollir. Mentre recollien la mestra em va explicar que aquestes 

exposicions orals segurament els hi serviria per fer l’avaluació, però que encara ho 

havien de parlar amb la seva paral·lela.  

 Fotografies de la taula amb els materials dels òrgans de cada grup i els murals: 
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Docent: Montse Canet  

Observació 5: 

 

 

 

 

 

 

 

Arribo a la classe, l’alumnat no se sorprèn de veurem perquè estic realitzant les 

pràctiques III amb ells i ja fa dies que estic a la classe. La mestra comença dient que 

avui anirem a l’hort a observar que hi trobem: arbres, arbustos o herbes. Esmenta que 

les males herbes s’hauran d’arrencar. Pregunta a l’alumnat què recorden de les arrels i 

un alumne contesta que hi ha tres tipus i, conjuntament, es recorden quines són. La 

mestra diu que quan arranquem les males herbes s’hauran de fixar amb quin tipus 

d’arrel és. També els pregunta per recordar que hi ha dos tipus d’arbres i recorden 

conjuntament que són els de fulla Caduca i els de fulla Perenne.  

Tot seguit, s’agafen les eines necessàries (rasclets, pales, guants, etc.) i es va a l’hort. 

Quan s’arriba s’asseuen i la mestra pregunta quines plantes trobem. L’alumnat arriba a 

la conclusió que només hi ha herbes i arbres (arbustos, no). A continuació, Pregunta a 

l’alumnat si observen en l’hort angles aguts, obtusos o rectes. L’alumnat en busca i 

cadascú es col·loca en un i diu quin tipus és. Després, la mestra explica com s’ha de 

fer per arrencar les males herbes i  amb uns exemples ensenya quin tipus d’arrels són 

i les característiques que tenen: totes les arrels de la mateixa mida, una arrel gruixuda 

i moltes de petites, etc. L’alumnat comença a treure les herbes i les van classificant en 

tres pilons. Quan ja porten una bona estona i ja han recopilat motes arrels, tornen a la 

classe.  

A la classe la mestra, primerament, ensenya uns llibres d’herbolari amb il·lustracions 

que l’alumnat pot consultar per saber més sobre les herbes. Tot seguit, la mestra 

busca per internet una imatge amb cada tipus d’arrel i el seu nom. La mestra recorda 

els noms dels tipus d’arrels i pregunta a l’alumnat quines no s’han trobat a l’hort i ells 

contesten que no s’ha trobat l’arrel de l’estil de la pastanaga (Napiformes). Els altres 

tipus d’arrels que han aconseguit s’observen com són amb la de les fotografies i es 

Data: 20 de gener de 2015 

Hora: 15:00 – 16:30 

Lloc: Escola Maria-Mercè Marçal  

Aula: 4t de primària B 

Contingut: Unitat: Les plantes. Sessió: Les arrels 
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comenta entre tots les diferències entre unes i altres, mentre es van passant per 

l’alumnat perquè ho observi. A continuació, la mestra pregunta: 

- Per què creieu que serveixen les arrels?  

L’alumnat contesta per aguantar la planta i menjar, però la mestra ho torna a preguntar 

i una altra alumna diu per alimentar-se.  

- I per on s’alimenten de l’arrel? (ensenyant una arrel que s’havia agafat) 

L’alumnat contesta per aquests pèls que té. I la mestra els senyala i els ensenya a la 

resta de la classe. 

Finalment, es pregunta per recordar què s’ha après: els tipus d’arrel, els angles i els 

tipus de plantes. La sessió s’ha acabat i les arrels es guarden a la classe perquè 

l’alumnat les pugui veure. La mestra em comenta que es realitzarà un mural amb les 

arrels i es penjarà a la classe.  

 Fotografia de les arrels agafades de l’hort:  
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Observació 6: 

 

 

 

 

 

 

 

És la primera sessió que es parla dels volcans, es realitza perquè la setmana vinent 

van de colònies i es farà una sortida a veure els volcans de la Garrotxa. La mestra 

comença preguntant:   

- Què sabeu dels volcans, que creieu que són? 

A partir d’aquesta pregunta l’alumnat comença a esmentar les idees que tenen sobre 

els volcans: és com una muntanya, surt lava de dins, la lava surt el crater, etc. A partir 

de les respostes va donar pas a preguntar-se: 

- D’on prové la lava que surt del volcà? 

Es va estar comentant que la lava venia del centre de la Terra i la mestra va dibuixar 

una Terra a la pissarra i, conjuntament es va situar on podria estar la lava i les capes 

que hi ha per sobre comentant de què eren les capes. Després la mestra va preguntar 

que si la lava està al centre de la terra com ho duria fer per pujar fins a la superfície i 

travessar les capes. Es van comentant què creuen què passa i es diu que travessa a 

través d’una esquerda. 

Tot seguit, la mestra projecta a la pissarra digital una fitxa amb text i fotografies que ha 

preparat per parlar sobre els volcans i la zona volcànica de la Garrotxa. La mestra els 

va explicant els orígens dels volcans que hi ha i quins aniran a veure. En alguns 

moments, es va realitzant una comunicació entre la mestra i la resta de la classe amb 

preguntes que, tant la mestra com l’alumnat van realitzant. En d’altres, la mestra 

només explica i l’alumnat escolta. Parlen sobre les característiques dels volcans 

(Santa Margarida i el Croscat) i les diferències que observen a través de les fotografies 

(la forma del cràter). Tot seguit, es parla de les parts dels volcans a través d’una 

fotografia que la mestra ha buscat per internet. Es parla sobre el recorregut que 

Data: 4 de març de 2015 

Hora: 15:00 – 16:30 

Lloc: Escola Maria-Mercè Marçal  

Aula: 4t de primària B 

Contingut: Unitat: Els volcans.  

 



20 
 

realitza el magma i com es va creant el volcà, és a dir, tot el procés. S’utilitza una 

fotografia com aquesta: 

 

Imatge utilitzada per l’explicació de les parts d’un volcà 

A continuació, la mestra continua explicant els materials que surten del volcà (líquids, 

sòlids i gasosos) i les roques que es formen a partir de la fitxa projectada a la pissarra 

digital on es poden veure imatges. Després, es parla sobre els Guèisers i la mestra va 

ensenyar amb unes fotografies com es formaven i va projectar un vídeo  

(https://www.youtube.com/watch?v=hV7wLgS2MzI) perquè l’alumnat observés el seu 

procés. Amb el vídeo es va parlar del paisatge de la zona volcànica d’Islàndia i de les 

altes temperatures de la superfície. El vídeo va cridar l’atenció de l’alumnat i el va 

sorprendre.  

La sessió sobre els volcans va acabar després de visualitzar aquest vídeo, ja que, a 

continuació es va començar a parlar de les colònies (materials que han de portar, 

habitacions, sortides, etc.).  

 Cal esmentar que:  

Aquesta sessió s’havia planificat perquè la setmana següent l’alumnat visitarà els 

volcans de la Garrotxa. En aquesta sortida l’alumnat va poder observar un volcà real i 

treballar les seves parts, així com, saber com es forma i què expulsa. Va estar 

observant i tocant els materials volcànics: les cendres, les gredes, les bombes i els 

blocs. i d’aquesta manera, poder observar les diferències (mida, textura, pes, color, 

etc.). En aquesta sortida, la qual jo vaig estar-hi, vaig poder observar com l’alumnat 

tenia un paper molt més actiu en el seu aprenentatge, on amb les seves observacions 

directes, juntament amb les explicacions dels guies, anava generant el seu 

coneixement.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hV7wLgS2MzI
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Observació 7: 

 

 

 

 

 

La sessió va començar parlant de les fulles. En les colònies l’alumnat havia treballat 

per sobre com es pot classificar les fulles: segons el nervi, el pecíol, la vora de limbe, 

etc. La mestra, primerament, va realitzar la pregunta de si recordaven què havíem de 

mirar de les fulles per poder classificar-les. L’alumnat només recordava que s’havia de 

mirar la forma de la fulla i els nervis. Per aquest motiu, la mestra els va fer treure el 

dossier que havien utilitzat a les colònies on havia apuntat els paràmetres que havien 

de mirar per classificar les fulles.  

La mestra, per treballar-ho més concretament, va dur diferents tipus de fulles i, 

conjuntament es van anar classificant. Les fulles s’anaven passant entre l’alumnat 

perquè anessin observant les característiques. La mestra va explicar que d’aquesta 

manera, si tens una fulla, pots anar descartant arbres, del qual pot ser, a mesura que 

vagis observant els seus trets.  

Tot seguit, un cop s’havia  treballat les fulles, es va realitzar la següent activitat. La 

mestra els va explicar que havia anat a comprar terra per poder germinar llavors i 

llavors de diferents classes: llavors d’enciam, pastanagues i cebes. Va explicar que el 

que havien de fer ara, uns quants havien de plantar les diferents llavors en els pots de 

iogurt que havien portat i la patata en un test més gran. Els altres anirien a plantar les 

llavors a l’hort. Abans de començar a fer-ho, la mestra va explicar com s’havien de 

plantar les llavors i quina part de la patata. Un cop explicat el procés, l’alumnat va 

començar a realitzar-ho. Els alumnes que es van quedar a la classe plantant les llavors 

als iogurts i la patata es van quedar amb mi i els altres van sortir a l’hort amb la 

mestra.  

Un cop es va realitzar, per finalitzar la sessió, es va estar comentant el procés de 

creixement de les plantes. La mestra va realitzar la següent pregunta: 

Data: 18 de març de 2015 

Hora: 15:00 – 16:30 

Lloc: Escola Maria-Mercè Marçal  

Aula: 4t de primària B 

Contingut: Unitat: Les plantes.  
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- Quins elements creieu que són necessaris per al creixement de les plantes? 

Què necessiten per créixer i viure? 

L’alumnat va estar comentat les seves idees sobre els elements que necessiten les 

plantes, van esmentar els següents: el sol, l’aigua i la terra. I van estar explicant 

perquè creien que ho necessitaven a partir de la següent pregunta de la mestra: 

- Què creieu que els hi dóna aquests elements (sol, aigua i terra) a la planta? 

L’alumnat va estar comentant quina funció creien que tenien aquests elements en les 

plantes i va sortir l’interès d’anar observant la germinació d’aquestes plantes i fer que 

alguna de les llavors plantades en un iogurt s’eliminés un element per observar si la 

planta creixia.  

 Paràmetres per classificar les fulles del dossier de colònies: 
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Docent: Núria González 

Observació 8:  

 

 

 

 

 

 

 

Vaig entrar a l’aula juntament amb la mestra i l’alumnat es va sorprendre perquè em 

quedés a la classe, per això, la mestra em va presentar i els va explicar que estaria 

aquesta sessió amb nosaltres per observar-la i ajudar-nos amb el que necessitéssim.  

La mestra comença la sessió explicant que comencen el tema de l’aparell reproductor, 

concretament, esmenta que parlaran de les etapes de la vida i dels canvis que es 

generen, sobretot a la seva edat. Es comença la classe parlant de les etapes de la 

vida amb la pregunta de la mestra: 

- Per quines etapes passem els humans al llarg de la nostra vida, des que som 

nadons fins que som vells? 

Amb aquesta pregunta l’alumnat comença a explicar les seves idees a partir de les 

seves vivències. Comencen a sortir les diferents etapes, la primera és la infantesa i la 

mestra pregunta fins quina edat creuen que és, com som en aquesta etapa i quins 

canvis es produeixen. A cada etapa es va parlant conjuntament. Aquest col·loqui la 

mestra abans de començar la classe em va dir que era per veure una mica els seus 

coneixements previs i anar introduint el tema dels aparells reproductors que és un 

tema que els transmet vergonya i riure.  

Tot seguit, un cop parlat sobre les etapes es comença a parlar de la seva etapa en 

concret on es troben ells, la pubertat. La mestra els pregunta: 

- Quins canvis heu notat en el vostre cos? 

Aquest tema costa que l’alumnat opini perquè els fa vergonya però al començar a 

parlar un alumne dels seus canvis, els altres es van animar. L’alumnat per això, 

s’anava rient quan es parlava d’algun canvi. Un cop realitzat, la mestra els va dir que 

Data: 16 de març de 2015 

Hora: 15:00 – 16:30 

Lloc: Escola Maria-Mercè Marçal  

Aula: 6è de primària A 

Contingut: Unitat: Aparell reproductor. Sessió: Etapes de la vida i canvis pubertat  
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havien de realitzar dues activitats en dos grups. La primera consistia a fer una línia del 

temps amb les etapes de la vida dels humans que s’havien comentat anteriorment i 

descriure-les. La segona activitat consistia a fer una taula amb els canvis que es 

produeixen en l’etapa de la pubertat, tant els nens com les nenes, i anotar quins 

havien experimentat i quins no. 

La mestra va comentar que s’havien d’ajudar per realitzar les activitats amb l’ajut dels 

llibres que hi ha a la classe i amb una fitxa que repartiria.  

Els ha deixat un temps per realitzar les activitats (20 minuts) i quan faltava un quart 

d’hora per acabar la classe s’han posat en comú els canvis que havien trobat que es 

realitzaven durant la pubertat. Ara l’alumnat ha comentat més els canvis que havien 

experimentat i també s’han parlat dels canvis que d’aquí poc notarien: canvis en 

l’aparell reproductor, la reproducció, aparició de la barba, desenvolupament dels pits, 

la menstruació, etc.  

La sessió va acabar amb les conclusions de l’activitat 2 i no va donar temps de 

comentar l’activitat 1, per aquest motiu, la mestra els va comentar que la comentarien 

el pròxim dia. 

