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Introducció

"Dirigiu l'atenció del vostre alumne als fenòmens de la
naturalesa i l'haureu fet una persona curiosa; però per alimentar la

seva curiositat no us doneu mai pressa per
satisfer-la. Que no sàpiga res perquè li has dit; sinó perquè ell

mateix ho ha comprès; que no aprengui la ciència, que la inventi. Si
substituïu alguna vegada en el seu esperit la raó per l'autoritat, no

tornarà a raonar, no serà més que la joguina de l'opinió dels altres".

Rousseau.

I/ INTRODUCCIÓ
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Introducció

1.- INTRODUCCIÓ

El treball d'investigació que a continuació es presenta, respon a
una realitat docent personal, marcada per una ideologia
constructivista promulgada amb l'inici de la Reforma educativa.
D'aquesta manera partint d'una formació acadèmica1 i d'uns primers
anys d'experiència professional, orientats per la recerca d'uns criteris
d'actuació docents, sorgeix la necessitat de plantejar com acostar-se a
aquest model idoni d'actuació professional, referenciat per psicòlegs i
pedagogs de prestigi.

Després d'assistir a diferents cursos realitzats per l'Administració
pública a tal efecte, consolido més o menys els fonaments teòrics
principals que configuren el constructivisme.

Ara falta la part important, prendre el compromís d'intentar
portar-ho a la pràctica. És llavors quan les estratègies passen a
ocupar un primer plànol atès que sense elles, resultaria impossible
dur a la pràctica aquest plantejament. És clar que d'estratègies n'hi
ha de molts tipus. La idea que va articular que treballés sobre un
tipus d'estratègies i no d'altres, va ser la preocupació pel tractament
de la lògica interna de cadascun dels continguts presentats,
paral·lelament amb aconseguir una certa autonomia en l'alumnat.
Com pot observar-se es tracta de dos elements interrelacionats, ja que
difícilment es pot aconseguir autonomia en un contingut si no es
coneixen els elements essencials que el configuren.

D'aquí sorgeix l'objecte d'estudi que defineix l'encapçalament de
la tesi :

"Les estratègies que empra el professorat d'educació física
per aconseguir que l'alumnat aprenguin a aprendre. Estudi de
cas".

És clar, reitero que la meva preocupació no es centra tant en
cercar i dotar d'estratègies a l'alumnat universitari en relació a l'àmbit
de la recreació, de la gestió, de la salut o de l'alt rendiment, sinó en
tot cas en conèixer els continguts relacionats amb els mateixos que li
permetran una pràctica més autònoma.

Es tracta primordialment d'unes estratègies de presa de
consciència "del que es porta entre mans", és a dir d'una coneixença
madura i reflexiva de què es treballa. Si a la vegada el contingut a
desenvolupar pot ser diferent i atractiu per tractar-se d'una activitat
novedosa, millor que millor. Si a la vegada el/la professor/a i/o el
grup classe, és capaç de "fer una tombarella, un mortal, un carpat i
no sabria dir, quantes birgueries més a la vegada", millor que millor,
òbviament. De moment l'estudi es centra en aquelles estratègies
jutjades com a imprescindibles dins l'àmbit docent, perquè cal

1 A UNEFC-Lleida i a la Facultat de Ciències de l'educació de Lleida.
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

conèixer unes eines i uns criteris bàsics en relació al contingut que es
treballa, així com una reflexió envers tot el procés d'ensenyaent-
aprenentatge (E-A) , si realment es vol aconseguir un mínim
d'autonomia.

Aquest interès en la realitat docent, serà també el que
determinarà :

escollir una metodologia naturalista-interpretativa, que
permetrà mantenir la anàlisi ecològica d'aquest sistema,
definir en base a diferents autors/es la terminologia que
s'utilitzarà en aquesta investigació, ja que va relacionada
amb una tendència ideològica professional determinada,
identificar els punts bàsics del constructivisme, com a
marc teòric de l'actuació docent,
aplicar i analitzar estratègies en relació a un contingut com
són els malabars, dins del context de classe.

Són precisament aquests diferents punts, els que es converteixen en
Feix vertebrador d'aquest treball d'investigació.

20



Metodologia

Deleule es pregunta : "D'on li ve a la Investigació Educativa la
necessitat de pretendre ser científica ?".

Elliott respon: de constituir una disciplina clasificada com a
ciència, en lloc de

"sentit comú disciplinat"
Elliott

"¿Que és naturalesa general ? ¿Existeix tal cosa ? / ¿Que és
coneixement general ? ¿Existeix tal cosa? / En rigor, tot coneixement

és particular".
Blake

"La prova és el fet i el fet no té cap significat,
fora del que li es atorgat pels qui estableixen els fets"

Miller

II/ METODOLOGIA
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Metodologia

1.- BREU CRÒNICA DELS ANTECEDENTS PERSONALS DEL
PROJECTE.

Tot sovint m'he preguntat perquè complicar-se l'existència en
abordar les estratègies que utilitza el professorat per induir a
l'alumnat a un aprenentatge autònom d'un contingut específic, quan
la major part dels/de les estudiants valoren més una classe magistral
o la còpia d'un model, que un plantejament veritablement
constructivista. Sabia també que aquesta situació em generaria
sol·litud, no només en relació als meus/meves aprenents, sinó també
amb alguns/es companys/es.

Eren més els problemes que anticipava que avantatges. Entre
altres entrebancs, sabia que suposava partir d'un disseny qualitatiu
on la interpretació personal, per més que es triangules amb mètodes,
dades i teoria, era a la vegada que l'aspecte interessant i atractiu, un
punt difícil a defensar de cara als resultats de la investigació. Però
vaig saber de bon començament, que en un context educatiu, perdia
sentit des de la meva formació constructivista qualsevol altre tipus de
disseny. La decisió per tant va resultar senzilla de prendre, ja que
només puc encetar una línia de treball professional, si realment "crec
en allò que faig".

Per altra banda la Reforma educativa, amb una filosofia
d'aprenentatge realment excepcional, m'atreia a la vegada que em
presentava molts problemes. La meva assistència a dos cursos de
reforma organitzats per la Generalitat en els anys 1991 i 1996,
ratificaven l'existència d'uns supòsits de treball estimulants, però
gens clars des d'un punt de vista pragmàtic pel professorat. Aquest va
ser el meu primer contacte amb una teoria constructivista. Des
d'aquell moment els petits canvis qualitatius per acostar-me a aquest
plantejament, els valorava isoladament com a petits guanys
professionals. Per aquells vols treballava i havia treballat en diferents
Instituts de secundària i Escoles públiques.

En aquest punt vull destacar, la influència negativa que exerceix
pel "canvi" diferents aspectes viscuts "en la pròpia pell" com : el pes
de la cultura professional, la inseguretat personal que genera buscar
altres maneres de treballar, la comoditat que suposa no introduir
canvis, la manca de temps o com ja he comentat anteriorment la
desigual valoració que tindrà per aprenents i altres companys/es de
professió.

Més endavant l'entrada en contacte amb el món universitari i per
tant la necessitat de ser coherent amb la teoria, em va ajudar a
continuar en el camí iniciat.

No puc passar per alt en la meva entrada a l'INEFC-Lleida
l'assistència a les classes del Dr. Costes i diferents cursos amb el Dr.
Lavega. A la vegada la anàlisi praxiològica sobre els continguts amb
del Grup d'Investigació de Praxiologia de l'INEFC-Lleida, grup amb el
qual vaig realitzar una col·laboració durant un temps, em va ensenyar
la importància de l'anàlisi de la lògica interna, així com la importància
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d'analitzar els aspectes comuns de les diferents activitats a ensenyar.
Una anàlisi profunda que a més a més busca la funcionalitat.

Aquesta descripció que acabo de realitzar és un fet i un puntal
bàsic de la meva formació, per tant no podia pas obviar-ho.

Però hi ha tantes coses que desconec de l'Educació física i
aquesta és tan amplia i tan poc estudiada ? Efectivament el repte
estava i està obert a tot professional compromès, i aquest és el
moment en què "em vaig apuntar a tots els cursos haguts i per
haver".

En aquest sentit, tres punts d'observació han centrat sempre la
meva atenció ja des que era estudiant : l'anàlisi de l'estructura de
l'activitat, en què em basava per aprendre i quines estratègies
utilitzava el/la professor/a en el moment d'ensenyar. És justament en
aquest últim punt on es centra l'atenció de la present investigació.

Per sort o per desgràcia, són moltes les assignatures que he
donat en els darrers nou anys2, bé de fet des que vaig acabar la
llicenciatura en Educació Física, així com la diplomatura en Ciències
de l'Educació3. La responsabilitat molta, les ganes d'aprendre a
aprendre també. Tot plegat ha suposat un constant entrenament
d'observació a la vegada que un llarg procés de formació, que
sortosament no acabarà mai.

En un d'aquest cursos tinc la possibilitat de realitzar una
activitat "màgica", malabars. Tot i la manca d'acord en la terminologia
circenc, tots entenem de forma popular què vol dir aquest concepte.
Aquest va ser el moment que em vaig plantejar que al ser una activitat
novedosa en la seva aplicació educativa, em podia resultar molt
il·lustrativa per poder :

• presentar quelcom diferenta a l'alumnat,
• facilitar el treball en la zona de desenvolupament proper4 de

cadascun dels meus alumnes (justament pel que suposa de
novetat),

• reflexionar sobre la forma de respectar la lògica interna dels
malabarismes 5,a partir del propi aprenentatge,

• ampliar la forma d'ensenyar-la amb altres estratègies diferents
amb les que ho havia après. No ho oblidem, sempre des d'una
perspectiva constructivista.

2 Educació física i la seva didàctica (voleibol / jocs), Bases biològiques i fisiològiques
del moviment, Aprenentatge i desenvolupament motor, Escola i entorn : Activitats a
la natura, Perfeccionament i ensinistrament : Esport I, Perfeccionament i
ensinistrament : Esport II, Activitats en el medi aquàtic, Pràctiques físiques
alternatives, Didàctica de l'activitat física i l'esport I, Didàctica de l'activitat física i
l'esport II (només 2n quadrimestre), Processos d'ensenyament-aprenentatge de
l'activitat física i l'esport.
3 He impartit classes en centres educatius des de Preescolar 3 anys fins a 3r de BUP
i també vaig donar classes a Ir i 2n curs de Formació professional. A més a més de
cursos de natació realitzats a l'estiu i altres.
4 Segons terminologia emprada per Vygotsky.
5 És evidident que seria interessant encetar una tesi en relació a la anàlisi
praxiològiea dels malabarismes, en concret, o tècniques de circ en general.
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Dins d'aquesta pinzellada contextualitzadora del meus interessos
personals, professionals i socials, no podia faltar un dels meus grans
referents en el tema d'estratègies, com són les publicacions i cursos
realitzats amb el Dr. Monereo. Finalment trobo una persona que es
compromet amb allò que diu i escriu. Em penso que no em cal ser
més explícita.

Si afegim que és de les primeres persones que s'ha interessat pel
meu treball i m'ha animat a continuar en la línia iniciada, tothom
entendrà el que això suposa, per algú que en tot moment s'ha sentit
tremendament sola. Encara que sembla ser que aquest sentiment, és
propi de tot procés de realització d'una tesi doctoral.
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2.- PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA

Plantejar el problema o objecte d'estudi no és fruit d'un moment,
tal i com s'ha comprovat en l'apartat anterior, sinó que neix d'una
preocupació i d'una necessitat professional de millora, com també
neix amb aquest esperit la Reforma educativa, amb tots els seus
aspectes positius i negatius.

D'entrada replantejar-se els processos d'ensenyament-
aprenentatge (E-A)6 ja porta a una reflexió, a un contrast d'idees, a un
debat i només aquest procés suposa un guany. No entro a parlar aquí
de la major o menor representativitat que el professorat dels centres
educatius hagi pogut tenir en aquest procés, i no vull dir amb això
que no sigui important, perquè evidentment formo part d'aquest
col·lectiu.

Justament el plantejament d'aquesta tesi pretén fer una
aproximació pràctica del constructivisme. Vull dir que no n'hi ha prou
amb entendre què suposa el constructivisme, perquè l'esforç més gran
recau en seure i plantejar-se com fer-ho.

És així com acabo definint l'objecte d'estudi de la següent
manera:

"Les estratègies que empra el professorat d'educació física
per aconseguir que l'alumnat aprengui a aprendre. Estudi de cas".

Curiosament aquest títol de la tesi doctoral que en el seu dia vaig
presentar a la Universitat de Lleida, segueix vigent ara que estic
escrivint tot el procés d'investigació des dels seus inicis fins als
resultats aconseguits.

El que sí ha variat és tot el procés seguit, així com les tècniques
emprades, ja que en vaig incorporar més de les que en el seu inici
preveia, així com també he realitzat altres tipus de modificacions.

El títol és prou explícit en tant que l'objectiu final cap al que es
vol tendir, és l'autonomia de l'alumnat, l'aprendre a aprendre. Aquest
concepte, d'entrada excessivament ambiciós, com també ho és
l'entrega que requereix la docència, posa l'accent en el procés. Així,
per més que les estratègies no es poden ensenyar en el buit, sinó que
és convenient que vagin relacionades a un contingut, en aquest cas,
els malabars; la importància no recau en l'aprenentatge de més o
menys accions motrius amb la manipulació del diferent tipus de
material, sinó que l'interès es centra en el propi procés, en com
aprenem. Per tant entre altres aspectes : en quins elements ens fixem,
com ens adonem dels punts importants, com gestionem la nostra
actitud envers l'aprenentatge i com regulem la pròpia formació i la
informació.

6 A partir d'ara P-A.
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Un dels primers aspectes que em calia plantejar era com s'hauria
d'aprendre malabars reflexionant en la seva significativitat lògica, en
els trets pertinents de la mateixa, en com m'havien estat presentats i
contrastar si es podia fer quelcom més per atansar-ho al plantejament
constructivista. També durant el propi procés d'aprenentatge;
pensava en quines dificultats tenia, com les superava, així com la
manera en que m'ajudaven per tirar endavant. Probablement alguns
dels entrebancs que tingués, podrien trobar-sels també els meus
alumnes. Calia per tant estar alerta !.

Compatibilitzar aquest aprenentatge amb reflexions sobre quins
són els continguts dels malabars, quins objectius m'he de marcar per
conjuminar l'aprenentatge dels malabars com un mitjà per
l'autonomia de l'alumnat, sense perdre de vista el plantejament
constructivista, és quelcom que em va dur temps de formació.
Evidentment no vull dir que a hores d'ara ho tingui perfectament
resolt, només que del que hi havia, en vaig fer una proposta i la vaig
desenvolupar en la investigació.

Les estratègies per la seva banda, també calia estudiar-les en
tant que em podien donar la clau per afavorir tot aquest procés.

Aquests eren doncs els requisits inicials que calia estudiar.

Evidentment com observarem posteriorment, al llarg del procés
van anar sorgint altres preguntes intermitges que permetien centrar
l'atenció de cada dia de classe, com per exemple :

- diferència entre estratègia, tasca i recurs,
- diferència entre estratègia que cerca la comprovació de la

metacognició que sobre els continguts realitza l'alumnat i les
estratègies que s'utilitzen a nivell d'organització, o de
comunicació,

- diferència entre significativitat lògica dels continguts d'acord a
l'enfocament constructivista i estratègia.

Cal tenir en compte que en aquest plantejament de l'objecte
d'estudi des d'un enfocament qualitatiu (Gimeno Sacristán i Pérez
Gómez, 1989: 91), s'han d'abarcar tots els fenòmens i processos que
es desenvolupen a l'aula. Per tant cal tenir en compte tant el
comportament del docent com de l'alumnat, com el context físic,
social i psicològic en el que es produeixen les interaccions.

Tal com diuen aquests autors :

"L'objecte de la investigació ja no serà l'eficàcia docent, sinó
els projectes educatius que es desenvolupen a l'aula i els
mecanismes concrets que intervenen en la negociació
situacional dels intercanvis humans a través dels quals
els projectes educatius es converteixen en programes més
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o menys flexibles i conviants que orienten la pràctica i
condicionen la realitat".

És justament per aquest motiu que en el present treball es
concedirà una especial importància als processos de negociaciació en
tant que espais temporals de la sessió, dedicats a acostar els punts de
vista entre professora-alumnat.
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3.- MARC TEÒRIC DE LA INVESTIGACIÓ

3.1.- ELS SUPÒSITS EPISTEMOLÒGICS DE LA
INVESTIGACIÓ

Tot treball ha de partir d'uns supòsits, quan a què pensa sobre el
que ha de ser una investigació a l'aula. Aquesta manera de pensar
determinarà una manera d'afrontar la investigació amb unes
determinades expectatives i finalitats, que condicionaran el
posicionament en un o altre paradigma, en optar per una o altra
tècnica de recollida de dades, en una determinada manera
d'interactuar a l'aula, en una o altra forma d'analitzar i interpretar la
informació, i en una o altra forma de considerar la validesa o
credibilitat de les dades obteses.

Tal i com diuen Gimeno Sacristán i Pérez Gómez (1989: 88) :

"Tot investigador adopta, conscient o no, una determinada
posició epistemològica que defineix tant la seva manera
de concebre la producció del coneixement científic com
la seva peculiar caracterització formal de l'objecte
d'investigació.

(..) Si es conceptualitza l'ensenyança d'una forma peculiar i
es defineixen les relacions entre la teoria i la pràctica
educativa d'una manera determinada, les estratègies i
procediments metodològics hauran de correspondre's a
aquelles exigències i definicions prèvies".

Pensar en la realitat de l'aula com un sistema, on no és tant
important la quantificació, sinó l'anàlisi gradual de les diferents
interaccions, durà com diu Stenhouse (1987: 204) a l'anàlisi d'una
realitat "parcial i fragmentaria, (..) que no intenta només una
generalització, sinó també la caracterització de la qualitat única de les
situacions particulars".

I tal i com diu en unes línies posteriors :

"A nivell teòric, l'enfocament és complex, la metodologia subtil
i discutible i la generalització i el resum resulten difícils.
Però el producte, l'estudi que sorgeix i es presenta al
lector és viscut i, en general, parla de manera molt
directa als professors".

Si a més a més, afegim que en la present investigació es
considera essencial que la professora assumeixi el rol d'investigadora
del seu propi treball, aquest procés metodològic es complica, atesa la
dualitat de rols en una mateixa persona : professora - investigadora.

És per aquest motiu, que com Stenhouse (op.cit: 197), considero
essencial en una investigació el compliment dels següents apartats :
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- assumir el compromís de qüestionar constantment
l'ensenyança impartida per un mateix. Personalment tinc la
convicció que el dubte i el contrast d'idees fa avançar. Per
contra qui pensa que ja ho sap tot, difícilment s'adonarà de la
direcció que el permetrà avançar,
estudiar a la vegada, la pròpia manera d'ensenyar; analitzar-la
encara que sabem que trobarem aspectes que no ens agradarà
reconèixer, però que se'ns fan evidents. Això no vol dir que cal
ser implacable i fustigar-se, perquè en conjunt si hi ha una
actuació coherent i una reflexió profunda, difícilment el balanç
docent donarà negatiu. A la vegada, cal saber què entenem
per qualitat docent; com a les investigacions, cadascú
interpretarà les dades en funció del procés i finalitat que es
planteja. En el meu cas la interpretació i valoració de la tasca
docent, anirà relacionada amb l'autonomia provocada en
l'alumne i amb el seu desenvolupament personal.
Evidentment qui valori altres aspectes no té perquè coincidir
en els punts d'anàlisi considerats essencials. Així per exemple,
si l'únic que busco és que la gent es diverteixi, no tindré
perquè analitzar si dono autonomia, ni tampoc si respecto la
lògica interna de l'activitat presentada, ni si cada alumne ha
tingut opcions i ajut per aprofundir en el seu treball, ....

- interessar-se per qüestionar i comprovar la teoria en la
pràctica. En aquest cas, es pretén acostar el constructivisme a
la pràctica en una aula. Probablement tots coincidiríem amb
la riquesa dels plantejaments de la Reforma, però també una
gran majoria tenim dificultats en idear situacions que
s'acostin a aquestes idees. Si a aquesta realitat li afegim, que
realitzar aquesta tasca, suposa invertir més temps i més
incertesa professional, per provar quelcom novedós, que fugeix
de la quotidianitat, el repte no deixa de ser evident.

D'aquí que com diu Stenhouse (1987: 212) :

"(..) ens interessa el desenvolupament d'una perspectiva
subjectiva sensible i autocrítica i no una aspiració cap a
una objectivitat que no es pot aconseguir. Això resulta
bastant difícil".

Aquestes reflexions prèvies posen en evidència que no tindria
sentit estudiar aspectes docents fora de l'aula on es produeixen, ni
utilitzar eines que no siguin les més usuals dins d'aquest context.
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3.2.- BASES METODOLÒGIQUES GENERALS

Continuant amb el discurs iniciat a l'apartat anterior, destacar
una cita de Walker (en Stenhouse, op. cit.: 204-205), que evidencia
l'avantatge d'optar per un tipus d'investigació qualitativa :

"La meva impressió general al voltant d'aquesta literatura és
que, allí on és exacta i fiable (és a dir : quan intenta
mesurar) és, en general, reduïda i limitada. Les
definicions d'ensenyança que imposa això sobre les
realitats de l'aula restringeix respecte de les varietats
d'experiència que es donen autènticament en les aules
escolars (..). L'opció que permet els mètodes d'investigació
disponibles és entre ser exactes i simplistes, o vagues i
inexactes".

En definitiva aquest autor, ens ve a destacar la preocupació per
captar la dinàmica d'un procés més que per quantificar i/o
categoritzar unes actuacions professionals.

És per aquest motiu que centrant-nos en la present investigació,
l'estudi de les estratègies s'abordarà des d'una perspectiva
naturalista7 (anomenada indiferentment fenomenològica,
interpretativa, ecològica, per Pérez Serrano, (1990), en tant que
interessa analitzar una realitat holística, global i dinàmica. Similar
terminologia utilitzen Gimeno Sacristán i Pérez Gómez (1989: 89), en
fer sinònims els termes interpretatiu, hermeneútic i qualitatiu; o
Guba (1989: 148) que utilitza els termes paradigma naturalista,
fenomenològic, antropològic o etnogràfic.

D'aquesta manera entenem que l'objecte d'estudi es troba immers
en una realitat que no és única, i que per tant caldrà estar alerta a les
moltes realitats que conformen tots els components de la classe d'E.F.
(Sancho, 1990: 41).

D'aquí que Stenhouse (en Costes, 1996: 345-346) explica :

"Les prediccions basades en nivells estadístics de confiança
són aplicables a l'acció solament quan sigui necessari
aplicar el mateix tractament a tota la població. Aquesta
condició no serveix en educació. (..) el reconeixement
d'aquest problema és, en part, el que explica la difusió de
l'interès pels estils naturalístics o etnogràfics
d'investigació educativa".

7 Segons Sancho (1990: 41) : "El terme naturalista (fenomenològic, antropològic,
etnogràfic o interpretatiu) descriu un paradigma d'investigació".
Guba (1989: 149) : "El terme naturalista descriu un paradigma d'investigació, no
un mètode".
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Sancho (1990: 42) afirma en aquest sentit, que el que ens ha
d'interessar és atendre els problemes que són rellevants pels implicats
i no tant la formalitat de l'aplicació d'un mètode. Aquest ha d'estar al
servei de la capacitat d'explicar una determinada realitat.

Un altre aspecte a considerar propi de l'enfocament naturalista
és, que a diferència de les investigacions experimentals, el lloc
d'estudi no està construït i les estratègies, són analitzades en el lloc
on es desenvolupen habitualment.

A més a més, és l'interès en interpretar el contingut el que fa que
s'escullin uns procediments de recollida de dades i no uns altres. En
paraules d^rikson (1986:196) :

"El que fa que un treball sigui interpretatiu o qualitatiu és el
seu enfocament i la seva intenció substancial, i no el
procediment de recopilació de dades...".

Per tant, en un plantejament interpretatiu és la intencionalitat la
que dirigeix la recerca i l'elecció dels procediments. I en aquest sentit
Rivas Flores (1990: 96) conclou :

"(..) això condueix a que no existeix el mètode naturalista, sinó
que aquest es construeix sobre la pròpia especificitat del
contingut".

Costes (1995a: 51; 1996: 347), afegeix basant-se en kusher i
Norris (1980: 112) : "la investigació interpretativa (o naturalista) no és
un mètode alternatiu a la investigació positivista, sinó que parteix de
supòsits epistemològics i ontològics diferents d'aquesta".

Tal com diu Costes (1995a: 52; 1996: 348), el que interessa d'una
investigació no és tant el terme a emprar sinó què pretén aquella
investigació a partir de l'enfocament de l'estudi. D'aquí que si
analitzem el context on es produeix la investigació hem de qualificar-
la de naturalista, i des d'aquesta perspectiva utilitzem la metodologia
observacional en lloc de l'experimentació.

Quant al tipus de dades que es recullen, es pot dir que és
qualitativa.

És també interpretativa quan analitzem les dades que s'han
obtès, tenint en compte el context i contrastant-les amb la perspectiva
dels participants.

Wittrock (1989: 214) il·lustra molt bé aquests conceptes al parlar
de la perspectiva interpretativa partint de la interpretació personal
que el subjecte realitza del món real. És en realitzar aquesta acció que
l'individu dota de significat a cada objecte, acció, esdeveniment i
relació o interacció social. Adonem-nos a la vegada com aquest
plantejament guarda una estreta relació amb el constructivisme, que
serà el referent de les classes al llarg d'aquest treball.
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D'aquí que Wittrock (1989: 214) afirmi que :

"Sempre existeix la possibilitat que diferents individus tinguin
diferents interpretacions del significat del que, quant a la
seva forma ßsica, semblen ser objectes o conductes
iguals o similars. Per tant, una distinció analítica
important per a la investigació interpretativa en la
distinció entre conducta, o sigui, l'acte físic, i acció, que és
la conducta fisica més les interpretacions de significat de
l'actor i d'aquells amb qui aquest interactua.

L'objecte en la investigació social interpretativa és l'acció, i
no la conducta".

Per tant resulta difícil predir com evolucionarà un sistema de
relacions socials en els que la interpretació d'uns determinats fets
està intermediada per sistemes de símbols. Per això és important
incloure la interpretació del significat de l'actor (de qui realitza l'acció).
Per aquest motiu Wittrock (1989: 215) comenta :

"(..) una explicació de la causa d'una acció humana ha
d'incloure la identificació de la interpretació del significat
de l'actor. L'anàlisi objectiu (és a dir, la anàlisi
sistemàtica) del significat subjectiu és, consegüentment,
essencial en la investigació social, incloent la investigació
sobre l'ensenyança, des de la perspectiva dels
investigadors interpretatius".

Per altra banda, és cert que atès el nostre desenvolupament en
societat, els éssers humans com a conseqüència de la cultura,
compartim sistemes apresos per a definir significats. Però també és
veritat que perquè aquesta afirmació es compleixi cal haver contrastat
i consensuat aquesta interpretació. Si no es consensuada, preval la
subjectivitat.

A més a més en aquesta diferent interpretació de la realitat, hi
juga un paper primordial la història i la cohesió del grup.

En una relació de grup classe s'han de tenir en compte el estatus
i el rol de cada membre del grup classe, inclòs el/la professor/a,
tenint en compte el currículum ocult que en aquest tipus de relacions
es dóna. Per tant cal conèixer l'organització social i cognitiva d'una
aula com ambient d'aprenentatge (ecologia social).

D'aquí que en la investigació de camp observacional (Wittrock,
1989: 216):

"La investigació de camp observacional, participativa i
interpretativa a més a més del seu interès central per la
ment i pel significat subjectiu s'ocupa de la relació entre
les perspectives de significat dels actors i les
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circumstàncies ecològiques d'acció en les que aquests es
troben.

(..) En una exposició clàssica, Weber (1922/1978) va definir
així l'acció social : es pot dir que existeix una acció social
quan vàries persones adapten recíprocament la seva
conducta respecte al significat que li atorguen i quan
aquesta adaptació recíproca determina la forma que
assumeix aquesta conducta (pàg. 30)".

En el mateix sentit Guba (1989: 151) afirma que els naturalistes
insisteixen en estudiar el coneixement tàcit, el qual està constituït per
"les intuïcions, aprehensions o sentiments que no es poden expressar
en forma lingüística, però que es refereixen a aspectes coneguts
d'alguna manera. Tot el món sap més del que comunica o pot
comunicar fins i tot a un mateix".

Tots aquests arguments avalen que s'opti, en la present
investigació, per una perspectiva interpretativa, on es tindran en
compte aquests aspectes que ajuden a comprendre l'evolució dels
processos d'ensenyament — aprenentatge.

Quant al tipus d'accions que es pretén estudiar són de tipus
molar, és a dir accions globals. Segons Riba (1992: 73) una anàlisi
molar permet un atansament més idoni als fenòmens que succeeixen
a l'aula.

Si resumim les característiques de l'enfocament interpretatiu.
d'acord a Gil (2000), destacaré els següents punts :

- inductiu en la manera de procedir,
adopta una perspectiva holística,

- tracta de no ser intrussiu,
- assumeix una perspectiva fenomenològica,

prescindeix de les preconcepcions de l'investigador,
totes les perspectives són valuoses,

- empra mètodes humanistes,
- suposen un intens i perllongat contacte amb la realitat

estudiada,
- es reforça la validesa de les troballes,
- importància del component artístic.

Aiximateix es tracta d'un estudi èmic. en tant que s'intenta reduir
la distància entre el docent i els alumnes implicats, adequant
l'estratègia a cada circumstància, però a la vegada ètic8, en tant que

8 Rivas Flores (1990: 35) citant a (Vid: Rossi y Higgins, 1981: 179-181; Sanday,
1983: 32-33; etc.), explica : "Així, explicacions èmic es correspondrien amb les
explicacions des de dintre de la situació; això és, les significatives per als
participants. Explicacions ètic, en canvi, fa referència al punt de vista compartiu, és
a dir, el que estableix un observador extern al posar en relació a les explicacions
èmic de diferents situacions".
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es pretén objectivar l'estratègia en funció del tipus d'interacció
establerta. Tal com diu Costes (1995a: 78) :

"És èmic quan estudiem el sistema classe, ja que el professor
és un membre del propi sistema, però quan el professor-
recercador ha de parlar sobre els alumnes la perspectiva
és mixta, ètic/èmic".

És holistic, perquè l'estudi s'aborda des de la seva complexitat.
És ideogràfic9, perquè està més compromès a lo particular,

singular i divers. Guba (1989: 150) ho expressa de la següent manera

"El plantejament naturalista es proposa desenvolupar
coneixement ideogràfic, centrant-se en les diferències
entre els objectes, tan freqüentment, i amb tant interès
com amb les similituds".

3.3.- L'ESTUDI DE CASOS INTRUMENTAL COM A
ESTRATÈGIA METODOLÒGICA.

El model d'investigació pel que s'opta en aquesta investigació és
l'estudi de casos instrumental. (Goetz, LeCompte, 1998: 69)

Tal com expliciten aquestes autores es tracta d'un model adequat
per una anàlisi intensiva i profunda d'un o pocs exemples de certs
fenòmens.

En la mateixa línia Stake (1998) ens recomana estudiar un cas,
quan té un interès molt especial en sí mateix i quan a la vegada
busquem el detall de la interacció amb el seu context.

"L'estudi de casos es l'estudi de la particularitat i de la
complexitat d'un cas singular, per arribar a comprendre
la seva activitat en circumstàncies
importants". (Stake, 1998 :11)

Com en la present investigació s'escull el cas a estudiar per
comprendre quelcom més general, considerarem que ens trobem
davant d'un estudi de casos instrumental. Així, l'interès del cas
presentat en aquesta investigació no recau en la professora, si no en
les estratègies que poden ajudar a l'alumnat en la realització d'un
aprenentatge autònom. No es busca la comprensió de la professora
concreta, ni del seu treball en concret, ja que aquest es converteix en

9 Riba (1992: 74) utilitza idèntica terminologia a l'afirmar que l'enfocament
ideogràfic està més compromès amb allò particular, allò singular o allò divers.
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una excusa per comprendre la importancia de l'ús de les estratègies
en la facilitació d'un aprenentatge autònom.

En paraules de Rodríguez, Gil i García (1996:93) :

"En l'estudi de cas instrumental, un cas s'examina per aprofundir
un tema o afinar una teoria. En aquest tipus el cas es
secundari, juga un paper de suport, facilitant la nostra
comprensió d'alguna cosa. (..) Un cas s'escull en la mesura en
què aporta quelcom a la nostra comprensió del tema objecte
d'estudi".

Explicat en altres paraules, aquí l'interès recau en la anàlisi dels
diferents tipus d'estratègies que utilitza la professora amb la finalitat
de fer a l'alumne/a autònom/a.

Es pretén per tant, facilitar la comprensió :
• de les estratègies en relació a la perspectiva constructiva,

quan es cerca la finalitat d'aprendre a aprendre;
• d'uns criteris d'agrupació d'estratègies, considerades

indispensables pel desenvolupament de la tasca docent.

Com es pot deduir, es tracta d'un cas únic, ja que s'analitza la
intervenció d'una professora amb un grup concret d'alumnes i en un
context determinat.

En aquest sentit Rodríguez, Gil i García (1996: 95) consideren
que el caràcter únic, irrepetible i peculiar de cada subjecte que intervé
en un context educatiu, justifica per ell mateix, aquest tipus de
disseny.

Seguint amb la justificació de la present investigació, Yin (en
Rodríguez, Gil i García, 1996: 95), consideren que els dissenys de cas
únic, com aquest, són aquells que centren la seva anàlisi en un únic
cas, el qual permet confirmar, canviar, modificar o ampliar el
coneixement sobre l'objecte d'estudi.

Continuant amb la anàlisi de les característiques de la
investigació presentada, podríem dir que es tracta d'un estudi de cas
únic (grup classe) inclusiu (ja que hi ha vàries unitats d'anàlisi, fins i
tot, encara que només consideréssim el tema d'estudi de les
estratègies). (Rodríguez, Gil i García, 1996: 98)

Indicar només, que malgrat la confusió en l'ús dels termes
d'investigació referent a metodologia, teories, paradigmes i altres,
Rodríguez, Gil i García (1996: 92), consideren l'estudi de casos com
un mètode d'investigació.
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Aquesta investigació segueix un model que indica Escudero en
Devis (1996: 309) per al disseny i desenvolupament del Humanities
Curriculum Project i que, com és sabut, tractava de verificar la posada
en pràctica de principis de procediment.

Currículum
dissenyat

Principis
pedagògics

Validació
Reestructuració

Investigació-acció
com a experimentació

Font : Escudero (en Devis, 1996: 309)
Il·lustr. 1 Representació gràfica del model de Stenhouse.

Per una altra banda, opino com Devis (1996: 310)10 que aquest
model d'investigació que d'alguna manera ha de tractar el
desenvolupament curricular de l'activitat dels malabars, no només
s'ocupa del conjunt de principis pedagògics que serveixen d'orientació
pràctica, sinó que també té en compte les condicions contextuáis en
que es va desenvolupant la pràctica.

10 Devis (1996) Investigación colaborativa en Educación Física : un estudio de casos
a Del Villar (Ed.) La investigación en la enseñanza de la educación física (pp.301-
340). Madrid : Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones. Càceres.
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3.4.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA INVESTIGACIÓ.

Corn en tota investigació qualitativa i d'acord a Guba (1989:
151), des d'un paradigma d'investigació naturalista o interpretatiu :

"Els naturalistes (..) insistiran en un dissent/ obert emergent
que es desplega, desenvolupa i evoluciona en cascada,
que mai està complet ßns que la investigació s'acaba
arbitràriament, quan ho aconsella el temps, els recursos
o altres consideracions logístiques".

Aquesta, corn en altres investigacions, serà una de les
característiques del present treball.

Alguns dels qualificatius que podríem atribuir-li, seria el
d'inductiva. en tant que els criteris d'agrupament de les estratègies
sorgeixen a partir del treball de camp. Corn diuen les autores Goetz i
LeCompte (1988: 30) és gràcies a la recollida de dades i mitjançant
l'observació empírica i l'anàlisi de : vídeo, qüestionaris, entrevistes i
discussió de grup, que s'estableix relació entre les dades per <ionar
lloc a categories i proposicions teòriques.

Es tracta d'una observació preparada, perquè existeix una idea
del que es pretén observar i és naturalista perquè estudia el
comportament dels individus en les circumstàncies que envolten
unes classes d'educació física (E.F)11., en les que es porta a la
pràctica un enfocament particular dels malabars. (Devis, 1996)

D'alguna manera s'intenta buscar categories generals12 on
incloure els comportaments que s'observen a l'aula. Com les autores
anteriorment citades indiquen, es tracta d'un procés d'abstracció en
què les unitats d'anàlisi es revelen en el transcurs de l'observació i la
descripció (estratègia constructiva d'acord a Goetz i LeCompte, 1988:
31). Per tant és a través de l'observació i anàlisi dels fenòmens
semblants i diferents que han estat analitzats, que sorgeix la teoria
explicativa.

Més concretament, partint d'un marc teòric constructivista i de
l'observació participativa, continuada i sistemàtica, on inclouria el dia
a dia de classe amb els qüestionaris i les entrevistes i la discussió de
grup, obtinc una sèrie de dades que prèvia reflexió em permeten
acotar el concepte estratègia tal i com en definitiva l'havia entès i
treballat.

11 Amb alumnes universitaris de la Facultat de Ciències de l'Educació (F.C.E.),
titulació de mestre especialista en : educació musical, educació física, educació
especial, educació primària i educació infantil.
12 Rodríguez.Gil i García (1996: 155)defineixen "un sistema de categories com una
construcció conceptual on s'operativitzen les conductes a observar seguint regles
generals com .... (..) es caracteritzen per constituir veritables models en els que es
concreta l'explicació donada a un fenomen".
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Adonem-nos que les estratègies de selecció seqüencial
(Goetz/LeComte, 1998: 181) estan a la base de tot el procés, atès que
com pot comprovar-se, es tracta d'un procés obert amb el que, a
mesura que avança la investigació, es determinen nous conjunts de
fenòmens per la seva anàlisi, en aquest cas les entrevistes (selecció
d'informants per casos extrems), la discussió de grup, la validació
externa13 i la revisió dels interessats.

Continuant amb l'anàlisi de les característiques tècniques de la
investigació duta a terme, una primera contrastació de la definició de
les estratègies (en relació a les que utilitza el professor per a
comprovar la metacognició de l'alumnat en relació als continguts),
amb un expert en el tema (Dr. Monereo ), m'indica que vaig per bon
camí.

Posteriorment, a partir de l'anàlisi del vídeo utilitzant els
mètodes d'inducció analítica i de comparacions constants14 puc
determinar :

• el que serà la unitat d'anàlisi en una seqüència de vídeo
(unitat de registre, d'acord a la terminologia utilitzada per
Rodríguez, Gil i García, 1996: 207; citant a Cartwright)

• les categories a que corresponen les diferents unitats
(codificació inductiva i oberta a partir de criteris temàtics) .

També en diferents entrevistes amb el Dr. Monereo, corroboro, la
unitat d'anàlisi de la seqüència així com un primer esborrany de les
categories; encara que no serà fins més tard, que aquestes últimes
s'acabaran de comprovar, a partir d'una consistència
intercodificadors (o triangulació de codificadors), on dues persones
entrenades analitzen la codificació emprada, identifiquen el
començament i acabament de les estratègies, així com la vinculació
de les mateixes a les diferents categories.

Per tant la validació externa es converteix en una eina clau de
triangulació per aquesta investigació. (Triangulació de l'investigador,
d'acord a Rodríguez, Gil i García, 1996: 70; Stake: 98).

L'etapa següent de la categorització va ser descobrir els elements
relacionats entre sí i agregar-los. Ara bé, també hi havia altres
elements que semblaven no ajustar-se a la categoria general.

13 Stake (1998: 94) entén per validació " la necessitat no només de ser exacte en la
medició de les coses, sinó també lògic en la interpretació del significat d'aquestes
medicions. (..) Per la triangulació del investigador, fem que altres investigadors
observin la mateixa escena o el mateix fenomen. (..) Una bona estratègia, encara
que poc utilitzada, consisteix en presentar les observacions (amb la nostra
interpretació o sense ella) a una comissió d'investigadors o experts per analitzar
interpretacions alternatives. (..) Les seves reaccions no només serveixen per
confirmar o refutar la interpretació original, sinó també per aportar dades
addicionals per a l'estudi de casos".
14 Goetz y LeCompte (1998: 188), en referència a Glasser i Strauss, 1967.
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Aquestes seqüències van ser utilitzades com a casos discrepants15,
que permetien modificar, perfeccionar o elaborar una categoria.

Un altre problema va ser que algunes propietats podien
aparèixer en diferents categories. Per exemple una categoria que
representa ensenyar l'estructura de l'activitat, pot trobar-se també
quan a l'alumne/a se li demana que exerceixi el rol de professor/a16.
Per exemple, quan un/a alumne/a "A" ensenya una acció "x" amb
maces, a un/a altre/a alumne/a "B", a més a més d'ensenyar-li els
aspectes essencials de l'acció (per tant significativitat lògica) està
actuant com a docent (rol de professor/a).

En aquest sentit destacaré paràgrafs de diferents autors, que
contemplen aquesta possibilitat :

"Altres propietats poden no ser compartides uniformement
per les unitats d'una categoria, o bé aparèixer en unitats
englobades en diferents categories. Algunes de les
primeres es poden utilitzar per determinar subcategories
o una jerarquia dintre de la categoria". (Goetz i
LeCompte, 1998: 178)

"(..) També és important considerar si les categories seran
discretes o contínues. És a dir, si la nostra explicació del
fenomen estudiat ens aconsella establir una seqüència
de categories que formen part d'un continuo, en el que
resulta dificil diferenciar una categoría de la següent, o
si aquesta explicació ens invita a considerar un sistema
que admeti categories comptables. (Rodríguez, Gil i
García, 1996: 155).

Un cop establertes les categories, amb una posterior anàlisi es
van determinar subcategories que van fer més explícites i concises, el
contingut i la definició de les categories més amplies. Per exemple, la
categoria observació està constituïda per : l'observació guiada, el
model de pensament del professor i la gestió de la informació.
Finalment es va procedir a un ajustament intra e intercategorial.

Com que el número de dimensions de què consta aquest sistema
de categories, és un, ja que al·ludeix a un únic constructe, el definiré
com a sistema unidimensional, el qual a la vegada està integrat per
diferents categories.

Quant a la base de dades, va consistir en registres amb vídeo de
cada una de les sessions, transcripció de les mateixes, diaris de la
professora postsessió, qüestionaris (als alumnes), sessions de classe
realitzades pels alumnes, observació i avaluació continua i formativa
de la professora en relació als/a les alumnes durant tot el procés,

15 Goetz y LeCompte, 1998: 182-183.
16 Goetz y LeCompte, 1998: 178.
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entrevistes rememorades, discussió de grup i breu qüestionari de
revisió de les conclusions per part dels/de les interessats/des.

Un altre qualificatiu que es pot afegir a aquesta investigació, és
el de ser generativa, en tant que es centra en el descobriment de
constructes i proposicions a partir d'una o més bases de dades o
fonts d'evidència.

Adonem-nos doncs, que com a tota investigació qualitativa es
caracteritza fonamentalment per la utilització de processos inductius,
generatius, constructius17 i subjectius.

Quant als processos de triangulació. Denzin i Santos Guerra (en
Devis, 1996: 318), "són fonamentals pel rigor, especialment per la
credibilitat i confirmabüitat dels descobriments. La triangulació és un
procés que possibilita la contemplació de la realitat des de varis
vèrtexs diferenciats i serveix per a contrastar les dades i
interpretacions "

Quant a les modalitats de tríangulació18 emprades es va utilitzar

• la triangulació de dades indicada anteriorment,
• la triangulació de codifïcadors, (consistència

intercodificadors),
• la triangulació disciplinar, en tant que interpretar les

dades no només des d'una epistemologia basada en la
psicologia educativa, com propugna la reforma, sinó
també des d'una anàlisi de la lògica interna de la
pràctica dels malabars, partint de les conceptualitzacions
de l'àrea de l'aprenentatge motor amb autors com Bonnet
(1983), Díaz Lucea (1999).Famose (1992), Riera (1989),
Ruiz (1994) i Ruiz i Sánchez (1997)
A més a més tal com ja s'ha indicat, la contrastació tant
terminológica com de la unitat d'anàlisi de l'estratègia
amb un expert (psicòleg), permet contrastar-ho des d'una
altra vessant teòrica,

• la revisió dels interessats. Un cop acabat el procés i
acabada la fase analítica, amb uns resultats provisionals,
en tant que volia saber que opinaven els propis
interessats/des, es convocà sense cap tipus de
compromís a l'alumnat que en el seu dia van cursar
l'assignatura. La finalitat era comunicar els resultats que
s'havien optés.

17 Una estratègia constructiva s'orienta al descobriment dels constructes analítics o
categories que poden obtenir-se a partir del continuo comportamental; és un procés
d'abstracció, en el que les unitats d'anàlisi es revelen en el transcurs de
l'observació i la descripció.
18 Sancho, Juana Ma (1990: 161) : "S'entén per triangulació l'ús de més de dos
mètodes de recollida d'informació en l'estudi d'algun aspecte de la conducta
humana".
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• la triangulació de moments19 d'acord a Devis (1996: 318),
en tant que es refereix a la contrastació d'informació en
moments diferents especialment durant i després del
procés d'E-A. De totes maneres no puc oblidar la revisió
prèvia que es realitza tant a nivell conceptual en relació a
l'enfocament constructivista, als conceptes de
desenvolupament i aprenentatge motor relacionats amb
el procés d'E-A, com a la revisió terminológica del
concepte d'estratègia, com finalment aquells conceptes
relacionats amb l'activitat dels malabars i de les
tècniques de circ en general. Aquesta revisió prèvia una i
altra vegada es va contrastant durant el procés, amb
l'acció de la investigadora, així com de la recollida de
dades. Finalment s'analitza i s'extreuen resultats del
conjunt de la investigació.
Per tant, McGee en Devis (1996: 319), comenta que tant
la distribució temporal com la relació entre les diferents
tècniques de recollida de dades al llarg de la investigació,
formen part de la anàlisi, perquè són el resultat de la
interpretació i selecció que I'/la investigador/a fa de la
realitat.
D'alguna manera per tant, tal i com diu Devis (1996:

317) :

"En el nostre estudi, el rigor descansa en la implicació
perllongada de l'investigador durant tot el procés
d'investigació. La implicació perllongada permet a
l'investigador legitimar les dades en relació amb el seu
context específic, és a dir, li permet apreciar el context on
té lloc la innovació".

També Gimeno Sacristan i Pérez Gómez (1989: 92) referint-se a
les estratègies metodològiques pròpies de la investigació qualitativa,
comenten que :

"(..) es basen en la presència perllongada de l'investigador en
el context d'investigació com a procediment metodològic
més apropiat per captar i interpretar el flux de significats
i interaccions que es generen, intercanvien i negocien en
la vida complexa i fluïda de l'aula. L'investigador
s'utilitza a sí mateix amb les seves capacitats d'anàlisi,
crítica i empatia com a instrument d'investigació, és a
dir, d'observació, associació i interpretació".

Mantenint el referent de Devis (1996: 318), un altre dels criteris
de credibilitat en una investigació, el constitueix la transferibilitat,

19 Aquesta terminologia és utilitzada per Denzin (en Sancho, 1990: 162).
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que "es refereix a l'aplicabilitat que poden tenir els resultats de la
investigació". Tal com continua citant el mateix autor : "en les
investigacions de caràcter qualitatiu, l'aplicabilitat descansa, en gran
part, en l'habilitat del/ de la lector/a de generalitzar-ho personalment
a la seva situació".

Malgrat la polèmica que el propi terme de transferència suscita
en els aprenentatges, la possibilitat de realitzar-la estarà en funció de
la presència d'una estructura comuna entre la situació en que s'ha
après i la situació on es vol aplicar. En el cas de la present
investigació la transferibilitat podria venir donada per l'aplicació
d'aquests conceptes en altres contextos, també universitaris, com
lINEFC-Lleida, i amb una matèria directament vinculada als
processos d'E-A, com és la Didàctica, però aplicat a continguts
diferents dels malabars i fins i tot en àmbits diferents com ho
constitueixen els diferents itineraris específics del nou pla d'estudis
de la llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport :
recreació, gestió, salut i rendiment.

Pérez Gómez (1989: 126) :

"Les anàlisis longitudinals i l'estudi de casos poden generar
esquemes transferibles no mecànicament, sempre i quan
facin referència a aspectes i formes comunes a diferents
àmbits".

Ara bé, d'acord a Stenhouse (1987: 211), el que preocupa a la
present investigació és comprendre millor el que passa a l'aula. Per
tant la generalització no és una finalitat i en cap moment s'ha
considerat necessària, ja que la prioritat es centra en una
estructuració sistemàtica de la comprensió de la pròpia tasca docent.
D'aquí que no es concedeix importància a classificar les estratègies,
sinó que només es donaran uns criteris al voltant de les quals
s'articula una determinada manera de procedir.

En aquest sentit Wittrock (1989: 222 - 224) explica :

"No es busquen factors universals abstractes20, als que
s'arriba a través d'una generalització estadística d'una
mostra a una població sencera, sinó factors universals
concrets, als que s'arriba estudiant un cas específic en
detalls i després comparant-lo amb altres casos
estudiats en forma igualment detallada. Es parteix de la
base que quan s'observa el cas particular d'un professor
que està ensenyant, alguns aspectes del què succeeix
són absolutament genèrics, és a dir que es compleixen

20 Els subratllat l'utilitzo i l'utilitzaré al llarg de la tesi per destacar les idees
principals dels diferents autors.
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transculturalment i a través de la història de la
humanitat en totes les situacions d'ensenyança.

(..) En la investigació social interpretativa sobre l'ensenyança
s'ha de dir que el mateix succeeix en el cas dels
professors i les aules. Cada instància del que succeeix
en una aula es considera un sistema únic i exclusiu, que
no obstant exhibeix certes propietats universals de
l'ensenyança. Però aquestes propietats es manifesten en
allò concret, i no en allò abstracte. Aquests factors
universals concrets han d'estudiar-se cada un per ell
mateixos. Això no implica, necessàriament, estudiar les
aules una per una. Però sí implica que el descobriment
de models totalment especificats de V organització de
l'ensenuança i l'aprenentatge en una aula determinada,
ha de precedir a la prova de generalitzar aquests models
per a altres aules".

Només s'entén l'intent de sistematitzar o validar les estratègies
utilitzades, si es té present aquest referent indicat per Wittrock; ja
que d'altra banda es cauria en una autèntica incongruència, al
considerar per una banda l'ecologia social i per una altra un intent
d'universalització general, que poques vegades es produeix en
educació.

En el mateix sentit Guba (1989: 153) :

"Aquests judici subratlla la validesa del supòsit naturalista
de que les generalitzacions del tipus racionalista no són
possibles perquè els fenòmens estan íntimament
vinculats als moments i als contextos en els que es basa.

Malgrat tot, aquests fets no eliminen la possibilitat que es
pugui realitzar alguna transferència entre dos contextos
com a conseqüència de certes similituds essencials entre
ells".
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4.- FASE PREPARATÒRIA QUANT AL DISSENY DE LA
INVESTIGACIÓ

4.1. METODOLOGIA.

Aquesta investigació, en el seu inici, la vaig pensar com un
procés d'investigació-acció. El motiu d'aquesta elecció requeia per
una banda en la necessitat d'escollir una metodologia que em
permetés acostar-me al context ecològic del món educatiu, per l'altra
banda, era l'única metodologia de tot el procés de formació en el curs
de doctorat, que s'ajustava com "anell al dit" al meu interès de
millora professional.

Previ a aquest plantejament de tesi, havia estat la meva formació
en l'activitat seleccionada : malabars. No podia encetar un procés
d'ensenyament-aprenentatge, sense abans identificar la lògica
interna21 de l'activitat. Varis van ser els cursos i seminaris que vaig
realitzar en aquest sentit com a aprenent i docent.

Les publicacions que he realitzat han contribuït a aprofundir i
organitzar els continguts dels malabars d'acord a l'anàlisi de la seva
lògica interna; sempre partint de la Teoria del processament de la
informació i de l'enfocament constructivista.

Acabat aquest procés previ i indispensable, facilitat per la
creació de l'hàbit docent d'observació i metacognició, només em
quedava començar el projecte d'investigació.

4.2.- MOSTRA

La mostra del present estudi, ve donada per l'elecció dels/de les
alumnes matriculats/ des a l'assignatura optativa22 de "Pràctiques
físiques alternatives" de la Facultat de Ciències de l'Educació (F.C.E.),
que està oberta a l'alumnat de les diferents especialitats23, no així a
l'alumnat de la diplomatura en educació social.

Aquest pre-requisit de l'assignatura, d'estudiar per a mestre/a,
es justifica per l'enfocament docent que s'imprimeix a l'assignatura, i
que queda manifest en el programa de la mateixa.

Per tant en aquest estudi de cas, els/les participants no podien
decidir plenament per ells/es mateixos/es, ja que d'alguna manera
havien de sentir-se condicionats/des a "presentar-se voluntaris/es".

Evidentment vaig explicar a l'alumnat en què consistia el
projecte d'investigació i què els implicaria, així com també la

21 Parlabas (1981: 220-222) "Sistema de trets pertinents d'una situació motriu i de
les conseqüències que comporta la realització de l'acció motriu corresponent".
Utilitzaré el terme lògica interna, per referir-me als trets pertinents de la situació
motriu presentada, sempre considerant la transferència del concepte adaptat a
l'anàlisi que fins al moment presento dels malabars.
22 Matèria optativa.- lliurement establertes per cada universitat, que les inclourà en
el corresponent pla d'estudis per a que l'estudiant esculli entre elles.
23 Titulació de mestre especialista en : educació musical, educació física, educació
especial, educació primaria i educació infantil.

45



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

possibilitat de no acceptar, o acceptar a diferents nivells : pel que fa a
la seva intervenció però no a l'enregistrament de la seva imatge, o al
distorsionament de la seva veu, o altres que a ells els sembles oportú.
El que des del primer moment vaig deixar clar és que es centrava en
l'estudi de les estratègies i fonamentalment en la meva actuació com
a professora.

Un altre problema afegit en el moment de contextualitzar els
esdeveniments que repercutien sobre aquesta mostra de població i
sobre mi mateixa, com a investigadora i professora, era que des de
l'inici de l'assignatura (última setmana de setembre) amb uns 8-12
alumnes en les primeres classes, es va passar a 31, cap a la segona
setmana de novembre. Aquest fet ve provocat pel període de
matriculacions a la Facultat de ciències de l'educació (F.C.E.). Aquest
degoteig, fa que els alumnes que no han vingut des del primer dia,
puguin presentar mancances quant a continguts desenvolupats amb
anterioritat a la seva incorporació, entre els que destacaria,
comprendre la filosofia del procés d'ensenyament-aprenentatge amb
que es vol treballar.

El curs durant el qual es dugué a terme la investigació fou el
1998-1999.

L'assignatura que apareixia sota el nom de Pràctiques físiques
alternatives, com ja he dit, era optativa i quadrimestral. Consta de 4'5
crèdits i es desenvolupa en el primer quadrimestre.

S'impartia al pavelló de lINEFC-Lleida, dilluns i dimecres de
18:00 h. a 19:30 h. El motiu de no concentrar-ho en un mateix dia
realitzant 3 h. seguides, era per facilitar els processos d'aprenentatge.
Si tenim en compte els principis de l'aprenentatge motor, sempre
resulta més recomanable practicar, en aquest cas una activitat física,
durant poc temps i molts dies, que no concentrar-ho en un únic
espai de temps. Intencionadament vaig optar per fer-ho en dos dies,
malgrat les molèsties que això suposava quant a disposició de temps i
la feina afegida de muntar-desmuntar 2 vegades per setmana, tots els
aparells d'enregistrament.

Kirk en Devis (1996: 329), destaca el concepte "d'estar en
situació", referint-se al temps total d'observació de la investigació,
que vindria a ser en aquest cas entre 40 - 45 hores, tal i com hem
indicat anteriorment.

El perfil dels alumnes quant a característiques generals,
especificaré que dels 31 alumnes del total de l'assignatura, 26 eren
de l'especialitat d'educació física, 2 d'educació especial i 3 d'educació
primària. Dels 26 alumnes de l'especialitat d'educació física, 14 eren
de primer curs i 12 eren de 3r curs. Els de les altres especialitats,
tots eren de primer curs.
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Un dels alumnes Jeroni24, no es va presentar a la repesca, es
l'únic suspens de l'assignatura.

Quant a la contextualització, un aspecte important es que
l'assignatura es va realitzar sense material convencional de malabars,
atès que la F.C.E. no disposava de recursos econòmics per fer front a
la despesa. Per tant, l'elaboració de material alternatiu pels propis
alumnes es va constituir en un contingut més a treballar que
enriquia el procés, a la vegada que permetia acostar-nos més a la
realitat educativa dels Centres.

4.3.- ROL DE LA INVESTIGADORA

En funció de les múltiples formes d'observació i participació,
existeixen diferents rols que pot adoptar Y/ la investigador/a. segons
Goc Karp en Devis (1996: 312), que recull 4 rols que van des del
participant complet, amb una implicació total en l'activitat, fins a
l'observador que realitza una participació mínima. Aquests són : el
participant complet, el participant observador, l'observador
participant i l'observador complet.

La investigadora en la present recerca assumeix el rol de
participant, en tant que es converteix en un instrument d'investigació
que escolta, observa, escriu, etc., i on el rol del participant és intern
al desenvolupament del treball de camp. (Rodríguez, Gil i García,
1996: 122)

Concretant més, podríem dir que es tracta d'un rol participant
complet, en tant que hi ha un màxim de compromís amb les
activitats pròpies del grup o institució. A més a més, com a
professora, ja en formo part d'aquest grup, motiu pel qual és una
situació arriscada quant a caure en una excessiva interpretació
subjectiva, atès que no hi ha separació entre la investigadora i el que
s'estudia. (Rodríguez, Gil, García, op.cit.: 123)

Ara bé, per més que considero que aquest és el rol desenvolupat,
presenta algun tret propi del rol de participant observador, en tant
que a l'igual que aquest, l'activitat fonamental és la d'observar i
recollir informació que pugui ser útil als objectius de la seva
investigació. És a dir en aquest cas, no només se és docent, sinó
docent investigadora, que com a tal comprova si les seves actuacions
responen a l'objectiu que s'ha plantejat.

Important per tant destacar que la recerca no es limita a
situacions dissenyades artificialment i allunyades del context de la
realitat diària, sinó que qualsevol docent amb una "actitud"
investigadora pot fer recerca en la seva qüotidianitat. Aquesta és una
de les aportacions de la present recerca.

24 Es tracta d'un nom fictici.
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Aquesta manera de procedir, és un fet comú que trobem en
altres investigacions docents en E.F., com la Costes (1996: 344), que
al·ludeix a la doble ideologia docent/ investigadora, que es
compatibilitza al contemplar al/a la docent com a investigador/a, el
qual/la qual formen part conjuntament amb els/les alumnes dels
sistema classe, quedant exclòs dels subsistema alumnes. Aquest
posicionament ens permet jugar als dos rols sense haver de
preocupar-nos massa per la reactivitat que pugui suscitar, ni la
interferència de les dades que es deriven en la investigació, perquè en
definitiva és un aspecte que sempre es produirà en tota relació
docent-discent.

Segons Guba (1989: 149-150) :

"El paradigma naturalista afirma que l'investigador i les
persones investigades, estan interrelacionades, cada un
influeix en l'altre.

(..) Realment no només les persones investigades manifesten
reaccions, sinó també l'investigador".

Destacant un fragment de Jackson en Costes (1996: 345), ens fa
conscients que la reactivitat inicial que pot provocar una filmació o
un observador extern, desapareix en constituir-se en un fet quotidià.

A la vegada Schulman en Costes (1995a: 46; 1996) explicita en
relació al rol de professora investigadora :

"Començo amb la suposició que no hi ha món real a l'aula, de
l'aprenentatge i de l'ensenyança. Hi ha molts móns
reals, potser incorporats un dintre de l'altre, potser
ocupant universos paral·lels que sovint, i a vegades
d'una manera impredictible, interactuen entre sí. Cada
un d'aquests móns està ocupat per les mateixes
persones, però amb rols diferents i perseguint diferents
propòsits simultàniament".

Per tant podem dir que una classe és més que la suma de les
seves parts, perquè la influència que exerceix cada subjecte dins del
sistema classe no és simètrica, ni presenta les mateixes
característiques en interacció amb la resta de companys i
professor/a (Coll, Darder i Pèlach, 1991 b).

Hamilton en Marcelo (1992: 227-228) explicita quatre criteris
bàsics que delimiten els estudis ecològics de l'aula. Aquests són :

- l'atenció a la interacció entre les persones i els seus
ambients,

- la consideració de l'ensenyança i l'aprenentatge com a
processos interactius. Per tant es tracta de comprendre el
sistema com un tot no fragmentat,
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- la consideració de les interaccions entre les persones i
l'ambient no només dintre del context immediat, sinó també
en interacció amb altres contextos més amplis : social,
cultural i familiar,

- la anàlisi de les actituds i percepcions dels actors/actrius.

D'aquí que cada sessió, cada fragment temporal del procés d'E-A
resulta irrepetible, ja que les relacions que s'estableixen en cada
moment són el resultat de la confluència de molts factors, alguns
dels quals són realment impredictibles. Aquesta realitat ens aboca a
no perseguir la recerca d'una llei universal que ens expliqui com i per
què el/la professor/a actua en cada moment amb els/les seus/seves
alumnes i aquests amb el/la professor/a. En aquest sentit, una
estratègia no serà més vàlida pel fet que aparegui moltes vegades,
perquè el que compta, no és la quantitat sinó la idoneïtat de la
mateixa.

4.4.- RECOLLIDA DE DADES

Per la recollida de dades havia previst realitzar filmacions
recollides en format VHS, la qual cosa em permetria rebobinar una i
altra vegada la informació per tal de poder-la analitzar. Considerava
que era una bona manera de no perdre informació.