 

Observació 9:  

 

 

 

 

 

 

Arribo a la classe juntament amb la mestra i ella em va comentant que segueixen amb 

la unitat de l’aparell reproductor i que des de l’última sessió que vaig anar-hi van venir 

dues especialistes en l’àmbit per fer una xerrada amb l’alumnat sobre l’embaràs, els 

mètodes anticonceptius, malalties de l’aparell reproductor i totes aquelles curiositats i 

interessos que l’alumnat volgués saber. La sessió d’avui em va comentar que es 

tractaria el cicle menstrual. 

Data: 17 d’abril de 2015 

Hora: 15:00 – 16:30 

Lloc: Escola Maria-Mercè Marçal  

Aula: 6è de primària A 

Contingut: Unitat: Aparell reproductor. Sessió: Cicle menstrual 
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La mestra va iniciar la classe esmentant el tema que treballarien, el cicle menstrual. 

Per començar va voler saber els seus coneixements previs sobre aquest tema i va 

realitzar la següent pregunta: 

- Sabeu què és el cicle menstrual? 

Un alumne de seguida va contestar que era la regla que tenien les noies. Tot seguit, la 

mestra va preguntar: 

- La regla només la tenen les noies? Perquè tenen la regla? 

Amb aquesta pregunta va sorgir més confusió però, van esmentar que era necessari 

per tenir fills. L’alumnat anava parlant i donant les seves idees i amb aquestes va 

sorgir la pregunta de: 

- Quan es té la regla? 

Es va estar comentant però hi havia opinions diverses i no acabaven de saber quan es 

té ni quina era l’edat de tenir-la. A continuació, la mestra els va repartir dues imatges i 

els hi va dir estaven relacionades amb el cicle menstrual. Una imatge era un gràfic del 

cicle menstrual i l’altra era un òvul dins els ovaris i la matriu. Amb aquestes fotografies 

l’alumnat havia de descriure-les i posar-li un nom a partir de buscar informació en 

llibres de la biblioteca i una fitxa que els va repartir. Es van dividir en quatre grups i van 

estar una estona buscant informació (15/20 minuts) i quan van acabar dos grups van 

explicar que representava una imatge i el nom que li havien donat i els altres dos 

grups, l’altra imatge. Van explicar que havien trobat que el cicle comença amb la 

menstruació i acaba amb la següent i el recorregut de l’òvul durant aquests dies. Van 

esmentar que si l’òvul es fecunda, comença la gestació del fill, si no és així, torna la 

menstruació. 

Un cop van acabar d’aquest tema, i per finalitzar la sessió i entendre-ho millor, la 

mestra els va projectar un vídeo del Quèquicom que explicava molt bé el procés de la 

menstruació (https://www.youtube.com/watch?v=lGudq_vXRx8). Ella havia escollit els 

minuts més importants per visualitzar i els anava posant.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lGudq_vXRx8
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5. Llista de control 

Observació 1: Coneixements previs de l’aigua 

Dia: 3 de febrer de 2015 

Hora: 15:00 a 16:30 

Lloc: Aula de 2n de primària de l’Escola Maria-Mercè Marçal 

Ítems Valoració 

 Sí No Observacions 

Paper docent    

Font d’informació  X  

Actua com a guia X   

Improvisació X   

Els fenòmens a investigar establerts pel 

docent 

 X  

Els fenòmens a investigar establerts pel 

l’alumnat 

X   

Preparació prèvia dels materials o recursos X   

El docent realitza preguntes X   

Les preguntes donen pas a investigar  X  

L’alumnat investiga les preguntes  X L’alumnat respon les 

preguntes amb les 

seves idees intuïtives 

El docent dóna l’explicació  X  

Les preguntes es contesten conjuntament X   

Paper de l’alumnat    

És receptor de la informació  X  

Genera el seu coneixement X   

L’alumnat genera preguntes X   

Es tenen en compte i són objecte 

d’investigació 

X  Es tenen en compte 

per investigar-se en 

les pròximes sessions 

Es tenen en compte són contestades pel 

docent 

 X  

S’exposen les idees i interessos de 

l’alumnat com a punt de partida 

X  És l’objectiu de la 

sessió 

L’alumnat aprèn escoltant i memoritzant  X  
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L’alumnat aprèn investigant  
 X S’investigarà en les 

pròximes sessions 

Estratègies didàctiques    

S’aprèn mitjançant materials impresos  X  

S’aprèn mitjançant materials audiovisuals  X  

S’aprèn amb activitats pràctiques  X  

El lloc d’aprenentatge és a l’aula habitual X   

El lloc d’aprenentatge és a l’exterior (entorn 

natural) 

 X  

Realitzen apunts o utilitzen fitxes  X  

Utilitzen la llibreta de ciències, realitzen 

dibuixos, murals, etc. 

X  S’apunten les idees 

que han sorgit i 

s’escriuen les 

paraules clau per 

penjar-les en un 

mural 

Realitzen processos d’activitat científica  X  

S’obtenen dades i fets X   

Construeixen idees, models i explicacions  X  

No hi ha organització en les activitats  X  

Organitzen les activitats com el Cicle 

d’aprenentatge: Exploració, Investigació, 

Estructuració i Aplicació 

X  Estan a l’inici de la 

unitat i estan en la 

fase Exploració del 

Cicle. 

 

Observació 2: L’aigua i els sentits 

Dia: 3 de febrer de 2015 

Hora: 15:00 a 16:30 

Lloc: Aula de 2n de primària de l’Escola Maria-Mercè Marçal 

Ítems Valoració 

 Sí No Observacions 

Paper docent    

Font d’informació  X  

Actua com a guia X   

Improvisació X   
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Els fenòmens a investigar establerts pel 

docent 

X   

Els fenòmens a investigar establerts pel 

l’alumnat 

X   

Preparació prèvia dels materials o recursos X  La lupa monocular  

El docent realitza preguntes X  El docent passa pels 

grups mentre 

investiguen i fa 

preguntes 

Les preguntes donen pas a investigar X   

L’alumnat investiga les preguntes X   

El docent dóna l’explicació  X  

Les preguntes es contesten conjuntament X  Hi ha de grup i de 

col·lectives 

Paper de l’alumnat    

És receptor de la informació  X  

Genera el seu coneixement X   

L’alumnat genera preguntes X   

Es tenen en compte i són objecte 

d’investigació 

X  El docent dóna la 

opció d’investigar o 

que ho contestin els 

companys 

Es tenen en compte són contestades pel 

docent 

   

S’exposen les idees i interessos de 

l’alumnat com a punt de partida 

X   

L’alumnat aprèn escoltant i memoritzant  X  

L’alumnat aprèn investigant  
X  Sí, surt a l’exterior a 

investigar 

Estratègies didàctiques    

S’aprèn mitjançant materials impresos  X  

S’aprèn mitjançant materials audiovisuals  X  

S’aprèn amb activitats pràctiques X   

El lloc d’aprenentatge és a l’aula habitual  X  

El lloc d’aprenentatge és a l’exterior (entorn 

natural) 

X   
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Realitzen apunts o utilitzen fitxes  X  

Utilitzen la llibreta de ciències, realitzen 

dibuixos, murals, etc. 

X  Utilitzen la llibreta de 

ciències 

Realitzen processos d’activitat científica X   

S’obtenen dades i fets X   

Construeixen idees, models i explicacions X   

No hi ha organització en les activitats  X  

Organitzen les activitats com el Cicle 

d’aprenentatge: Exploració, Investigació, 

Estructuració i Aplicació 

X  En aquesta unitat pel 

que m’ha explicat la 

mestra estarien 

seguint el cicle. 

Aquesta sessió seria 

d’Investigació. La 

sessió anterior que 

em va explicar havia 

estat de : Exploració 

 

Observació 3: Els òrgans del cos 

Dia: 20 d’abril de 2015 

Hora: 15:00 a 16:30 

Lloc: Aula de 2n de primària de l’Escola Maria-Mercè Marçal 

Ítems Valoració 

 Sí No Observacions 

Paper docent    

Font d’informació  X  

Actua com a guia X   

Improvisació X   

Els fenòmens a investigar establerts pel 

docent 

X   

Els fenòmens a investigar establerts pel 

l’alumnat 

 X  

Preparació prèvia dels materials o recursos X   

El docent realitza preguntes X   

Les preguntes donen pas a investigar X   

L’alumnat investiga les preguntes X   
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El docent dóna l’explicació  X  

Les preguntes es contesten conjuntament X   

Paper de l’alumnat    

És receptor de la informació 

X  En moments concrets 

quan llegeix la fitxa o 

observa el vídeo 

Genera el seu coneixement X   

L’alumnat genera preguntes X   

Es tenen en compte i són objecte 

d’investigació 

X   

Es tenen en compte són contestades pel 

docent 

 X  

S’exposen les idees i interessos de 

l’alumnat com a punt de partida 

X   

L’alumnat aprèn escoltant i memoritzant  X  

L’alumnat aprèn investigant  

X  Sí, a través de llibres 

i materials i recursos 

que l’alumnat o la 

mestra porten a la 

classe. També el 

busquen de la 

biblioteca. 

Estratègies didàctiques    

S’aprèn mitjançant materials impresos 
X  Llegeixen un text 

sobre els òrgans 

S’aprèn mitjançant materials audiovisuals 
X  Visualitzen un vídeo 

del procés digestiu 

S’aprèn amb activitats pràctiques X   

El lloc d’aprenentatge és a l’aula habitual X   

El lloc d’aprenentatge és a l’exterior (entorn 

natural) 

 X  

Realitzen apunts o utilitzen fitxes  X  

Utilitzen la llibreta de ciències, realitzen 

dibuixos, murals, etc. 

X  Realitzen un mural 

Realitzen processos d’activitat científica X   

S’obtenen dades i fets  X  



31 
 

Construeixen idees, models i explicacions X   

No hi ha organització en les activitats  X  

Organitzen les activitats com el Cicle 

d’aprenentatge: Exploració, Investigació, 

Estructuració i Aplicació 

X  En aquesta sessió 

s’està realitzant dues 

fases: la fase 

d’Exploració i la 

d’Investigació 

 

Observació 4: Mural dels òrgans del cos 

 

Dia: 21 d’abril de 2015 

Hora: 15:00 a 16:30 

Lloc: Aula de 2n de primària de l’Escola Maria-Mercè Marçal 

Ítems Valoració 

 Sí No Observacions 

Paper docent    

Font d’informació  X  

Actua com a guia X   

Improvisació X   

Els fenòmens a investigar establerts pel 

docent 

X   

Els fenòmens a investigar establerts pel 

l’alumnat 

X   

Preparació prèvia dels materials o recursos X   

El docent realitza preguntes X   

Les preguntes donen pas a investigar X   

L’alumnat investiga les preguntes X   

El docent dóna l’explicació  X  

Les preguntes es contesten conjuntament X  Hi ha de grup i de 

col·lectives 

Paper de l’alumnat    

És receptor de la informació  X  

Genera el seu coneixement X   

L’alumnat genera preguntes 
 X Durant la sessió no 

vaig observar que 
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l’alumnat preguntés 

Es tenen en compte i són objecte 

d’investigació 

   

Es tenen en compte són contestades pel 

docent 

   

S’exposen les idees i interessos de 

l’alumnat com a punt de partida 

X   

L’alumnat aprèn escoltant i memoritzant  X  

L’alumnat aprèn investigant  

X  Sí, a través de llibres 

i materials i recursos 

que l’alumnat o la 

mestra porten a la 

classe. També el 

busquen de la 

biblioteca. 

Estratègies didàctiques    

S’aprèn mitjançant materials impresos  X  

S’aprèn mitjançant materials audiovisuals X   

S’aprèn amb activitats pràctiques X   

El lloc d’aprenentatge és a l’aula habitual X   

El lloc d’aprenentatge és a l’exterior (entorn 

natural) 

   

Realitzen apunts o utilitzen fitxes  X  

Utilitzen la llibreta de ciències, realitzen 

dibuixos, murals, etc. 

X  Van fer un resum del 

procés que havien 

realitzat 

Realitzen processos d’activitat científica X   

S’obtenen dades i fets  X  

Construeixen idees, models i explicacions X   

No hi ha organització en les activitats  X  

Organitzen les activitats com el Cicle 

d’aprenentatge: Exploració, Investigació, 

Estructuració i Aplicació 

X  Tot i que, les altres 

sessions no les vaig 

poder observar, pel 

que em va estar 

explicant la mestra 

que havien fet, 
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s’havia seguit el cicle 

d’aprenentatge. La 

sessió que vaig 

observar hi hauria 

fases de: 

Investigació, 

Estructuració i 

Aplicació 

 

 

Observació 5: Les arrels de les plantes 

Dia: 20 de gener de 2015 

Hora: 15:00 a 16:30 

Lloc: Aula de 4t de primària de l’Escola Maria-Mercè Marçal 

Ítems Valoració 

 Sí No Observacions 

Paper docent    

Font d’informació X  En algunes ocasions 

Actua com a guia X   

Improvisació X   

Els fenòmens a investigar establerts pel 

docent 

X   

Els fenòmens a investigar establerts pel 

l’alumnat 

 X  

Preparació prèvia dels materials o recursos X   

El docent realitza preguntes X   

Les preguntes donen pas a investigar X  No totes, només 

concretes. 

L’alumnat investiga les preguntes X  No totes, només 

concretes. 

El docent dóna l’explicació X  En alguns casos 

Les preguntes es contesten conjuntament X   

Paper de l’alumnat    

És receptor de la informació X  En algunes ocasions 

Genera el seu coneixement X   
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L’alumnat genera preguntes 

 X Durant la sessió no 

vaig observar que 

l’alumnat preguntés 

Es tenen en compte i són objecte 

d’investigació 

   

Es tenen en compte són contestades pel 

docent 

   

S’exposen les idees i interessos de 

l’alumnat com a punt de partida 

 X  

L’alumnat aprèn escoltant i memoritzant  X  

L’alumnat aprèn investigant  X   

Estratègies didàctiques    

S’aprèn mitjançant materials impresos  X  

S’aprèn mitjançant materials audiovisuals  X  

S’aprèn amb activitats pràctiques X   

El lloc d’aprenentatge és a l’aula habitual  X  

El lloc d’aprenentatge és a l’exterior (entorn 

natural) 

X  A l’hort 

Realitzen apunts o utilitzen fitxes  X  

Utilitzen la llibreta de ciències, realitzen 

dibuixos, murals, etc. 