Adelman y Walker en Stenhouse (1987: 207) explica :

"Un altre aspecte del seu treball és l'ús d'una filmació a
cámara lenta amb gravado de so sincronitzat, amb la
finalitat de complementar les seves notes de camp i
destacar els elements de l'activitat a l'aula que no
s'apreciaven en l'observació directa".

Sancho (1990a: 166) destaca a la vegada que un dels avantatges
de la filmació és captar la informació no verbal que es produeix en
tota interacció humana :

"El vídeo té el gran avantatge de recollir la veu, so i
conductes no verbals. Ofereix moltes possibilitats per a
ser analitzat en grup i acostuma a causar un gran
impacte quan es vist (no estem acostumats a veure'ns a
nosaltres mateixos)".

A més a més tal com diuen Rodríguez, Gil i García (1996: 150),
et permet no dependre tant dels subjectes, en el meu cas els
alumnes, ni tampoc dels condicionants temporals, el que afavoreix
un treball més autònom :
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"L'observació no necessita d'una col·laboració tan activa per
part dels subjectes, com la requereixen altres tècniques,
per atansar-se a l'estudi de determinats problemes".

A la vegada tal com diu Stenhouse (1987: 213) :

"Allí on un professor no pugui comptar amb l'ajut d'un
observador, el recurs obvi és alguna modalitat de
gravado".

Els companys que em van ajudar en la filmació : Anna Auqué i
Jorge Rodero no van poder filmar totes les sessions com havíem
previst, però vam suplir la mancança deixant la cámara fixa amb
gran amplitud angular.

Per què ells i no altres persones ? A continuació us ho explico,
però deixeu-me començar per les meves percepcions.

Estimo, i no vull canviar la paraula, valoro i aprecio, quan una
persona dóna a "mans plenes" abans de rebre o saber si rebrà res a
canvi. Aquest és el cas de l'Anna i el Jorge, exalumnes i ara
companys, amb qui m'uneix una relació d'empatia on s'hi barreja
amistat i interessos professionals. Per aquells vols de la investigació,
tots dos eren mestres de l'especialitat d'Educació física (E.F.) i
continuaven els estudis en la F.C.E. per obtenir la llicenciatura de
psicopedagogia.

La veritat és que estava a dues setmanes aproximadament de
començar l'assignatura de malabars i encara no tenia qui em gravés
les sessions.

Un dia els vaig trobar a tots dos per la F.C.E. i d'una manera
improvisada, asseguts en una taula d'una sala propera a la
biblioteca, els vaig començar a explicar breument el meu projecte i les
meves necessitats quant a alguna persona que em volgués filmar.

Des del primer moment van acceptar desinteressadament, per
més que jo els vaig parlar de la possibilitat de realitzar en un futur,
alguna publicació.

Per més que tots dos van assentir des del primer moment, la
qual cosa em va tranquil·litzar profundament, ells havien d'acabar
comprovant els seus compromisos personals. El Jorge tenia pendent
un treball d'investigació amb un professor de la Facultat i no sabia si
li coincidirien les hores de treball.

L'Anna, estava també pendent d'una beca a desenvolupar dins
de la Facultat.

Després d'una setmana i mitja aproximadament, em van
confirmar que farien torns, per venir a filmar.

Més endavant però un i l'altre van deixar d'enregistrar les
sessions, com a conseqüència del treball d'investigació del Jorge i de
l'inici de treball en l'Administració pública per part de l'Anna.
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Com he comentat anteriorment vaig optar per solucionar-ho,
deixant la cámara de filmar fixa i amb gran angular.

Allison en Devis (1996: 314) específica l'estratègia per saber com
i quan observar, un cop ja tenen definit què observar.

Quant a les sugerències que fa aquesta autora, es troben les
estratègies de "barrido" (scanning) i "enfocament" (focusing). La
primera implicaria un recorregut global de tota la classe per a saber
què està passant. La segona estratègia es refereix a l'observació d'una
o dues persones i/o de petits grups per percatar-se amb més detall
del que passa.

Quelcom semblant va ser el que vaig demanar als meus
companys en el moment de filmar. Així vaig sol·licitar que quan
m'adreçava a tot el grup classe, realitzessin un plànol general i que
en les intervencions en petit grup o individuals focalitzessin l'atenció
en nosaltres; però sense descuidar de tant en tant, de fer una visió
panoràmica per tal de veure si la classe en algun moment es
desvinculava de la feina.

Quant a la transcripció de cada filmació, que pensava realitzar
puntualment abans d'iniciar la propera sessió de classe, juntament
amb els diaris de camp realitzats un cop acabada la classe, eren
material complementari que m'ajudarien a triangular la informació.

També tenia previst, mitjançant un qüestionari, una mena
d'avaluació inicial dels coneixements i expectatives (veure annex),
amb què l'alumnat afrontava aquest procés d'aprenentatge. Previ al
seu ús vaig realitzar una prova pilot amb dos alumnes de 4t de la
llicenciatura d'Educació Física a llNEFC-Lleida, per comprovar si hi
havia algun problema en la manera de formular les preguntes. El
resultat fou el canvi de la redacció d'algunes qüestions perquè
s'entengués millor (Veure annex).

Per aquest motiu i de manera complementària a aquest
qüestionari, el primer dia es dedicà a contraposar i consensuar
alguns d'aquests punts. I en aquell primer dia, ja el primer petit
desengany i és que la cámara de filmar no va funcionar.

Altres previsions per la recollida de dades, era la utilització de
l'observació continuada (que es fa palesa en el vídeo) i de qüestionaris
amb preguntes obertes (les dues utilitzades amb la finalitat d'avaluar
de forma continuada i formativa el procés d'aprenentatge dels/ de les
meus/meves alumnes).

També vaig preveure i donar a l'alumnat un parell de fulls, que
podien omplir i entregar-mel de forma voluntària, no hi estaven
obligats. Un feia referència a una fitxa, on es recollia la manera de
construir un material utilitzant processos alternatius. L'altre anava
destinat a recollir informació al voltant de les activitats que més els
agradava i per què. Aquest últim els vaig explicar que anava més
destinat al treball amb nens/es, que no a ells/elles
mateixos/mateixes. . ' < '

' ": . , ̂  "'I
f
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Per quan hagués acabat el procés comptava amb realitzar
entrevistes rememorades (Camerino, 1995: 201; Camerino i Pradas
1996: 438), probablement amb alumnes que destaquessin per algun
motiu, encara que el criteri quedava encara per determinar.

Aquests autors utilitzen el registre en vídeo de les classes per
contrastar amb una discussió de grup les percepcions mútues amb
els participants (investigació del 1995). En la investigació del 1996,
s'utilitza com a eina per a visualitzar les imatges amb el grup de
treball.

Quant a la discussió de grups utilitzada, així com la revisió dels
interessats, no va sorgir fins més tard, arrel de dos cursos formatius i
consultes amb el Dr. Gil (professor titular de metodologia de la
Universitat de Sevilla)25.

4.5.- BALANÇ DE LA FASE PREPARATÒRIA.

D'aquest plantejament inicial es va conservar una gran part,
especialment tot el que fa referència a la forma de recollida de dades.
Ara bé, el projecte d'investigació-acció no es podia dur a terme.
Malgrat la desil·lusió inicial, vaig continuar endavant amb el projecte,
vaig pensar que el sentit comú no podia estar lluny dels processos
d'investigació. Així guiada tant per la formació del curs de doctorat,
com per les meves lectures en relació a la investigació-acció, així com
experiències prèvies en grups d'investigació, vaig continuar endavant
intentant ser coherent amb els meus plantejaments. El criteri marcat
era intentar ser rigurosa amb el meu treball. En definitiva pensava
que la investigació a l'aula havia d'anar en aquest sentit.

En aquests sentit autors com Gimeno Sacristán i Pérez Gómez
(1989: 92, 89) afirmen :

"L'enfocament qualitatiu rebutja també la unitat del mètode
científic i en especial la idea que les ciències naturals i el
seu mètode representen el model ideal de ciència i de
mètode científic. Pel contrau, s'afirma la pluralitat de
mètodes per a la comprensió racional de la realitat i la
necessitat de desenvolupar mètodes d'investigació
propis específics, i adequats a les característiques
singulars de l'acció humana en la cultura i en la
societat".

25 En aquest cas en concret fou al curs de doctorat "La recerca en A.F. i E.:
aspectes interdisciplinars i aplicacions al medi natural", realitzat al 1999 a 11NEFC-
Lleida, sota el títol "Métodos e instrumentos cualitativos en la enseñanza no
formal".
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"(..) L'obsessió metodològica arriba, a vegades, a condicionar
de tal manera la investigació que només es plantegen i
es treballen aquells problemes pels que disposem de
cobertura metodològica".

Justament per tots aquests raonaments, considero que el més
important és tenir clar l'objectiu cap al que volem anar i en funció del
mateix i les circumstàncies, anar definint la metodologia
d'investigació a utilitzar.
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5.- TREBALL DE CAMP

5.1.- DURANT EL PROCÉS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE.

5.1.1.- Metodologia i recollida de dades.

Una de les primeres dades que vaig recollir va ser a partir d'un
qüestionari amb el qual pretenia saber què havien fet en relació als
malabars, i què pensaven en relació a. com havia de ser la tasca
docent. Vaig pressuposar, atesa la novetat del concepte d'estratègia
quan a l'ús docent amb que ho volia enfocar, que no coneixien com a
tal el concepte. Pensem que quan vaig passar l'enquesta, eren els
primers dies de classe, i que per tant els alumnes matriculats eren
els de primer. Els de 3r no van venir fins 1 mes o l'5 mesos més tard.

Com continuar el procés ? Doncs enregistrant amb vídeo totes i
cadascuna de les classes, a excepció de la primera i la vuitena en què
problemes tecnològics m'ho van impedir. Una tasca feixuga quant a
muntar, comprovar i desmuntar els aparells d'enregistrament
d'imatge i so (pel cap baix tres quarts d'hora de feina). Sí, sí, dos cops
a la setmana passejant amunt i avall de 11NEFC un carretó carregat
d'estris de gravació. La imatge que devia provocar no vull ni saber-la.

Calia enregistrar-les totes? Davant del dubte i amb la finalitat
que aquest fet no fos un entrebanc per una anàlisi posterior,
s'enregistraren totes menys dues, com a conseqüència dels
problemes tècnics dels aparells.

Recordar al respecte que aquests plantejaments i decisions
progressives que vaig fent palès en el transcurs del treball, responent
dins del paradigma naturalista a aquest disseny emergent al que
anteriorment al·ludia.

Un cop enregistrada una classe i abans de la següent sessió,
calia escriure les meves impressions en el diari de camp i transcriure
el vídeo. Cada Ih 30' de classe, suposava entre 6 i 7 hores de
transcripció. Tot i que com posteriorment explicaré, penso que van
ser hores i esforços perduts, atès que de totes les transcripcions i
diaris només n'utilitzaré dues, com a mostra d'una via alternativa de
triangulació26. Sí puc dir, que tant el diari com tornar a veure el
vídeo, m'obligava ser molt conscient del què passava a classe, així
com del procés d'aprenentatge dels meus alumnes. Obligar-me per
tant a fer aquesta tasca abans de la següent sessió, permetia en part
suplir el treball de revisió d'altres persones formades dins del món de
la docència (investigació-acció).

El problema evident és el biaix de la informació analitzada per mi
mateixa.

Durant el transcurs de les classes i d'acord al concepte
d'estratègia que analitzo, l'observació participant va ser l'element
clau, en la recollida i tractament "in situ" de les dades. Així les

26 Transcripcions i diaris de les classe "11" i "n"
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continues tasques i estratègies plantejades amb la finalitat de
facilitar als alumnes tant : la capacitat d'observació, com el
coneixement de l'estructura de l'activitat, com l'acostament dels
punts de vista entre professora-alumnes envers el que suposa un
procés d'ensenyament-aprenentatge, com la preocupació perquè
tothom pugues aprendre alguna cosa al llarg de cada sessió, com la
presa de contacte amb el que suposa el rol de professor, com la
inducció a la utilització d'estratègies; suposaven una observació,
anàlisi i regulació conscient envers els objectius buscats. Aquesta era
la regulació que realitzava dia a dia i minut a minut. Per tant
bàsicament estic parlant de la meva implicació com a professora,
però que a la vegada feia arribar a l'alumnat amb l'observació
constant de les seves accions i amb l'avaluació continuada i formativa
pertinent.

Aquesta constant avaluació del procés va anar acompanyada
d'una estructura de sessió consistent en : una part inicial de
presentació dels objectius, un desenvolupament i una valoració final
per part de tot el grup classe. Aquesta última part, permetia d'acord
als objectius, valorar els punts importants a destacar al llarg de les
sessions. Algun cop ens ho saltàvem però ho repreníem en una altra
sessió posterior. El motiu d'aquestes absències de la valoració final.
responien a ajustaments temporals, degut bé a l'extensió dels
continguts desenvolupats, o bé per qüestions de motivació, que feien
que allargués la part principal de la sessió fins esgotar el temps.

A la vegada a la classe "11" es va passar un qüestionari, que
permetés a cadascú de classe, fer-lo més conscient del punt on es
trobava. Els qüestionaris es caracteritzaven per estar constituïts per
preguntes obertes.

Les qüestions a contestar eren dues :
• corregir cadascuna de les accions que al realitzar la figura

del "8"27 amb pilotes, feia incorrectament. Calia presentar
una situació de correcció per cadascuna de les errades
observades,

• explicar què havien après a classe o com a conseqüència
de les classes, tant en relació a les accions (figures amb el
diferent material) com a les estratègies.

Al començament de la classe "n", després d'haver corregit els
exàmens, es recullen mitjançant una reunió de tot el grup classe
(valoració) les respostes dels diferents alumnes, per tal de donar
feedback. D'aquesta manera, per part de qui ja va constestar
correctament la pregunta, s'aconsegueix reafirmar continguts a part
del reconeixement social i personal que suposen les seves

27 Al descriure la figura del "8", realitzo una analogia amb la trajectòria que
descriuen les pilotes a l'aire. Ve a representar un "8" en posició horitzontal, o el que
és el mateix el concepte matemàtic d'infinit. Aquesta figura en malabars rep el nom
de "cascada".
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aportacions. També els permet completar o ampliar la informació
amb les intervencions dels/de les companys/es. Finalment pels qui
no estigueren tan encertats, permet aprendre a partir de les diferents
intervencions.

El procés d'avaluació complementària dels alumnes, consistent a
desenvolupar en petit grup, un contingut relacionat amb els
malabars, era una dada més on analitzar la incidència d'aquest
procés formatiu. Evidentment malgrat considerava que no podia
aconseguir resultats, pel sol fet d'haver realitzat una assignatura
quadrimestral (tots sabem el llarg camí que implica ser docent),
aquest treball em permetia adonar-me de l'actitud i intencionalitat
dels alumnes. Però no només realitzaven la classe, sinó que a més a
més, al finalitzar la classe, tant els que havien desenvolupat el rol de
professors/es com els que havien participat com alumnes, omplien
un qüestionari, on sels demanava que:

• identifiquessin les estratègies utilitzades pels seus/seves
companys/es, tant per ensenyar només l'activitat, com per
fer que els companys interioritzessin estratègies corn a
aprenents i com a ensenyants,

• justifiquessin si les estratègies utilitzades eren adients
pels continguts tractats. Es deixava oberta la possibilitat
que poguessin proposar altres estratègies,

• valoressin fins quin punt s'havia aconseguit tractar els
objectius pretesos,

• finalment qualificar (amb una nota quantitativa), el rol de
professors/es exercit pels/per les seus/seves
companys/es, sempre de forma justificada.

Recordo que per l'alumnat era una tasca àrdua tant per la
reflexió que implicava, com pel fet d'haver de contestar el qüestionari
asseguts o ajaguts al terra.

El motiu d'aquesta situació respon a que en cada classe d'hora i
mitja, passaven dos grups a exercicir el rol de professors/es durant
30' i 15' per contestar el qüestionari. Tot plegat molt just de temps i
les classes sempre acostumaven a allargar-se una mica més.

En realitat la planificació inicial d'aquestes sessions28 realitzades
per l'alumnat, no anava tant ajustada de temps, però per problemes
de responsabilitat d'alguns dels grups, en concret dos, es va
complicar la programació inicial.

Cada dia al començament de la següent sessió, els/les alumnes
disposaven de la meva valoració de la resposta del qüestionari del dia
anterior amb una simbologia que oscil·lava entre una i tres fletxes :

28 Veure annex.
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• 1 fletxa, volia dir fluix;
• 1 '5 fletxes volia dir regular i
• 3 fletxes volia dir molt bé.
Vaig optar per aquest sistema i no per una puntuació numèrica,

atesa la complexitat que em suposava valorar la resposta dels/de les
alumnes. Bàsicament valorava la tendència que mostrava l'alumnat
en la resolució del qüestionari. És a dir, que després d'acabar la
lectura del qüestionari, comunicava si l'alumne/a reflexionava
correctament en relació a les estratègies dels/ de les seus/seves
companys/es (a partir de l'5 fletxes), o bé si estava per sota d'aquest
mínim (menys de l'5 fletxes).

Tots aquests elements explicitats considero que són els més
importants dins d'un procés d'investigació a l'aula. Si aquests no
s'analitzen i es consideren adientment, el treball d'investigació deixa
de tenir sentit.

Aquesta és l'essència del que va passar durant el procés i on es
recolzava la meva rigurositat acadèmica. Vull dir que ho intentava,
res més. Però durant el transcurs de l'assignatura tot sovint em
plantejava, què podia fer més per facilitar la identificació de les
estratègies, per augmentar la possibilitat d'aprenentatge dels/de les
alumnes i/o la seva motivació.

Cada dia intentava introduir almenys una estratègia diferent en
relació a dies anteriors i fer que s'identifiqués en la valoració final.

5.1.2.- Estatus de la investigadora

Tal i com diuen Goetz i LeCompte, el status del/ de la
investigador/a, condicionen tant la percepció corn la interpretació
dels resultats.

(..) en efecte, els resultats obtesos des d'una posició concreta
perfilen facetes de la realitat d'un grup, podent ser
identificats els aspectes restants, des d'altres posicions.
Per exemple, la anàlisi de McPherson (1972 de
l'ensenyança escolar en una petita ciutat d'Estats Units
està basada en les observacions que va efectuar quan
era professora d'una escola elemental. La seva
descripció dels escolars està afectada per la seva
marcada perspectiva docent i només podria ser
replicada per altres investigadors que adquirissin rols
comparables. (Goetz i LeCompte, 1998: 218).

D'aquí que sigui interessant especificar el lloc que s'ocupa en la
investigació així com el rol que es juga.
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Dins del món de l'educació es tracta d'un status molt establert el
de professor/a. Ara bé, és veritat que les relacions que s'estableixen
en funció del tipus de professor/a poden ser d'un caire o d'un altre.
Per definir aquest rol, pot ajudar l'enumeració dels elements sobre els
que jo posava l'accent. Així donava importància al procés, més que al
resultat. Per tant es valorà l'actitud i el treball, quant a comprensió i
anàlisi, més que l'execució. Uns dels referents ha estat també l'estar
pendent dels alumnes quant a interessos (utilització de material
diferent al prèviament planificat) i sugerències que ells realitzessin.
Això sí, no m'agrada que es falsegin actituds. Valoro el treball des del
primer minut de classe fins a l'últim, entregant-se a la feina, la qual
cosa no té perquè estar renyida amb la diversió i menys quan es
tracta de malabars.

En cap moment em vaig presentar com la persona que ho sap
tot, perquè entre altres coses no seria cert. En aquest sentit, recordar
que des del primer dia, es va deixar clar que com a mestres ens
ocuparíem de les estratègies per ensenyar malabars. Amb tot i això,
el parlar sobre un tema que m'apassiona, provoca que sobre el meu
cap planin sempre més dubtes que certeses. De totes maneres
considero que aquest és el motor d'arranc per evolucionar.

Considero que no sóc autoritària en la meva manera de procedir
i actuar. Diria que d'alguna manera es reflecteix amb que l'alumnat
és l'autèntic protagonista de les classes; on hi tenen molt a dir,
encara que no tot val. També tenen garantit que sels escoltarà i
respectarà.

L'actitud dels alumnes va ser en general excel·lent, la qual cosa
em fa pensar en un clima de classe agradable i distès. Ara bé, no puc
perdre de vista en cap moment, que els alumnes sempre et veuen
com una autoritat per l'estatus de professora que assumeixes. De
totes maneres, les imatges poden treure de dubtes a tothom que
vulgui comprovar-ho.

5.2.- DESPRÉS DE FINALITZAT EL PROCÉS D'ENSENYAMENT-
APRENENTATGE. RECOLLIDA DE DADES.

En arribar a aquest punt del procés, podia haver considerat que
en la contrastació diària (avaluació continuada i formativa) de
l'assimilació dels continguts, ja n'hi havia prou per determinar fins
quin punt havia assolit l'objectiu marcat a l'inici de les classes. Però
tal com diuen Gimeno Sacristan i Pérez Gómez (1989: 92), és
interessant recollir què sent i com interpreta l'aprenent les diferents
situacions viscudes. Cal per tant escollir aquells procediments
metodològics que més ens ajudin en aquest sentit, d'aquí la
utilització de les entrevistes semiestructurades rememorades.

En aquest sentit destacaré un fragment dels autors citats :

"Els procediments metodològics han d'acomodar-se
lògicament als plantejaments i supòsits de la
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investigació qualitativa. El mètode hipotètic-deductiu, i el
control experimental de les variables, l'alectorització de
les mostres, l'establiment de correlacions entre variables
susceptibles de quantificació i anàlisi matemàtica són
considerades com procediments restrictius i limitats que,
en primer lloc, distorsionen el funcionament natural de
la realitat, i, en segon lloc, no penetren més enllà de lo
observable en el món dels significats, raons i intencions
subjectives, amb les que els professors i alumnes no
només perceben i interpreten la vida de l'aula, sinó que
participen activament en la seva construcció i
modificació".

Afegir que des de la perspectiva naturalista, anomenada
indiferentment fenomenològica, interpretativa, ecològica per Pérez
Serrano, 1990, cal fer incidència com diu Lagardera (1995: 32), en
comprendre la conducta humana "tenint en compte el seu marc de
referència intern des del qual els subjectes interpreten els seus
pensaments, sentiments i emocions donant sentit a les seves vides"

5.2.1.- Entrevistes rememorados

Durant el segon quadrimestre del curs, la meva pregunta era, he
comprovat de forma suficient quin grau d'informació, de
coneixement, ha arribat29 a l'alumne/a ?.

D'aquí es desprèn la realització d'entrevistes rememorades a dos
alumnes : el més creatiu i la que és més critica amb el seu propi
procés d'aprenentatge (ella manifestava que aprenia lentament). A
tots dos els uneix la seva actitud d'interès envers el procés
d'ensenyament-aprenentatge, a més a més de l'accessibilitat que des
de bon començament van demostrar tant per la realització de
l'entrevista rememorada, com per les ganes de comunicar les seves
experiències durant l'aprenentatge. Ambdós responien per tant a un
perfil d'alumne/a que podia ajudar-me a entendre millor, fins quin
punt havia assolit el meu objectiu.

En aquest sentit Goetz i LeCompte (1998: 134), il·lustren molt bé
aquest concepte:

Els informants clau són individus en possessió de
coneixements, status o destreses comunicatives

29 Expressament no pregunto quin grau de coneixement ha assimilat l'alumne,
perquè assimilar una informació del tipus de les estratègies, exigiria un seguiment
longitudinal del subjecte. Considero que els aprenentatges i més el del tipus
indicat, requereixen un temps per pair i per tant assimilar la informació, i encara
suposa més temps, posar-lo a la pràctica.
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especials i que estan disposats a cooperar amb
l'investigador (Zelditch, 1962).

Per una altra part, al ser normalment els informants clau
individus reflexius, estan en condicions d'aportar a les
variables del procés intuïcions culturals que
l'investigador no ha considerat.

Quan utilitzo el terme entrevistes rememorades, faig referència a
la utilització dels vídeos de classe (de les sessions realitzades per
l'alumnat) com a estímul per facilitar el record. Val a dir que en el cas
de les dues entrevistes rememorades realitzades, que per més que
vaig posar en funcionament l'aparell de vídeo, vaig adonar-me que
tant el Daniel30 com la Mireia, no en feien massa cas; contestant amb
molta fluïdesa i quasi de manera directa, els conceptes en què estava
interessada investigar.

L'objectiu últim era contrastar fins quin punt s'havia entès el
concepte d'estratègia, a partir de les percepcions dels alumnes.

"Un altra possibilitat és la de recollir percepcions dels
alumnes al voltant de la situació a l'aula". Stenhouse
(1987: 214)

En relació a les característiques d'aquests dos estudiants, el
Daniel31 es caracteritza per ser una persona molt habilidosa,
especialmente amb el material de les pilotes, i a més a més molt
creatiu. En aquest sentit, no havia acabat de presentar una situació
"x", que ell ja ideava i proposava una variant. A més a més, és una
persona entusiasta i jo diria que menys un dia, es va entregar amb
els cinc sentits a les tasques de classe, o altres que cadascú podia
originar a partir del treball inicial.

La Mireia32 és una persona que com el Daniel, va mostrar una
actitud constant i positiva envers l'aprenentatge dels malabars.
Destacar en aquest sentit que tot i anar durant unes setmanes amb
crosses, ella va continuar assistint a classe, amb la incomoditat que li
representava. Ara bé, també he de dir que quan el seu grup va haver
de muntar la presentació d'uns continguts (adoptar el rol de
professor/a tot realitzant la classe), els va faltar previsió de temps i
reflexió pel seu muntatge.

Ella afirmava que li costava sentir-se còmoda en l'aprenentatge,
perquè volia anar més ràpid i s'obsesionava per experimentar una
fluïdesa d'accions que altres aconseguien amb més rapidesa, però en
part perquè també portaven més hores de pràctica. La Mireia
acostumava a preguntar-se el per què una acció que ella realitzava,

30 Es tracta de noms ficticis.
31 Es tracta d'un nom fictici.
32 Es tracta d'un nom fictici.
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no produïa el mateix impacte visual que en una altra persona. En
general li agradava que li expliqués aspectes relacionats amb el que,
quan, corn i per què fer les accions. També la tranquil·litzava que li
expliqués les experiències i processos pels què jo havia passat en el
moment d'aprendre.

Recordar quant a aspectes de contextualització, que quan vam
fer l'entrevista, ja s'havien entregat les notes de l'assignatura, amb la
qual cosa els/les alumnes, es podien sentir més còmodes en el
moment de parlar. A més a més, cal afegir que el Daniel és de
l'especialitat d'educació especial, motiu pel qual és difícil que torni a
realitzar una altra assignatura amb mi, i la Mireia que és de
l'especialitat d'E.F., estava a 3r per la qual cosa, era l'últim any que
romania a la Facultat.

D'acord a la bibliografia de metodologia podríem parlar de
selecció de la mostra per casos extrems (Goetz i LeCompte, 1998).

Les entrevistes es realitzaren amb ella el dia 13 de juny de 1999 i
amb ell, el 29 de juny de 1999. La data fou seleccionada d'acord a les
necessitats dels alumnes (penseu que es trobaven en període
d'exàmens).

El lloc de realització fou una de les aules de la F.C.E. on
disposarem d'un aparell de reproducció de cintes de vídeo i un
magnetofón, mitjançant el qual s'enregistrà tota la conversa.
L'entrevista era de tipus semiestructurada. el que vol dir que tenia
pensat un guió de preguntes, a partir de les quals podia anar
derivant la conversa en funció dels camins que prengués. Per tant es
tracta d'entrevistes que no estan completament definides amb
anterioritat, assemblant-se més a una conversa, la qual cosa permet
aprofundir i descobrir noves dimensions del tema a estudiar, a la
vegada que permeten partir de l'experiència del subjecte entrevistat.

Abans de començar i durant tot el procés de l'entrevista, vaig
complir amb el protocol que indiquen Rodríguez, Gil i García (1996:
167-184), en el capítol dedicat a "entrevistes".

Quant a l'aula no fou escollida per cap motiu particular, a part
que tenia els aparells que necessitàvem. Era una aula molt gran, amb
la qual cosa potser no prestava tant al recolliment, però com a
contrapartida és un espai d'ús comú dels estudiants. Podem dir en
aquest sentit que és un espai "propi" compartit i comú, tant per
l'alumnat com pel professorat.

Quant a la transcripció de la informació que apareix en aquestes
dues entrevistes, només destacaré aquells punts que considero més
importants en relació a la investigació.

D'acord a Sancho (1990: 166) :

"Quant a l'anàlisi del contingut, les transcripcions són
llargues, però serveixen per tenir una idea global del que
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passa a la classe, i si no es vol realitzar un estudi
exhaustiu de la interacció verbal, per exemple, no es
necessari transcriure-les, només escoltar (o transcriure)
el que sigui rellevant pel problema estudiat".

5.2.2.- Resultat de les entrevistes

Destacar de les mateixes, que tot i els preàmbuls que en tota
entrevista s'aconsellen, ateses les característiques de l'entrevistat i
entrevistada, s'abordà quasi d'una forma directa la identificació del
concepte d'estratègia. Evidentment els exemples i definicions
responien a elaboracions pròpies amb l'ús d'un vocabulari personal,
que en tot moment evidenciava encara més la identificació del
concepte d'estratègia.

Per a l'entrevista es disposaven de vídeos que s'havien previst per
recordar el treball realitzat al llarg de les diferents classes. El resultat
és que ni l'entrevistat ni l'entrevistada en van fer ús.Una mostra dels
resultats queda especificada en l'annex.

Entrant a valorar el balanç de l'entrevista diré que el resultat fou
òptim, en el sentit de comprovar des d'una perspectiva docent que
l'alumnat captava els aspectes essencials del concepte d'estratègia.

En un cas i l'altre, s'afirmen alguns aspectes que poden generar
confusió quant a comprovar l'assimilació del concepte d'estratègia en
el sentit treballat en la present investigació, com el d'afirmar que : "el
fet de realitzar quelcom automàticament vol dir que ja ho has
assimilat (...) ja saps estructurar-te a l'espai..." (es refereix a la figura
de la cascada amb dues i tres pilotes). Aquestes percepcions
desapareixen en analitzar la resta de la conversa.

Així aquesta primera afirmació pot genererar confusió en tant
que des del concepte d'estratègia defensat en aquesta investigació, no
n'hi ha prou amb fer una activitat, sinó que cal una regulació de la
conducta motriu de forma conscient, adaptant-la a les diferents
situacions presentades.

Per tant una de les funcions del professorat serà :
- presentar situacions rellevants per a facilitar l'aprenentatge,
- comprovar i per tant observar i fer el seguiment de l'alumnat

en tot moment,
- presentar situacions on l'alumnat hagi d'adaptar el contingut

que ha après amb anterioritat,
- implicar a l'alumnat amb les situacions presentades.

Precisament tots aquests aspectes i altres de rellevants que a
continuació emfasitzaré, es van posar de manifest en la conversa al
llarg de l'entrevista, així com en el desenvolupament de la sessió de
classe, que va realitzar el Daniel amb la Paquita, adoptant el rol de
professor/a.
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Així en l'entrevista es refereix a què van col·locar uns cons al
terra que representaven els extrems on cal llançar les pilotes al
realitzar la figura de la cascada, així com els punts de recepció.