 X  

Realitzen processos d’activitat científica X   

S’obtenen dades i fets X   

Construeixen idees, models i explicacions 

X  Sí, però no les 

dedueix l’alumnat per 

ells mateixos. 

No hi ha organització en les activitats X   

Organitzen les activitats com el Cicle 

d’aprenentatge: Exploració, Investigació, 

Estructuració i Aplicació 

X  S’ha realitzat la fase 

d’investigació, però el 

cicle no s’ha seguit. 
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Observació 6: Els volcans 

Dia: 4 de març de 2015 

Hora: 15:00 a 16:30 

Lloc: Aula de 4t de primària de l’Escola Maria-Mercè Marçal 

Ítems Valoració 

 Sí No Observacions 

Paper docent    

Font d’informació X   

Actua com a guia  X  

Improvisació X   

Els fenòmens a investigar establerts pel 

docent 

X   

Els fenòmens a investigar establerts pel 

l’alumnat 

 X  

Preparació prèvia dels materials o recursos X   

El docent realitza preguntes X   

Les preguntes donen pas a investigar  X L’alumnat només 

contesta amb les 

seves idees. 

L’alumnat investiga les preguntes  X  

El docent dóna l’explicació X   

Les preguntes es contesten conjuntament X   

Paper de l’alumnat    

És receptor de la informació X   

Genera el seu coneixement  X  

L’alumnat genera preguntes X   

Es tenen en compte i són objecte 

d’investigació 

 X  

Es tenen en compte són contestades pel 

docent 

X  Pel docent o pels 

companys 

S’exposen les idees i interessos de 

l’alumnat com a punt de partida 

X  Només algunes idees 

prèvies sobre els 

volcans. 

L’alumnat aprèn escoltant i memoritzant X  Aprèn escoltant 

L’alumnat aprèn investigant   X  
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Estratègies didàctiques    

S’aprèn mitjançant materials impresos 

X  No són impresos sinó 

que s’han projectat a 

la pissarra. 

S’aprèn mitjançant materials audiovisuals X  A través de vídeos 

S’aprèn amb activitats pràctiques  X  

El lloc d’aprenentatge és a l’aula habitual X   

El lloc d’aprenentatge és a l’exterior (entorn 

natural) 

 X Tot i que, la pròxima 

sessió faran una 

sortida. 

Realitzen apunts o utilitzen fitxes  X  

Utilitzen la llibreta de ciències, realitzen 

dibuixos, murals, etc. 

 X  

Realitzen processos d’activitat científica  X  

S’obtenen dades i fets  X  

Construeixen idees, models i explicacions  X  

No hi ha organització en les activitats  X  

Organitzen les activitats com el Cicle 

d’aprenentatge: Exploració, Investigació, 

Estructuració i Aplicació 

 X  

 

Observació 7: Fulles i plantació de llavors 

Dia: 16 de març de 2015 

Hora: 15:00 a 16:30 

Lloc: Aula de 6è de primària de l’Escola Maria-Mercè Marçal 

Ítems Valoració 

 Sí No Observacions 

Paper docent    

Font d’informació X   

Actua com a guia X   

Improvisació X   

Els fenòmens a investigar establerts pel 

docent 

X   

Els fenòmens a investigar establerts pel 

l’alumnat 

 X  
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Preparació prèvia dels materials o recursos X  Es prepara les fulles 

per analitzar-les, la 

terra i les llavors per 

plantar 

El docent realitza preguntes X   

Les preguntes donen pas a investigar X   

L’alumnat investiga les preguntes  X En aquesta sessió, 

no 

El docent dóna l’explicació  X  

Les preguntes es contesten conjuntament X   

Paper de l’alumnat    

És receptor de la informació  X  

Genera el seu coneixement X   

L’alumnat genera preguntes X   

Es tenen en compte i són objecte 

d’investigació 

X   

Es tenen en compte són contestades pel 

docent 

 X  

S’exposen les idees i interessos de 

l’alumnat com a punt de partida 

 X  

L’alumnat aprèn escoltant i memoritzant  X  

L’alumnat aprèn investigant  X   

Estratègies didàctiques    

S’aprèn mitjançant materials impresos  X  

S’aprèn mitjançant materials audiovisuals  X  

S’aprèn amb activitats pràctiques X   

El lloc d’aprenentatge és a l’aula habitual X   

El lloc d’aprenentatge és a l’exterior (entorn 

natural) 

X   

Realitzen apunts o utilitzen fitxes  X  

Utilitzen la llibreta de ciències, realitzen 

dibuixos, murals, etc. 

 X  

Realitzen processos d’activitat científica  X  

S’obtenen dades i fets  X  

Construeixen idees, models i explicacions  X  

No hi ha organització en les activitats X   
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Organitzen les activitats com el Cicle 

d’aprenentatge: Exploració, Investigació, 

Estructuració i Aplicació 

X  Estan en la fase 

d’Investigació, quan 

observen les fulles. 

També es planten les 

llavors per començar 

a investigar.  

 

Observació 8: Etapes de la vida i canvis pubertat 

Dia: 16 de març de 2015 

Hora: 15:00 a 16:30 

Lloc: Aula de 6è de primària de l’Escola Maria-Mercè Marçal 

Ítems Valoració 

 Sí No Observacions 

Paper docent    

Font d’informació  X  

Actua com a guia X   

Improvisació  X  

Els fenòmens a investigar establerts pel 

docent 

X   

Els fenòmens a investigar establerts pel 

l’alumnat 

 X  

Preparació prèvia dels materials o recursos X   

El docent realitza preguntes X   

Les preguntes donen pas a investigar  X  

L’alumnat investiga les preguntes X   

El docent dóna l’explicació  X  

Les preguntes es contesten conjuntament X   

Paper de l’alumnat    

És receptor de la informació  X  

Genera el seu coneixement X   

L’alumnat genera preguntes X   

Es tenen en compte i són objecte 

d’investigació 

X   

Es tenen en compte són contestades pel 

docent 

X  Algunes sí 
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S’exposen les idees i interessos de 

l’alumnat com a punt de partida 

X   

L’alumnat aprèn escoltant i memoritzant  X  

L’alumnat aprèn investigant  

X  Sí, a través de llibres, 

materials i recursos 

que l’alumnat o la 

mestra porten a la 

classe. També el 

busquen de la 

biblioteca. 

Estratègies didàctiques    

S’aprèn mitjançant materials impresos 

X  El docent els facilita 

una fitxa perquè 

investiguin. 

S’aprèn mitjançant materials audiovisuals  X  

S’aprèn amb activitats pràctiques  X  

El lloc d’aprenentatge és a l’aula habitual X   

El lloc d’aprenentatge és a l’exterior (entorn 

natural) 

 X  

Realitzen apunts o utilitzen fitxes 

X  Realitzen taules-

resum i una línia del 

temps a través de la 

informació que volien 

investigar 

Utilitzen la llibreta de ciències, realitzen 

dibuixos, murals, etc. 

 X  

Realitzen processos d’activitat científica X   

S’obtenen dades i fets 

X  Es posen a prova les 

idees que s’havien dit 

a través de buscar 

informació 

Construeixen idees, models i explicacions X   

No hi ha organització en les activitats  X  

Organitzen les activitats com el Cicle 

d’aprenentatge: Exploració, Investigació, 

Estructuració i Aplicació 

X  Aquesta sessió 

estaria dins de les 

fases: d’Exploració i 
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Investigació.  

 

Observació 9: El cicle menstrual 

Dia: 14 d’abril de 2015 

Hora: 15:00 a 16:30 

Lloc: Aula de 6è de primària de l’Escola Maria-Mercè Marçal 

Ítems Valoració 

 Sí No Observacions 

Paper docent    

Font d’informació X  En alguns moments 

Actua com a guia X   

Improvisació  X  

Els fenòmens a investigar establerts pel 

docent 

X   

Els fenòmens a investigar establerts pel 

l’alumnat 

 X  

Preparació prèvia dels materials o recursos X   

El docent realitza preguntes X   

Les preguntes donen pas a investigar X   

L’alumnat investiga les preguntes X   

El docent dóna l’explicació  X  

Les preguntes es contesten conjuntament X   

Paper de l’alumnat    

És receptor de la informació  X  

Genera el seu coneixement X   

L’alumnat genera preguntes X  En pocs moments 

Es tenen en compte i són objecte 

d’investigació 

X   

Es tenen en compte són contestades pel 

docent 

 X  

S’exposen les idees i interessos de 

l’alumnat com a punt de partida 

X   

L’alumnat aprèn escoltant i memoritzant  X  

L’alumnat aprèn investigant  
X  Sí, a través de llibres, 

materials i recursos 
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que l’alumnat o la 

mestra porten a la 

classe. També el 

busquen de la 

biblioteca. 

Estratègies didàctiques    

S’aprèn mitjançant materials impresos 

X  El docent els facilita 

una fitxa perquè 

investiguin. 

S’aprèn mitjançant materials audiovisuals X   

S’aprèn amb activitats pràctiques X   

El lloc d’aprenentatge és a l’aula habitual X   

El lloc d’aprenentatge és a l’exterior (entorn 

natural) 

 X  

Realitzen apunts o utilitzen fitxes  X  

Utilitzen la llibreta de ciències, realitzen 

dibuixos, murals, etc. 

 X  

Realitzen processos d’activitat científica X   

S’obtenen dades i fets 

X  Es posen a prova les 

idees que s’havien dit 

a través de buscar 

informació 

Construeixen idees, models i explicacions X   

No hi ha organització en les activitats  X  

Organitzen les activitats com el Cicle 

d’aprenentatge: Exploració, Investigació, 

Estructuració i Aplicació 

X  Aquesta sessió estria 

dins de les fases: 

d’Exploració i 

Investigació.  
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6. Disseny entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista amb _________________________________________________ 

Data: _____________________________________ 

Informació entrevistat:  

 Nom i cognoms: 

 Formació professional d’educació:  

 Actualment: 

 Treballes com a: 

o Quan fa: 

Entrevista: 

 Quan realitzes l’àrea de ciències naturals, com l’organitzes? Quin és el teu paper 

i quin el de l’alumnat?  

 T’agrada com les treballes? T’agradaria millorar en alguna cosa (de forma 

didàctica)? 

 Penses que tens els materials, recursos o eines suficients per realitzar aquesta 

àrea? N’has trobat a faltar? Quins t’agradaria tenir? Trobes la necessitat de tenir 

un espai o aula on es pogués realitzar aquesta àrea, un laboratori?  

 Tens necessitat de formació concreta? De formació al centre o en cursets per 

conèixer noves tècniques i ampliar la teva formació? En quin moment? 

 Amb els teus companys d’escola compartiu una mateixa visió, sou semblants o 

diferents? 
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7. Transcripcions de les entrevistes 

Entrevistes en format àudio en un CD adjunt 

7.1. Transcripció entrevista Montserrat Canet 

Transcripció de l’entrevista realitzada a Montserrat Canet el dia 13 d’abril de 2015, a 

les 10:55h del matí.  L’entrevista s’ha realitzat a l’escola Maria-Mercè Marçal al seu 

despatx de la Secretaria i dura 7 minuts i 34 segons.  

Entrevista: 

Gemma: Ja està, sobre..., primer una mica, com les dades personals teves, sobre la 

formació d’educació, que has fet. 

Montserrat: Què he fet? 

G: Sí 

M: A nivell de ciències? 

G: No... 

M: General? 

G: Sí de carreres, quina formació tens? 

M: Mmm... (Parla amb una altra mestra) Jo vaig fer el pla antic i l’especialitat meva 

eren matemàtiques i ciències de la natura, que hi havia abans. A partir d’aquí, pues 

cursos de formació, sempre que podia i m’interessava. M’interessava molt més les 

mates que les ciències, però també he fet coses de ciències.  

G: Val... i... 

M: I de les altres assignatures també. 

G: I sobre..., més o menys, quan portes fent de mestra? 

M: (riu) Doncs... en dec portar uns 35 anys ja. 

G: Molt bé. Llavors, quan realitzes l’àrea de ciències naturals, com l’organitzes? Quin 

és el teu paper, el de l’alumnat, com vols? 

M: Avera, aquí a l’escola les coses funcionen diferent. O sigui, a cada cicle té 

muntades, o sigui tenim muntat el currículum que hem de treballar per cursos. 

Aleshores, ja vam fer un “Planning” de què és el que es treballava en el cicle de grans: 

quart, cinquè i sisè. I llavors a partir d’aquí ens repartim.  Treballes molt lo que és a 

nivell local, a llavors treballem lo què és: paisatge dels voltants, la fauna dels voltants, 

la flora dels voltants i tot de sortides relacionades amb això. A dintre d’aquí, clar 

evidentment, altres temes del cos humà i així, que també ens els hem anat repartint. 

Primer de tot, què saben els nens del tema i, a partir d’aquí, doncs anar treballant 

depèn dels interessos d’ells i d’uns continguts bàsics que han de sortir. Val? 

G: Val. 
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M: I si podem, la màxima experimentació possible, si potser.  

G: Val. 

M: No sempre és possible. 

G: T’agrada com les treballes o t’agradaria millorar alguna cosa de forma didàctica? 

M: Ah..., sí, però no. És a dir, penso que la manera en què treballem m’aniria molt bé 

tenir petits grups. Poder fer-ho amb menys quantitats de nens. Si tu fas un experiment 

amb tota una classe sencera cosa molt de controlar. 

G: Clar. 

M: Si fos en grupets més reduïts, sortiria molt millor. Però bueno...  

G: Sí, sí 

M: Que jo penso que els nanos aprenen d’aquesta manera, i molt. Lo siento.  

(Agafa una trucada telefònica) 

G: Val, respecte el material, recursos i eines. Penses que tens les adequades o 

t’agradaria tenir-ne més, quines? 

M: Anem comprant, com que l’escola és bastant nova, anem comprant a mesura que 

necessitem. Llavores, cada vegada tens més materials, si necessites alguna sèrie 

d’equipaments per poder treballar de...., per fer les experimentacions, aleshores els 

compres. No tenim cap problema en això.  

G: I sobre, per exemple, si trobes la necessitat  tenir un espai o una aula on puguis 

realitzar aquesta àrea, o sigui, un laboratori? 

M: Avera,  sí que aniria bé tenir una aula amb tots els materials allà i que no hagis 

d’anar traient i posant. Però Bueno..., si t’ho prepares bé i t’agafes els materials a la 

classe també ens en sortim. Sí que seria ideal tenir un laboratori, però ja sabem que 

és impossible. Per tant, et fas amb el que tens.  

G: D’acord. 

M: T’has de preparar les coses abans d’anar a classe. I, llavors, un cop tens tots els 

materials allà, ja està.  

G: Val, i sobre si tens necessitat de formació concreta, o sigui, de..., més formació 

sobre algo en específic aquí, fer un curset aquí al centre?  

M: Això ja ho fem. I a més, només em queda quatre anys, o sigui que ja (riu), ja plego.  

G: Vale.  

M: No, però en principi, sempre estic oberta en formació, t’has de posar al dia. És 

claríssim, no et pots quedar amb el que tens, si m’hagués quedat amb la formació que 

tenia al principi, t’asseguro que no estaria fent res del que estic fent.  

G: Ja, i aquesta formació que la fas, aquí al cole o fora? 

M: Depèn, depèn. La pots fer a l’escola o la pots fer fora. Depèn del que t’interessi. 

Vale? 
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G: Vale. 

M: A la UVIC hi he anat. Per exemple..., a fer cursets. I són xulos, val la pena. Jo 

penso que val la pena està obert a tot, sempre. Mai estàs al cent per cent. Qui et digui 

que amb la formació que té, ja en té prou, és mentida. T’has d’estar formant dia a dia, 

dia a dia, dia a dia, fins que et jubilis. Vull dir, si no, malament rai.  

G: Val. I amb els teus companys d’escola compartiu la mateixa visió, sou semblant o 

diferents, a l’hora de tractar aquesta àrea? 

M: La línia en què l’estem portant és molt semblant. Passa que, sempre que ve gent 

nova et costa una mica adaptar-te en el mètode de treball. Però un cop hi entren, jo 

penso que sí. És una manera, que és xula de treballar i, a més, els nens aprenen molt. 

Val? I quan més visual, més manipulatiu i més real sigui, millor.  

G: Clar. Bueno doncs, ja està.  

M: Ja està? Vale. 

G: Mersi. 

 

(Seguim parlant d’una anècdota que em comenta sobre un alumne). 

 

7.2. Transcripció entrevista Núria González 

Transcripció de l’entrevista realitzada a Núria González el dia 13 d’abril de 2015, a les 

11:15h del matí. L’entrevista s’ha realitzat a l’escola Maria-Mercè Marçal a l’aula de 4t 

B i dura  4 minuts i  6 segons.  

Entrevista: 

Gemma: Ja està. Mmm... primer dades personals, una mica. Sobre, la formació, quina 

formació tens? 

Núria: Ee.. vale. Vaig estudiar a la Universitat de Vic, i... en aquell moment no hi havia 

mencions i, llavors vaig fer primària general i, sí que vaig fer optatives, moltes de 

ciències perquè m’agradava personalment. I, a part, vaig estudiar psicologia que no té 

a veure. 

G: L’has acabat? 

N: Sí 

G: Val, i sobre quants anys fa de mestra, més o menys, que has fet? 

N: Què he treballat en l’expansió laboral? Doncs..., no arriba a l’any, o gairebé un any, 

però saltejat. En un primer any vaig estar treballant uns 5 mesos i ara dec portar.... 

també...5 o 4 mesos. 
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G: Quantes escoles, per això? 

N: He estat, majoritàriament, amb llarga durada, en dos.  

G: Val, llavors, sobre l’àrea de medi, quan la realitzes, com t’organitzes? Quin és el teu 

paper, el de l’alumnat? 

N: També depèn molt de l’escola. Llavors, hi ha escola que tens estipulat que vas 

seguint el llibre de text, però en general moltes és buscant informació, la construeixen, 

fan presentacions,... 

G: En aquesta? 

N: En aquí, en aquest cas.... 

G: Com ho fas tu? 

N: A sisè, per exemple, depèn del tema, fem una cosa o una altra. El tema d’energies 

ells van buscar informació i van fer l’exposició de cada tipus d’energia. També es va 

fer algun experiment relacionat amb l’electricitat i, llavors ho van enllaçar amb altres 

àrees, amb català i plàstica, i van construir un circuit amb una caseta.  

G: Val. 

N: I això. 

G: Mmm... T’agrada com les treballes? O t’agradaria canviar alguna cosa de forma 

didàctica? 

N: M’agradaria, potser, poder fer com més racons o més pràctic o més experiments. 

Però, requereix temps i, potser, requeriria una altra mestra de suport per poder-te 

distribuir millor la feia i les activitats.  

G: Val. 

N: I, penses que tens els materials, recursos o eines suficients per realitzar l’àrea? O 

n’has trobat a faltar? Quins t’agradaria tenir? 

N: En aquesta escola, sí que hi ha molt material per poder treballar. Jo penso que està 

bastant bé. De fet, per treballar les plantes, doncs tenim llavors, tenim hort, tenim 

macetas, tenim de tot. I per fer, l’electricitat, també. Hem tingut cables, piles. Tenim 

molt material aquí. Jo m’he trobat en altres escoles que no tenim re: ni lupes, ni 

imants, per fer re. Però aquí sí que tenim bastant.  

G: Val, i trobes la necessitat de tenir un espai o una aula on es pogués..., o sigui, fer 

l’àrea? O sigui, un laboratori?  

N: Eee..., a mi, especialment, m’agradaria eh. Poder marxar de l’aula i tenir un espai 

on només fer ciències naturals, com es fa en altres assignatures com per exemple 

anglès. A mi especialment, m’agradaria. Però bueno, podem fer la classe.  

(arriben nens i nenes i em saluden) 

G: Tens necessitat de formació extra? O sigui... 
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N: Home... mai està més eh. Poder fer..., tenir més formació en diferents continguts i 

maneres de treballar ciències. Sí. 

G: Llavors, però, en realitzes? 

N: No. 

G: I, per exemple, que el faries al centre o a part? 

N: És igual, m’és indiferent.  

G: Val. 

N: Home, si és al centre, és més pràctic perquè ja estàs aquí i no has de marxar 

corrents amunt i avall.  

G: Mmm, llavors, amb els companys de l’escola, mmm, compartiu aquesta mateixa 

visió? Sou semblants o diferents? Com ho has vist? 

N: No, jo crec que en aquesta escola, bueno, es treballa en aquesta línia, molt 

pràctica, que fan fent experiments, van construint ells el contingut. 

G: Sí. 

N: en aquí sí. En altres escoles el que m’he trobat és que no li donen importància, que 

és una assignatura i ja està.  

G: Val, “Bueno”, mersi. Ja estem. 

N: Ja està no?  

G: Sí. 

N: Val.  

 

(s’acaba l’entrevista i ella va a atendre a uns alumnes i els nens de la meva classe 

durant l’estada de pràctiques III em vénen a veure). 

 

7.3. Transcripció entrevista Assumpta Verges 

Transcripció de l’entrevista realitzada a Assumpta Verges el dia 13 d’abril de 2015, a 

les 12:35h del migdia. L’entrevista s’ha realitzat a l’escola Maria-Mercè Marçal a l’aula 

de 2n A i dura 13 minuts.  

Entrevista:  

Gemma: La primera pregunta era sobre la teva formació acadèmica. O sigui, de 

mestra. 

Assumpta: Quina carrera he fet? 

G: Sí. 

A: Doncs la carrera a la universitat com tothom 
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G: Val 

A: Els tres anys de magisteri i després, vaig anar a la de la plaça, la universitat de 

llengües que hi ha a la Plaça Universitat. (arriba una mestra i parla amb ells). A la 

plaça universitat a treure’m el títol de mestra de català. 

G: Ah, val. I sobre, més o menys, quant fa que treballes de mestra, d’experiència? 

A: Home, jo vaig entrar a la universitat que feia els 18 llavors perquè jo sempre he 

sigut de les petites perquè faig els anys al juliol. Llavors sempre he sigut, no és que 

anés un curs endavant, és que, estava apuntada un curs endavant. Ara no, ara es mira 

molt, però abans no. Vaig entrar als 18. Tres anys de magisteri, vaig sortir, no hi havia 

feina, i va ser quan em vaig apuntar a fer el curs aquest per ser mestra de català 

perquè llavors et contava la teva especialitat que havies fet a la universitat més el títol 

de mestra de català, donava punts. Saps, i era un perfeccionament, entrava geografia, 

història, de tot. Emm.., llavors vaig començar a treballar un any després en les 

substitucions i, ara en tinc 52, resta. O sigui, jo vaig començar a treballar als 22 o així.  

G: Uns 30... 

A: Mentre estava estudiant vaig començar a donar classes particulars perquè així em 

treia una miqueta pels meus gestos de la universitat. 

G: Ja. 

A: I, alhora, era una toma de contacte... 

G: Amb els nens. 

A: Amb els nanos, abans de trobar-te en 25 en una classe, trobar-te amb un grup amb 

un grup de 8 o 10, doncs, t’ajuda. 

G: Clar. 

A: Per saber una mica com són. I, donava classes particulars. I em va anar molt bé, 

per agafar experiència i, per una miqueta de recursos per mi. I després, vaig entrar a la 

borsa de substitucions de la generalitat.  

G: Val. 

A: Però clar, les substitucions d’abans no eren les d’ara. Ara si te poses malalta dos 

dies no envien a ningú.  

G: Ja... 

A: Abans sí. Abans jo havia fet substitucions de dos dies. És a dir, nomenaven al matí, 

arribaves a l’escola després de dinar i pot ser a la tarda següent ja te n’anaves perquè 

ja havia tornat la mestra. No donava temps ni saber on estava al lavabo, que ja havies 

de marxar. (riu) Però bueno, mica en mica... 

G: Agafaves experiència. 

A: Anaves sumant i agafaves experiència perquè cada escola té la seva manera de 

fer.  
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G: Clar. 

A: Llavors voltaves tant, que t’obligava a espavilar-te i a tenir recursos. Perquè no 

sempre la persona que faltava estava preparat. 

G: Clar. 

A: Així que tu, potser, et torbaves amb una classe que no sabies què havies de fer 

perquè ningú t’ho deia. Normalment sempre hi havia un paral·lel una paral·lela que 

t’informava però hi havia vegades que no. I tu te n’havies de sortir com podies. Amb el 

qual, agafes molta experiència, molta. I després, ja vaig aprovar les oposicions. 

G: Val. Quan realitzes l’àrea de ciències naturals, com l’organitzes? Quin és el teu 

paper? Els dels nens? 

A: Depèn de l’activitat. Normalment, partim dels coneixements previs que tenen. I la 

fem molt interactiva, és a dir, passem imatges en powers, o busquem fotos per internet 

o portem material, depèn de quina activitat, per exemple, si és les plantes, evidentment 

toquen les arrels d’una planta, toquen les tiges, toquen les fulles. Ho toquen, no allò 

una foto. No no, ho poden tocar. Els animals, igual. Fem el taller dels animals, porten 

animals que tinguin a casa, es preparen preguntes i els hi fan al propietari dels 

animals. De com els cuiden, com són. I tot s’intenta que sigui molt interactiu, molt 

vivencial. És l’única manera d’aprendre, que estiguin motivats. Però depèn del tema.  

G: Val. I t’agrada com les treballes? O t’agradaria millorar en alguna cosa de forma 

didàctica? 

A: Com la treballo ara m’agrada. Jo les he treballat de diferents maneres perquè cada 

escola té una manera diferent. Hi ha escoles que segueixes el tema del llibre. Hi ha 

escoles que agafes el tema, els nens el llegeixen, subratllem el més important, fan les 

activitats d’aquell tema i com a molt, es complementa amb algun treballat o alguna 

coseta extra. Ja ho he fet això, jo. No m’agrada gaire. Penso que si el tema és atractiu 

pel nano, es motivarà una mica però en perdràs bastants que no es motivaran. Tal 

com les treballo en aquí, m’agraden. M’agraden perquè no hi ha llibre, no hi ha text, no 

hi ha text. L’únic que els hi dónes és alguna fitxa per complementar però a partir de 

què? D’informacions que ells han de buscar en libres que han portat, llibres que jo 

porto, amb internet, preguntant als pares, preguntant al tiet, preguntant a l’avi, 

buscant,... És més motivador.  

G: Clar. 