"el que vam intentar reflectir a la classe... és que les
persones aprenguessin el moviment de les pilotes dels
malabars (..), el dibuix a que dóna lloc els malabars a
l'espai, val?, s'ha de tenir una visió de l'espai, i
d'entendre el moviment d'aquestes figures. Llavors, per
això no se si va ser el primer exercici que vam fer... va
ser el que vam marcar la finestra al terra..., els cons
representaven els punts de la finestra, val ?*.

En aquesta situació presentada l'alumnat a part de manipular el
material durant la seva realització33, havia de representar junt amb
els seus companys el moviment que descriuen.

La trasnferència que implica a l'alumnat la situació didàctica
presentada és evident. Es podria referenciar també altres propostes
que van desenvolupar en la sessió de classe, però em cenyeixo als
resultats de l'entrevista realitzada.

Quant a que el professorat estava pendent de l'evolució dels seus
companys (alumnes), destacaré una afirmació que realitza a
l'entrevista on diu :

"(..) però si et fixes hi havia gent que feia errades...
que anava en paral·lel cap amunt i cap avall...,
després vam haver d'intervenir nosaltres i
també una cosa molt... no és una estratègia
però com a forma de realització és molt
important... perquè així tu saps, tu has
preparat la classe i saps el què s'ha de fer, i
llavors saps corregir ... en canvi si una
persona no s'ho ha preparat, no sap què fer...
no sap com actuar., i res... i qui.... doncs ja
està, anem variant de moviment".

Emfatitzar també la importància que dóna a identificar on
recauen els punts essencials de la situació presentada, atès que el/la
professor/a, difícilment podria ajudar a l'alumnat a donar-se de quan
resolt una situació adientment, si prèviament no té clars aquests
punts bàsics per a realitzar una acció motriu.

Un altre dels deures de tot professorat i que el Daniel manifesta
en l'entrevista és que cal analitzar, identificar i aplicar tant com es
pugui la lògica interna de l'activitat. És evident que en l'entrevista en

33 Es tracta d'alumnes que ja saben fer la figura del "8" anb dues i tres pilotes.
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cap moment s'utilitza aquesta terminologia, però es fa referència a
aquest concepte quan destaca la importància del treball amb :

- diferents materials amb punts de coincidència entre alguns
d'ells,

- material de color diferent, per a facilitar el treball ambidextre
propi dels malabars,

- variació de l'altura a que es pot llançar el material
(mecanisme de percepció).

Tots aquests coneixements permetran aplicar amb més facilitat
els malabarismes als nens.

Altres conceptes rellevants de la conversa, en aquest cas referent
a alguns dels punts del constructivisme són : l'atenció a la diversitat i
la motivació.

"Clar... és que és un altre f et amb una classe sempre hi ha
diferents nivells i que fas tu?. Per., o sigui... per... saps
que hi ha una persona que sap molt, una altra que en
sap poc i una altra que no en té ni idea. Llavors no saps'
què fer, doncs bé... suposo que nosaltres vam fer una
classe que comencés amb nivells baixos, per a que
aquelles persones que no sabien molt, doncs que se
sentissin realitzades i si sabien fer coses, i després vam
acabar amb unes coses o sigui vam passar a exercicis
amb tres pilotes, per a què ? doncs perquè la gent que en
sabia dons que ho demostrés. Bé, no que ho demostres,
sinó que tingués més ganes defer la classe".

Quant a les estratègies, a part d'identificar les que ell va utilitzar
en la seva classe, també manifestava que en general al llarg de
l'assignatura s'havia utilitzat com a estratègia per aprendre :
- observar i corregir al/a la company/a,
- el que cadascú pogués aportar variants conforme s'anava

realitzant les diferents situacions didàctiques.

Destaco aquestes darreres afirmacions amb dos fragments
referenciats a l'annex :

"i sobre tot el fet que tothom pogués participar i si tenen
alguna idea manifestar-la i això"

"Jo també ho veia com una estratègia el fet d'estar en
contacte amb els companys"
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5.2.3.- Discussió de grup.

Davant el neguit de pensar que s'acabava el curs i davant el
dubte de no saber si havia recollit prou dades, que podria trobar a
faltar més endavant, vaig decidir concertar una discussió de grup.
Tot s'ha de dir, d'una forma bastant atípica, ja que el 18 de juny de
1999, em vaig atansar a un grup de 4 alumnes, entre els que
predominaven aquells/es que tenien una bona predisposició a
participar en qualsevol tema acadèmic. Els vaig explicar en què
consistia una discussió de grup i si s'avenien a realitzar-ho. Davant
l'acord dels/ de les presents, vam acordar una data. El dia i hora, era
justament després d'acabar l'últim examen del curs.

Que jo m'adreces a aquest grup, no era casual, com ja he
comentat anteriorment, però he de confessar que per iniciar una
conversa i contrastar punts de vista, atesa l'actitud dels alumnes
durant el transcurs de l'assignatura, qualsevol alumne de la classe
que volgués, podia ajudar-me.

Arribats a la data assenyalada, 22 de juny de 1999, alguns del
que s'havien compromès no van poder quedar-se. De 8 vam ser 6.

El protocol de totes formes es complia, ja que d'acord a Ruiz,
Ispizua (1989) el mínim són dos i el màxim 12.

Un cop acabada la discussió, un del grup es va oferir per
continuar parlant i ho vam allargar ben bé entre mitja hora o tres
quarts d'hora més.

L'espai físic on es desenvolupà la discussió de grup34, fou una
aula de dimensions reduïdes, que afavoria un cert recolliment.
Disposàvem per si convenia, d'aparell de vídeo per rememorar les
classes i de magnetofón per enregistrar la conversa. Abans de
començar vaig complir amb el protocol que indiquen Ruiz, Ispizua
(1989: 159-168). És el que s'indica a continuació.

Així els criteris que a manera de resum figuraven en el meu guió,
per tal de preservar la validesa d'aquesta recollida de dades, hi
constava :

Demanar un primer torn en el que tots els/les alumnes contestin
aquestes preguntes. A partir que tots i cadascun d'ells/elles han
deixat sentir la seva veu, deixar que s'estableixi un debat.

Finalment resumir els seus comentaris i donar a conèixer les
meves propostes per al curs vinent, per a que ells/elles puguin
opinar. Aquestes eren :

34 Santos Guerra, 1990; Morgan, 1988; Krueger, 1991 a Devis (1996: 316)
defineixen breument el concepte de discussió de grup o entrevista de grups,
destacant que en elles hi ha un entrevistador i varios entrevistats, on no es segueix
una seqüència de pregunta - resposta, sinó que és més aviat una conversa on
cadascú dóna el seu punt de vista.
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a) La primera és que quan ells/elles han de fer la classe, la faran
sobre un contingut que els ho ensenyaré prèviament i
exclusivament per a ells/elles, la resta de la classe no ho haurà
practicat amb anterioritat. Però ho faré de forma escueta, sense
desenvolupar massa els diferents tipus de continguts.
Ells/elles després ho hauran de "completar".

b) Donaré un full d'estratègies al final de la classe, on els/les
alumnes hauran d'identificar les que s'han treballat.

c) Més endavant no només les hauran d'identificar sinó
expressar-les ells/elles.

Tornant al desenvolupament de la discussió de grup, a diferència
de com s'utilitzen aquestes, nosaltres presentàvem certes
característiques atípiques, ja que :

- nosaltres érem un grup que ens coneixíem, fet no habitual
quan s'utilitza aquesta tècnica de recollida de dades,

- només érem un grup, no hi havia altres grups, fóra del'grup
classe,

- quant a la selecció dels/ de les participants, que es podia fer
seguint criteris d'atzar, es va optar per supeditar-ho a la
disponibilitat del grup, així com a condicionaments d'horari,
atès que ens trobàvem als darres dies del curs.

El guió de preguntes amb les que em vaig presentar a la
discussió de grup va ser:

1.- Com heu vist l'assignatura ? que us ha aportat ?

a) des d'un punt de vista personal,
b) corn a futurs mestres.

2.- Que faríeu per a que l'assignatura fos més atractiva el curs que
ve?

Quins problemes hi heu trobat, i digueu-me com els
solucionaríeu.

3.- Que és per a vosaltres una estratègia ?. Quins trets defineixen
l'estratègia ?. Posa'n un exemple.

4.- Considereu que algunes estratègies han permès atansar-nos una
mica més al concepte de Zona de Desenvolupament Proper
(Z.D.P.).
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5.2.4.- Condicions i resultats de la discussió de grup :

5.2.4.1.- Condicions en les que es va desenvolupar la
discussió de grup.

Era ja final de curs, quan en sortir de l'examen d'Aprenentatge
Motor (18 - 6 - 99), assignatura que imparteixo a la F.C.E., vaig
demanar a un grup d'alumnes que havien fet malabars, si voldrien fer
una discussió de grup en relació al que es va treballar en relació al
concepte d'estratègies al primer quadrimestre.

D'una manera despresa, entusiasta i desinteressada, pròpia
d'aquests alumnes, em van contestar que ho podíem fer el dia 2 2 - 6
que era el dia en que tenien l'últim examen. Vam acordar les 11:30 h.
per a trobar-nos.

Amb tot i això, no puc perdre de vista que malgrat el/les alumnes
ja havien realitzat l'assignatura al primer quadrimestre i ja sabien les
notes de la mateixa, és també cert que els faltava per saber com els
hauria anat l'assignatura que acabo d'esmentar d'aprenentatge
motor. Per tant, malgrat conec el tarannà d'aquests alumnes, que es
tal i com l'he descrit unes ratlles més amunt, tampoc puc perdre de
vista com a investigadora que aquest fet pot condicionar l'actitud
dels/de les alumnes, així com la seva informació; encara que
sincerament no ho crec, perquè no els feia falta.

Una altra dada prèvia a considerar, és que en aquesta
assignatura d'aprenentatge motor es reprenia el concepte
d'estratègia, fet que ajudava a madurar més el concepte.

Fets aquests preàmbuls contextualitzadors continuar explicant
que, arribat el dia, quina no va ser la meva sorpresa, que tot arribant
a la Facultat sobre les 10 h. - 10:30 h., em van comentar que un
examen que havien tingut l'havien contestat en mitja hora i que per
tant, em demanaven si podíem avançar el moment de la realització de
la discussió de grup. Així ho vam fer.

El problema és que alguns que en principi s'havien compromès,
no es van quedar, però sí que ho va fer algun altre company que en
principi no estava avisat. Com pot observar-se, la tria no podia
resultar més a l'atzar per part meva.

Vam disposar d'una aula a la planta baixa de la F.C.E.. Tenia el
vídeo disposat per si feia falta refrescar vivències als alumnes o
utilitzar-lo com un recurs per a extreure informació sobre el que
entenien per estratègies. No va caldre.

L'entrevista va estar amenitzada per un esmorzar a base de
croissants de dos tipus (evidentment no hi podien faltar els de
xocolata), coca, xocolata negra i beguda.

L'entrevista va venir marcada pel temps en el sentit que alguns
havien de marxar. Aquest fet va marcar l'estructura de l'entrevista, de
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manera que a partir d'una pregunta general, de seguida van incidir
directament sobre el concepte d'estratègia. D'aquí que s'abordés el
tema d'investigació més aviat del que havia planificat. També aquesta
situació va marcar que, fruit de la conversa, s'encetés el tema
d'estratègies abans que una alumna, la Vanessa35, hagués fet la seva
intervenció de manera general.

La discussió no recordo exactament quan va durar, però en
absolut va estar limitada pel temps, ja que es van exhaurir els temes
que realment interessava tractar.

Destacar que amb un dels alumnes ens vam quedar xerrant de 30
a 40' més.

5.2.4.2.- Resultats : Anotacions realitzades durant la
discussió de grup.

Tal i com he indicat anteriorment en les prescripcions per dur a
terme la discussió de grup, d'acord a Ruiz, Ispizua (1989: 159-168),
figurava resumir els punts que havien sortit durant la conversa, per
comprovar que s'havia realitzat una interpretació d'acord à la
intencionalitat dels interlocutors.

Els punts recollits foren els següents :
- El David comenta que ha après el concepte d'estratègia.
- El rol de professor/a et permet saber el concepte d'estratègies.

És a dir, que quan realment es capta el concepte, és quan has de
desenvolupar el rol de professor/a.

- Afirmen que cap a les darreres classes de l'assignatura van
canviar el "xip", en el sentit que ja durant la classe, estaven pendents
de les estratègies dels companys que feien de professors, perquè
sabien que després ho havien de reflectir en el qüestionari.

Per tant per una banda havien d'aconseguir realitzar l'activitat, i
per l'altra, s'havien de fixar en la manera en com presentaven els
continguts els seus companys.

- En general tots afirmen que van disfrutar molt fent de
professors/es, perquè ells podien proposar a la resta de
companys, tot el que havien preparat amb il·lusió.

A continuació tinc anotada una pregunta : amb tot el que dieu,
dedueixo que hauria estat més difícil identificar estratègies, a la
vegada que s'aprenen nous continguts. És cert ?. El consentiment va
ser generalitzat. L'explicació rau en que si els continguts resulten
familiars es pot estar més pendent d'altres aspectes com en aquest
cas les estratègies emprades pels/ per les professors/es.

Com que ells des del començament van introduir el concepte
d'estratègia, vaig anar introduint qüestions al respecte per a clarificar

35 Tots els noms són ficticis.
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el que ells entenien per aquest contingut. Algunes de les conclusions
anotades :

- L'estratègia pot estar composada de vàries activitats.
- L'estratègia et serveix per ajudar a fer veure el que vols que

els alumnes aprenguin.
- Per una mateixa activitat es poden utilitzar "mil" estratègies.
- L'estratègia ajuda aprendre a aprendre una activitat.
- L'estratègia és una manera d'ensenyar l'activitat.
- L'estratègia és un mitjà per arribar al fi. I clarifica que per

arribar a realitzar una activitat, es pot fer de diferents
maneres.

- L'estratègia pot ser intencional i no intencional. És a dir hi ha
coses que te n'adones que les fas, i d'altres vegades utilitzes
una estratègia i no te n'adones.

- A l'aprendre una activitat sempre apliques una estratègia.
(Aquí és quan es refereixen d'una manera més expressa al rol
de l'alumne).

- El professor pot donar estratègies però l'alumne pot no
assimilar-les.

- La combinació d'estratègies permet que la diversitat
d'alumnes puguin aprendre més bé.

- Ensenyar-se entre aprenents és una estratègia que permet
posar en contacte a alumnes que tenen o han tingut els
mateixos problemes. Aquest fet permet que sigui més fàcil
que es puguin oferir ajuda mútua, a la vegada que serveix
d'estímul. Saber que un company ha passat pel mateix
problema, et fa pensar que un mateix també pot superar-lo.

- En general, la fabricació del material alternatiu és quelcom
que ells han comentat sense haver-ho sol·licitat. En
destaquen la importància de la seva construcció, fent que hi
hagi més apreci pel material i ho relacionen amb els
continguts d'actituds, valors i normes.
A més a més, valoren positivament que s'orientés en la
manera de fabricar-lo, sense determinar explícitament una
única manera de fer-lo, sinó tot el contrari, incentivant la
varietat i l'originalitat. Comenten que aquest fet ha enriquit la
classe, al veure diferents idees. De fet ells mateixos
destacaven diferents persones que havien utilitzat materials
curiosos per la seva realització.

- Malgrat la diversitat de nivells d'aprenentatge de la classe, hi
ha qui considera que efectivament tothom va sortir cada dia
amb quelcom après sota el braç, altres consideren que els que
tenien més nivell es van veure en algun moment limitats.
Quant a que em donessin idees per a millorar l'assignatura

pel curs que ve, em van comentar :
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a) que calia haver fet una valoració després que ells van actuar
com a professors davant dels seus companys.
També en relació a aquest punt, els hauria agradat poder
defensar el seu plantejament de classe davant dels seus
companys.

b) que hauria estat bo, poder veure els fulls de valoració dels
resultats dels altres 36.

c) suggereixen que algun dia es podria anar a fer la classe en un
altre context com a la vora del riu o a l'exterior del pavelló, etc.

d) que a partir d'un mínim d'aprenentatge, cadascú pogués
treballar en les properes classes, amb el material que més li
agradés.

e) no fer tant pilotes, encara que entenen que aquestes siguin la
base per a treballar altres materials,

f) consideren molt interessant la conceptualització de què vol dir
malabars.

g) fer un muntatge creatiu tipus circ 37.
h) demanen també que al llibre de la Facultat de Ciències de

l'Educació, es vegi més clar que aquesta optativa girà a
l'entorn dels malabars. Ells deien que despista molt el títol
d'Activitats Físiques Alternatives que encapçala l'assignatura.

i) continuar amb el fet de veure vídeos diferents a la part del final
de la classe. Consideren que una durada d'uns 15' realitzats
durant 3 — 4 dies, seria òptim.

j) consideren interessant no allargar massa la introducció del que
es treballar a classe. Afirmen que després de la pràctica,
tothom està més receptiu per a fer explicacions i valoracions,
ja que així es desperta l'interès. Ells no m'ho van dir però
recordo que algun dia m'havia allargat més del que jo volia.

Finalment destacar una afirmació realitzada per un/a d'ells/es:
"els malabars són l'excusa, el que és important és tot el que hi
ha al darrera", s'estava referint a tots els aspectes didàctics que
es van intentar reflectir de forma global dins de l'assignatura.

36 En acabar la discussió, li vaig comentar al David que era el que ho havia dit que
m'hauria agradat fer-ho tal i com ell deia, però que per manca de temps, em vaig
veure obligada a demanar-los-hi que tothom que estès interessat en saber-ho
passes per tutoria. Al cap i a la fi com jo transcrivia tot el que passava a cadascuna
de les classes, no em suposava cap "mal de cap*.
37 Al final de la xerrada, els vaig recordar que alguns companys seus (Jordi, Javier
i Daniel), sí havien optat per presentar-nos un muntatge, el que passa és que es va
oferir com quelcom lliure no obligatori. Jo els vaig alentar i passar cintes de video
per animar-los en aquest sentit, però els exàmens i treballs pendents, van poder
més que el seu propi entusiasme. Després van dir allò típic : "Ah ! sí és veritat.
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6.- FASE ANALÍTICA : ABANS, DURANT I DESPRÉS DEL
PROCÈS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE

D'acord a Devis (1996: 318), l'anàlisi de dades es un procés
continu que comença als primes moments de la investigació i es
perllonga fins al final de la mateixa. A més a més com diu Santos
Guerra (1990) no hi ha només una única forma d'anàlisi sinó que n'hi
ha tantes com investigacions, ja que en cadascuna d'elles es segueix
un procés determinat.

En una anàlisi tal i com explicarem a continuació, sempre es
busquen similituds i diferències entre les diferents dades, per ajudar
a simplificar la informació i treure uns principis unificadors.

En paraules de Lagardera (1995: 31) cal una :

* Reconstrucció dels esdeveniments observats, interpretant i
relacionant unes escenes respecte d'altres. És aquest un
laboriós procés que tracta de recomposer els fets, no tal i
com s'han donat, sinó tractant de posar al descobert la
gamma de relacions ocultes, en primera instància, que
fan comprensible el fenomen des d'una perspectiva
globalista, i evidentment, tots els casos particulars que
mostren la diversitat de comportaments en un mateix
procés".

En relació a la anàlisi de les dades, en la literatura de la
investigació s'observen diferents posicionaments quant a diferenciar
una fase d'anàlisi, d'una fase d'interpretació.

D'acord a Gil (2000), en el transcurs d'aquesta investigació la
anàlisi és sinónima de la interpretació, per tant no deslligaré un
concepte de l'altre, perquè és el fruit de la seva interacció el que em
permet extreure unes conclusions. Així la anàlisi em porta a
interpretar les dades i a la vegada aquesta interpretació condiciona la
següent anàlisi. Citant a Devis (1996: 321) es tracta per tant d'una
anàlisi interpretativa.

6.1.- ABANS DEL PROCÉS

Aquesta fase va començar amb el buidat bibliogràfic amb la
corresponent clarificació del concepte d'estratègia, acompanyat del
criteris primordials que ha de tenir en compte el professorat quant a
les exigències que la seva aplicació suposa, així com els aspectes que
ens indiquen que els alumnes assimilen i apliquen el concepte
d'estratègia.

La veritat és que com a conseqüència d'haver de definir les
estratègies, em vaig trobar amb la dificultat afegida d'intentar
clarificar aspectes tant propers com mètode, tècnica, procediment,
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metodologia i altres. Aquesta tasca es va iniciar al curs 95-96 i vaig
quedar més o menys satisfeta, al gener del 2000.

La necessitat de fer-ho era obvia, ja que sinó podia utilitzar
indiscriminadament cadascun d'aquests termes donant lloc a
confusió.

La síntesi del concepte d'estratègia amb la que contava a l'inici
del procés de la investigació és la que presento a continuació. Si la
faig constar, és per provar que es tenia clar des de l'inici, el contingut
que es pretenia transmetre als alumnes.

A la vegada a mesura que anava llegint apuntava estratègies que
trobava o em suggerien les lectures.

En el següent quadre es recull la definició des de la que es va
partir :

Concepte d'estratègia
Processos de presa de decisió (conscients i intencionals), que

donen lloc a la selecció i planificació de : tècniques (procediment
algorísmic), mètodes i/o procediments heurístic per aconseguir un
objectiu determinat.

Durant el seu ús és necessari avaluar l'èxit o fracàs obtés,
després de l'aplicació de l'estratègia, regulant conscientment (és a dir,
analitzant i supervisant), cadascun d'aquests processos
(metacognició). Per tant voldria dir que durant la planificació, selecció
i execució, cal avaluar i supervisar, si es produeixen aquests
processos en el sentit que nosaltres pretenem.

Per tant, estem parlant en tot moment d'un metaconeixement o
reflexió conscient de la selecció i planificació dels procediments, així
com de la seva avaluació.

Segons Ausubel (1963), al llibre de Monereo et al. (1995), la
presa conscient de decisions facilita l'aprenentatge significatiu.

Altres components o processos psicològics necessaris per a
utilitzar una estratègia són :

- els coneixements temàtics específics sobre l'àrea a la que ha
d'aplicar-se l'estratègia,

- les estratègies de suport que es caracteritzen per enfocar-se
sobre els processos auxiliars que faciliten l'aprenentatge
(ambient més afavoridor, estimulant l'atenció i Fautoestima,
altres).

Què impliquen per al professorat aquests conceptes en la seva
interacció amb l'alumnat :

- ha d'explicitar els seus objectius,
- ha de decidir quines activitats ha d'efectuar,
- ha de clarificar què, com i amb quina finalitat anirà a avaluar
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Concepte d'estratègia
- ha de proporcionar als seus alumnes determinats

mecanismes d'ajuda pedagògica. Monereo et al. (1995).

Que ha d'observar el professorat per saber si l'alumnat ha captat
el concepte d'estratègia :

- si ha identificat les exigències de la tasca (amb la qual cosa es
pot comprovar i ajustar l'actuació de l'alumnat a l'estructura
de l'activitat),

- si s'adapta als canvis i variacions que es van produint en el
transcurs de l'activitat, sempre amb la finalitat última
d'aconseguir l'objectiu perseguit de la manera més eficaç que
sigui possible,

- si analitza les condicions de la resolució d'un determinat
tipus específic de contingut. Per exemple :

l'objectiu que es pretén,
el temps disponible per a fer una activitat, un procés
d'E-A, etc.
les característiques de la situació en que ha d'efectuar-
se,
els companys o alumnes a qui s'adreça,
les condicions en que es realitza la tasca (objectiu
educatiu, utilitari, competitiu o recreatiu),
altres.

- si supera les exigències de la tasca. Aquest apartat dependrà
de la ideologia del professorat, ja que per exemple hi haurà
professor/a que considerarà molt important una execució
propera al nivell de l'àmbit del rendiment, sense preocupar-se
per cap més altre tipus d'aprenentatge; mentre que altres
consideraran que una realització d'un nivell mig de la tasca
acompanyada d'una identificació dels elements claus, així
com de les estratègies necessàries per al perfeccionament del
seu aprenentatge o per la seva ensenyança, seran més
importants.

A la vegada l'estratègia es pot referir :
- a la forma en com es treballa i es desenvolupa el currículum,
- a com es planifica i es desenvolupa un curs dTC.F.,
- a com es planifica i desenvolupa una sessió de classe,
- a com es planifica i desenvolupa l'aprenentatge d'una situació

"x",
- altres.

Vindria a ser com el concepte de "sistema", que el puc referenciar a
diferents nivells d'estudi, des dels més generals i amplis als me
específics i reduïts.
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6.2.- DURANT EL PROCES

Durant el procés d'ensenyament-aprenentatge bàsicament em
preocupava que l'alumnat assolís els objectius marcats, envers la
identificació de l'estructura de l'activitat; augmentar o reduir la
dificultat d'una tasca segons les necessitats; identificar i corregir
errades quan s'esqueia; i finalment identificar i aplicar el concepte
d'estratègia buscant com a objectiu final l'aprendre a aprendre.

Tot i que en els seus inicis no podia explicitar amb claredat quan
una estratègia38 podíem categoritzar-la com :

• de les que tan sols implicava a la professora,
• de les que bàsicament involucraven a l'alumnat o
• de les que utilitzava la professora per comprovar la

metacognició de l'alumnat en relació als diferents continguts,el
concepte d'estratègia en relació a aquesta última categoria, era per a
mi clara. En base a aquesta, demanava als alumnes que
identifiquessin en el transcurs de les classes quines anava utilitzant.
No m'importava tant com redactar-la, com que em traduïssin en les
seves pròpies paraules quan la identificaven en alguna de les meves
accions.

Més difícil em resultava determinar de forma contundent, fins
quin punt un recurs podia formar part d'una estratègia i fins quin
punt podia només ser un recurs. No sabia com explicar-ho als/les
alumnes, per més que ho diferenciava. Com posar-se doncs en aquest
terreny tan esllavisses ?. Davant del dubte, admetia la resposta
dels/de les alumnes perquè al cap i a la fi, no deixaven de ser
estratègies que incumbien estrictament a la professora; però
emfasitzava especialment la resposta d'aquells/es alumnes que
s'adonaven de la importància de l'estratègia quant a comprovar i
saber fins quin punt l'alumne/a havia après el contingut presentat.

No m'agradaria que algú pensés que sóc una irresponsable, que
de forma gens coherent amb el que treballo, demano als/les alumnes
més del que jo mateixa sóc capaç d'oferir. No, m'hauríeu mal
interpretat. Només demanava allò que sabia, allò que intentava posar
en pràctica, amb dubtes és clar, però conscient d'una necessitat
manifesta dins de l'àmbit de l'educació física : "moure's no és sinònim
d'aprendre" i menys quan cerquem l'aprendre a aprendre. Per tant,
cal assegurar-se com a professional què succeeix durant aquest
procés personal i intransferible, a la vegada que és important
afavorir-lo adoptant les estratègies oportunes.

38 Per més que el meu subconscient ho diferenciava perfectament.
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Sincerament penso que això no és actuar «responsablement.
Senzillament, proposava uns criteris pels quals un docent ha
d'actuar i ho diferenciava de la simple utilització d'un recurs.
Evidentment, com més parles d'estratègies, com més ho expliques,
més exemples clarificadors et venen a la memòria. Ara ho veig més
nítid que temps endarrera, però espero que d'aquí a un any, dos, i
més, també noti aquesta diferència, entre altres coses perquè potser
hi haurà més professorat que haurà posat en pràctica idees en relació
a aquest contingut, motiu pel qual serà més fàcil comunicar-se.

Destacar també que aquest treball no era fruit d'una
improvisació; ja he dit que aquest plantejament sorgeix de la meva
formació a l'Institut.

A la vegada, pels vols del novembre del 98, coincident per tant
amb el curs acadèmic que desenvolupava l'assignatura, preparava
una publicació en l'editorial Praxis on diferenciava estratègies :

• de presentació de les diferents situacions,
• d'interacció amb l'alumne/a, mitjançant preguntes i

respostes que incitin a la reflexió,
• induïdes per a que les assimili l'alumne/a i el

professor/a;
centrant la part pràctica en la segona categoria. Per tant queda
manifest la importància que concedia a la metacognició de
l'aprenentatge sent aquest el punt que havien d'identificar
els/les meus/meves alumnes.

6.3.- DESPRÉS DEL PROCÉS

Un cop acabat el procés d'interacció amb l'alumnat continua el
procés de revisió terminológica, encara que el concepte d'estratègia
com a tal ja està definit. Amb el que guanya la investigació és amb la
relativització del concepte en relació a d'altres de més propers i amb
la classificació que faig de les estratègies.

Un cop definit el concepte estratègia es passa a segmentar la
unitat d'anàlisi, en el nostre cas de registre, d'acord a aquest criteri
temàtic (Rodríguez, Gil i García, 1996: 207).

D'acord a Miles i Huberman en Rodríguez, Gil i García (op. cit.:
205), quan focalitzem i delimitem la recollida de dades, estem fent ja
una reducció de dades anticipada, ja que descartem determinades
variables i relacions, per escollir-ne d'altres. De fet al llarg de tota
aquesta anàlisi es comprovarà una tendència a una reducció de
dades anticipada que té el seu origen en la perspectiva
constructivista. Aquesta és la que des del primer moment, ha fet que
es planteges un tipus de procés d'ensenyament-aprentatge i no un
altre. És més ha influït fins i tot en el moment de realitzar l'anàlisi de
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l'estructura de l'activitat i sobretot en les estratègies que d'acord a
aquest marc conceptual es podien desenvolupar. Sota aquesta
perspectiva s'ha realitzat també l'observació i regulació de tot el
procés d'ensenyament-aprenentatge, que s'ha plasmat de forma molt
evident en una avaluació continuada i formativa de l'alumnat. I com
no, la percepció, observació i anàlisi, primer de les descripcions i
diaris; i després del vídeo, contínua estant marcada pel mateix perfil
construct! vista.

D'acord a Devis (1996: 321), la categorització que sorgeix fruit de
l'anàlisi és a base de temes. Això és, el que es destaca com a
categoria, són les diferents estratègies utilitzades per la professora
envers els diferents objectius, i són aquests objectius els que es
constitueixen en els diferents temes de les distintes categories.

• Una de les primeres tasques d'aquesta investigació per la
reducció de dades, va ser la categorització i codificació de les
dades.

D'acord a la terminologia emprada per Strauss en Rodríguez, Gil
i García (1996: 210), direm que el procés seguit és el de codificació
oberta, en tant que les categories sorgeixen a partir de la revisió de
les, que a mesura que avança la codificació són modificades,
suprimides o consolidades a partir de la comparació i contrastació de
les dades.

• Una primera classificació que sorgeix fruit de la reflexió de
l'assignatura duta a terme, és el següent quadre.
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ZONA DE
DESENVOLUP
PROPER
(implica la sig.
psicològica )

Llançar
consignes
obertes i
abastables
Reconduir
indicant
l'acció final
però de forma
oberta (P.D.)

Donar
consignes
diferenciades

Manifestar
possibilitat de
diferents
ritmes
d'aprenentatg
e
Detectar qui
té problemes i
de quin tipus
escoltant
verbalitzacion
3

Detectar qui
té problemes i
de quin tipus
observant
gesticulacions
Reforçar les
accions
correctes
Observar a
poca distància
al grup o a la
persona

Demanar
grups per
nivells

METACOGNICIÔ39

( aqui es veu clar
la funcionalitat-
sentit tasca,
transferència,
aprendre a
aprendre)
Model de
pensament profe

Model de
pensament
company

Pautes
d'interrogació

Demostració +
pautes
d'interrogació

Pauta interrogada
+ canal tàctil

Demostració
incorrecta per a
comparar amb
correcta

Demostració
(exagerada o no) +
descripció verbal
Descripció
detallada d'una
acció
acompanyada de
simbolització
Relacionar
explícitament
tasques, accions o
continguts nous
amb vells

REPRO-
DUCCIÓ

Demostr
a-ció

SIGNIFICAT1-
V1TAT LÒGICA

Escullir i dir
ordre de
propostes dels
alumnes
Recuperar
propostes dels
alumnes
encara no
realitzades

Canvi tasca en
funció
esdeveniments
(tallar el fil) —
— podria ser
ZDP

PARTICIPACIÓ
(motivació)

Expressar que
cl profe valora
i disfruta
d'allò que fa
Manifestació
dels
sentiments del
professor
(quan al
funcionament
de la classe)

AUTOORGA-
NITZAC1Ô

Demanar
per grups la
realització
d'una tasca
Demanar
per grups la
normativitza
ció d'un joc,
forma
jugada....

ESTRATÈGIES
INDUÏDES A
L'ALUMNE

Obj. Metacog-
nició

Obj. Transfe-
rència

Identiflca-ció
dels estí-muls
essencials

Pautes
d'interroga-ció

Etc.

39 Citant a Monereo et al. (1995: 80) s'entén per metacognició, la capacitat de conèixer, analitzar i
controlar els propis mecanismes d'aprenentatge, que inclou també el coneixement i control dels
factors personals, entre els que destaca l'autoconcepte, l'autoestima i l'autoeficàcia".
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ZONA DE
DESENVOLUP
PROPER
(implica la sig.
psicològica )

METACOGNICIÓ39
( aquí es veu clar
la funcionalitat-
sentit tasca,
transferència,
aprendre a
aprendre)
Explicar
funcionalitat i
sentit de la tasca
Demanar idea
global acció
Canviar de tasca
treballant la
mateixa idea
anterior (ex.
imatge global)
Ensenyament
recíproc

REPRO-
DUCCIÓ

SIGNIFICATI-
V1TAT LÒGICA

PARTICIPACIÓ
(motivació)

AUTOORGA-
NITZACIÓ

ESTRATÈGIES
INDUÏDES A
L'ALUMNE

Taula 1. Primer intent de classificació de les estratègies.

Com arribo a considerar els punts que configuren aquesta
taula?. Doncs com a conseqüència dels punts principals que destaca
la Reforma educativa com Zona de Desenvolupament proper,
Significativitat lògica o Motivació (reflectit per la participació); o
d'algun dels elements del concepte d'estratègia que s'entreveu com a
important, com el de Metacognició; o de les finalitats educatives que
es cercaven com l'autonomia, d'aquí la presència del concepte
Autoorganització i una última categoria, que s'explicita és el concepte
de Reproducció d'una acció.

En definitiva del que m'adonava és que el docent (en tant que
formant pat del cos de professorat) realitza accions i presenta
situacions didàctiques per :

• arribar a cadascun dels/de les alumnes d'una forma
individualitzada i d'acord al seu nivell i ritme
d'aprenentatge (Z.D.P.);

• incidir sobre la reflexió de l'alumnat en el seu propi
procés d'aprenentatge (metacognició),

• donar i comprovar la informació, sense valer-se
únicament de la demostració (categoria que es recollia
amb la denominació de Reproducció);

• destacar un criteri disciplinar al presentar els continguts
(Significativitat lògica),

• cercar la participació com a forma de motivació i de
potenciació de l'autonomia; i

• potenciar l'organització del propi grup (autoorganització).

A la vegada apareixia el concepte Estratègies induïdes, per
comprovar si l'alumnat n'utilitzava de les utilitzades pel/per la
professor/a i les adaptava a les diferents situacions d'aprenentatge.

78



Metodologia

Val a dir que considerava anar contra natura realitzar una
classificació de les estratègies, atès que n'ha d'haver tantes com les
diferents persones vulguin crear amb la seva imaginació. El que sí
considero interessant és destacar els criteris a partir dels quals ideo
unes estratègies o unes altres, com en aquest cas, que ve marcat pel
que vull que faci l'alumnat :

• que treballi en la seva ZDP,
• que reflexioni sobre el seu propi procés d'aprenentatge,
• que reprodueixi una sèrie d'accions,
• que s'adoni de l'estructura de l'activitat (significativitat

lògica),
• que participi,
• que sàpiga autoorganitzar-se,
• que apliqui estratègies fruit de l'aprenentatge que ha

pretès ser estratègic.

Des d'aquests primers inicis en la recerca de criteris que
ajudessin a agrupar les estratègies i fins i tot des del començament
de tot el procés d'ensenyament-aprenentatge, les idees de la
perspectiva constructivista es veuen presents per tot arreu, d'aquí
que apareguin criteris com ZDP, signifïcativiat lògica i altres. En
definitiva doncs, és ben cert, que tal com diuen Rodríguez, Gil i
García (1996: 198), el referent teòric i conceptual, condiciona no
només la manera en com es focalitza l'atenció sinó també en com
s'interpreta.

Un primer problema que presentava aquest quadre (taula 1), era
per exemple que la metacognició es podia fer en relació a l'estructura
de l'activitat, en relació a les estratègies, en relació a la capacitat
d'observació o bé en relació a la seva actitud personal. En definitiva
la metacognició era un dels components essencials del concepte
d'estratègia, per tant havia de trobar-se en el rerafons de cadascuna
de les estratègies, no podia ser una categoria.

La categoria de reproducció amb l'estratègia que apunto de
demostració, no podia constituir-se en una categoria, perquè ni tan
sols complia amb la garantia que amb la còpia d'una acció hi hagués
una metacognició dels diferents continguts. O aquesta havia d'anar
combinada amb una altra estratègia o senzillament podria ser una
forma més d'estratègia de comunicació. És a dir una manera amb la
que el/la professor/a, informen de la tasca.

La participació de la professora tal i com apareix representada en
el quadre, estaria també dins de les estratègies de comunicació.
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L'autoorganització seria una conseqüència d'un bon treball a
classe. Si treballava bé en la ZDP, automàticament aconseguiria
l'autoorganitzacio. A més a més considerava que no era en aquest
aspecte on havia posat l'accent en les meves classes, almenys pel que
feia a l'organització de grups i del material, tal i com es mostra en la
planilla.

* D'aquí que molt proper a aquest quadre, en sorgeix un altre
que té la pretensió de convertir-se en una planilla, a partir de la qual
realitzar un buidat de les estratègies de totes les sessions de classe
que prèviament havia transcrit. La idea era utilitzar una
nomenclatura que es correspongués amb les lletres de cada sessió de
classe, la sessió = a, 2a sessió = b, etc.

Si aconseguia que en un mateix full es reflectissin la
preponderància d'unes estratègies sobre les altres, o la igualtat de les
mateixes, em podria permetre extreure conclusions amb més facilitat.

De seguida em vaig adonar que una mateixa estratègia podia
perseguir diferents finalitats40 a un mateix temps, com per ex.
estimular la participació, a la vegada que actuar com a reforçadór i
permetre avaluar a l'alumnat o grup d'alumnes.

40 Aquestes finalitats figuren a l'eix d'absices del quadre.
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A més a més de continuar mantenint algunes de les errades
especificades anteriorment, com la demostració, el problema més
gran el trobava amb què les estratègies mai es donaven d'una forma
tan estipulada com jo proposava, ja que eren molt versàtils i la
combinació d'algunes d'elles podíem dir que generava una altra
estratègia.

Hi havia altres estratègies com el model de pensament del
company/a que després ho he inclòs dins de la categoria de tutoria
entre iguals o de tutoria en petit grup. El problema era que si parlava
de model de pensament del company/a em posava dins de l'estratègia
de l'alumne, més que dins de l'actuació del professor. És a dir, com a
professora puc demanar un treball per parelles, però no puc
assegurar que els/les alumnes realment expliquin com cadascú ha
solucionat el problema. En definitiva, es pot valorar el que l'alumne/a
explica i com ho explica, que no té perquè correspondre's fidelment
amb el seu procés d'aprenentatge, sinó amb el que és capaç de
manifestar. Si la investigació pretengués abastar aquesta categoria
hauria de buscar diferents eines que li permetessin comprovar la
metacognició de l'alumnat.

A més els recursos no apareixien en lloc i era conscient que les
molèsties que el professorat es pren en elaborar un qüestionari o en
organitzar un joc per valorar per exemple la comprensió, calia tenir-
ho en compte.

Per altra banda, cada cop era capaç d'acotar i descriure més
conscientment, el camp en el que des del primer moment havia
centrat la meva atenció. D'aquí que evités introduir-me dintre de les
estratègies d'aprenentatge de l'alumnat, encara que sí volia veure que
n'utilitzaven.

Considerava per una altra banda, que les estratègies de
comunicació requeririen per un tractament adient, d'un altre treball
d'investigació, que en aquells moments no estava disposada a
afrontar. I finalment, tampoc volia centrar l'atenció d'aquest treball,
en aquelles estratègies que només impliquessin al professorat.

El que si es pot veure en el quadre és la tendència en l'eix
d'abscisses a indicar les finalitats que persegueix la professora amb
l'aplicació d'estratègies. Aquest va ser el pas previ, per finalment
agrupar les estratègies en funció d'on posava l'accent en la formació
de l'alumnat.
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• Un altre punt important de reflexió requeia en identificar
una estratègia. Justament per aquest motiu, no considerava
important fer una descripció dels fets que succeïen a l'alumnat,
sinó una anàlisi de què implicava aquella estratègia per a ells. Per
ex. si sol·licito a l'alumnat que per parelles observin una acció que
realitzo, perquè després la practiquin i finalment s'ajudin entre ells
per a realitzar-la millor; el que no voldré, és que em defineixen
l'estratègia descrivint o transcrivint el que acabo de dir, sinó que el
que interessa és que destaquin l'essència d'aquesta tasca : treball per
parelles d'observació sense tenir uns criteris previs a partir dels quals
observar la tasca.

Aquí està el "quid de la qüestió". Algunes reflexions que ens
podem fer com a professors/es com a conseqüència de la consigna
donada :

• per què els encomano la tasca ? perquè aprenguin a
observar i perquè s'ajudin entre ells explicant-se les
estratègies d'aprenentatge emprades per cadascú,

• és el mateix proporcionar uns criteris preestablerts
d'observació, que no que els hagin de deduir ? No, aquest
últim pas requereix d'una formació superior, o de la
presentació d'una acció menys complexa d'observació.
Amb tot i això és interessant presentar seqüències de
progressiu nivell d'intensitat,

• obtinc el mateix resultat si faig treballar a l'alumnat de
forma individual, en parella o en grup ? Què varia?
M'interessa ? en què em fixaré per saber que estic
aconseguint el que busco ?

Aleshores, si realment el que m'interessa és comprovar la
metacognició de l'alumne/a en relació als diferents tipus de
continguts presentats, vaig pensar que estava parlant d'estratègies
que :

• no només impliquen a l'alumnat. D'acord a Riba (1992:
66) intentar aprofundir en les estratègies personals que
utilitza l'alumnat en el moment d'aprendre, és
francament difícil. En paraules d'aquest autor :

"El pensament, els records i les metes, els sentiments i les
emocions, les vivències dels individus són, com a tais,
totalment inaccessibles a l'observador. (..) Y no ho són
per qüestions tècniques (..) sinó per pertànyer a una
dimensió subjectiva sobre la qual no s'ha edificat la
ciència. (..) Malgrat les ingeniöses tècniques que la
Psicologia Cognitiva desenvolupa per validar els seus
constructes, el salt a la subjectivitat es revela
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impossible, i és el propi estatut epistemològic de la
ciència, entesa en la seva accepció corrent, el que ho
prohibeix".

• no només impliquen al professorat. M'estic referint a
aquelles estratègies que utilitza el professorat i que no
considera convenient transmetre a l'alumnat.

• impliquen al professorat en interacció amb l'alumnat,
comprovant la metacognició dels continguts a aprendre
per aquest.

Però en tot el que havia anat treballant hi havia molt més. Ah !
és clar, al donar lloc a una estratègia no puc oblidar :

• l'objectiu que persegueixo (el qual el puc aconseguir
utilitzant diferents estratègies),

• el recurs emprat per la professora,
• l'estratègia de la professora,
• els procediments que ha d'emprar l'alumnat.

• Que vaig fer a "posteriori** ?
Vaig prescindir del buidat d'estratègies a partir de les

transcripcions, perquè comportava un esforç desmesurat i poc útil
per l'objectiu cercat. Llavors, per tal de descriure i contextualitzar
cada tipus d'estratègia vaig decidir revisar les sessions de classe,
fragmentar les imatges que considerés que encabien una estratègia i
realitzar el procés de passar-les de la versió VHS a mpg per tractar-
ies amb l'ordinador. Si no arriba a ser per l'Ernest (una gran tècnic
del servei d'audiovisual de 11NEFC), m'enfonso. De debò!, no és
broma. Eternament agraïda.

Bé cada sessió de classe em portava tot un dia (de 10 a 12
hores)41. I en realitat què tenia ? doncs tant sols la selecció del que jo
considerava una estratègia que utilitzava la professora per a
comprovar la metacognició dels seus alumnes.

És clar, el següent pas era agrupar-les, perquè un cop acabat el
visionat era més fàcil establir una primera classificació. Les
categories eren :

• Negociació professora-alumnes,
• Observació,
• Significativitat lògica42,

41 Com no n'havia tingut prou amb les 6 -7 hores que vaig emprar transcrivint
cadascuna de les sessions, ara m'entretenia una mica més. És "tan poca solta"
veure com el temps s'escola tan fàcilment.
42 En funció del nivell i particularitats del nostre grup classe (edat, quantitat
d'alumnes, tipus d'interacció que s'estableix, etc), presentarem el contingut a
desenvolupar tenint en compte l'estructura interna de la pròpia activitat
fsignifïcativitat lògica , Ausubel 1990). És a dir, tot i que les característiques del
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• Zona de desenvolupament proper,
• Rol de professor/a,
• Estratègies induïdes.

Com van sorgir aquestes categories ?
Doncs un cop més, fent conscient i explícit, on posava l'accent

en el procés de formació dels meus alumnes. Efectivament, des del
primer dia vaig negociar amb els/les alumnes quines expectatives
tenien i com volien que es desenvolupés l'assignatura, dins dels límits
que la meva habilitat em permetia43. Però la veritat, és que si només
hagués estat un dia puntual, probablement no hauria parlat
d'aquesta categoria amb la importància que en aquests moments
pren. Per què ? Doncs perquè ni la negociació, ni l'acostament dels
punts de vista entre professors/es - alumnes envers un procés
d'ensenyament-aprenentatge, no es fa ni en un dia, ni en un
quadrimestre, ni en un any. O és que no us ha passat mai, que a
vegades no hem acabat d'entendre el missatge d'un/a professor/a,
fins al cap d'uns anys de docència ? . Dolorós pel/per la docent, però
real com la vida mateixa.

Quant a la capacitat d'observació, la considero essencial tant en
el moment d'aprendre, com en el moment d'ensenyar, com per fer a
l'alumne/a autònom/a. Així qui sap centrar la seva atenció sobre els
punts essencials d'una situació presentada, s'avança sens dubte en
l'aprenentatge.

Quant a la significativitat lògica, la Zona de desenvolupament
proper (Z.D.P.) i les Estratègies a induir a l'alumnat, han estat una
categoria explicitada al llarg de tot el procés.

La significativitat lògica resulta important per adonar-se de la
lògica interna de l'activitat, la qual cosa permetrà augmentar,
disminuir o variar el nivell de dificultat d'una situació concreta.

La Zona de desenvolupament proper, interessa en tant que es
vetlla perquè l'alumnat treballi al seu nivell i ritme d'aprenentatge. Si
a més a més podem satisfer els seus interessos, millor que millor
quant a l'increment de la motivació que aquest fet suposarà.

grup poden alterar la presentació de la signifícativitat lògica des de l'estructura
interna del contingut, podem dir que es respectarà d'acord a la Teoria de
l'elaboració de Merrill, Kelety i Wilson (1981), anar del més general al més específic
i del més simple al més complex.
43 Per exemple, els vaig dir que de bastó del diable havia fet "poca cosa", tenia les
idees bàsiques d'iniciació i prou; però que aquest no era motiu perquè si havia
interès per part d'algú es pogués treballar com un contingut complementari.
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Quant a les estratègies induïdes, es pretén que com a
conseqüència d'una actuació docent que cerca aquest concepte,
l'alumnat com a aprenent i com a futur docent (d'aquí la categoria de
Rol de professor), faci ús de les estratègies d'una manera regulada.

Finalment, el Rol de professor/a consistia en què els/les
alumnes havien d'assumir cada cop d'una manera més autònoma, la
direcció de la classe.

Mentre classificava les imatges, van sorgir en dues sessions
diferents dues categories més, que no he contemplat perquè no són
prioritàries i perquè s'han produït poques vegades. Són funcionalitat (
a la classe d) i organització (a la classe e). En definitiva no me les
havia marcat com a essencials. És evident que vols que els alumnes
aprenguin el màxim d'aspectes, però altra cosa és que es prioritzi
l'atenció envers aquests punts.

Em refereixo a la funcionalitat, quan en un moment de la classe
comprovo que els alumnes, han captat la finalitat amb la que es
presentava una situació. Evidentment que aquesta categoria es
treballa al llarg de tota l'assignatura, però no la comprovo d'una
forma tan explícita més que en aquesta seqüència. Que vull dir ? que
quan els/les alumnes posen un exemple de significativitat lògica,
estan demostrant que entenen la funcionalitat de tot el treball que
anem desenvolupant, però jo no els demano cap explicació en aquest
sentit.

Quant a l'organització tampoc hi ha una comprovació com la que
s'enregistra en la imatge de la classe "e". Vol dir que no tenen
assumit el concepte ? Ni molt menys. De fet quan al final de
l'assignatura, ells van desenvolupar la classe que havien preparat,
s'observa com és tracta d'un concepte que tenen en compte. Per tant
insisteixo que s'analitzen aquelles categories que durant tot el procés
vaig prioritzar. En aquest sentit no es compleix el criteri
d'exhaustivitat de les categories, en el sentit que hi ha unitats
d'anàlisi que no poden ser ubicades en les categories presentades.
(Goetz/LeCompte, 1988: 211)

• El següent pas, va ser d'acord a la graella : d'objectius,
recursos, estratègia de la professora i procediments de
l'alumne/a, anar muntant una per una cada imatge amb la seva
graella. Feina de "xinesos", però jo hi dec tenir algun parent llunyà,
amb una evident influència per escollir sempre el camí més
enrevessat.
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La incertesa sobre si la seqüència d'imatges es corresponia amb
la definició que havia realitzat sobre estratègies, planava sobre el meu
cap. Em preguntava, tanta feina i potser per a no res. Però alguna
cosa em feia estar segura davant la solitud dels meus dubtes.

Als meus codirectors de tesi els havia complagut la recerca
realitzada.

Al dia següent de la reunió amb ells, prèvia citació, vaig poder
comptar amb la revisió d'un expert en el tema d'estratègies, el Dr.
Monereo. Quanta tranquil·litat, quant d'encoratjament vaig rebre per
continuar endavant amb el meu treball.

Com a estratègia, conscientment no volia mirar les graelles que
ja havia elaborat dies anteriors. Ho feia perquè les dissonàncies que
constantment es produïen m'obligaven a reflexionar i contrastar els
meus propis criteris. Tant va ser així, que finalment després de
contrastar moltes de les graelles, vaig elaborar un quadre que
ajudava a sistematitzar, raonar i ordenar els procediments44 que es
podien produir al treballar uns determinats objectius.

D'aquesta manera en definir els objectius que com a professora
cercava en cada situació didàctica que presentava a l'alumnat,
obtenia quasi automàticament els possibles procediments que
aquests podien utilitzar. D'entre els que es corresponien amb
aquest/s objectiu/s, especificava aquells que s'ajustaven de forma
més idònia a la situació presentada.

44 Els procediments són accions motrius orientades a l'assoliment d'un objectiu. La
complexitat i naturalesa d'aquest, serà el que determinarà l'ús d'un procediment
algorísmic o heurístic. (S'exposarà amb més profunditat en el bloc III dedicat
a.Terminologia.
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Algunes relacions entre els objectius i els procediments de la sessió
Objectius45 de la situació

presentada
Procediments a emprar per

l'alumnat
1.- Acostar punts

professor/ a-alumnes
de vista Identificació i realització dels

compromisos adquirits amb la
professor/a i/o el grup classe,
Contrastació de procediments,

2. Identificar punts essencials
de la situació presentada,

3. Aplicar els punts essencials
a la situació presentada,

Discriminació i aplicació dels punts
més importants,
Anàlisi de l'observació del/ de Is
company/a(resultat de l'observació),

Valoració de l'observació del/ de la
company/a ,
Identificació dels resultats de

comparar dues accions, dues
situacions o altres,
Representació idea global d'una
acció,
Aplicació de la idea global d'una
acció,
Aplicació de continguts anteriors a
altres situacions,

Realització d'inferències
Realització d'una acció a partir de la
deducció / inducció de continguts
practicats,

4.- Identificar estil d'aprenentatge
propi,

Identificació i aplicació de
l'estratègia personal que s'adequa
més a la forma d'aprendre de
cadascú i a la situació presentada
(Estil cognitiu),
Identificació i/o aplicació d'una
estratègia que pot adequar-se al
seu ritme d'aprenentatge

Identificació i aplicació de
l'estratègia que s'adequa més en el
moment d'ensenyar,
Contrastació dels procediments,
Identificació i/o aplicació d'una
estratègia que pot adequar-se a la
seva forma d'aprendre,
Identificació i aplicació de
l'estratègia personal que s'adequa
més en el moment d'ensenyar,

45 Els objectius s'especificaran en l'apartat corresponent 2.3.1.1 Diferenciació
d'alguns dels objectius.
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Objectius de la situació
presentada

Procediments a emprar per
l'alumnat

5.- Identificar/aplicar
procediments resolent una
situació tancada

6.- Identificar/aplicar
procediments resolent una
situació oberta

Discriminació i aplicació dels
punts més importants

Identificació i anotació dels
resultats de l'observació,
Anàlisi de l'observació del / de la
company/a,
Valoració de l'observació del/ de
la company/a (comunicar
resultats),
Identificació dels resultats de

comparar dues accions, dues
situacions, o altres,
Analogia entre dues situacions,
Representació idea global d'una
acció,
Aplicació de la idea global d'una
acció,
Aplicació de continguts anteriors
a altres situacions ,
Realització d'inferències
Sintesi46 de continguts
Ampliació47 de continguts,
Contrastació dels procediments,
Ideació48 d'una acció / d'una
situació novedosa,
Identificació i aplicació de
l'estratègia que més s'adequa en
el moment d'ensenyar,
Identificació/aplicació i/o
ideació d'estratègies, recursos,
etc, per ensenyar un contingut49

Contrastació dels procediments,

46 Més propi d'una situació tancada.
47 Més propi d'una situació oberta.
48 Més propi d'una situació tancada.
49 Més propi d'una situació oberta.
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Objectius de la situació
presentada

Procediments a emprar per
l'alumnat

7.- Identificar / aplicar
procediments per la realització
d'un aprenentatge autònom,

Discriminació i aplicació dels
punts més importants,
Ideació d'una acció / d'una
situació novedosa,

Ideació d'estratègies, recursos,
etc, per ensenyar un contingut

Identificació i/o aplicació d'una
estratègia que pot adequar-se al
seu ritme d'aprenentatge,

Identificació i/o aplicació d'una
estratègia que pot adequar-se a
la seva forma d'aprendre50,

Comprovació de l'evolució del
procés d'aprenentatge autònom

Sin te si de continguts,
Ampliació de continguts (amb
continguts paraescolars),

Aplicació de continguts anteriors
a altres situacions,

Contrastació dels procediments,
Identificació i/o aplicació
d'una estratègia que pot
adequar-se a la seva forma
d'aprendre.

8. Identificar els procediments
utilitzats per altres persones
davant d'una situació,

dels

dels

- Discriminació i aplicació
punts més importants
Identificació i anotació

resultats de l'observació,
- Anàlisi de l'observació del

company,
- Identificació dels resultats de

comparar dues accions, dues
situacions o altres,

- Analogia entre dues situacions
presentades,

- Representació de la idea global
d'una acció,

- Aplicació de la idea global d'una
acció,

- Aplicació de continguts anteriors

50 Aquí dins en tot cas estaria el Plantejament de subobjectius encaminats a
l'objectiu final. També seria comú a altres procediments com : Identificació i/o
aplicació d'una estratègia que pot adequar-se al seu ritme d'aprenentatge.
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Objectius de la situació
presentada

Procediments a emprar per
l'alumnat

a altres situacions
Ideació d'una acció / d'una
situació novedosa,
Ideació/aplicació d'estratègies,

recursos, etc, per ensenyar un
contingut,

Identificació i elecció de
l'estratègia que s'adequa més en
el moment d'ensenyar,

Realització d'inferències,
Síntesi de continguts,
Ampliació de continguts,
Contrastació dels procediments,
Identificació i realització dels
compromisos adquirits amb el
professor/a i/o el grup classe,
Identificació d'una estratègia
utilitzada per la professora per
aprendre un contingut,
Identificació d'una estratègia
utilitzada per ensenyar un
contingut (es pot afegir de forma
individualitzada, quan
convingui),
Identificació/aplicació d'una
estratègia que pot adequar-se al
seu ritme d'aprenentatge,

9.- Identificar els
més idonis per

procediments
resoldre una

- Contrastació dels procediments,

situació (quins, quan, com i per
què utilitzar uns procediments i
no uns altres),

10. - Aplicar els procediments
més idonis per resoldre una
situació (quins, quan, com i per
què utilitzar uns procediments i
no uns altres),

11. Identificar els punts que
permeten la generalització de
continguts (conceptes,
procediments i actituds),

Analogia entre dues accions o
situacions,
Síntesi de continguts,
Ampliació de continguts,
Aplicació de continguts anteriors
a altres situacions,
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Objectius de la situació
presentada

12.- Identificar/ Aplicar una
estratègia donada per la
professora o company /a :
autointerrogació, ....

13.- Realitzar material de treball

Procediments a emprar per
l'alumnat

- Identificació i/o aplicació d'una
estratègia que pot adequar-se a
la seva forma d'aprendre,

- Identificació i/o aplicació d'una
estratègia que pot adequar-se al
seu ritme d'aprenentatge,

- Identificació i realització dels
compromisos adquirits amb la
professor/ a i el grup classe.

Taula 3 Relacions entre els objectius i els procediments de la
sessió.

Aquest procés constant de contrastació entre la feina realitzada
un dia en relació a d'altres, em va ser de gran ajuda.

Posteriorment vaig comparar els altres dos punts de la graella :
els recursos i les estratègies emprades per la professora. És clar que
en aquest cas no vaig arribar a establir correlacions, perquè estaven
molt supeditades a cada situació presentada, fruït d'una evolució
minut a minut quant al nivell i ritmes d'aprenentatge dels diferents
alumnes, així com de la contextualització del moment (estat d'humor
de la professora, de l'alumnat, proximitat dels exàmens i altres).

• Les constants preguntes que provocaven les diferències,
així com la anàlisi no només de la seqüència, sinó del propi
procés de reflexió, em van ajudar a sistematitzar moltes de les
conclusions. Algunes d'aquestes qüestions foren : per què en unes
imatges utilitzava unes paraules i en altres quelcom diferent ? volia
dir el mateix o bé hi havia alguna cosa que m'havia passat per alt ?.

Un altre dels grans problemes en el moment de categoritzar,
va ser que en una mateixa seqüència d'imatges podia observar
imatges que pertanyien a una categoria, mentre que la resta de la
seqüència pertanyia a una altra. Fraccionar la imatge, hauria estat
absurd, ja que no s'hauria entès ni tan sols el concepte d'estratègia.
Per exemple quan un/a alumne/a ha ideat una variant d'una acció
(categoria de ZDP51 : ritmes) i acte seguit, la professora que ho ha

51 Per a Vygotsky (1989: 133-134) Zona de Desenvolupament Proper "no és altra
cosa que la distància entre el nivell real de desenvolupament, determinat per la
capacitat de resoldre independentment un problema, i el nivell de desenvolupament
potencial, determinat a través de la resolució d'un problema sota el guiatge d'un
adult o en col·laboració amb un company més capaç... L'estat de desenvolupament
mental d'un nen pot determinar-se únicament si es porta a terme una classificació
dels seus dos nivells : del nivell real de desenvolupament i de la zona de
desenvolupament potencial".
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observat, demana que ho ensenyi a la resta de la classe (categoria de
significativitat lògica52).

En altres casos trobava que la mateixa seqüència d'imatges
podia pertànyer a dues categories. Per exemple, quan un/a alumne/a
realitza el rol de professor/a o està treballant per parelles o en petit
grup (categoria de tutoria entre iguals o en petit grup
respectivament), a la vegada que exerceix algun d'aquests rols, pot
estar emprant estratègies induïdes. És a dir s'observa en alguns
casos que algunes de les estratègies que havia utilitzat la professora
en el transcurs de les classes, són reproduïdes i/o adaptades
pels/per l'alumnat, quan ells/elles han d'ensenyar als seus/a les
seves companys/es.

Aquesta situació que se'm plantejava corn un problema, en tant
que no complia amb el criteri d'exclusió mútua, per més que em
resultava fàcil diferenciar cada categoria, està perfectament
contemplat dins de la investigació qualitativa. Anem a destacar-ne
uns fragments que així ho corroboren :

* En el context de la anàlisi qualitativa, podria no donar-se
l'exhaustivitat, és a dir, podríem trobar unitats que no
encaixin en cap de les categories, senzillament per
tractar-se de part de la informació que no és rellevant de
cara a l'estudi.

Per altra part, una mateixa unitat podria participar de més
d'una categoria simultàniament, ja que les categories no
estan clarament delimitades unes de les altres, sinó que
es dona una superposició entre les àrees temàtiques que
cobreixen. Es parla en aquests casos de membrecia en
una categoria, per expressar en quin grau determinada
unitat pot formar part o ser membre d'ella, i de la noció
de prototipus, que representa el tipus ideal amb un cent
per cent de pertenença a una sola categoria.

Per últim, un sistema de categories pot incloure
aproximacions al contingut de les dades considerant
diferents dimensions. Segons l'aspecte en el que ens
fixem, una mateixa unitat de contingut pot ser codificada
sota codis diferents". (Rodríguez, Gil i García, 1996:
211-212).

• Quant a la selecció de les classes a analitzar, m'he centrat
en totes aquelles en que assumia la direcció de la classe, però en la
que com he anat explicant, introduïa situacions perquè fossin els
alumnes qui de forma progressiva, anessin prenent cada cop més

52 D'acord a Ausubel (1990) presentarem els continguts de forma rellevant i
estructurada d'acord a la lògica interna de la pròpia activitat, el que es coneix amb
el nom de significativitat lògica.
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protagonisme. Les classes enregistrades van des de la lletra "b" a la
lletra "r".