A: Ara començarem el tema dels animals. I només començar el tema jo els hi passo 

un power, prèviament hem donat fotos d’animals, i parlem entre tots del què sabem 

d’aquells animals. Perquè clar, si ja tots saben determinada característica, no estaré jo 

insistint perquè l’aprenguin. He de saber què porten ells a la maleta. Per saber el que 

manca afegir, no per estar lluitant. Si ja ho saben, ja ho saben. Un cop s’han repartit 
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aquestes fotos i, jo sé el que saben i el què no, passem el power. I llavors es treballa la 

classificació dels animals. I es parla: perquè són d’una marea perquè són d’una altra, 

perquè els fiquem en els carnívors perquè els fiquem en els ovípars, què vol dir 

vivípar, què vol dir ovípar. Paraules claus, això és lo més important. Unes 

determinades paraules, que de cada tema, jo ja busco i que ser que, aquestes 

paraules s’han de saber sí o sí. O sigui, un cop acabat el tema, jo si a un nen li dic si 

aquest animal és ovípar, es pot equivocar si ho és o no, però ha de saber què vol dir 

ovípar, què vol dir carnívor, què vol dir omnívor. Perquè són les paraules claus dels 

animals. I a partir d’aquí, tot lo altre són fitxes on et fan una sèrie de preguntes, que 

pots saber o no. Si no les saps, les busques. On? En llibres. Portem mil i un llibres 

d’animals. I ells busquen o pregunten a un company o pregunten a casa. Dibuixen molt 

perquè el medi és molt dibuixable. Construïm amb diferents materials. Tot que sigui 

molt vivencial, per tant, tal i com es treballen aquí, a mi m’agrada. De moment, no 

canviaria res.  

G: Val. I penses que tens els materials, recursos o eines suficients per realitzar 

aquesta àrea? O en trobes a faltar? Quins? 

A: No, crec que tinc, ara com ara, recursos suficients perquè tinc el luxe d’estar en una 

classe on tinc una pissarra digital, internet totes les hores, tinc una biblioteca on anar a 

buscar llibres, tinc unes famílies que col·laboren moltíssim. Per tant, sempre hi ha 

algun alumne que porta llibres de casa seva o d’una biblioteca o que porta mostres 

d’allò que estem treballant. L’any passat quan vam treballar els animals, vam dir a les 

famílies que si tenien mascota la podien portar i, qui no tenia va demanar-li a la veïna 

o ho va demanar a un altre familiar. Tothom va portar un animal i alguns eren 

espectaculars. Una tortuga així enorme (em representa la mida de la tortuga amb les 

mans)que van haver de necessitar ajuda per portar-la. Col·laboren moltíssim. Llavors, 

jo penso que no, que tenim els recursos, tot i que, sí que és veritat que, a vegades et 

falten mans i temps per atendre als alumnes que més els hi costa, els que són Pla 

Individual.  

G: Clar. 

A: Que els hi has d’adaptar totes les activitats, necessiten la teva atenció. Tu ja pots 

atendre’ls però, deixes una mica els altres. I si atenc als altres, deixes una mica 

aquests. Aleshores, has de fer mans i mànigues per muntar activitats tan adaptades 

perquè ells puguin fer sense necessitar-te exclusivament, i tu poder-te dedicar a tos. 

Clar, això suposa temps.  

G: Clar. I  trobes la necessitat de tenir un espai o una aula on poguessis realitzar 

l’assignatura? Un laboratori?  
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A: (pensa) Estaria bé. Tot i que, nosaltres en el departament de matemàtiques 

disposem de microscopis, i...bueno, lupes monoculars, lupes binoculars, de tot. Que 

podem portar a la classe sempre que vulguem. Però estaria bé, pot ser no tant pels 

petitons, però els més grans que poguessin anar a fer aquella dissecció de la pota de 

pollastre o de la granota, en un laboratori que és on s’ha de fer, no en una classe. Per 

separar ambient, més que re, igual que l’aula de música. Estaria bé que hi hagués, sí.  

G: Val, i..., tens la necessitat de formació extra, per exemple de realitzar cursos? I on 

els fas?  

A: He fet molts cursos, a l’estiu, a l’escola d’estiu. Alguns m’han servit i d’altres els he 

fet per ganes de fer-los. Ja conscient que de poc em servirien. Alguns si que m’han 

ajudat molt. I llavors, vaig fer també, algun curs a part, personalment, d’algun tema que 

m’interessava, a les tardes, quan sortia de treballar, el feia. I també, els que fa l’escola 

sempre hi ha els grups de treball o els assessoraments que cada any a l’escola triem 

quin voler fer. I jo he participat a tots perquè trobo que és important estar al dia. 

G: Val. I creus que els teus companys d’escola compartiu una mateixa visió? Sou 

semblants o sou diferents? A l’hora de fer... 

A: A l’hora d’ensenyar el medi? 

G: Sí.  

A: Sí, perquè ens hem posat ja d’acord. Vam fer un assessorament (pensa), fa dos 

cursos de medi. En el qual, vam avocar sobre la taula, una mica, les angoixes que 

teníem, els dubtes. I vam posar d’acord, una mica, la manera de treballar. Arrel d’això, 

s’han organitzat bastant les unitats didàctiques en funció d’aquella manera de fer. I 

penso que, ara ja està bastant unificat. Podria estar molt més, clar. Evidentment, és 

una escola que comença, tot just aquest any tenim tots els cursos.  

G: Clar, clar. 

A: Llavors, eh..., sempre pot estar més organitzat i pautat. Jo penso que medi és, 

precisament, una de les que tenim més marcades. Abans hi havia uns quadernets, 

quan jo vaig arribar a l’escola. Uns quadernets de medi però, què passava? Que no 

sempre aquell quadernet tocava el tema que tu volies o de la manera que tu volies. 

Sempre hi havia aquella activitat que deies, el temps que me suposa fer-la i el què els 

hi aporta, no queda compensat. Llavors, per deixar coses a fer, millor no tenir-los. I tu 

busques les activitats que vols en funció del grup perquè tu la tens que adaptar al 

grup. No pots fer les mateixes activitats sempre. Depèn... 

G: Sí.  

A: De com tirin. I llavors, el fet de no tenir llibre te va molt bé perquè aquelles fitxes 

que hi ha fetes de l’any anterior, tu la pots remodelar, tu les pots adaptar. O fins i tot, 

canviar. La unitat didàctica continua sent la mateixa, és a dir, tu treballes els mamífers 
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què hi hagi a la fitxa? No importa. Si és un grup que tira molt ho posaràs més ampliat i, 

si és un grup que no tira tant, les ajustaràs una miqueta a uns mínims. Això, t’ho 

permet fet el no tenir llibres. I és més enriquidor per a ells. 

G: Clar, sí. 

A: Jo crec que sí que ens posem bastant d’acord tots els mestres, en medi, sobretot, 

sí.  

G: Bueno, mersi, ja està. 

A: Ja està?  

G: Sí. 

A: M’he enrotllat molt? 

G: No, ha estat bé. 

A: «Un poco, no?» 

(riem) 

 

(La mestra, tot seguit, m’ensenya treballs que han realitzat i m’explica com han fet el 

tema dels planetes i em parla sobre la utilització de la llibreta de ciències. Em comenta 

que l’utilitzen molt quan es realitzen experiments. S’apunta el que es va observant i 

realitzen dibuixos del que s’observa. Després marxa perquè la seva paral·lela l’estava 

esperant per fer nivell).  

 

8. Buidatge de les entrevistes  

8.1. Taula-resum amb categories 
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M Montserrat Canet N Núria González A Assumpta Verges 

CATEGORIA IDEES BÀSIQUES 

Com treballen l’àrea de ciències 

naturals 

- M: L’escola divideix els continguts del currículum per cicles i treballa molt en àmbit local. 

Quan fa l’àrea primer vol saber què saben els infants, per així, anar treballant els seus 

interessos. Sempre tenint en compte uns continguts bàsics que han de sortir. Ho intenta 

fer sempre amb la màxima experimentació possible.  

- M: Ho vol fer el més visual, amb manipulació i real possible.  

- N: L’alumnat busca informació dels temes i fan exposicions. Es fan molts experiments i 

ells construeixen el contingut.  

- A: Sempre partim dels coneixements previs que tenen l’alumnat. L’àrea la realitza de 

forma que sigui molt interactiva a partir d’imatges d’internet, power que es prepara o 

material que porten. Sempre l’alumnat ho realitza de forma vivencial i real, és a dir, 

observen, experimenten i toquen allò que estan treballant. Per exemple, les arrels, tiges, 

fulles, animals, etc. Si no es pot fer, l’alumnat busca informació en llibres o realitza 

preguntes a familiars o espers. L’alumnat té un paper molt actiu per buscar la informació i 

molt vivencial. Pensa que d’aquesta forma l’alumnat està molt motivat. 

- A: Es parla sempre d’allò que se sap del tema que aniran a tractar, ho troba molt important. 

Ella ha de saber quins coneixements previs tenen de les seves experiències perquè ha de 

saber què manca afegir i no estar explicant quelcom que ja saben.  

- A: Utilitza estratègies com el dibuix o la construcció amb materials perquè l’alumnat 

aprengui o expressi les seves idees. A més, en les experimentacions per apuntar allò que es 

va observant i realitzar dibuixos d’allò que s’observa, s’utilitza la llibreta de ciències.  

- A: Les activitats que realitza les pot anar adaptant segons les necessitats dels grups, si tiren 
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més o menys. Puc anar remodelant i adaptant perquè no haig de seguir cap llibre de text. 

T’agrada com ho fas? Millores - M: Pensa que els infants aprenen molt d’aquesta manera i li agrada com les treballa però, li 

agradaria que es treballés en petits grups per fer l’experimentació perquè costa controlar 

una classe sencera.  

- N: Li agradaria fer més racons i treballar de forma més pràctica realitzant més experiments. 

Però, pensa que requereix més temps i la necessitat d’un segon mestre a l’aula per poder 

distribuir millor les activitats.  

- A: Li agrada com les treballa en aquesta escola perquè no té llibres de text perquè s’ha 

trobat en escoles on se seguia el llibre del text, subratllaven el més important i, de vegades, 

feien algun treball extra i, aquesta forma no li agrada. Pensa que, d’aquesta manera, si el 

tema és atractiu, pot ser que algun alumne es motivi una mica però, hi haurà alumnes que es 

perdran perquè no els motivarà.  

- A: Troba que a vegades li falten mans per estar més de temps amb l’alumnat que necessita 

més la seva atenció, com l’alumnat amb un Pla Individualitzat (PI).  

Materials, recursos o eines.  - M: L’escola com és nova va comprant i adquirint nous materials quan es van necessitant. 

Si necessites qualsevol equipament, es pot comprar, no hi ha problema. 

- N: Pensa que en aquesta escola disposen de molt material per poder treballar els 

continguts. Per treballar les plantes va poder tenir llavors, hort i testos. Per treballar 

l’electricitat va poder tenir cables i piles. En altres escoles s’ha trobat que no tenien ni lupes 

ni imants.  

- A: Té suficients recursos perquè disposa de pissarra digital amb internet, una biblioteca on 

anar a buscar informació i les famílies col·laboren molt. L’alumnat sempre porta libres de 
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casa o de la biblioteca o mostres d’allò que estan treballant. 

- A: Disposen d’un departament on hi ha molts recursos que poden utilitzar com 

microscopis, lupes monoculars i lupes binoculars, entre molts altres. 

Laboratori - M: Pensa que aniria bé tenir un laboratori on tenir recopilats els materials per no anar 

traient-los i posant-los. Però, els materials els poden agafar sempre que volen i portar-los a la 

classe i realitzar el que volies.  

- N: Li agradaria tenir un espai per marxar de l’aula i fer ciències naturals, però a la classe 

també s’adapta. 

- A: Pensa que estaria bé, sobretot per l’alumnat més gran perquè puguin fer experiments 

(disseccions) i separar l’ambient de la classe. Tot i això, al departament hi ha el material 

recollit i el poden agafar i portar a la classe quan volen. 

Formació extra - M: D’aquí a quatre anys ja es jubila i ja n’ha fet suficients. Però pensa que són molt 

necessària perquè si s’hagués quedat amb la formació de la carrera, no estaria fent el que 

realitza ara. Els cursets l’han ajudat a posar-se al dia i anar millorant perquè mai saps 

suficient. Els ha fet tant a l’escola com a fora. Depèn dels interessos que tenia. Posa 

l’exemple que n’ha realitzat a la UVIC. 

- N: Li agradaria realitzar cursets de formació extra per tenir més formació en continguts i 

conèixer noves formes de treballar les ciències i millorar. Li agradaria realitzar-lo al 

centre per comoditat.  

- A: Ha realitzat molts cursos a l’escola d’estiu i a les tardes després de treballar d’allò que 

més li interessava o li servissin. També n’ha fet a l’escola als grups de treball o 

assessorament. Cada any tiren els cursos que volen fer. De medi en van fer fa dos anys 
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perquè tenien angoixes i dubtes sobre la manera de treballar-lo però encara podríem tenir 

més pautes. 

L’escola té la mateixa visió sobre 

la didàctica de les ciències? 

- M: La línia en què l’escola treballa l’àrea de medi és semblant. Quan arriba alguna mestra 

nova s’ha d’adaptar a aquesta forma de ser, però de seguida ho fan. L’escola ens agrada 

molt treballar d’aquesta manera i pensa que aprenen molt.  

- N: Pensa que l’escola segueix una mateixa línia de treball basada en l’experimentació i la 

construcció del contingut per part de l’alumnat.  

- A: Pensa que a l’escola tenen una mateixa visió d’ensenyar les ciències perquè ens hem 

posat d’acord en els grups de treball i assessorament. Les unitats didàctiques s’han 

organitzat tal com es va dir a l’assessorament i està bastant unificat. Sempre podria estar-ho 

més, però l’àrea de medi és una de les més marcades. Fa uns anys a l’àrea de medi hi havia 

uns quadernets i ens vam posar d’acord per treure’ls perquè no sempre tocava el tema que 

volies o la manera que tu volies i no compensava fer algunes activitats.  
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8.2. Fragments de les entrevistes utilitzats pels resultats 

 Com treballen l’àrea de ciències naturals 

 T’agrada com ho fas? Millores 

 Materials, recursos o eines 

 Laboratori 

 Formació extra 

 L’escola té la mateixa visió sobre la didàctica de les ciències? 