Les classes "a" i "h", no estan enregistrades. La classe "p", no
està analitzada, però la investigació compleix amb el criteri de
saturació teòrica de la categoria (Rodríguez, Gil i García, 1996: 141).
A més a més, corn he exemplificat fins i tot amb les categories
"funcionalitat" i "organització" de les classes "d" i "e", difícilment
podria sortir un nou criteri.

He inclòs també l'anàlisi d'una sessió de classe de l'alumne que
més destacava. D'alguna manera volia fer palesa amb un exemple
que s'havia captat el concepte d'estratègia.

* En definitiva resulta difícil la manera de plasmar la anàlisi
de les dades, perquè són moltes reflexions, molts petits canvis
qualitatius, que a vegades fins i tot durant un temps passen
desapercebuts. Al cap d'un temps et trobes realitzant una afirmació
que quasi et sorprèn, però que quan l'analitzés, t'adones que ve de
molt temps enllà. Si a aquesta complexitat en explicar els processos
mentals, hi afegim la manca d'una terminologia comuna en la
investigació qualitativa, per referir-se als elements i operacions
implicades en l'anàlisi, el grau d'incertesa en l'elaboració de l'informe
és multiplica.

Una constant al llarg de tota la tesi ha estat adonar-me que el
meu subconscient avança més ràpid del que sóc capaç d'explicitar.
Així per exemple, classificava les estratègies i m'adonava que ho feia
d'acord a un criteri, però no sabia quin era.

Després de fer aquesta tasca de forma sistemàtica, era quan
reflexionava sobre els criteris que m'havien dut a organitzar les
imatges d'aquella forma.

El mateix succeïa quan desenvolupava l'assignatura. Aplicava
estratègies (no ens posarem amb la qualitat ni amb l'encert de les
mateixes) i sabia exactament què volia, quines m'interessaven i les
diferenciava del simple recurs com a tal, però en canvi no va ser fins
més tard, que vaig descriure que les que m'interessaven eren les que
realitzava la professora implicant a l'alumnat. Tant era així, que no
sabia com explicar-ho perquè els/les alumnes poguessin diferenciar-
ho amb facilitat, però només cal veure les imatges per adonar-se que
estic parlant d'un fet. La veritat és que no acabo d'entendre aquest
procés, perquè no era pas per manca de reflexió.

Suposo que aquí s'hi escau com anell al dit una de les meves
frases predilectes : l'aprenentatge és una qüestió de maduresa, on per
aprendre i pair el que s'aprèn cal un temps per digerir-ho, a la vegada
que una actitud responsable.
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Models explicatius de la Psicologia de l'Educació

"Sens dubte no és aquesta l'única caracterització que s'ha
formulat per donar compte del paisatge cognitiu. D'aquests trets pot
dir-se la frase clàssica "no estan tots els que són, però sí són tots els

que estan".
(Carretero, 1998: 94).

"En el meu pobre cap hi caben molt poques coses, però les que
en ella entren només desapareixen amb extremada lentitud".

C. Marlowe

III/ MODELS EXPLICATIUS DE LA
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ
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1.- ALGUNES DE LES TEORIES DEL MARC CONCEPTUAL DE
LA REFORMA EDUCATIVA

1.1- UN MARC PSICOLÒGIC GLOBAL DE REFERÈNCIA PER A
L'EDUCACIÓ ESCOLAR.

El món educatiu actual es referència en els coneixements de la
Psicologia de l'Educació. Com aquesta investigació està
contextualitzada dins l'àmbit de l'ensenyament i pretén establir
criteris d'intervenció en relació a les estratègies des d'una perspectiva
constructivista, trobem doncs que el marc epistemològic no pot ser
d'altre que la Psicologia de l'Educació.

Per ubicar-nos dins de la mateixa, considero que la següent cita
de Coll (1999: 15), ens permetrà copsar de forma global on ens
trobem :

"(..) Per una banda, és possible entendre la Psicologia de
l'Educació com una simple etiqueta que serveix per a
designar l'amalgama d'explicacions i principis
psicològics que són pertinents i rellevants per a
l'educació i l'ensenyança; en aquest cas, la Psicologia de
l'Educació no configura un àmbit propi del coneixement,
sinó que és més aviat el resultat d'una espècie de
selecció dels principis i explicacions que proporcionen
altres parcel·les de la psicologia (psicologia de
l'aprenentatge, del desenvolupament, de les diferències
individuals, de la motivado, etc.)".

Com hem pogut veure fins al moment, és imprescindible el
referent de la Psicologia Educativa en la pràctica docent. El problema
el trobem però, que no hi ha una teoria en el sentit estricte del terme
que expliqui els processos de desenvolupament i del paper que hi
exerceixen les diferents pràctiques educatives.

Tal com diu Coll (1989: 16), les aportacions de la psicologia al
currículum, consisteixen en subratllar algunes aportacions que són
particularment d'interès per a l'elaboració del Disseny Curricular i en
definitiva del model de Reforma educativa.

Per tant la concepció constructivista que es troba en la base
d'aquest model , té aquest caràcter eclèctic d'integració d'elements de
diferents teories sense que entrin en contradicció, tot i el risc que
aquesta selecció suposa en relació al context epistemològic,
metodològic i conceptual en el que han estat elaborades. D'acord a
Coll (1999: 437- 438), el que s'ha procurat configurar, és un esquema
de conjunt que permeti un posicionament jerarquitzat sobre alguns
aspectes clau dels processos escolars d'ensenyança i aprenentatge, i
que faciliti una utilització crítica dels coneixements actuals de la
Psicologia de l'Educació.
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És precisament aquest plantejament el que pretén seguir la
present investigació. Partir d'aquesta revisió eclèctica i integradora
que configura la visió constructivista de la Reforma, per dissenyar i
planificar un projecte educatiu que s'analitzarà abans, durant i
després del procés d'interacció professora-alumnes. La intenció per
tant, no és revisar si l'elecció dels elements de les diferents teories és
adient i si són més o menys contradictoris, sinó partir d'aquest model
que la Reforma pregona, per aplicar-ho; centrant l'atenció de manera
especial en el tractament de les estratègies.

Evidentment, tal com diu (Coll, 2000: 14) els riscos d'aquest
posicionament són considerables :

"(..) risc de perseverar en un eclecticisme encobert,
seleccionant simplement de les diferents teories o
enfocaments, aquells elements aparentment no
contradictoris; risc de desmembrar els elements
seleccionats del marc epistemològic, metodològic i
conceptual en el que han estat elaborats i del que es
treuen, en definitiva, el seu poder explicatiu; risc que la
convergència apuntada sigui molt menor del que es
suposa i que, després de l'acceptació generalitzada del
terme "constructivisme", s'amagui en realitat una
divergència de fons quant a l'explicació de
l'aprenentatge i de l'ensenyança; risc de deixar al marge
elements que, malgrat el seu interès intrínsec per la
teoria i la pràctica educatives, no encaixen en un
esquema integrador preocupat per la coherència del
conjunt; risc d'oblidar les parts que encara subsisteixen
quant a la nostra comprensió de com els alumnes
construeixen el seu coneixement en l'escola i de com és
possible ajudar-los en aquesta tasca, sucumbint a la
temptació d'agafar com a veritats absolutes el que han
de ser hipòtesis de treball plausibles; risc en definitiva,
d'utilitzacions dogmàtiques i de seguir afavorint la
pràctica del reduccionisme psicològic a l'explicació dels
fenòmens educatius".

Ara bé tal i com ho afirma, si no ho enfoquem com una teoria
dels processos d'ensenyança-aprenentatge en sentit estricte, sinó
com una convergència de principis explicatius que permeten
reflexionar sobre l'educació, llavors el constructivisme pot convertir-
se en un marc psicològic global de referència.

És per aquest motiu que Coll (2000: 18) explica que cal fer una
reflexió critica i valorativa de la naturalesa, funcions i objectius de
l'educació escolar en la nostra societat, utilitzant i adequant els
principis constructivistes de la manera més adient.
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D'aquí que Solé i Coll (1993: 8) confirmen :

"Probablement, el que es vulgui dir (..) és que la concepció
constructivista no és un llibre de receptes, sinó un conjunt articulat de
principis des d'on és possible diagnosticar, establir judicis i prendre
decisions fonamentades sobre l'ensenyança".

En aquest sentit d'acord a Coll (1999: 437-438; 2000: 14), cal
identificar alguns dels principis bàsics de la concepció constructivista
de l'aprenentatge i de l'ensenyança, com:

a) considerar a l'alumne el principal i últim responsable de la
construcció del coneixement.

b) concebre l'aprenentatge escolar com un procés de construcció
del coneixement, on per tant l'alumne, no reprodueix una còpia
exacta de la realitat, sinó que la reconstrueix a partir de les seves
concepcions prèvies. Així ho confirma la següent autora :

"és en aquest sentit en el que podem parlar que els
coneixements són una representació personal, d'una
realitat objectiva". Mauri (1993: 78)

Però dir només que la nova informació s'assimila a les
estructures de coneixement ja existents, vindria a ser una visió
estàtica de la construcció del coneixement. És per aquest motiu que
Pozo (1996: 65) diferencia en el procés de construcció del
coneixement, el que és el plànol epistemològic (la naturalesa del
coneixement) del plànol psicològic (els processos d'aprenentatge), que
vindrien a representar la construcció estàtica o dinàmica del
coneixement respectivament. Així és cert que tot coneixement és
representació, i per tant, construcció, en tant que fins i tot si he de
recordar un número de telèfon, l'hauré de descodificar i l'hauré de
traduir en un llenguatge que la ment entengui. Però la diferència està
en el procés a utilitzar, en aquest cas d'aprenentatge associatiu, atès
que l'objectiu de l'acte d'aprenentatge és fer una còpia exacta de la
realitat i no alguna altra cosa que s'assembli, sinó el mateix número.

c) concebre l'ensenyança com una ajuda al procés de
construcció del coneixement. D'aquí l'ús educatiu de mecanismes
d'influència susceptibles de promoure, guiar i orientar aquest
aprenentatge, de manera que l'ajuda pedagògica, s'ha d'ajustar
constantment als progressos, dificultats o bloquejos, que cada
alumne experimenti (individualització de l'ensenyança).

d) potenciar la naturalesa social de l'educació escolar i la seva
funció socialitzadora. Aprenem a partir de la construcció o

99



Estratègics per Ensenyar a Aprendre a Aprendrt

reconstrucció de sabers i formes culturals del grup social al qual
pertanyem. Per tant, en part, són coneixements que estan ja
construïts, però que cadascú ha d'ensamblar amb les seves idees
prèvies. D'aquí el rol actiu que s'atribueix a l'aprenent i d'aquí també
la configuració única i irrepetible de cada persona. Ara bé el significat
ha d'estar d'acord i ser compatible, amb el que volen dir i representar
en els continguts d'aprenentatge com a sabers culturals ja elaborats.

En aquest cas el rol del professorat és el de facilitador i guia de
l'aprenentatge de l'alumnat, tant assegurant un saber col·lectiu
culturalment organitzat, com generant les bases per a la construcció
de nou coneixement.

e) establir una relació particular entre els conceptes
desenvolupament i aprenentatge, on tant el desenvolupament pot
condicionar l'aprenentatge, com l'aprenentatge pot contribuir al
desenvolupament. És en el procés d'ensenyament-aprenentatge que
la figura del professor/a, educador/a, juga un paper clau, com a
estímul i facilitador de l'ajuda justa i precisa i com a catalitzador que,
optimitzant els processos d'aprenentatge, possibilita un
desenvolupament coherent d'acord a les caractéristiques de cada
persona. D'aquí la relació entre desenvolupament, aprenentatge,
cultura i educació. Scribner i Colé en Coll (1991a: 160-161),
destaquen que les investigacions antropològiques i transculturals
han posat de relleu la universalitat de les capacitats bàsiques (per
exemple, la capacitat de generalitzar, recordar, raonar lògicament,
etc), utilitzant-se aquestes de diferent manera en funció de la situació
a resoldre en cada cas pel subjecte. Per tant s'entén que aquestes
diferències d'aplicació, estan relacionades amb el tipus d'experiències
educatives de les persones, en funció del grup cultural al qual
pertanyen.

Altres autors que segons Coll (op.cit.: 161) es troben en aquesta
mateixa línia serien Vygotsky, Luria y Leontiev, que juntament amb
Cole proposen un esquema explicatiu integrador dels processos de
desenvolupament individual i aprenentatge culturalment organitzat,
el que han anomenat aprenentatges específics.

En definitiva s'entén el desenvolupament de la persona com el
resultat d'una interacció constant amb el medi ambient culturalment
organitzat. És per aquest motiu que Coll (1999: 161-162) afirma :

"el desenvolupament personal és el procés mitjançant el qual
l'ésser humà fa seva la cultura del grup social al qual
pertany, de tal manera que en aquest procés el
desenvolupament de la competència cognitiva està
fortament vinculat a, i modulat pel tipus d'aprenentatges
específics i d'experiències educatives".
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Arribats en aquest punt només queda parlar del paper que hi
juga l'Educació, que és qui selecciona i assegura la transmissió
històrica acumulada i culturalment organitzada; especialment
d'aquells continguts que es consideren de difícil adquisició sense una
ajuda específica.

En aquest sentit Solé i Coll (1993: 11), proposen no separar
aprenentatge, cultura, ensenyament i desenvolupament.

f) en interpretar que diferents aspectes psicològics intervenen en
el procés de construcció del coneixement, des dels : conceptes,
concepcions, representacions i coneixements adquirits a partir de la
pròpia experiència (esquemes de coneixement), a la predisposició
favorable o no per l'aprenentatge (motivació), a la predisposició per
un aprenentatge memorístic o comprensiu, a l'organització
estructural del contingut a estudiar (significativitat psicològica i
lògica), a la utilitat de la situació presentada (funcionalitat /
transferència), al sentit que cadascú atribueix als diferents
aprenentatges (expectatives), a l'autoestima i autoconcepte de
cadascú en relació a aquests processos d*E-A (autoimatge) i al clima
de confiança amb que es viuen (ambient de classe).

Evidentment com s'ha indicat en el punt anterior, la intervenció
pedagògica, pot afavorir aquest procés de reconstrucció. Algunes de
les formes que Coll (199 la: 180) suggereix, és : la presentació de
conflictes, en tant que confrontació de punts de vista divergents; o la
importància de detectar els resultats de la pròpia activitat com a
punt de partida per a prendre consciència de la necessitat de
modificar els esquemes.

Aquestes formes de treball, entre d'altres, respondrien a l'objectiu
final on es cerca que l'alumne aprengui a aprendre. És per aquest
motiu que les estratègies, vinculades en primera instància a un
contingut específic es converteixen en uns procediments
imprescindibles del procés d'aprenentatge. En aquest sentit serà
necessari :

"(..) que desenvolupin i aprenguin a utilitzar estratègies
d'exploració i de descobriment, així com de planificació
i control de la pròpia activitat. (..) Aquestes estratègies
no s'aprenen al buit, sinó en estreta connexió amb
l'aprenentatge de d'altres continguts; a més a més, una
vegada apreses, queden integrades en els esquemes de
coneixement, de manera que la seva significativitat i
funcionalitat depèn de la riquesa d'aquests esquemes"
(Cou, 1999: 446)
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Aquests són per tant breument, alguns dels plantejaments
constructivistes que es troben subjacents en l'enfocament educatiu
dels processos d'ensenyament-aprenentatge, on es destaca (com en
l'últim paràgraf) la importància de les estratègies per potenciar
l'autonomia de l'alumnat.

1.2- MODELS GENERALS DE DESENVOLUPAMENT COGNITIU

Des de la dècada dels cinquanta fins als vuitanta han coexistit
diferents concepcions sobre l'aprenentatge i el desenvolupament, que
es poden agrupar sobre el nom genèric d'enfocaments o paradigmes
cognitius (Mayor, 1980; de Vega, 1984), atès que tenen en comú la
focalització en els fenòmens socials en tant que agents causals del
comportament. Tal i com diu de Vega, la psicologia cognitiva, inclou
una gran varietat d'enfocaments. A continuació es pretén revisar
aquelles teories que presentin alguna connexió tant amb la
perspectiva constructivista, com amb l'estudi d'estratègies que
utilitza el/la professor/a.

És per aquest motiu que s'abordarà l'aproximació a la
perspectiva constructivista de Piaget, de la psicologia sociocultural
desenvolupada a partir de les concepcions de Vygotsky i els seus
col·laboradors (Ausubel, Anderson, Norman et al. i Merrill), de la
teoria de l'aprenentatge verbal significacitu, de la teoría del
processament de la informació, de la teoria dels esquemes i de la
teoria de la modularització de la ment.

A la vegada, tal com diu Castelló (1995a) "moltes de les recerques
en estratègies específiques53, integren elements conceptuals de
diferents paradigmes, sobretot quan es tracta de dissenyar
intervencions instruccionals, la qual cosa permet, des del nostre punt
de vista, entreveure possibles vies d'evolució i de confluència
d'aportacions teòriques diferents, altament interessants, malgrat els
riscs que aquestes integracions poden suposar d'ateorització".

Una vegada més com s'ha dit amb anterioritat, destacar la
preocupació de la present investigació en el món educatiu, motiu pel
qual s'han inclòs aquells models cognitius que són representatius del
model que especifica la Reforma Educativa i que per tant, es
vincularan amb la present investigació sobre estratègies.

53 És a dir, investigacions sobre l'ús de diferents estratègies en funció del tipus de
contingut o de l'àrea de coneixement.
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1.2.1.- Aproximacions històriques

1.2.1.1.- Aproximació des del Constructivistme de Piaget

La teoria genètica explica el desenvolupament a partir de la
construcció d'estructures intel·lectuals cada cop més
desenvolupades, que permet enfrontar-se millor al món físic i social.
Aquestes estructures es construeixen de manera progressiva i
ordenada, i són les que determinen l'amplitud i el tipus d'intercanvis
amb el medi. (Coll, 1983: 26)

Segons aquesta teoria (genètico-cognitiva), l'important és
estudiar l'estructura genètica que condiciona l'aprenentatge. De fet,
"Piaget concep el desenvolupament cognitiu com una successió
d'estadis i subestadis caracteritzats per la forma especial en que els
esquemes (d'acció o conceptuals) s'organitzen i es combinen entre sí
formant estructures". Coll i Martí (1999: 122)

Piaget però, no només es preocupa per la descripció en termes
d'estadis, ja que s'interessa en el "per què" i en "el com" de les
transicions entre estadis. Coll i Martí (1999: 127).

Per aquest autor, ni l'herència, ni la maduració (propi de
tendències innatistes), ni l'experiència (propi de tendències
empiristes), són suficients per a explicar el coneixement i el seu
desenvolupament, ja que es necessita que el subjecte interaccioni
amb el medi (Coll i Martí, op. cit.: 124)

Per aquest motiu Piaget dóna molta importància a l'acció, entesa
aquesta, com a coordinadora de les accions que l'individu exerceix al
manipular i explorar la realitat. És així com les persones
construeixen els seus esquemes de pensament i acció, sobre els
esquemes anteriorment elaborats, donant lloc a una transformació
progressiva dels mateixos així com de les estructures. (Pérez Gómez,
1994)

D'aquí que es parli de constuctivisme genètic en tant que les
estructures cognitives són el resultat de processos genètics i de
processos d'intercanvi. (Pérez Gómez, op. cit.)

Aquest serà justament el paper de l'aprenentatge, modificar i
transformar les estructures, les quals un cop modificades,
possibilitaran la realització de nous aprenentatges de més riquesa i
complexitat. (Pérez Gómez, 1994)

Per tant segons Carretero (1994: 23) la diferència entre uns
estadis i els altres, és qualitativa i no només quantitativa, el que vol
dir que no es tracta d'una acumulació de requisits que
progressivament es van sumant, sinó que es dóna lloc a una
estructura diferent que ordena la realitat de manera també diferent.
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Així les adquisicions de cada estadi, configuraran una estructura
lògica que s'incorporarà a la següent, responen d'aquesta forma a un
ordre jeràrquic.

Els quatre factors que per a Piaget expliquen el desenvolupament
són : la maduració, l'experiència amb els objectes, l'experiència amb
les persones i l'equilibració. Aquest últim factor és el que coordina i fa
possible la influència dels altres en el desenvolupament.

Precisament el desenvolupament intel·lectual, consisteix en la
construcció de mecanismes reguladors que reaccionen davant les
pertorbacions externes introduint unes modificacions en la seva
organització que asseguren un equilibri més òptim, és a dir, que li
permeten anticipar i compensar un número cada vegada més gran de
pertorbacions possibles (equilibrado majorant).

Així doncs, són les necessitats internes d'equilibri les que
bàsicament determinen, els plantejament dels estudis de
l'aprenentatge en Piaget.

Per tant el que es postula, és que el que canvia són les
estructures, però no el mecanisme bàsic d'adquisició del
coneixement. Aquest mecanisme bàsic d'equilibració està composat
de dos components interrelacionats : l'assimilació i l'acomodació.
(Carretero, 1994: 35)

L'assimilació implica que coneixements nous, s'integrin a
estructures ja existents i l'acomodació, dóna lloc a l'elaboració
d'estructures noves com a conseqüència de la incorporació precedent.
(Pérez Gómez, 1994)

Així doncs per a que hi hagi aprenentatge, hi ha d'haver conflicte
cognitiu, el que suposa percebre la discrepància entre els esquemes
propis i els de la realitat o les representacions que de la mateixa, se'n
fan els altres. (Pérez Gómez, op. cit.)

D'aquí la importància del concepte de "desajustament òptim", és
a dir presentar continguts i activitats d'aprenentatge, susceptibles de
provocar un desajustament òptim per la capacitat de comprensió de
l'alumnat.

Sigui com sigui, en totes les tasques hi ha d'haver una
participació activa del subjecte en els diferents processos
d'exploració, selecció, combinació i organització de les informacions.
(Pérez Gómez, op. cit.)

Quant al paper de l'educació ha de ser el de potenciar i afavorir
el desenvolupament d'aquestes estructures, dit d'una altra manera,
l'ensenyança tindrà com a meta contribuir a que l'alumnat progressi
a través dels successius estadis o nivells que configuren el
desenvolupament. (Coll, 1983; Coll i Martí, 1999)
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Aquesta idea queda reforçada en Duckworth (1981) quan afirma
que, les intervencions del professorat hauran de dirigir-se
fonamentalment a crear situacions pedagògiques que provoquin en
l'alumnat "idees maravelloses".

Segons Coll (1983: 26) Tus de la teoria genètica com a marc de
referència per establir els objectius educatius ha fet prendre
consciència de la necessitat de vincular els aprenentatges escolars i els
processos de desenvolupament i l'estreta relació que existeix entre els
dos". La teoria genètica però, planteja que l'objectiu últim de
l'educació, està en vetllar pel desenvolupament operatori, deixant de
banda la naturalesa social del fenomen educatiu, com si els
coneixements i valors socials no tinguessin importància.

Adoptar aquest punt de vista vol dir que on es posa l'èmfasi és
en les competències intel·lectuals i en la maduresa de la personalitat.
Es relativitza per tant la importància dels continguts escolars. (Coll,
op. cit.)

De totes maneres es desperta l'interès educatiu per les
característiques de les tasques a resoldre, per les capacitats
cognitives que impliquen i per l'anàlisi de l'estructura del contingut a
aprendre. (Castelló, 1995a)

Finalment presentar el resultat d'algunes investigacions
realitzades tant per Piaget i els seus col·laboradors com per Inhelder,
Sinclar i Bovet, que corroboren que :

es pot facilitar l'adquisició de nocions o operacions
presentant sessions d'aprenentatge adients. D'aquesta
manera s'aconseguirà un progrés en la construcció
operatoria del subjecte.
Observem per tant, que a més a més de tenir en compte
les variables internes de l'individu, cal estudiar
l'estructura que donarà més o menys funcionalisme a un
coneixement. (Pérez Gómez, 1994)
aquest aprenentatge operatori, depèn del tipus d'activitats
realitzades pel subjecte. D'aquí que manifestin que el fet de
realitzar una experiència física, sigui insuficient per
l'adquisició d'estructures operatòries, que necessiten la
intervenció d'una activitat lógico-matemática basada en la
coordinació d'esquemes i accions i no només en la lectura
de les propietats físiques dels objectes. Només es pot
accedir a la construcció d'estructures lògiques amb
l'abstracció reflexionant, que permet extreure informació
de les coordinacions de les accions i no només dels
objectes.
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qualsevol aprenentatge depèn del nivell cognitiu inicial del
subjecte. Així només progressen els subjectes que es
troben en un nivell operatori proper al de l'adquisició de la
noció que van a aprendre (anomenat nivell intermediari, ja
que és el terme mig entre l'absència de la noció i la seva
adquisició completa). Aquests resultats mostren que
l'aprenentatge, fa intervenir elements lògics que provenen
dels mecanismes generals del desenvolupament i no han
estat apresos només en funció de l'experiència,
que els conflictes desenvolupen un paper important en
l'aprenentatge. Així la importància de les errades, dels
conflictes en general i la seva resolució en l'aprenentatge,
mostren l'existència del procés d'equilibració, procés que
consisteix en aportar una sèrie de compensacions, davant
a desequilibris momentanis, fins aconseguir un nou
equilibri gràcies a una coordinació i integració més
completa entre esquemes.
Destacar que per a Piaget, l'aprenentatge no consisteix en
simples generalitzacions. Així el que s'ha après en un
subsistema (el de la inclusió lògica) no pot aplicar-se
exactament en un altre subsistema (la conservació de la
matèria), sinó que s'ha de produir una reconstrucció dels
coneixements adquirits en un domini, en l'aplicació cap a
l'altre domini. Aquesta reconstrucció necessita noves
coordinacions entre esquemes. (Coll i Martí, 1999: 128-
131)
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Il·lustr. 2 Els conceptes principals de Piaget en relació al
constructivisme
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1.2.1.2.- L'aproximació des de la perspectiva socioculturel de
Vygotsky

Per a Vygotsky (1989), les funcions psicològiques superiors són
fruit del desenvolupament cultural i no del biològic. Aquest
desenvolupament es produeix a través de l'activitat pràctica i
instrumental (mediació instrumental), en interacció o cooperació
social (mediació social). Precisament serà l'ús d'intermediaris externs
(instruments psicològics, segons Vygotsky) el que permetrà superar el
condicionament del medi per formar les funcions psicològiques
superiors.

La mediació instrumental.

Els instruments psicològics són tots aquells objectes i suports
externs, que permeten representar o treballar amb un estímul en un
altre lloc o en unes altres condicions, encara que la vida real no ens
els presenti. Permeten ordenar i reposicionar la informació.

Venen a ser una representació cultural dels estímuls en la
nostra ment, que ens permet operar amb ells. D'aquí la importància
del llenguatge i dels signes.

Aquests instruments psicològics ens modifiquen per tant a
nosaltres mateixos, alterant directament la nostra ment i el nostre
funcionament psíquic.

Són suports que ens permeten, sempre que volem, una
representació cultural dels estímuls en la nostra ment, i no només
quan la vida real ens els ofereix.

La importància d'aquest concepte rau en que la capacitat de la
resolució d'una tasca per un subjecte, pot quedar augmentada si
utilitzem instruments psicològics que permetin millorar la
representació de la mateixa. D'aquesta manera afavorirem el control i
l'execució externa per part del subjecte de les seves pròpies
operacions mentals (Alvarez i Del Río, 1999: 98). D'aquí es desprèn la
importància que tenen en educació els materials didàctics i les
joguines educatives; així com les tecnologies de la comunicació o les
tecnologies de la representació com la lectura, escriptura i
l'aritmètica, entre d'altres.

En altres paraules i citant Badia (1999: 70) :

"En la situació escolar habitual és relativament senzill
exemplificar aquestes idees en una interpretació de
l'activitat habitual de professors i alumnes. Des
d'aquesta perspectiva, es pot considerar que, tant els
procediments (instruments o eines) que fan servir els
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alumnes en l'aprenentatge com també els procediments
que usen els professors en l'ensenyament són, de fet,
eines mitjanceres o instruments de mediació, que,
generalment per mitjà del llenguatge, configuren les
accions i interaccions compartides. Des d'aquest punt de
vista, és possible identificar moltes situacions en que els
uns i els altres autoregulen les seves accions en funció
dels instruments usats en el procés D'E-A".

Rogoff en Badia (op. cit.: 104), destaca les formes implícites de
comunicació en els intercanvis verbals i no verbals de la vida diària.
Com Vygotsky privilegia el llenguatge, però inclou tant el diàleg verbal
com no verbal en l'anàlisi de l'activitat mútua compartida.

Pérez Gómez (1994) per la seva banda, matisa que no és tant
l'activitat i la coordinació de les accions que realitza l'individu les
responsables de la formació de les estructures formals de la ment,
quant l'apropiació del bagatge cultural producte de l'evolució
històrica de la humanitat que es transmet en la relació educativa. És
per aquest motiu que es valora el llenguatge com a instrument més
ric per transmetre l'experiència històrica de la humanitat. Així
l'activitat es concep com un intercanvi amb el medi físic en processos
grupals, de recerca cooperativa, d'intercanvi d'idees i representacions,
i d'ajuda en l'aprenentatge, en l'adquisició de la riquesa cultural de la
humanitat.

Wertsch en Vendrell (1999: 53-54) aprofundeix en la mediació
semiòtica de Vygotsky, resaltant l'interès d'aquest en la parla interior
, així com, en la qüestió de com l'activitat individual, mental i
lingüística, reflecteix el context sociocultural dins del qual està
situada. D'aquí que considera que el diàleg extern provoca en el
subjecte captar a la vegada que informació conceptual, els valors,
creences i ideologia de qui parla. Podríem dir que es tracta d'un
referent dels continguts d'actituds, valors i normes que difon la
reforma.

Per tant l'escola ha de vigilar com donar lloc a l'adquisició
organitzada del substráete d'idees, significats i intencionalitats que
configuren l'estructura social i material de la comunitat (Pérez
Gómez, 1994).

D'aquí que en aquesta dialèctica no unidireccional hi juga un
paper important la mediació social.
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La mediació social.

Per a que hi hagi una representació externa amb instruments ha
d'haver una mediació social (una persona), que provocarà una
activitat individual, donant lloc al desenvolupament de la
intel·ligència pràctica. Aquest procés de mediació és el que Vygotsky
(1989) defineix com la llei de la doble formació dels processos
psicològics :

"Una operació que inicialment representa una activitat
externa es reconstrueix i comença a tenir lloc
internament, un procés interpersonal queda transformat
en un altre intrapersonal. En el desenvolupament
cultural del nen tota funció apareix dues vegades :
primer a nivell social i, més tard, a nivell individual;
primer entre persones (interpsicològica) i després a
l'interior del propi nen (intrapsicològica). Això pot aplicar-
se igualment a l'atenció voluntària, a la memòria lógica i
a la formació de conceptes. Totes les funcions superiors
s'originen com relacions entre éssers humans"
(Vygotsky, 1989: 93-94).

A la vegada Alvarez i Del Río (1999: 99), interpreten que aquest
procés es podria completar de forma simètrica dient que "El camí del
nen cap a una altra persona, passa a través de l'objecte".

Això vol dir que l'adult utilitza primer els objectes reals per
comunicar-se amb el/la nen/a, per més tard utilitzar entitats
físiques que s'associen a aquests objectes reals (instruments
psicològics).

Aquest ajut que realitza la persona propera al/a la nen/a li
permet a aquest anar conformant la visió del món i construir a poc a
poc la seva ment. (Alvarez i Del Rio, op. cit.: 99)

D'aquí que en el món educatiu calgui destacar, segons aquests
autors/es, a més a més dels continguts i els mediadors instrumentals
que s'utilitzen (què i amb què s'ensenya), el suport professional (qui
ensenya i les seves peculiaritats).

En aquest sentit Wallon, Mead i Bronfenbrenner et al en Alvarez
i Del Río (op. cit.: 100) citant a., destaquen la importancia de conèixer
quina persona i per què és significativa en la vida del/de la nen/a, ja
que d'aquesta manera la influència en l'aprenentatge serà més gran.
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Com a conclusió d'aquest apartat de mediació social, podríem
resaltar el valor de la instrucció, de la transmissió comunicativa i de
l'activitat tutoritzada, més que l'activitat experimental del/de la
nen/a per ell sol. (Pérez Gómez, 1994)

Afegir que Colé i Rogoff en Badia (1999) estudien els processos
d'intersubjectivitat dintre dels processos d'aprenentatge, posant
èmfasi en els models socioculturals d'ensenyar i aprendre a partir de
l'activitat compartida.

Després d'aquesta revisió podríem dir d'acord a Badia (op. cit.:
102), que el concepte de coconstrucció de significats (comprensió
compartida) és central en aquest posicionament.

El procés d'interiorització.

D'aquí que per a Vygotsky (1989), l'educació es converteix en un
fet consustancial del propi desenvolupament humà54, ja que els
processos externs (activitat externa de l'home) són transformats per
crear processos interns (activitat interna de l'home). En definitiva
aquests processos formen part de la consciència donant lloc a canvis
estructurals (procés d'interiorització).

Aquest procés d'interiorització es veu afavorit amb la utilització
de processos de mediació esglaonats, que permetin treballar al/a la
nen/a d'acord al seu nivell i ritme d'aprenentatge (la Zona de
Desenvolupament Proper).

Segons aquest autor, l'aprenentatge significatiu, està basat en
l'experiència externa compartida, on l'acció no es pot separar de la
representació ( i a l'inrevés). Per aquest motiu a Vygotsky "lipreocupa
més el sentit de les paraules que el seu significat, perquè el sentit
incorpora el significat de la representació i el significat de l'activitat
conjuntament". (Alvarez i Del Río, 1999: 101)

D'aquí que en educació sigui important conèixer el sentit i no
només el significat dels continguts. És per aquest motiu que Leontiev
(1981) dóna importància al sentit de l'activitat que nosaltres
presentem. Per tant en la tria d'una tasca (jerarquia d'activitat) no
només influeixen raons de complexitat cognitiva o informacional.
També el contingut ha de tenir potencialitat, en tant volem que formi
part dels coneixements funcionals de l'alumnat, de manera que no
siguin només utilitzats en contextos acadèmics.

54 És per aquest motiu que Vygotsky quan es refereix al desenvolupament
psicològic està parlant de "desenvolupament cultural del nen".
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Zona de Desenvolupament proper

Segons Vygotsky (1989), la instrucció només és bona quan va
per davant del desenvolupament, quan es situa en procés de
maduració o el que és el mateix en la zona de desenvolupament
proper.

En termes emprats per Vygotsky (1989: 133-134 de la traducció
castellana), la Zona de Desenvolupament Proper "no és altra cosa que
la distància entre el nivell real de desenvolupament, determinat per la
capacitat de resoldre independentment un problema, i el nivell de
desenvolupament potencial, determinat a través de la resolució d'un
problema sota el guiatge d'un adult o en col·laboració amb un company
més capaç... L'estat de desenvolupament mental d'un nen pot
determinar-se únicament si es porta a terme una classificació dels seus
dos nivells : del nivell real de desenvolupament i de la zona de
desenvolupament potencial".

Dos conceptes a destacar de la definició. El primer és la
necessitat d'individualitzar l'ensenyança, en funció del nivell i ritme
d'aprenentatge de cada alumne/a, proporcionant l'ajut adequat per a
cada cas. El segon concepte a destacar, és la importància del guiatge
que una persona més experta pot realitzar, especialment en aquells
continguts que d'altra manera resultarien més difícils d'aprendre.

D'aquí que Alvarez i Del Río, (1999: 117), afirmen :

"Podríem dir que el model ZDP garanteix que cada
desenvolupament sigui individual i irrepetible malgrat la
seva construcció interactiva i social ( o justament per
això)".

Treballar a partir de la ZDP vol dir com comenta Alvarez i Del
Río, 1999: 119, que al potenciar l'autonomia de l'alumne, a la vegada
que el tutor/a o docent transmet una sèrie de continguts culturals,
també indueix al canvi, fruit d'aquesta independència provocada per
la planificació d'un bon procés d'ensenyament-aprenentatge adaptat
a cadascú, la qual cosa pot desembocar potencialment, a la creació
de nou coneixement.

"El disseny de l'educació com a ZDP suposa, per tant, al
temps que un bon disseny de la transmissió cultural, la
pròpia superació de l'educació com a transmissió i
l'abandonament de l'objectiu de reproduir el passat en
el present en els processos d'ensenyança-
aprenentatge". (Alvarez i Del Río, op. cit.: 119)
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Una altra idea interessant a destacar en relació a Vygotsky és la
consideració que adquireix el/la docent com a peça clau del procés
d'ensenyament-aprenentage, en tant que és qui planifica, selecciona i
regula des de les seqüències a presentar a l'alumnat, a les estratègies
a induir, i al tipus i nivell d'ajut a proporcionar a l'aprenent. Per tant
serà fruit d'aquesta interacció alumnat-docent-context, que l'alumnat
podrà anar interioritzant gradualment la mediació instrumental,
permetent progressivament l'autoregulació del propi aprenentatge.

Wertsch en Vendrell (1999: 53-54) aprofundint en la mediació
semiòtica de Vygotsky destaca naturalesa dialògica de la parla
interior i l'activitat individual, mental i lingüística que reflecteix el
context sociocultural dins del qual està situada. Per tant, la parla,
mostra i revela, les creences, els valors i la ideologia de qui
interactua. El resultat és que en l'aprenentatge, tots aquests aspectes
es reconstrueixen en el pla intern. Per tant en internalitzar "la veu
d'un/a altre/a", s'inclou també el seu sistema de valors. La
trascendencia d'aquesta concepció resulta evident en el
desenvolupament de la cognició social.

Justament aquest pensament dialogic, és el que facilita la
tutorització en relació al/la nen/a.

Més endavant en el desenvolupament, l'autoregulació verbal
permetrà consolidar el pensament dialogic, de manera que els/les
nens/es comencen a utilitzar signes verbals per estimular, inhibir i
regular la seva pròpia conducta. (Vendrell, 1999: 51)

Finalment, tal com diu Carretero (1994: 26) l'alumnat aprèn de
forma més eficaç quan ho fa en un context de col·laboració i
intercanvi amb els seus companys, com pot succeir al realitzar
tutories entre iguals, debats, treballs de grup o altres.
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Il·lustr. 3 Els conceptes principals de Vygotsky en relació al
constructivisme
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1.2.2- Desenvolupaments més recents :

1.2.2.1.- La teoria de l'aprenentatge verbal significatiu

Tipus d'aprenentatges.

Una primera delimitació conceptual interessant a realitzar en
relació a Ausubel, abans de parlar de la seva teoria, és la
diferenciació que fa entre aprenentatge receptiu i aprenentatge per
descobriment.

Garcia (1999: 82) defineix interpretant a Ausubel que :

"en l'aprenentatge per recepció l'alumnat rep els continguts
que ha d'aprendre en la seva forma final, acabada; no
necessita realitzar cap descobriment més enllà de la
comprensió i l'assimilació dels mateixos, podent
reproduir-los quan ho necessiti.

L'aprenentatge per descobriment implica una tasca diferent
per l'alumnat; en aquest cas el contingut no es dóna en
la seva forma acabada, sinó que ha de ser descobert per
ell. Aquest descobriment o reorganització del material ha
de realitzar-se abans de poder-lo assimilar3'.

Dos altres distincions imprescindibles són :
l'aprenentatge significatiu es caracteritza per una
assimilació i comprensió dels continguts a incorporar en
la ment del subjecte. Per a que es produeixi, el subjecte
ha d'implicar-se per construir i/o reconstruir el nou
material presentat.
l'aprenentatge repetitiu es dóna cada vegada que no
s'estableix una relació comprensiva i funcional amb el
material a aprendre. Són diferents els motius als que
podríem atribuir un aprenentatge repetitiu, com per
exemple la presentació d'un contingut arbitrari, la manca
de coneixements previs dels alumnes, o quan l'alumne
opta per un procés d'aprenentatge memorístic.

La teoria de l'Assimilació Cognoscitiva d'Ausubel.

Amb la Teoria de l'Assimilació Cognoscitiva, Ausubel explica el
procés d'assimilació que es produeix en l'aprenentatge significatiu.
(Garcia, 1999: 84)

Per a Ausubel aprendre és sinònim de comprendre, ja que
permet recordar millor els continguts a l'estar integrats en
l'estructura del coneixement.

Aquest aprenentatge es veurà facilitat, quan la situació
d'ensenyança presentada estigui ben estructurada, no només en
relació a ella mateixa (punt de vista disciplinar del contingut a
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ensenyar), sinó que ha de contemplar també els coneixements previs
de l'alumnat per a facilitar l'enllaç entre les idees noves i les que ja es
poseeixen. (Carretero, 1994: 26-27)

És per aquest motiu que els continguts hauran :
de ser estructurats i rellevants, és a dir, que no siguin
arbitraris i confusos (signifïcativitat lògica),
de tenir punts de connexió amb els coneixements previs
del subjecte (significativitat psicològica).

Però de res servirien aquest preàmbuls, si l'aprenent no tingués
una actitud favorable envers l'aprenentatge.
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Il·lustr. 4 Els conceptes principals d'Ausubel en relació al constructivisme.

Aquest autor, explicita tres formes diferents d'assimilar la
informació :

per subsunció o aprenentage subordinat. Els nous
aprenentatges s'inclouen dintre de d'altres conceptes que
ja teníem. Per tant s'estableix una relació de subordinació
dels coneixements nous en relació als que ja posseíem. A
la vegada dins d'aquesta categoria es pot diferenciar dos
tipus d'aprenentatge :
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• per subsunció derivativa, on els nous conceptes són
exemples o il·lustracions dels conceptes ja existents,

• per subsunció correlativa, on els nous coneixements
són una extensió, elaboració, modificació o qualificació
dels coneixements que ja té el sujecte.

mitjançant l'aprenentatge supraordenat. on el nous
coneixements a aprendre són més generals que els que ja
posseíem. Podríem dir per tant que es tracta de
coneixements inclusors.
el combinatori. Es relaciona de forma general amb
l'estructura cognoscitiva ja existent, el que fa més difícil
l'aprenentatge.

Tal com diu Garcia (1999: 85) :

"La teoría de l'assimilació d'Ausubel afirma que la interacció entre
els nous conceptes i els ja existents es realitza sempre de
forma transformadora i que el producte final suposa una
modificació tant de les noves idees apreses, com dels
coneixements ja existents".

A mesura que es produeix aquest aprenentatge significatiu, es
produeixen dos processos relacionats :

la diferenciació progressiva, on els coneixements es
modifiquen i desenvolupen, creant una estructura
cognoscitiva cada cop més jerarquitzada,
la reconciliació integradora, que permet la generalització
de conceptes, fugint dels compartiments estancs de
l'aprenentatge. Així en l'aprenentatge significatiu
supraordenat o combinatori, es produeixen modificacions
en l'estructura cognoscitiva que permeten l'establiment de
noves relacions entre conceptes, evitant l'establiment de
compartiments aïllats. (Garcia, op. cit.: 85)

Una conseqüència didàctica del que s'ha vingut comentant fins
al moment, és programar, organitzar i seqüenciar els continguts de
manera que l'alumnat pugui realitzar un aprenentatge significatiu.
Per tant, una consideració prèvia és la de presentar els continguts
més generals i inclusors als primers nivells (si considerem una etapa
educativa), a començament de curs (si estem parlant de nivells
acadèmics) o d'una lliçó (si ens referim a un tema de classe), per anar
avançant cap als continguts més detallats i específics. Ausubel
recorda la importància conforme s'avança en el procés
d'aprenentatge, d'anar establint al mateix temps relacions entre
continguts del mateix nivell per a facilitar la reconciliació
integradora.
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Una "tècnica"55 que Ausubel proposa al respecte, és la utilització
d'organitzadors previs.

Del que es tracta és de presentar un material d'introducció que
permeti construir a l'aprenent una idea global del concepte a
treballar. Es tracta per tant d'un nivell que requereix més abstracció,
però que a la vegada presenta la característica d'inclusivitat en
relació al nou material que es presenta. És per aquest motiu que
algunes de les estratègies que es van utilitzar durant l'assignatura de
malabars va consistir en adquirir el concepte general d'una acció.
García (1999: 87)

En definitiva del que es tracta és d'establir un enllaç entre els
coneixements previs del subjecte i el que necessita conèixer per
assimilar significativament els nous coneixements.

Són dos els tipus d'organitzadors a utilitzar :
Organitzador expositiu, que s'utilitza quan l'alumne no té
coneixements sobre la matèria. La seva funció és
proporcionar els inclusors necessaris per integrar la nova
informació.
Organitzador comparatiu. En aquest cas l'aprenent ja té
coneixements previs sobre el terna la funció de
l'organitzador és facilitar l'establiment de similituds i
diferències entre les idees noves i les ja adquirides.

En definitiva doncs, "els organitzadors previs tenen la finalitat de
facilitar l'ensenyança receptivo-significativa que defensa AusubeF.
(Carretero, 1994: 28)

Carretero (op. cit.: 27) afegeix una reflexió essencial en la lectura
de la teoria d'Ausubel al considerar que el/la docent a més a més de
partir de les representacions que tenen el seu alumnat, ha
d'analitzar el procés d'adquisició del nou coneixement en relació al
que ja posseeix, important tant el procés com el resultat. Per tant
implica una visió de l'aprenentatge basada en els processos interns i
en les respostes externes de l'alumnat.

Aquesta reflexió té una correspondència evident amb l'actuació
que més tard, a nivell d'estratègies proposarem per l'actuació docent,
ja que es pretén un seguiment i avaluació constant i formativa, del
procés i evolució de l'alumnat per part del/de la professor/a, al llarg
del seu procés d'ensenyament-aprenentatge.

Una de les crítiques que rep la teoria d'Ausubel recau en què
l'aprenentatge significatiu parteix només de la comprensió lingüística,
sense que es doni atenció a l'aprenentatge dels continguts
procedimentals. García (1999: 100)

55 Tot depèn de com s'utilitzi es pot convertir en una tècnica o en una estratègia.
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1.2.2.2- La teoria del processament de la informació

L'enfocament del processament humà de la informació, sorgeix
cap a finals dels anys 50 i començament dels 60. (Coll i Onrubia,
1999: 166)

El model de processament d'informació considera l'home com un
processador d'informació, l'activitat del qual és rebre informació,
elaborar-la i actuar d'acord a ella. (Pérez Gómez, 1994)

Podríem establir la metàfora en la que la ment humana és
comparable a la d'un ordinador. En ell el hardware vindria a ser el
suport físic, és a dir els circuits neuronals i els software que vindrien
a ser els programes, instruccions o estratègies que serveixen per a
ordenar i utilitzar eficientment la informació. (Carretero, 1994: 53)

Per tant, tot ser humà és un actiu processador de la seva
experiència mitjançant un complex sistema en que la informació és
rebuda, transformada, acumulada, recuperada i utilitzada.

Es destaca des d'aquesta teoria que la realitat objectiva és
independent del subjecte i, per tant, els objectes poseeixen una
existència independent de la consciència del subjectes.
Consegüentment, s'accepta l'existència d'un món objectiu que es
mostra deslligat dels processos de coneixement del subjecte. De la
mateixa manera les estratègies docents serien entitats objectives que
formen part de la realitat. (Badia, 1999: 35)

És per aquest motiu que en aquesta teoria es considera l'ésser
humà com un constructor de representacions simbòliques de la
informació en el propi sistema cognitiu, mitjançant processos i
operacions mentals. És a dir, la ment del subjecte, com a part
diferenciada del món exterior, es representa "la realitat" en el sistema
cognitiu en forma simbòlica (xarxes proposicionals, esquemes,
models) o través d'imatges. (Badia, op. cit.: 35)

D'aquí que l'organisme no respon directament al món real sinó
que en fa una representació subjectiva del mateix. Una mediació que
selecciona, transforma i fins i tot, distorsiona amb freqüència el
caràcter dels estímuls percebuts. (Pérez Gómez, 1994).

I és que l'aprenentatge humà, altera l'estructura de coneixement
que anteriorment tenia el subjecte, provocant una variació que
augmenta, reestructura o modifica les representacions de la realitat.

A més a més cal considerar que les representacions són
construïdes d'una forma individual i subjectiva.

Aquest procés de construcció individual i intern del coneixement,
està complementat per un procés extern d'interacció social amb
altres individus que pot fer variar aquest procés de construcció
personal. (Badia, op. cit.: 35)
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Estem doncs davant d'una perspectiva cognitiva, pel que implica
la primacia dels processos interns, mitjancers entre l'estímul i la
resposta.

La teoria del processament de la informació intenta explicar :
- els processos de selecció d'estímuls (quins es graven i per

què),
com es codifica i s'emmagatzema la informació,
com es reté i recupera la informació, organitzant-la finalment
de forma significativa en la memòria a llarg termini. (Pérez
Gómez, 1994)

En aquest sentit, la majoria dels estudis relacionats amb
processos d'aprenentatge, aboguen per la hipòtesi dels nivells de
processament com Claik i Lockhart en Badia (1999), de manera que
no els interessa tant l'estructura organitzada de la memòria com els
processos que fan possible la incorporació de la informació a la
memòria a llarg termini.

Per tant no es parla tant de separació entre les memòries, com
de l'existència de memòries de diferents nivells; des dels més
superficials que codifiquen les propietats físiques i sensorials, als
més profunds que impliquen l'anàlisi semàntica de la informació.

A la vegada l'aprenentatge està relacionat amb els mecanismes
de processament de la informació com l'acumulació, la integració o
l'elaboració de coneixement en la memòria a llarg termini. (Badia,
1999: 35)

Quant a les estratègies des de l'enfocament cognitiu, aquestes
venen a ser les operacions cognitives que es realitzen tant per
gestionar nova informació com per recuperar la que ja s'ha après.

Miller, Gallan ter i Pribam en (Castelló, 1995a) són qui realitzen
les primeres recerques centrades en l'estudi de les "estratègies" que
els subjectes utilitzen a l'hora d'aprendre o gestionar nova
informació.

Segons Castelló (op. cit.: 19) dels estudis que sobre estratègies
cognitives sTian realitzat, els que més interessen tal i com s'ha
comentat anteriorment, són els que fan referència als seus
mecanismes funcionals i d'adquisició de coneixements (Craik i
Tulving, 1975), que no els que fan referència a aspectes estructurals
de la memòria.

Tal com diu Castelló (op. cit.: 19) "les cerques sobre estratègies
cognitives no es fan notòries ßns a partir dels anys setanta, quan es
desenvolupa la noció de "diferents nivells de processament" (Craik i
Tulving), i quan s'abandona l'estudi, predominant en les primeres
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dècades, dels aspectes estructurals de la memòria, en benefici dels
seus mecanismes funcionals i d'adquisició de coneixements".

És a partir d'aquesta reconducció de les investigacions, que
s'han estudiat tant les estratègies que intervenen en el processament
de la informació, com les que s'utilitzen en el control del propi procés
d'aprenentatge56 (Dansereau, 1985; Pressley i altres, 1987; Monereo,
1991 en Castelló 1995a:19).

Quant al processament de la informació, els estudis s'han
centrat bàsicament en la anàlisi de les estratègies en relació als :

diferents processos cognitius : memòria, atenció,
comprensió o resolució de problemes,
procediments utilitzats segons el tipus de representació del
coneixement (analògica o preposicional),
tipus de contingut a adquirir o de la tasca a resoldre
(general o específica).

En relació a les investigacions que fan referència als mecanismes
funcionals i d'adquisició de coneixements, ho reprendrem en els
paràgrafs posteriors.

Ara bé, el que interessa d'aquest enfocament del processament
de la informació, des d'un punt de vista docent, són les preguntes al
voltant de :

com seleccionen discriminadament l'alumnat entre el
diferent tipus d'informació?,
com es pot fer més accessible la informació en vista de la
capacitat d'una persona ?,
com sels pot ajudar a seleccionar més eficaçment la
informació (a l'alumnat), de forma que les seves respostes
resultin més apropiades? (Pérez Gómez, 1994)

Per tant serà important tenir en compte :
la qualitat de les experiències d'aprenentatge,
el tipus de guiatge a donar per resoldre problemes, i
el relleu atorgat als plans eficaços d'acció.

A més a més, els/les estudiants necessiten aprendre a utilitzar
processos correctius per a :

detectar errades en la seva execució, i
regularitzar la seva forma de procedir. (Pérez Gómez, 1994)

56 Regulació de l'aprenentatge.
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En aquest sentit són molts els estudis que subratllen la
importància dels aspectes metacognitius. Entre altres autors citaré :
Beltran (1993), Burón (1996), Coll i Onrubia (1999: 171), Jorba i
Casellas (1996), Monereo (1995a,b), Monereo et al. (1995), Pozo i
Monereo (1999), i molts altres. Gaskins i Elliot (1999) destaquen una
investigació de Brown, (1978, 1980) on es fa evident, que molts
estudiants/es no desenvolupen processos metacognitius. És per
aquest motiu, que aquests/es alumnes presenten entre altres
aspectes : poca destresa en valorar la dificultat d'una tasca i en
reconèixer quan aquesta dificultat canviarà considerablement; també
tenen problemes per realitzar una planificació a llarg termini,
destacant especialment, la dificultat en valorar correctament l'èxit de
l'execució, i en determinar quan han estudiat suficientment un
material determinat.

Per tant que la metacognició s'ha d'incorporar a l'aula és una
evidència. Ara bé diferents estudis qüestionen si les estratègies
metacognitives de tipus general, són realment útils per la resolució de
problemes i el raonament en dominis específics de coneixement.

Tal i com indiquen Coll i Onrubia (1999: 171) "l'alternativa que
sembla sorgir a l'ensenyança directa d'estratègies metacognitives és la
inducció a partir d'exemples".

En altres paraules en l'article "estrategias para aprender a
pensar bien", Monereo (1995b) deixa clar que l'estratègia va
interelacionada amb el contingut i que per tant, cal ensenyar
estratègies en funció del contingut que s'ensenya. És a partir
d'aquest treball previ, que es pot cercar la generalització.

En l'article de Coll i Onrubia (op. cit.: 161-174), es presenten
diferents estudis relacionats amb l'aplicació de l'enfocament del
processament de la informació en l'estudi de les diferències
individuals i de la intel·ligència. Algunes de les noves concepcions
que es presenten, estudien la intel·ligència a partir de la combinació
dels components de processos, d'estratègies i de coneixement.

Darrerament davant la necessitat de "sortir dels laboratoris" i
entrar en el "món real", sigui aquest l'escola o el món laboral adult,
sorgeixen teories com la de Stenberg en Coll i Onrubia, (op. cit.: 173),
anomenada "teoria triàrquica de la intel·ligència".

"Aquesta teoria parteix de la premisa que el "locus" de la
intel·ligència ha de buscar-se simultàniament en
l'individu, en el comportament i en els contextos del
comportament i no en algun d'aquests elements per
separat, com fan la majoria de teories tradicionals. Des
d'aquesta premisa, la teoria s'estructura jeràrquicament
en tres subteories, anomenades contextual, experiencial
i componencial.
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(..) la subteoria contextual relaciona la intel·ligència amb el
món extern a l'individu, la subteoria experiencial
relaciona la intel·ligència amb el món extern a l'individu
com amb el seu món intern, i la teoria componencial
relaciona la intel·ligència amb el món intern de
l'individu.

(..) Més recentment, el propi Stenberg (1986) ha subratllat la
necessitat d'ampliar més l'estudi de la intel·ligència
complementant-lo amb el de d'altres dos constructes, la
creativitat i el judici, per a obtenir una millor idea de la
riquesa complexa de la ment i de la seva manera
d'operar".

Es desprèn d'aquesta cita que des d'un punt de vista didàctic,
podem destacar l'interès creixent envers el context instruccional en
que s'ensenya i s'aprenen aquestes estratègies. També es posa de
manifest, la quantitat d'elements que intervenen en un procés
d'ensenyament-aprenentatge, com la consideració del paper que
juguen la creativitat i el judici en l'aprenentatge.

Destacar finalment, que el paradigma del processament de la
informació, recupera la noció de ment, reintegra la informació
subjectiva com una dada útil a la investigació, col·loca en lloc
preferent l'estudi de la memòria activa com a explicació bàsica de
l'elaboració d'informació i per tant, de l'execució de l'activitat
humana. (Pérez Gómez, 1994)

Finalment destacar que tal com diu (Badia, 1999: 35^ : "la
majoria de definicions d'estratègia d'aprenentatge que es faran en el
marc d'aquest enfocament cognitíu utilitzen el mot com a sinònim
d'operacions o processos cognitius que el subjecte du a terme per
realitzar una tasca determinada quan considera com a objectius
prioritaris l'increment de coneixement, l'accés al coneixement o la
resolució d'una tasca determinada".
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1.2.2.3.- Teoria del esquemes . els esquemes i
l'emmagatzematge d'informació

Així com en la teoria del Processament de la Informació es
propugna de forma prioritaria, l'organització del coneixement en
memòries separades, en la teoria dels esquemes, es considera que el
coneixement emmagatzemat en la memòria a llarg termini, està
organitzat en un únic conjunt d'esquemes o representacions mentals,
cada un dels quals, representa tot el coneixement genèric que l'ésser
humà ha anat adquirint a través de la pròpia experiència passada, en
relació amb : vivències, situacions, accions, conceptes, etc. (Badia,
1999: 40-41)

Per a definir el concepte d'esquema partiré de la definició de
Mauri (1993:78) :

"Els esquemes són una representació que hom té en un
moment donat d'una determinada parcel·la de la
realitat.

La Representació, és el procés mitjançant el qual els diferents
coneixements personals es fan accessibles al pensament
transformant-los en material per mitjà del qual pensem".

Un dels pares de la Reforma, Coll (1991: 169), defineix referint-
se al concepte d'esquemes de coneixement emprat per Anderson
(1977), Merrill (1981), Hewson i Posner (1984), i Norman, (1985) , de
la següent forma :

"Els esquemes de coneixement són un conjunt organitzat de
coneixements (..) poden incloure coneixements, així com
també les regles per utilitzar-los, poden estar composais
de referències a altres esquemes (..) , poden ser
específics (..) o generals" etc.

"Els esquemes són estructures de dades, que serveixen per
representar conceptes genèrics emmagatzemats en la
memòria aplicables a objectes, situacions, successos,
seqüències de successos, accions i seqüències
d'accions".

Són precisament aquests coneixements previs els que ens ajuden
a entendre i interpretar la realitat. Per tant aquesta manera de
procedir, indica que no realitzem una còpia passiva de la realitat,
sinó que la reconstruïm. Definicions semblants a les exposades fins
al moment les trobem en Sierra i Carretero (1999: 144).
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Ara bé el mateix Carretero (1998: 88) qüestiona : Si l'adquisició
de nou coneixement depèn de les idees i esquemes previs, llavors,
com és que aprenem coses noves ?

Justament autors com Rumelhart; Brewer i Nakamura en Sierra
i Carretero (1999: 144), destaquen els següents trets bàsics dels
esquemes :

1.- Estan integrats per variables ("Slots"), que poden tenir valors
fixes (atributs que es mantenen constants) i/o opcionals (atributs que
poden canviar). A més a més a aquestes variables, s'hi pot afegir
informació complementària ("default value"), procés que té lloc quan
la informació rebuda és incompleta o ambigua.

2.- Són modulars, el que vol dir que tenim esquemes de cada
domini cognitiu, els quals a la vegada, estan relacionats entre ells.
Dintre de cada mòdul els esquemes estan relacionats uns amb els
altres.

3.- Poden tenir diferent nivell de complexitat i abstracció.
4.- Representen tant el coneixement semàntic com l'episòdic, que

adquirim a través de les nostres experiències.
5.- Condicionen l'adquisició de nous coneixements, com a

conseqüència de centrar la nostra atenció en funció de les
representacions prèvies. A la vegada la interacció amb noves
informacions, activa i/o transforma aquests esquemes de
coneixements inicials, donant lloc a nous esquemes.

Podem considerar per tant que hi ha diferents tipus d'esquemes
com per exemple, d'objectes, d'esdeveniments, de raonament, de
persones, de funcions i altres. (Hernández, 1996: 293)

Per tant aquesta forma d'organització i d'estructuració del
coneixement, suposa una forma d'emmagatzemar la informació a la
memòria, a la vegada que com ja hem indicat anteriorment suposen
una manera de processar la informació.

Anem a destacar algunes de les característiques de les
representacions dels esquemes en la memòria (Sierra i Carretero,
1999: 146-147) :

els continguts que les configuren estan organitzats en
unitats o agrupacions de caràcter holistic, que s'activen a
l'accedir a un dels seus components,els continguts dintre de
cada unitat holística responen a una ordenació de caràcter
temporal, els continguts que formen les unitats holistiques
estan agrupats en subunitats interrelacionades (escenes i
accions), i
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a
l'organització de l'ordre temporal dels continguts s'ajusta
una estructura jerárquica i serial.

Explicitant una mica més aquest concepte d'unitat holística
integrada per subunitats interrelacionades, citaré a alguns autors
com Schänk i Abelson en Badia (1999: 41), que consideren els scripts
(guions) com un tipus d'esquemes organitzats de forma jeràrquica en
temes, que a la vegada estan composais d'escenes i aquests a la
vegada d'accions.

Amb els temes s'identifica un context necessari per l'anticipació
d'objectius, de manera que el subjecte prediu la seva actuació en
funció de la situació.

Una situació determinada representa un tipus particular de
predisposició de l'individu, que el dirigeix cap a algun dels objectius
possibles en aquell context, després d'interpretar els diferents
indicadors que hi apareixen. Per tant el fet d'identificar un tema, vol
dir que s'identifica un context que ajuda a donar sentit a les accions.

D'acord amb Badia (1999: 42), connectats amb els temes hi
trobem els plans d'acció que descriuen el conjunt d'opcions que té la
persona per aconseguir un objectiu. Cadascuna d'aquestes opcions,
estaria integrada per un conjunt d'accions considerades com a
viables envers l'objectiu a aconseguir. Aquest procés requereix d'una
planificació on es determinen els objectius a aconseguir (podent-se
establir a la vegada consecucions parcials envers el l'objectiu final) i
els procediments a emprar.

Citant textualment Badia (1999: 42) :

"El fet que els scripts, com un tipus d'esquema, poseeixi
variables en la seva estructura fa que aquesta
organització del coneixement sigui més flexible i es pugui
adaptar al context d'aplicació, que serà qui determinarà
els valors diferents que poden prendre les variables".