 

Transcripció entrevista Montserrat Canet 

Transcripció de l’entrevista realitzada a Montserrat Canet el dia 13 d’abril de 2015, a 

les 10:55h del matí.  L’entrevista s’ha realitzat a l’escola Maria-Mercè Marçal al seu 

despatx de la Secretaria i dura 7 minuts i 34 segons.  

Entrevista: 

Gemma: Ja està, sobre..., primer una mica, com les dades personals teves, sobre la 

formació d’educació, que has fet. 

Montserrat: Què he fet? 

G: Sí 

M: A nivell de ciències? 

G: No... 

M: General? 

G: Sí de carreres, quina formació tens? 

M: Mmm... (Parla amb una altra mestra) Jo vaig fer el pla antic i l’especialitat meva 

eren matemàtiques i ciències de la natura, que hi havia abans. A partir d’aquí, pues 

cursos de formació, sempre que podia i m’interessava. M’interessava molt més les 

mates que les ciències, però també he fet coses de ciències.  

G: Val... i... 

M: I de les altres assignatures també. 

G: I sobre..., més o menys, quan portes fent de mestra? 

M: (riu) Doncs... en dec portar uns 35 anys ja. 

G: Molt bé. Llavors, quan realitzes l’àrea de ciències naturals, com l’organitzes? Quin 

és el teu paper, el de l’alumnat, com vols? 

M: Avera, aquí a l’escola les coses funcionen diferent. O sigui, a cada cicle té 

muntades, o sigui tenim muntat el currículum que hem de treballar per cursos. 
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Aleshores, ja vam fer un planning de què és el que es treballava en el cicle de grans: 

quart, cinquè i sisè. I llavors a partir d’aquí ens repartim.  Treballes molt lo que és a 

nivell local, a llavors treballem lo què és: paisatge dels voltants, la fauna dels voltants, 

la flora dels voltants i tot de sortides relacionades amb això. A dintre d’aquí, clar 

evidentment, altres temes del cos humà i així, que també ens els hem anat repartint. 

Primer de tot, què saben els nens del tema i, a partir d’aquí, doncs anar treballant 

depèn dels interessos d’ells i d’uns continguts bàsics que han de sortir. Val? 

G: Val. 

M: I si podem, la màxima experimentació possible, si potser.  

G: Val. 

M: No sempre és possible. 

G: T’agrada com les treballes o t’agradaria millorar alguna cosa de forma didàctica? 

M: Ah..., sí, però no. És a dir, penso que la manera en què treballem m’aniria molt bé 

tenir petits grups. Poder fer-ho amb menys quantitats de nens. Si tu fas un experiment 

amb tota una classe sencera costa molt de controlar. 

G: Clar. 

M: Si fos en grupets més reduïts, sortiria molt millor. Però bueno...  

G: Sí, sí 

M: Que jo penso que els nanos aprenen d’aquesta manera, i molt. Lo siento.  

(Agafa una trucada telefònica) 

G: Val, respecte el material, recursos i eines. Penses que tens les adequades o 

t’agradaria tenir-ne més, quines? 

M: Anem comprant, com que l’escola és bastant nova, anem comprant a mesura que 

necessitem. Llavores, cada vegada tens més materials, si necessites alguna sèrie 

d’equipaments per poder treballar de...., per fer les experimentacions,  aleshores els 

compres. No tenim cap problema en això.  

G: I sobre, per exemple, si trobes la necessitat  tenir un espai o una aula on puguis 

realitzar aquesta àrea, o sigui, un laboratori? 

M: Avera,  sí que aniria bé tenir una aula amb tots els materials allà i que no hagis 

d’anar traient i posant. Però Bueno..., si t’ho prepares bé i t’agafes els materials a la 

classe també ens en sortim. Sí que seria ideal tenir un laboratori, però ja sabem que 

és impossible. Per tant, et fas amb el que tens.  

G: D’acord. 

M: T’has de preparar les coses abans d’anar a classe. I, llavors, un cop tens tots els 

materials allà, ja està.  

G: Val, i sobre si tens necessitat de formació concreta, o sigui, de..., més formació 

sobre algo en específic aquí, fer un curset aquí al centre?  
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M: Això ja ho fem. I a més, només em queda quatre anys, o sigui que ja (riu), ja plego.  

G: Vale.  

M: No, però en principi, sempre estic oberta en formació, t’has de posar al dia. És 

claríssim, no et pots quedar amb el que tens, si m’hagués quedat amb la formació que 

tenia al principi, t’asseguro que no estaria fent res del que estic fent.  

G: Ja, i aquesta formació que la fas, aquí al cole o fora? 

M: Depèn, depèn. La pots fer a l’escola o la pots fer fora. Depèn del que t’interessi. 

Vale? 

G: Vale. 

M: A la UVIC hi he anat. Per exemple..., a fer cursets. I són xulos, val la pena. Jo 

penso que val la pena està obert a tot, sempre. Mai estàs al cent per cent. Qui et digui 

que amb la formació que té, ja en té prou, és mentida. T’has d’estar formant dia a dia, 

dia a dia, dia a dia, fins que et jubilis. Vull dir, si no, malament rai.  

G: Val. I amb els teus companys d’escola compartiu la mateixa visió, sou semblant o 

diferents, a l’hora de tractar aquesta àrea? 

M: La línia en què l’estem portant és molt semblant. Passa que, sempre que ve gent 

nova et costa una mica adaptar-te en el mètode de treball. Però un cop hi entren, jo 

penso que sí. És una manera, que és xula de treballar i, a més, els nens aprenen molt. 

Val? I quan més visual, més manipulatiu i més real sigui, millor.  

G: Clar. Bueno doncs, ja està.  

M: ja està? Vale. 

G: Mersi. 

 

(Seguim parlant d’una anècdota que em comenta sobre un alumne) 

 

 

Transcripció entrevista Núria González 

Transcripció de l’entrevista realitzada a Núria González el dia 13 d’abril de 2015, a les 

11:15h del matí. L’entrevista s’ha realitzat a l’escola Maria-Mercè Marçal a l’aula de 4t 

B i dura  4 minuts i  6 segons.  

Entrevista: 

Gemma: Ja està. Mmm... primer dades personals, una mica. Sobre, la formació, quina 

formació tens? 

Núria: Ee.. vale. Vaig estudiar a la Universitat de Vic, i... en aquell moment no hi havia 

mencions i, llavors vaig fer primària general i, sí que vaig fer optatives, moltes de 
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ciències perquè m’agradava personalment. I, a part, vaig estudiar psicologia que no té 

a veure. 

G: L’has acabat? 

N: Sí 

G: Val, i sobre quants anys fa de mestra, més o menys, que has fet? 

N: Què he treballat en l’expansió laboral? Doncs..., no arriba a l’any, o gairebé un any, 

però saltejat. En un primer any vaig estar treballant uns 5 mesos i ara dec portar.... 

també...5 o 4 mesos. 

G: Quantes escoles, per això? 

N: He estat, majoritàriament, amb llarga durada, en dos.  

G: Val, llavors, sobre l’àrea de medi, quan la realitzes, com t’organitzes? Quin és el teu 

paper, el de l’alumnat? 

N: També depèn molt de l’escola. Llavors, hi ha escola que tens estipulat que vas 

seguint el llibre de text, però en general moltes és buscant informació, la construeixen, 

fan presentacions,... 

G: En aquesta? 

N: En aquí, en aquest cas.... 

G: Com ho fas tu? 

N: A sisè, per exemple, depèn del tema, fem una cosa o una altra. El tema d’energies 

ells van buscar informació i van fer l’exposició de cada tipus d’energia. També es va 

fer algun experiment relacionat amb l’electricitat i, llavors ho van enllaçar amb altres 

àrees, amb català i plàstica, i van construir un circuit amb una caseta.  

G: Val. 

N: I això. 

G: Mmm... T’agrada com les treballes? O t’agradaria canviar alguna cosa de forma 

didàctica? 

N: M’agradaria, potser, poder fer com més racons o més pràctic o més experiments. 

Però, requereix temps i, potser, requeriria una altra mestra de suport per poder-te 

distribuir millor la feia i les activitats.  

G: Val. 

N: I, penses que tens els materials, recursos o eines suficients per realitzar l’àrea? O 

n’has trobat a faltar? Quins t’agradaria tenir? 

N: En aquesta escola, sí que hi ha molt material per poder treballar. Jo penso que està 

bastant bé. De fet, per treballar les plantes, doncs tenim llavors, tenim hort, tenim 

“macetas”, tenim de tot. I per fer, l’electricitat, també. Hem tingut cables, piles. Tenim 

molt material aquí. Jo m’he trobat en altres escoles que no tenim re: ni lupes, ni 

imants, per fer re. Però aquí sí que tenim bastant.  
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G: Val, i trobes la necessitat de tenir un espai o una aula on es pogués..., o sigui, fer 

l’àrea? O sigui, un laboratori?  

N: Eee..., a mi, especialment, m’agradaria eh. Poder marxar de l’aula i tenir un espai 

on només fer ciències naturals, com es fa en altres assignatures com per exemple 

anglès. A mi especialment, m’agradaria. Però bueno, podem fer la classe.  

(arriben nens i nenes i em saluden) 

G: Tens necessitat de formació extra? O sigui... 

N: Home... mai està més eh. Poder fer..., tenir més formació en diferents continguts i 

maneres de treballar ciències. Sí. 

G: Llavors, però, en realitzes? 

N: No. 

G: I, per exemple, que el faries al centre o a part? 

N: És igual, m’és indiferent.  

G: Val. 

N: Home, si és al centre, és més pràctic perquè ja estàs aquí i no has de marxar 

corrents amunt i avall.  

G: mmm, llavors, amb els companys de l’escola, mmm, compartiu aquesta mateixa 

visió? Sou semblants o diferents? Com ho has vist? 

N: No, jo crec que en aquesta escola, “bueno”, es treballa en aquesta línia, molt 

pràctica, que fan fent experiments, van construint ells el contingut. 

G: Sí. 

N: en aquí sí. En altres escoles el que m’he trobat és que no li donen importància, que 

és una assignatura i ja està.  

G: Val, bueno, mersi. Ja estem. 

N: Ja està no?  

G: Sí. 

N: Val.  

 

(s’acaba l’entrevista i ella va a atendre a uns alumnes i els nens de la meva classe 

durant l’estada de pràctiques III em vénen a veure). 

 

Transcripció entrevista Assumpta Verges 

Transcripció de l’entrevista realitzada a Assumpta Verges el dia 13 d’abril de 2015, a 

les 12:35h del migdia. L’entrevista s’ha realitzat a l’escola Maria-Mercè Marçal a l’aula 

de 2n A i dura 13 minuts.  

Entrevista:  
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Gemma: La primera pregunta era sobre la teva formació acadèmica. O sigui, de 

mestra. 

Assumpta: Quina carrera he fet? 

G: Sí. 

A: Doncs la carrera a la universitat com tothom 

G: Val 

A: Els tres anys de magisteri i després, vaig anar a la de la plaça, la universitat de 

llengües que hi ha a la Plaça Universitat. (arriba una mestra i parla amb ells). A la 

plaça universitat a treure’m el títol de mestra de català. 

G: Ah, val. I sobre, més o menys, quant fa que treballes de mestra, d’experiència? 

A: Home, jo vaig entrar a la universitat que feia els 18 llavors perquè jo sempre he 

sigut de les petites perquè faig els anys al juliol. Llavors sempre he sigut, no és que 

anés un curs endavant, és que, estava apuntada un curs endavant. Ara no, ara es mira 

molt, però abans no. Vaig entrar als 18. Tres anys de magisteri, vaig sortir, no hi havia 

feina, i va ser quan em vaig apuntar a fer el curs aquest per ser mestra de català 

perquè llavors et contava la teva especialitat que havies fet a la universitat més el títol 

de mestra de català, donava punts. Saps, i era un perfeccionament, entrava geografia, 

història, de tot. Emm.., llavors vaig començar a treballar un any després en les 

substitucions i, ara en tinc 52, resta. O sigui, jo vaig començar a treballar als 22 o així.  

G: Uns 30... 

A: Mentre estava estudiant vaig començar a donar classes particulars perquè així em 

treia una miqueta pels meus gestos de la universitat. 

G: Ja. 

A: I, alhora, era una toma de contacte... 

G: Amb els nens. 

A: Amb els nanos, abans de trobar-te en 25 en una classe, trobar-te amb un grup amb 

un grup de 8 o 10, doncs, t’ajuda. 

G: Clar. 

A: Per saber una mica com són. I, donava classes particulars. I em va anar molt bé, 

per agafar experiència i, per una miqueta de recursos per mi. I després, vaig entrar a la 

borsa de substitucions de la generalitat.  

G: Val. 

A: Però clar, les substitucions d’abans no eren les d’ara. Ara si te poses malalta dos 

dies no envien a ningú.  

G: Ja... 

A: Abans sí. Abans jo havia fet substitucions de dos dies. És a dir, nomenaven al matí, 

arribaves a l’escola després de dinar i pot ser a la tarda següent ja te n’anaves perquè 
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ja havia tornat la mestra. No donava temps ni saber on estava al lavabo, que ja havies 

de marxar. (riu) Però bueno, mica en mica... 

G: Agafaves experiència. 

A: Anaves sumant i agafaves experiència perquè cada escola té la seva manera de 

fer.  

G: Clar. 

A: Llavors voltaves tant, que t’obligava a espavilar-te i a tenir recursos. Perquè no 

sempre la persona que faltava estava preparat. 

G: Clar. 

A: Així que tu, potser, et torbaves amb una classe que no sabies què havies de fer 

perquè ningú t’ho deia. Normalment sempre hi havia un paral·lel una paral·lela que 

t’informava però hi havia vegades que no. I tu te n’havies de sortir com podies. Amb el 

qual, agafes molta experiència, molta. I després, ja vaig aprovar les oposicions. 

G: Val. Quan realitzes l’àrea de ciències naturals, com l’organitzes? Quin és el teu 

paper? Els dels nens? 

A: Depèn de l’activitat. Normalment, partim dels coneixements previs que tenen. I la 

fem molt interactiva, és a dir, passem imatges en powers, o busquem fotos per internet 

o portem material, depèn de quina activitat, per exemple, si és les plantes, evidentment 

toquen les arrels d’una planta, toquen les tiges, toquen les fulles. Ho toquen, no allò 

una foto. No no, ho poden tocar. Els animals, igual. Fem el taller dels animals, porten 

animals que tinguin a casa, es preparen preguntes i els hi fan al propietari dels 

animals. De com els cuiden, com són. I tot s’intenta que sigui molt interactiu, molt 

vivencial. És l’única manera d’aprendre, que estiguin motivats. Però depèn del tema.  

G: Val. I t’agrada com les treballes? O t’agradaria millorar en alguna cosa de forma 

didàctica? 

A: Com la treballo ara m’agrada. Jo les he treballat de diferents maneres perquè cada 

escola té una manera diferent. Hi ha escoles que segueixes el tema del llibre. Hi ha 

escoles que agafes el tema, els nens el llegeixen, subratllem el més important, fan les 

activitats d’aquell tema i com a molt, es complementa amb algun treballat o alguna 

coseta extra. Ja ho he fet això, jo. No m’agrada gaire. Penso que si el tema és atractiu 

pel nano, es motivarà una mica però en perdràs bastants que no es motivaran. Tal 

com les treballo en aquí, m’agraden. M’agraden perquè no hi ha llibre, no hi ha text, no 

hi ha text. L’únic que els hi dónes és alguna fitxa per complementar però a partir de 

què? D’informacions que ells han de buscar en libres que han portat, llibres que jo 

porto, amb internet, preguntant als pares, preguntant al tiet, preguntant a l’avi, 

buscant,... És més motivador.  

G: Clar. 
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A: Ara començarem el tema dels animals. I només començar el tema jo els hi passo 

un power, prèviament hem donat fotos d’animals, i parlem entre tots del què sabem 

d’aquells animals. Perquè clar, si ja tots saben determinada característica, no estaré jo 

insistint perquè l’aprenguin. He de saber què porten ells a la maleta. Per saber el què 

manca afegir, no per estar lluitant. Si ja ho saben, ja ho saben. Un cop s’han repartit 

aquestes fotos i, jo sé el que saben i el què no, passem el power. I llavors es treballa la 

classificació dels animals. I es parla: perquè són d’una marea perquè són d’una altra, 

perquè els fiquem en els carnívors perquè els fiquem en els ovípars, què vol dir 

vivípar, què vol dir ovípar. Paraules claus, això és lo més important. Unes 

determinades paraules, que de cada tema, jo ja busco i que ser que, aquestes 

paraules s’han de saber sí o sí. O sigui, un cop acabat el tema, jo si a un nen li dic si 

aquest animal és ovípar, es pot equivocar si ho és o no, però ha de saber què vol dir 

ovípar, què vol dir carnívor, què vol dir omnívor. Perquè són les paraules claus dels 

animals. I a partir d’aquí, tot lo altre són fitxes on et fan una sèrie de preguntes, que 

pots saber o no. Si no les saps, les busques. On? En llibres. Portem mil i un llibres 

d’animals. I ells busquen o pregunten a un company o pregunten a casa. Dibuixen molt 

perquè el medi és molt dibuixable. Construïm amb diferents materials. Tot que sigui 

molt vivencial, per tant, tal i com es treballen aquí, a mi m’agrada. De moment, no 

canviaria res.  

G: Val. I penses que tens els materials, recursos o eines suficients per realitzar 

aquesta àrea? O en trobes a faltar? Quins? 

A: No, crec que tinc, ara com ara, recursos suficients perquè tinc el luxe d’estar en una 

classe on tinc una pissarra digital, internet totes les hores, tinc una biblioteca on anar a 

buscar llibres, tinc unes famílies que col·laboren moltíssim. Per tant, sempre hi ha 

algun alumne que porta llibres de casa seva o d’una biblioteca o que porta mostres 

d’allò que estem treballant. L’any passat quan vam treballar els animals, vam dir a les 

famílies que si tenien mascota la podien portar i, qui no tenia va demanar-li a la veïna 

o ho va demanar a un altre familiar. Tothom va portar un animal i alguns eren 

espectaculars. Una tortuga així enorme (em representa la mida de la tortuga amb les 

mans) que van haver de necessitar ajuda per portar-la. Col·laboren moltíssim. Llavors, 

jo penso que no, que tenim els recursos, tot i que, sí que és veritat que, a vegades et 

falten mans i temps per atendre als alumnes que més els hi costa, els que són Pla 

Individual.  

G: Clar. 

A: Que els hi has d’adaptar totes les activitats, necessiten la teva atenció. Tu ja pots 

atendre’ls però, deixes una mica els altres. I si atenc als altres, deixes una mica 

aquests. Aleshores, has de fer mans i mànigues per muntar activitats tan adaptades 
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perquè ells puguin fer sense necessitar-te exclusivament, i tu poder-te dedicar a tos. 

Clar, això suposa temps.  

G: Clar. I  trobes la necessitat de tenir un espai o una aula on poguessis realitzar 

l’assignatura? Un laboratori?  

A: (pensa) Estaria bé. Tot i que, nosaltres en el departament de matemàtiques 

disposem de microscopis, i...bueno, lupes monoculars, lupes binoculars, de tot. Que 

podem portar a la classe sempre que vulguem. Però estaria bé, pot ser no tant pels 

petitons, però els més grans que poguessin anar a fer aquella dissecció de la pota de 

pollastre o de la granota, en un laboratori que és on s’ha de fer, no en una classe. Per 

separar ambient, més que re, igual que l’aula de música. Estaria bé que hi hagués, sí.  

G: Val, i..., tens la necessitat de formació extra, per exemple de realitzar cursos? I on 

els fas?  

A: He fet molts cursos, a l’estiu, a l’escola d’estiu. Alguns m’han servit i d’altres els he 

fet per ganes de fer-los. Ja conscient que de poc em servirien. Alguns si que m’han 

ajudat molt. I llavors, vaig fer també, algun curs a part, personalment, d’algun tema que 

m’interessava, a les tardes, quan sortia de treballar, el feia. I també, els que fa l’escola 

sempre hi ha els grups de treball o els assessoraments que cada any a l’escola triem 

quin voler fer. I jo he participat a tots perquè trobo que és important estar al dia. 

G: Val. I creus que els teus companys d’escola compartiu una mateixa visió? Sou 

semblants o sou diferents? A l’hora de fer... 

A: A l’hora d’ensenyar el medi? 

G: Sí.  

A: Sí, perquè ens hem posat ja d’acord. Vam fer un assessorament (pensa), fa dos 

cursos de medi. En el qual, vam avocar sobre la taula, una mica, les angoixes que 

teníem, els dubtes. I vam posar d’acord, una mica, la manera de treballar. Arrel d’això, 

s’han organitzat bastant les unitats didàctiques en funció d’aquella manera de fer. I 

penso que, ara ja està bastant unificat. Podria estar molt més, clar. Evidentment, és 

una escola que comença, tot just aquest any tenim tots els cursos.  

G: Clar, clar. 

A: Llavors, eh..., sempre pot estar més organitzat i pautat. Jo penso que medi és, 

precisament, una de les que tenim més marcades. Abans hi havia uns quadernets, 

quan jo vaig arribar a l’escola. Uns quadernets de medi però, què passava? Que no 

sempre aquell quadernet tocava el tema que tu volies o de la manera que tu volies. 

Sempre hi havia aquella activitat que deies, el temps que me suposa fer-la i el què els 

hi aporta, no queda compensat. Llavors, per deixar coses a fer, millor no tenir-los. I tu 

busques les activitats que vols en funció del grup perquè tu la tens que adaptar al 

grup. No pots fer les mateixes activitats sempre. Depèn... 
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G: Sí.  

A: De com tirin. I llavors, el fet de no tenir llibre te va molt bé perquè aquelles fitxes 

que hi ha fetes de l’any anterior, tu la pots remodelar, tu les pots adaptar. O fins i tot, 

canviar. La unitat didàctica continua sent la mateixa, és a dir, tu treballes els mamífers 

què hi hagi a la fitxa? No importa. Si és un grup que tira molt ho posaràs més ampliat i, 

si és un grup que no tira tant, les ajustaràs una miqueta a uns mínims. Això, t’ho 

permet fet el no tenir llibres. I és més enriquidor per a ells. 

G: Clar, sí. 

A: Jo crec que sí que ens posem bastant d’acord tots els mestres, en medi, sobretot, 

sí.  

G: Bueno, mersi, ja està. 

A: Ja està?  

G: Sí. 

A: M’he enrotllat molt? 

G: No, ha estat bé. 

A: «Un poco, no?» 

(riem) 

 

(La mestra, tot seguit, m’ensenya treballs que han realitzat i m’explica com han fet el 

tema dels planetes i em parla sobre la utilització de la llibreta de ciències. Em comenta 

que l’utilitzen molt quan es realitzen experiments. S’apunta el que es va observant i 

realitzen dibuixos del que s’observa. Després marxa perquè la seva paral·lela l’estava 

esperant per fer nivell).  
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9. Descripció dels criteris o ítems d’observació 

El paper del docent  

En aquest ítem s’observarà l’actuació i el comportament del docent: 

 Estratègia portada a terme: mètode per realitzar l’activitat. Concretament, el 

seu comportament, és a dir, si actua com a font d’informació o deixa autonomia 

a l’alumnat i només és un guia en l’aprenentatge.  

 Organització i planificació: s’observarà si el docent va improvisant segons els 

interessos de l’alumnat que van sorgint  o el docent s’ha preparat l’activitat i, 

per tant,  els materials o aquells recursos que siguin necessaris. I també, si els 

fenòmens a investigar s’han establert pel mestre o per petició de l’alumnat. 

 Les preguntes: s’observarà si les preguntes que va realitzant donen pas a 

investigar i raonar, si deixa que l’alumne les investigui o els hi dóna l’explicació.  

El paper de l’alumnat 

En aquest ítem s’observarà l’actuació i el comportament del discent: 

 Estratègia portada a terme: mètode per realitzar l’activitat. Concretament, el 

seu comportament, és a dir, si actua com a receptor de coneixement que 

transmet el docent o el seu paper és actiu i és qui genera el seu coneixement. 

 Les preguntes o interessos de l’alumnat: S’observarà si es tenen en compte les 

preguntes que generen l’alumnat i són objecte d’investigació. També 

s’observarà si es tenen en compte les idees i interessos de l’alumnat per 

introduir el contingut o no. 

 Aprenentatge del discent: S’observarà si l’alumnat aprèn escoltat i memoritzant 

(paper passiu) o aprèn investigant a partir dels seus interessos.  

Les estratègies didàctiques 

En aquest ítem s’observarà quines són les activitats que es duen a terme per a 

l’aprenentatge de discent: 

 Les activitats: S’observarà si les activitats són individualitzades amb materials 

impresos o audiovisuals o activitats pràctiques on l’alumnat hagi de: dissenyar i 

fer investigacions, observacions, obtenir dades, analitzar i interpretar, etc.  

 Lloc d’aprenentatge: s’observa si l’alumnat aprèn a l’aula habitual o surt a 

l’exterior, a l’entorn natural. 

 Materials utilitzats per l’aprenentatge: s’observarà si l’alumnat per aprendre 

realitza apunts o fitxes o bé, utilitza eines per recollir les idees i dades com: 

llibreta de ciències, dibuixos, murals, contacta amb la realitat, etc. 

 Processos d’activitat científica: S’observarà si hi ha: 
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o Obtenció de dades i fets: Es realitzen activitats per obtenir dades i 

s’analitzen. Quin tipus d’activitats es realitzen per obtenir les dades. De 

quina manera ho fan: observant, mesurant, dissenyen experiments amb 

control de variables (DECV), utilitzen aparells o fan càlculs. I la forma 

que utilitzen per analitzar-les: ordenant-les, representant-les, identificant 

patrons, classificant o comparant dades.   

o Construcció d’idees, models i explicacions: Es generen moments on es 

proposen i es posen a prova models i s’interpreta, s’explica i es 

justifiquen les evidències amb models o es busca informació. A partir 

d’aquí es construeixen explicacions: formulant hipòtesis, s’argumenten 

usant les evidències (proves) i/o s’avaluen arguments.  

 Organització de les activitats: s’observarà si se segueix un ordre en 

l’organització de les activitats com: Cicle d’aprenentatge: Exploració, 

Investigació, Estructuració i Aplicació o, no hi ha una organització. 

 

 

10. Horaris proposats per fer desdoblaments 

A l’hora de crear uns horaris per tal de fer viable els desdoblaments en l’àrea de 

coneixement del medi, s’han tingut en compte els criteris següents: 

 Que els docents tinguessin les mateixes hores de classe  

 Que l’alumnat tingués les mateixes hores de cada assignatura 

Els horaris proposats s’han creat amb l’objectiu de què l’escola els pugui fer viables, 

tot i això, dependrà de l’escola si els volen posar en pràctica per tenir desdoblaments 

en aquesta àrea o no.  Per tal de comprovar si es podia fer viable, com a exemple, 

s’ha utilitzat els horaris actuals del cicle mitjà de l’escola (3r i 4t) per crear les 

propostes.  
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Horari actual 3r A – Curs 2014/2015: 

 

Assignatures Docents Assignatures alumnes 

Tutor:  

Llengua Catalana i literatura: 5 hores  

Matemàtiques: 5 hores i 30 minuts 

Tutoria: 1 hora 

Coneixement del medi: 2 hores i 30 
minuts 

Llengua Castellana i literatura: 2 hores 

Educació visual i plàstica: 1 hora i 30 
minuts 

Hores totals: 17 hores i 30 minuts 

 

Especialistes: 7 hores i 30 minuts 

Especialista de música(2): 2 hores 

Especialista d’anglès(1): 4 hores 

Especialista d’Educació Física(3): 1 hora i 
30 minuts 

Tutoria: 1 hora 

Llengua Catalana i literatura: 5 hores 

Matemàtiques: 4 hores o 4 hores i 30 

minuts 

Coneixement del medi: 2 hores i 30 

minuts 

Llengua Castellana i literatura: 2 hores 

Educació visual i plàstica: 1 hora i 30 

minuts 

Música: 2 hores 

Anglès: 3 hores o 2 hores i 30 minuts 

Física: 1 hora i 30 minuts 

 
 
 

 

Hores total alumnat: 22 hores 30 minuts 
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Horari proposat per a 3r A: 

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9h 

Rutines matí 
Llengua 

Catalana i 
literatura 
(Tutor) 

Tutoria 
(Tutor) 

Matemàtiques 
(Tutor) 

Matemàtiques 
(Tutora1) 

Llengua 
Catalana i 
literatura 
(Tutor) 

10h 

Llengua 
Castellana i 

literatura 
(Paral·lel) 

Llengua 
Catalana i 
literatura 
(Tutor) 

Llengua 
Catalana i 
literatura 
(Tutor) 

Llengua Catalana 
i literatura 

(Tutor) 

Anglès 
(Esp. 

1) 

Medi 
(Tut.) 

11h PATI 

11:30h 
Matemàtiques 

(Tutor) 

Llengua 
Castellana i 

literatura 
(paral·lel) 

Música 
(Especialista 

2) 

Anglès 
(Esp. 

1) 

Medi 
(Tut.) 

Música 
(Especialista 2) 

12:30h DINAR 

15h 
Medi 

(Tutor) 

Visual i 
plàstica 
(Tutor) 

Anglès 
(Especialista 

1) 

Educació Física 
(Especialista 3) 

Matemàtiques 
(Tutor) 

 

Assignatures Docents Assignatures alumnes 

Tutor:  

Llengua Catalana i literatura: 5 hores  

Matemàtiques: 4 hores i 30 minuts 

Tutoria: 1 hora 

Coneixement del medi: 3 hores i 30 
minuts 

Llengua Castellana i literatura: 2 hores 

Educació visual i plàstica: 1 hora i 30 
minuts 

Hores totals: 17 hores i 30 minuts 

 

Especialistes: 7 hores i 30 minuts 

Especialista de música(2): 2 hores 

Especialista d’anglès(1): 4 hores 

Especialista d’Educació Física(3): 1 hora i 
30 minuts 

Tutoria: 1 hora 

Llengua Catalana i literatura: 5 hores 

Matemàtiques: 4 hores i 30 minuts 

Coneixement del medi: 2 hores i 30 

minuts 

Llengua Castellana i literatura: 2 hores 

Educació visual i plàstica: 1 hora i 30 

minuts 

Música: 2 hores 

Anglès: 2 hores i 30 minuts 

Física: 1 hora i 30 minuts 

 
 
 

 

Hores total alumnat: 22 hores 30 minuts 
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Horari actual 3r B – Curs 2014/2015: 

 

Assignatures Docents Assignatures alumnes 

Tutora:  

Llengua Catalana i literatura: 5 hores  

Matemàtiques: 5 hores i 30 minuts 

Tutoria: 1 hora 

Coneixement del medi: 2 hores i 30 
minuts 

Llengua Castellana i literatura: 2 hores 

Educació visual i plàstica: 1 hora i 30 
minuts 

Hores totals: 17 hores i 30 minuts 

 

Especialistes: 7 hores  

Especialista de música(2): 2 hores 

Especialista d’anglès(1): 3 hores i 30 
minuts 

Especialista d’Educació Física(3): 1 hora i 
30 minuts 

Tutoria: 1 hora 

Llengua Catalana i literatura: 5 hores 

Matemàtiques: 4 hores i 30 minuts 

Coneixement del medi: 2 hores i 30 

minuts 

Llengua Castellana i literatura: 2 hores 

Educació visual i plàstica: 1 hora i 30 

minuts 

Música: 2 hores 

Anglès: 2 hores i 30 minuts 

Física: 1 hora i 30 minuts 

 
 
 

 

Hores total alumnat: 22 hores 30 minuts 
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Horari proposat per a 3r B: 

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9h 

Rutines matí 

Matemàtiques 
(Tutora) 

Llengua 
Catalana i 
literatura 
(Tutora) 

Anglès 
(Esp.1) 

Medi 
(Tut.) Anglès 

(Especialista 1) 
 
 

Tutoria 
(Tutora) 

10h 

Llengua 
Castellana i 

literatura 
(Paral·lel) 

Música 
(Especialista 

2) 

Anglès 
(Esp.1) 

Medi 
(Tut.) 

Música 
(Especialista 2) 

Matemàtiques 

11h PATI 

11:30h 
Matemàtiques 

(Tutora) 

Llengua 
Castellana i 

literatura 
(paral·lel) 

Matemàtiques 
(Tutora) 

Matemàtiques 
(Tutora) 

Llengua 
Catalana i 
literatura 
(Tutora) 

12:30h DINAR 

15h 

Llengua 
Catalana i 
literatura 
(Tutora) 

Llengua 
Catalana i 
literatura 
(Tutora 

Educació Física 
(Especialista 3) 

Medi 
(Tutora) 

Visual i 
plàstica 
(Tutora) 

 

Assignatures Docents Assignatures alumnes 

Tutora:  

Llengua Catalana i literatura: 5 hores  

Matemàtiques: 4 hores i 30 minuts 

Tutoria: 1 hora 

Coneixement del medi: 3 hores i 30 
minuts 

Llengua Castellana i literatura: 2 hores 

Educació visual i plàstica: 1 hora i 30 
minuts 

Hores totals: 17 hores i 30 minuts 

 

Especialistes: 7 hores  

Especialista de música(2): 2 hores 

Especialista d’anglès(1): 3 hores i 30 
minuts 

Especialista d’Educació Física(3): 1 hora i 
30 minuts 

Tutoria: 1 hora 

Llengua Catalana i literatura: 5 hores 

Matemàtiques: 4 hores i 30 minuts 

Coneixement del medi: 2 hores i 30 

minuts 

Llengua Castellana i literatura: 2 hores 

Educació visual i plàstica: 1 hora i 30 

minuts 

Música: 2 hores 

Anglès: 2 hores i 30 minuts 

Física: 1 hora i 30 minuts 

 
 
 

 

Hores total alumnat: 22 hores 30 minuts 
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Horari actual 4t A – Curs: 2014/2015: 

 

Assignatures Docents Assignatures alumnes 

Tutora 1: 10 hores i 30 minuts 

Llengua Catalana i literatura: 4 hores 30 

minuts 

Matemàtiques: 6 hores 

Tutora 2: 7 hores  

Projecte: 1 hora 

Coneixement del medi: 3 hores 

Llengua Castellana i literatura: 2 hores 

Educació visual i plàstica: 1 hora  

Hores totals: 17 hores i 30 minuts 

 

Especialistes: 7 hores  

Especialista de música(2): 2 hores 

Especialista d’anglès(1): 3 hores i 30 
minuts 

Especialista d’Educació Física(3): 1 hora i 
30 minuts 

Projecte: 1 hora 

Llengua Catalana i literatura: 4 hores i 

30 minuts 

Matemàtiques: 5 hores 

Coneixement del medi: 3 hores 

Llengua Castellana i literatura: 2 hores 

Educació visual i plàstica: 1 hora  

Música: 2 hores 

Anglès: 2 hores i 30 minuts 

Física: 1 hora i 30 minuts 

 
 
 

 

Hores total alumnat: 22 hores 30 minuts 
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Horari proposat per a 4t A: 

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9h 

Rutines matí 

Llengua 
Catalana i 
literatura 
(Tutora1) 

Anglès 
(Esp. 
1    

Medi 
(Tut2.) 

Llengua 
Catalana i 
literatura 
(Tutor1) 

Música 
(Especialista 

2) 

Visual i plàstica 
(Tutora2) 

10h 
Matemàtiques 

(Tutora1) 
Matemàtiques 

(Tutora1) 
Música 

(Especialista 2) 
Matemàtiques 

(Tutora1) 

Llengua 
Catalana i 
literatura 
(Tutora1) 

11h PATI 

11:30h 

Llengua 
Castellana i 

literatura 
(Tutora2) 

Llengua 
Castellana i 

literatura 
(Tutora2) 

Matemàtiques 
(Tutora1) 

Matemàtiques 
(Tutora1) 

Projecte 
(Tutora2) 

12:30h DINAR 

15h 

Llengua 
Catalana i 
literatura 
(Tutora1) 

Educació Física 
(Especialista 3)  

Medi 
(Tutora2) 

Anglès 
(Especialista 

1) 
 

Anglès 
(Esp.1) 

 
Medi 
(Tut.2) 
 

Medi (Tutora 2) 

 

Assignatures Docents Assignatures alumnes 

Tutora 1: 9 hores i 30 minuts 

Llengua Catalana i literatura: 4 hores 30 

minuts 

Matemàtiques: 5 hores 

Tutora 2: 8 hores  

Projecte: 1 hora 

Coneixement del medi: 4 hores 

Llengua Castellana i literatura: 2 hores 

Educació visual i plàstica: 1 hora  

Hores totals: 17 hores i 30 minuts 

 

Especialistes: 7 hores  

Especialista de música(2): 2 hores 

Especialista d’anglès(1): 3 hores i 30 
minuts 

Especialista d’Educació Física(3): 1 hora i 
30 minuts 

Projecte: 1 hora 

Llengua Catalana i literatura: 4 hores i 

30 minuts 

Matemàtiques: 5 hores 

Coneixement del medi: 3 hores 

Llengua Castellana i literatura: 2 hores 

Educació visual i plàstica: 1 hora  

Música: 2 hores 

Anglès: 2 hores i 30 minuts 

Física: 1 hora i 30 minuts 

 
 
 

 

Hores total alumnat: 22 hores 30 minuts 
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Horari actual 4t B – Curs: 2014/2015: 

 

Assignatures Docents Assignatures alumnes 

Tutora: 14 hores 

Projecte: 1 hora 

Llengua Catalana i literatura: 4 hores 

Matemàtiques: 6 hores 

Coneixement del medi: 3 hores 

Paral·lel: 3 hores i 30 minuts 

Llengua Castellana i literatura: 2 hores 

Educació visual i plàstica: 1 hora i 30 
minuts 

Hores totals: 17 hores 30 minuts 

 

Especialistes: 7 hores  

Especialista de música(2): 2 hores 

Especialista d’anglès(1): 3 hores i 30 
minuts 

Especialista d’Educació Física(3): 1 hora i 
30 minuts 

Projecte: 1 hora 

Llengua Catalana i literatura: 4 hores 

Matemàtiques: 5 hores 

Coneixement del medi: 3 hores 

Llengua Castellana i literatura: 2 hores 

Educació visual i plàstica: 1 hora i 30 

minuts 

Música: 2 hores 

Anglès: 2 hores i 30 minuts 

Física: 1 hora i 30 minuts 

 

 

Hores total alumnat: 22 hores 30 minuts 
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Horari proposat per a 4tB: 

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9h 

Rutines matí 

Projecte 
(Tutora) 

Música 
(Especialista 

2) 

Música 
(Especialista 2) 

Llengua 
Catalana i 
literatura 
(Tutora) 

Llengua 
Catalana i 
literatura 
(Tutora) 

10h 

Llengua 
Castellana i 

literatura 
(Paral·lel 2) 

Llengua 
Castellana i 

literatura 
(Paral·lel 2) 

Llengua 
Catalana i 
literatura 
(Tutora) 

Matemàtiques 
(Tutora) 

Llengua 
Catalana i 
literatura 
(Tutora) 

11h PATI 

11:30h 
Matemàtiques 

(Tutora) 
Matemàtiques 

(Tutora) 

Anglès 
(Esp.1
) 

Medi 
(Tut.) 

Matemàtiques 
(Tutora) 

 
Matemàtiques 

(Tutora) 
 

12:30h DINAR 

15h 
Anglès 

(Especialista 
1) 

 
Anglès 
(Esp.1 
 

Medi 
(Tut.) 

Medi 
(Tutora) 

Visual i 
plàstica 

(Paral·lel) 
 

Educació Física 
(Especialista 3)  

 

Medi (Tutor) 

 

Assignatures Docents Assignatures alumnes 

Tutora: 14 hores 

Projecte: 1 hora 

Llengua Catalana i literatura: 4 hores 

Matemàtiques: 5 hores 

Coneixement del medi: 4 hores 

Paral·lel: 3 hores i 30 minuts 

Llengua Castellana i literatura: 2 hores 

Educació visual i plàstica: 1 hora i 30 
minuts 

Hores totals: 17 hores 30 minuts 

 

Especialistes: 7 hores  

Especialista de música(2): 2 hores 

Especialista d’anglès(1): 3 hores i 30 
minuts 

Especialista d’Educació Física(3): 1 hora i 
30 minuts 

Projecte: 1 hora 

Llengua Catalana i literatura: 4 hores 

Matemàtiques: 5 hores 

Coneixement del medi: 3 hores 

Llengua Castellana i literatura: 2 hores 

Educació visual i plàstica: 1 hora i 30 

minuts 

Música: 2 hores 

Anglès: 2 hores i 30 minuts 

Física: 1 hora i 30 minuts 

 

 

 

Hores total alumnat: 22 hores 30 minuts 

 

 

 

 