Els esquemes i els processos de memòria.

Tant en els processos de codificació com de recuperació de la
informació, els esquemes hi juguen un paper cabdal.

• La codificació de la informació està integrada per quatre
processos bàsics com són : la selecció, l'abstracció, la interpretació i
la integració. A continuació destacaré alguns aspectes de cadascun
d'ells.
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a) Procés de selecció.

Com a conseqüència d'aquest procés només es representa en la
memòria una part de la informació que rebem, justament aquella que
resulta rellevant o important per l'esquema de coneixement activat.

Tres són les condicions necessàries per a que es produeixi la
selecció d'informació :
• l'existència d'un esquema rellevant en la memòria, la qual

cosa vol dir que ja l'hem adquirit prèviament (aquest concepte
està relacionat amb els coneixements previs d'Ausubel),

• l'activació d'esquemes rellevants. És a dir no n'hi ha prou
amb que aquest esquema estigui a la memòria, sinó que a la
vegada cal activar-lo. Si aquest procés es produeix, com més
consistents siguin les dades rebudes amb el coneixement
previ i amb les expectatives dels subjectes, millor és la
retenció,

• la rellevància de la informació per a l'esquema. Així només es
selecciona aquella informació que es considera important, bé
perquè :

els nous continguts a adquirir no es poden generar a
partir de l'esquema activat, a més a més de la
consistència del propi contingut (criteri de consistència
d'acord a Kozminsky, 1977; Thorndyke, 1977, en Sierra i
Carretero, 1999: 151),
es tracta de continguts atípics, és a dir aquells que no
coincideixen amb els components de l'esquema (criteri de
tipicitat segons Graesser y Nakamura, 1982 en Sierra i
Carretero, 1999: 151).

b) Procés d'abstracció.

És el procés mitjançant el qual s'extreuen els aspectes
significatius i s'eliminen els aspectes superficials. Com amb aquest
procés es perden gran quantitat de detalls, a ells s'atribueix que amb
freqüència recordem de forma incompleta alguns continguts. A la
vegada són responsables de les distorsions que es produeixen en
algunes tasques de recordar.

c) Procés d'interpretació
Són les inferències que fem de la informació a partir d'un

esquema. Dos tipus d'interpretacions :

• Les inferències pragmàtiques, on interpretem els continguts a
partir d'idees prèvies. Per tant, fem inferències a partir del
que pensem que vol dir, no del que potser és en realitat,
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• Les interpretacions efectuades per afavorir la comprensió.
Són inferències realitzades per completar la comprensió de la
informació :

concretant la informació general,
completant els detalls que falten, amb assignacions
complementàries d'informació ("default vàlues"),
simplificant la informació complexa.

d) Procés d'integració

Suposa relacionar i composar els esquemes, en base : als
continguts seleccionats de l'experiència immediata, al coneixement
rellevant activat, a les assignacions de la informació complementària i
al contingut que resulta de qualsevol interpretació que s'efectuï.

• La recuperació, segons Rumelhart, 1984 en Sierra i Carretero
(1999: 155), consisteix en seleccionar i verificar l'esquema conceptual
de la memòria adequat per a comprendre un contingut.
Posteriorment cal reinterpretar les dades emmagatzemades amb la
finalitat de reconstruir la codificació inicial.

En el procés de recuperació és evident que quan més temps
passi entre la presentació i el record, més difícil és recordar els
detalls, obligant a la persona a fer ús d'un coneixement genèric
(esquema) de situacions semblants a la que pretén recordar. Sierra i
Carretero (op. cit.: 155) :

Rumeíhart i Norman en Sierra i Carretero (op. cit.: 156),
consideren tres formes bàsiques d'aprenentatge :

• Aprenentatge per agregació. Es redueix a emmagatzemar més
informació en relació als esquemes ja existents, sense
necessitat de modificar-los, el que vol dir que no
s'adquireixen coneixements realment nous. És la forma més
comú i menys profunda d'aprenentatge.

• Aprenentatge per reestructuració. Es produeix quan
l'adquisició de nou coneixement exigeix la reorganització dels
esquemes que ja existeixen o en creen altres de nous, per
exemple quan es produeix la comprensió sobtada d'una idea,
la qual pot reordenar els coneixements abans desorganitzats.

• Aprenentatge per ajustament. Fa referència a l'elaboració i
refinament dels conceptes a través de l'experiència
continuada. En definitiva, consisteix a fer més eficients els
esquemes existents.
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Però en definitiva, després de tenir en compte tot el que s'ha
anat explicant fins al moment, hem de considerar que els esquemes
que els alumnes poseeixen no només es caracteritzen per la quantitat
de coneixements que contenen, sinó també pel seu nivell
d'organització interna, és a dir, per les relacions que s'estableixen
entre els coneixements que s'integren en un mateix esquema i pel
grau de coherència entre aquests coneixements. Miras (1993: 53).

Quant a les aportacions de la Teoria dels esquemes a l'estudi de
les estratègies, d'acord a Badia (1999: 41, 42, 43), són vàries :

"La identificado que el coneixement estratègic podria
residir en algun tipus d'esquemes (scripts) que en una tasca
pràctica d'aprenentatge, s'activarien per mitjà de determinats
processos cognitius involucrats en l'activitat, els quals
determinarien quins accions prototípiques són més adequades
d'executar en relació a cada context o situació educativa.

La relació existent entre tipus d'estratègies utilitzades en
l'aprenentatge ( amb tots els processos cognitius que comporta)
i el tipus de canvis que es produeixen en els esquemes
provocant un canvi representacional

Estratègies
d'aprenentatg

e
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d'esquemes

propiciat

Tipus d'aprenentatge
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Estudis usant
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eficiència

Taula 4 Estratègies i aprenentatge per Badia (1999: 41)

El fet de no localitzar deforma separada en la memòria els
coneixements declaratius i els procedimentals, com proposa
la teoria de Anderson.

I un últim element a considerar, és que és dificil que tots
els tipus de coneixement de la realitat tinguin una
representació en els esquemes cognitius, com per exemple
totes aquelles interpretacions que formen part dels diferents
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escenaris educatius (objectius a aconseguir, tipus de
tasques, variables temporals i espacials...)".
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Il·lustr. 5 La modificació dels esquemes i el constructivisme.

1.2.2.4.- La teoria de la modularitat de la ment

La Teoria de la Modularitat de la Ment suscita als investigadors
del desenvolupament posicionaments diferenciats. Així trobem
partidaris de l'innatisme i la modularitat de la ment, com Fodor o
Chomsky, i partidaris del constructivisme i la generalitat de dominis,
com Piaget i l'Escola de Ginebra.

Però un tercer posicionament, intermig entre els dos anterios, es
fa evident amb la teoria de la "redescripció representacional" de
Karmiloff-Smith.

Fodor que representa l'opció estrictament innatista, considera
que la ment està composada de mòduls o sistemes d'entrada de
dades genèticament especificats amb un funcionament independent i
dedicats a propòsits específics.
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Piaget per la seva banda, defensa la idea que el desenvolupament
és general per a tots els dominis i que els canvis a que es dóna lloc,
operen sobre tots els aspectes del sistema cognitiu de manera similar.

Finalment en una posició intermitja trobem l'autora Karmiloff-
Smith, la qual defensa l'existència de predisposicions especificades
innatament que es modularitzen a mesura que avança el
desenvolupament. Des del seu posicionament, considera que aquesta
dotació innata està influïda per la interacció amb l'ambient.

En definitiva, aquest posicionament entre l'innatisme i el
constructivisme suposa en paraules de l'autora (1994: 28), que :

*(..) la base inicial amb què parteix el nen ha d'implicar
especificacions menys detallades del que suposen alguns
innatistes i un procés de modularització més progressiu ( en
contraposició als mòduls preestablerts)".

1.2.2.4.1.- La teoria de la redescripció representacional

Un altre enfocament en relació a l'explicació del
desenvolupament cognitiu el constitueix el de Karmiloff-Smith (1994)
amb la Teoria de la redescripció representacional. No és que des
d'una perspectiva constructivista s'hagi contemplat en cap moment el
plantejament que a continuació presentaré, però considerar-lo
enriqueix la manera d'entendre el desenvolupament i l'aprenentatge,
a la vegada que no entra en contradicció. Quant al procés que m'ha
portat a revisar les aportacions d'aquesta autora ha estat les
recomanacions del Dr. Monereo, de la Dra. Vendrell, així com les
lectures dels llibres més recents que versen sobre estratègies.

Segons Karmiloff-Smith, quan el nen comença a aprendre no
parteix de zero, sinó que hi ha una base inicial de predisposicions
innates especificades impregnades de coneixement en relació a
diferents dominis.

En paraules de Karmiloff-Smith (op.cit: 23) un domini és :

"el conjunt de representacions que sosté un àrea específica
de coneixement : el llenguatge, el número, la física, etc".

Segons l'autora a l'igual que Vygostsky, Leontiev, o altres autors,
considera que el medi i el desenvolupament són interdependents, de
manera que afirma que el component innat s'activa amb l'entrada de
dades de l'exterior, a la vegada que aquesta entrada influeix sobre el
desenvolupament, (op.cit.: 28)
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Quant a la forma d'obtenir coneixement és mitjançant la
redescripció representacional, que consisteix en que la informació
emmagatzemada en la ment (tant innata com adquirida), arriba a
convertir-se en coneixement explícit per la ment, primer dintre d'un
domini i, posteriorment, a vegades al llarg de diferents dominis.
Dintre de cada microdomini i dins de cada domini, el procés de
redescripció representacional és el mateix i passa per les mateixes
fases (domini general). (Karmiloff-Smith, 1994: 37)

"(..) La meva idea és que una forma específicament humana
d'obtenir coneixement consisteix en que la ment exploti
internament la informació que ja té emmagatzemada
(tant innata com adquirida) mitjançant el procés de
redescriure les seves representacions o, per a ser més
precisos, tornant a representar iterativament, en formats
de representació diferents, el que es troba representat
per les seves representacions internes".(op. cit.: 34-35).

Karmiloff-Smith (1994: 45) manté que no es produeixen canvis
generalitzats del format representacional en tots els dominis a
l'arribar a una edat determinada, sinó que aquest procés opera en
diferents moments en cada domini específic i està restringit pels
continguts i el nivell d'explicitud de les representacions de cada
microdomini.

El procés de redescripció representacional opera de la mateixa
forma en diferents dominis i microdominis; però la redescripció
representacional es produeix de forma reiterada en diferents
moments del desenvolupament. Per tant el procés és de domini
general, però l'estructura dels canvis sobre els que opera està
restringida de manera específica. En definitiva, la redescripció
representacional està condicionada per la forma i el nivell d'explicitud
de les representacions que poseeix un determinat microdomini en un
moment donat, i no implica un canvi estructural generalitzat com
suggereix Piaget.". (Karmiloff-Smith, op. cit: 205)

A la vegada, per a que es produeixi una redescripció
representacional cal haver assolit una estabilitat en l'aprenentatge
que es realitza. Així es redescriuen només les representacions que
han aconseguit un estat estable57 (la qual cosa succeeix quan s'ha
aconseguit la mestria conductual58), que suposa primer haver rebut
una retroalimentació negativa, per saber les errades comeses per

57 Com la mateixa autora explica : "Sempre he defensat una idea que a molts els
resulta contraintuitiva : que el canvi representacional es genera quan alguna part
de la dinàmica del sistema aconsegueix estabilitat". (Karmiloff-Smith, 1994: 212)
58 Són representacions procedimentals que simplement s'executen en la seva
totalitat. Vindria a ser semblant a "automatitzar el moviment", on només després
de passar per una fase de maestria conductual es poden realitzar variacions.
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rebre després una retroalimentació positiva. (Karmiloff-Smith, op.cit.:
45).

Només després de passar per un període del que s'anomena
mestria conductual es pot generar variacions, canviar l'ordre
seqüencial de les accions, idear altres accions, etc. El resultat final és
la flexibilitat i el control representacional, la qual cosa obre les portes
a la creativitat. (Karmiloff-Smith, op. cit.: 35).

Aquesta autora considera que la major part del
desenvolupament cognitiu és de domini específic sense ser
estrictament modular59, és a dir que l'emmagatzematge i el
processament de la informació no és encapsulât i preestablert. Per
tant es basa en un procés gradual de procedimentalització (és a dir,
durant el procés d'aprenentatge el coneixement es va fent més
automàtic i menys accessible). D'aquesta forma es dóna lloc a un
procés gradual de modularització. Però a la vegada que es produeix
aquest desenvolupament, l'aprenentatge fa que es guanyi amb una
explicitació i accessibilitat cada vegada més gran del coneixement, el
que permet representar explícitament la informació implícita en les
representacions procedimentals en que es recolza l'estructura de la
conducta. (Karmiloff-Smith, 1994: 36).

Corn hem pogut comprovar en aquesta breu introducció a la
Teoria de la redescripció representacional, podem establir uns punts
de convergència amb la teoria constructivista i uns punts de
controvèrsia amb alguns dels posicionaments de Piaget.

I és que per a Piaget els models d'estadis, depenen de l'edat i
impliquen canvis fonamentals que afecten a tot el sistema cognitiu.
És a dir concep la ment humana com una capacitat unitària, el
desenvolupament de la qual es produeix de forma global. Per tant
destacar d'aquest autor que entén el desenvolupament com a
conseqüència d'un procés general, no relacionat amb àrees concretes
del coneixement, que provoca un canvi estructural generalitzat.

En canvi, Karmiloff-Smith (op.cit : 37) com ja hem dit manté que
la redescripció representacional succeeix de forma recurrent dintre de
cada microdomini (en funció de la forma i del nivell d'explicitud de
les seves representacions) i que pot tenir lloc al llarg del
desenvolupament (perquè estarà en funció en cada moment de l'estat
d'aquestes representacions), (op. cit.: 37).

59 Un mòdul és una unitat de processament d'informació que encapsula el
coneixement i les computacions que es fan amb ell. (Karmiloff-Smith, 1994: 23)
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Karmiloff que com hem vist defensa l'existència d'algunes
predisposicions innates de domini específic, reconeix, que com afirma
Piaget, el cervell té inherentment més plasticitat del que la postura
innatista admet. (Karmiloff-Smith, op. cit.: 211)

La principal diferència entre Piaget i Karmiloff-Smith queda
manifestada en la següent cita :

"La principal diferència entre la postura de fraget i la que jo
adopto aquí és la meva insistència en que hi ha algunes
predisposicions innatament especificades i de domini
específic que guien l'epigènesi. Els nadons arriben a la
cursa del desenvolupament amb més avantatge de
sortida del que Piaget creia". (Karmiloff-Smith, op. cit.:
211-212)

Podríem dir també que per més que Karmiloff-Smith (1994: 212),
afirma que el canvi representacional es genera quan alguna part de la
dinàmica del sistema aconsegueix estabilitat, això no vol dir que es
negui la importància de la inestabilitat, el fracàs, el conflicte i al
competició com a generadors d'altres tipus de canvi, com defensa
Piaget.

Finalment destacar que com a punt bàsic de connexió entre
Piaget, les teories constructivistes, les teories del desenvolupament
cognitiu i en concret la teoria de la redescripció representacional,
segueixen inspirant-se en l'epistemologia de Piaget, en tant
considerar el caràcter ric i constructiu de la interacció entre el nen i
l'ambient i els seu intent de comprendre les propietats emergents.

D'alguna manera també trobo convenient destacar el paral·lelisme
existent entre la redescripció representacional, que converteixen la
informació implícita en coneixement explícit i el procés de
metacognició; així com la importància del procés de domini general
per a reestructurar els esquemes de coneixement i en definitiva ser
més plàstic per adaptar-se a l'entorn.
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1.3.- RESUM DELS PRINCIPALS PUNTS QUE ENS PLANTEJA
LA PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA

" Concepte global del significat del constructivisme

CONSTRUCTIVISME

I cnlén

El coneixement

1 com una

elaboració pròpia

I que

dependrà

per unt

deia

Representació
inicial ésadir

deia

nova informació

representar interpretar

realitat
t enfrentant-nos a

de

L'activitat que
desenvolupem

externa interna

situacions
iguals

>. semblants
diferents

canvien

No és una còpia
de la realitat

per Uni cil

informació

l'alumne

ÏTÒ cal que ULetó

els

reconstrueixi

esquemes

modifiquen

Il·lustr. 6 Concepte global de constructivisme

Partint que com a docents sabem i ens interessa que el procés
d'aprendre sigui una construcció pròpia del coneixement, la nostra
funció davant el grup classe ha de ser de guia de tot aquest procés,
facilitant el construir o reconstruir els esquemes de coneixement de
l'alumnat.

És per aquest motiu que hem de tenir en compte els esquemes
inicials dels quals parteix l'alumnat, que ens permetran entendre
com s'enfronta a les diferents situacions de la realitat amb més o
menys èxit, sabent que en cada activitat o pràctica física
desenvolupada, canviarà i/o modificarà aquests esquemes. En
definitiva aquest és el procés bàsic de l'aprenentatge, que queda
impregnat d'un segell propi, en interpretar i construir la realitat des
d'una visió personal, provocada per la pròpia experiència.
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• L'aprenentatge significatiu des del punt de vista del professorat
i des del punt de vista de l'alumnat
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II- lustr. 7 L'aprenentatge significatiu des del punt de vista del
professorat i des del punt de vista de l'alumnat

En aquest mapa es mostra les responsabilitats que el professorat
i l'alumnat tenen en realitzar un procés d'ensenyament-aprenentatge.

Hi ha qui oblida que les responsabilitats d'un procés
d'aprenentatge no només recau en el professorat, sinó en l'actitud
conscient i intencional de l'alumnat per aprendre. Sense aquesta, tot
procés està condemnat al fracàs abans del seu inici.

L'alumne/a és qui en últim terme realitza Tacte volitiu
d'aprendre, amb el que suposa de relacionar els nous continguts amb
els que ja coneix, de transferir coneixements a les situacions
d'aprenentatge que així ho permetin i d'activar les estratègies de
suport (Danserau, 1985 en Pozo, 1996: 303), que es caracteritzen per
millorar les condicions materials i psicològiques en què es produeix
aquest aprenentatge (disposant condicions ambientals més
favorables, estimulant la motivació i l'autoestima, afavorint l'atenció i
la concentració, etc.).

Però tal com diu Vigotsky (1989), aquest procés pot
individualitzar-se potenciant el desenvolupament global del subjecte
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si les interaccions culturals i socials estan ajustades a les necessitats
de la persona. És per aquest motiu que el professorat tindrà cura en
la presentació dels continguts de manera que : estiguin estructurats,
siguin funcionals, potenciïn el procés de transferència en
l'aprenentatge al presentar les diferents situacions didàctiques,
permetin la individualització del procés d'ensenyament-aprenentatge
en funció de cada persona, estiguin contextualitzats afavorint la
comprensió de la situació didàctica presentada i tractin els diferents
tipus de continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) d'una
manera equilibrada.

Entrant a desenvolupar aquests punts, específicament en la
situació de l'aula, es definirà la significativitat psicològica
(Ausubel,1990), com els coneixements i experiències prèvies que
tenen els alumnes en relació als continguts a treballar. Serà a partir
d'aquests que s'ajustaran els objectius i continguts de l'assignatura i
de cada sessió de classe. Treballant d'aquesta manera afavorirem que
els aprenents puguin interpretar la informació en relació als seus
esquemes de coneixement (Rumelhart, 1981; Rumelhart i Norman,
1983 en Sierra i Carretero, 1999: 145-146).

Posteriorment, en funció del nivell i particularitats del grup
classe (edat, quantitat d'alumnes, tipus d'interacció que s'estableix,
etc), es presentaran els continguts a desenvolupar tenint en compte
l'estructura interna de la pròpia activitat ísignificativitat lògica ,
Ausubel, 1990). És a dir, tot i que les característiques del grup poden
alterar la presentació de la significativitat lògica des de l'estructura
interna del contingut, podem dir que es respectarà d'acord a la Teoria
de l'elaboració de Merrill, Kelety i Wilson (1981), anar del més general
al més específic i del més simple al més complex. En definitiva, és
evident que la significativitat lògica de la pràctica és sempre la
mateixa independentment del tipus de practicants, però a la vegada
com a docents s'ha de tenir present que la presentació i evolució de la
mateixa estarà condicionada pels coneixements previs dels alumnes.

Destacar que a l'ajustar l'activitat als coneixements previs de
l'alumnat, s'està fent incidència a la vegada en un altre concepte clau
per a l'aprenentatge, la motivació o actitud de l'alumnat per aprendre
(Ausubel, 1990).

En aquest sentit hem de parlar de motivació en relació :

a l'alumnat, de qui depèn l'actitud per realitzar l'esforç
d'aprendre en reestructurar i/o elaborar els seus
esquemes de coneixement,
al professorat, que intentarà presentar les diferents
situacions motrius de la forma més atractiva possible per
a l'alumnat.
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És lògic pensar que com el nivell de coneixements previs, els
interessos i motivacions de l'alumnat són diferents, caldrà actuar de
forma diferent davant aquesta heterogeneïtat. D'aquí la importància
de l'ús de les estratègies, que permetran ajustar-se més al nivell de
cada alumne/a, de manera que, partint del seu nivell de
desenvolupament efectiu, es pugui incidir en el/la discent per a que
aconsegueixi el màxim desenvolupament potencial. Com més ens
atansem a aquest nivell d'interacció, bé sigui mitjançant treball en
petits grups, bé sigui d'una forma més individualitzada, més a prop
ens trobarem de la seva Zona de desenvolupament proper (Vygotsky,
1989).

Que es tracta d'una utopia ? Potser seria preferible
conceptualitzar-ho com l'ideal o meta, que ens guia per a fer-ho el
més real possible. Són varies les estratègies que poden utilitzar-se per
atansar-se a aquest objectiu professional, però segur que com més es
treballi en aquesta línia, més nombre de propostes es podran
generar.

Quant a la cerca de la funcionalitat dels aprenentatges, és a dir a
la seva utilitat, és bàsica en tant que dóna sentit i raó de ser a les
accions motrius. En definitiva és una forma més d'incidir sobre
aspectes de motivació de l'alumnat. A la vegada com més funcionals
siguin aquests aprenentatges, hi haurà més probabilitat d'utilitzar-
los en contextos motrius que tinguin una lògica interna de la mateixa
natura, motiu pel qual es facilitarà una transferència dels continguts
que ja es coneixen a altres situacions.

Quant als aspectes que poden ajudar a donar un significat més
complet de les diferents situacions dTS-A, pot contribuir-hi el
tractament equilibrat dels diferents tipus de continguts (conceptuals,
procedimentals i actitudinals), el plantejament de l'assignatura des
d'un model globalitzador i /o en interrelació amb altres assignatures
finterdisciplinaríetat i transversalitat).

En definitiva el que es pretén és afavorir Fautonomia de
l'alumnat, aquell joc de paraules d'aprendre a aprendre, tant de
moda avui dia. Justament per aquest motiu es cercarà que
l'alumne/a entre altres aspectes :

identifiqui els trets pertinents de l'activitat dels
malabarismes, i per tant de cada situació d'E-A
presentada,
identifiqui i rectifiqui, quan sigui necessari, les errades
comeses,
disminueixi i/o augmenti el nivell de dificultat de l'acció
motriu a realitzar.
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identifiqui que les estratègies utilitzades en aquest
contingut poden ser transferibles a altres situacions
d'aprenentatge així com de la seva vida quotidiana.

Per tant no són els malabars en sí el més important del procés
dT£-A, sinó el propi aprenentatge en identificar la lògica interna de
l'activitat, per la qual cosa haurà de desenvolupar la seva capacitat
d'atenció i d'observació, en la reflexió sobre les pròpies estratègies
d'aprenentatge i sobre les utilitzades pel/per la docent en el moment
d'ensenyar60.

Adonem-nos que en definitiva s'està fent esment a algunes de les
indicacions apuntades per la teoria del processament de la informació
(quant a detectar i regularitzar errades, amb la implicació
metacognitiva que requereix el procés). És per aquest motiu que en
l'apartat de constructivisme i malabarismes es fa especial incidència
en identificar i variar els criteris que fan referència als diferents
mecanismes de percepció, decisió i execució. Aquests elements
ajuden a comprendre la lògica interna de l'activitat, a la vegada que
permeten augmentar, disminuir o senzillament variar les situacions
didàctiques a presentar.

Per tant, com més s'avanci en aquesta autonomia de l'alumnat,
més ens acostem també a la seva Zona de desenvolupament proper,
ja que cada cop l'alumne/a està més capacitat per progressar per ell
mateix en l'aprenentatge, bé observant accions en les altres persones,
bé reflexionant sobre la seva pròpia pràctica i/o ideant accions
motrius a partir de la seva experiència. D'aquesta manera s'afavoreix
que l'alumnat pugui satisfer els seus propis interessos.

Destacar també en relació a aquest apartat, que al llarg de la tesi
es tindrà en compte les aportacions socioculturals de Vygotsky quant
al treball tutoritzat per companys/es i el treball de grup.

• Finalment només esquematitzar algunes de les teories a les
que al llarg de la tesi es fa constant al·lusió.

No oblidem que aquest procés d'E-A el segueixen persones que seran futurs
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Il·lustr. 8 Algunes de les teories que configuren el marc conceptual de
l'actual Reforma Educativa.
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"Nosaltres no només reconeixem els objectes físics, també
reconeixemen el seu significat. No només veiem taques negres en un
llibre, també percebem el significat d'aquest escrit; no només sentim
els sons de la veu humana, també captem el que volen dir; no només

veiem moviments facials i gestos, també percebem intencions,
actituds i desitjós. La comprensió dels significats és una manera

natural d'entendre als éssers humans".
Dilthey en Martínez, M. (1989).

IV/TERMINOLOGIA
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1.- ANÀLISI TERMINOLÓGICA D'ALGUNS MOTS EMPRATS EN
EDUCACIÓ FÍSICA.

Degut a la utilització tan ambigua dels diferents termes d'ús
habitual en la realitat docent de l'Educació Física (E.F.), com :
habilitat, destresa, tècnica, mètode, estil, estratègia, metodologia,
recursos i tasca; resulta imprescindible realitzar una anàlisi i reflexió
que ens permeti unificar criteris i determinar un significat comú de
cadascun dels conceptes.

Malgrat altres intents realitzats per altres autors de posar ordre a
partir d'una revisió crítica dels conceptes, dirigeixo l'atenció cap a la
realitat docent que m'envolta qüotidinament, atès que respon a una
realitat del quefer docent, en el moment d'acordar significats amb
l'alumnat. A la vegada, arribats en aquest punt del treball
d'investigació, és menester comunicar el desenvolupament i els
resultats de la tesi.

Aquesta revisió en cap moment pretén ser exhaustiva, en tant que
són molts els autors que utilitzen els termes amb diferents
intencionalitats. Emfasitzo un cop més que la pretensió és abarcar-ne
només alguns, els més propers a la realitat docent de l'E.F. i fer-ne
una proposta.

1.1.- LA IDEOLOGIA DE LA PROFESSORA EN RELACIÓ A LES
ESTRATÈGIES, L'APRENENTATGE MOTOR I EL
CONSTRUCTIVISME

Abans de començar a conceptualitzar cadascun dels termes,
considero interessant definir el concepte d'aprenentatge motor,
perquè aquest en definitiva és un dels aspectes que ens permet
contextualitzar i per tant entendre millor el paper que juga cada
expressió en el procés d'ensenyament-aprenentatge (E-A).

De fet escollir un o altre autor/a per a definir el concepte, no és
superflu, ja que darrera cada definició s'hi amaga una manera de
concebre i entendre el procés d'ensenyament-aprenentatge.

És per aquest motiu que destaco dues definicions, una referida a
l'aprenentatge en general de Gaskins i Elliot i l'altra contextualitzada
en l'aprenentatge motor de Riera.

Així Gaskins i Elliot (1999: 74, 82) defineixen l'aprenentatge com

"un procés socialment mediat, basat en el coneixement, que
exigeix un compromís actiu per part de l'estudiant i que té
com a resultat un canvi en la comprensió. Aprendre, en

¿K tant un procés com un producte. Com a

143



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

resultat de les experiències d'aprenentatge, els
estudiants principiants es tomen individus competents".

a(..)En resum, aprendre és un procés socialment mediat de
canvi que implica la construcció activa de sentit, utilitzant
coneixements de continguts vells i nous, així com
coneixements al voltant de com aprendre. L'aprenentatge
exigeix motivació per aprendre i està influït pel concepte
que d'ell mateix té la persona que aprèn . Implica un
pensament orientat cap a metes, organitzat, constructiu i
estratègic. Com l'aprenentatge és actiu, exigeix esforç".

Riera (1989: 21-33) entén el concepte d'aprenentatge motor, com
el procés d'adquisició de noves i estables relacions amb l'entorn.

Explicat en altres paraules, suposa coordinar les accions
motrius per adaptar-se i relacionar-se amb unes característiques
específiques de les diferents situacions motrius amb les que ha
d'interactuar el subjecte.

Per tant cal destacar que no s'aprenen moviments sinó relacions
que inclouen moviments. És a dir, allò important no són els
moviments, sinó les accions motrius que coordinen els moviments,
adaptant-se a una situació concreta.

I en aquest sentit destacar que tant Bonnet (1983) com
Famose(1992), consideren que les accions sempre es realitzen en
relació a un objectiu :

"...els nostres moviments no existeixen per ells mateixos, però
en vista de certes accions tenen raó de ser i són el seu
origen" (Bonnet, 1983)

"És l'objectiu qui regula cada seqüència de moviment i li
dóna la seva direcció" (Famose, 1992)

En definitiva tots els autors/es presentats/des coincideixen en
remarcar la importància de l'objectiu final cap al qual adrecem les
nostres accions.

Aquest concepte té una relació directa amb la definició de
procediment i a diferent nivell d'estratègia, ja que les accions sempre
es fan envers la consecució d'una meta. Per tant quan aprenem,
emprem procediments envers una meta.

Però a més a més cal destacar una correspondència més entre el
concepte d'aprenentatge motor i d'estratègia, del qual ens ocuparem
més endavant, i és que els dos conceptes suposen una relativització
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del concepte "automatisme"61, el que suposa una adaptació constant
a les diferents circumstàncies. Cal però entendre el lloc que ocupa
cada terme. Un pertany a la categoria de concepte, l'altre a la de
procediment. Així quan aprenem (terme inclusor) és quan utilitzem
més o menys estratègies.

Per tant i d'acord a Famose (1992) :

"ser hàbil62 no consisteix en buscar en la memòria un
moviment particular o el seu programa motor, sinó que
es tracta de construir-lo cada vegada. (..) Per tant el que
s'emmagatzema d'una habilitat ben apresa, no és una
configuració fixa de moviments, sinó una sèrie de
relacions per dirigir l'habilitat. (..) En definitiva hi ha
una infinita varietat de configuracions de moviment per
assolir un mateix objectiu".

Per tant el mateix autor diferencia habilitat d'automatisme :

"Només els components de l'habilitat són automatitzats a
diferents graus, constituint una activitat global, que
utilitza formes de control cognitiu diferents de les que
intervenen en el moment de la fase controlada
d'automatització".

En paraules de Pozo (1996: 301) :

"Quan hem d'enfrentar-nos a tasques noves ens recolzem en
aquelles rutines que dominem amb certa seguretat, ja
que a l'estar automatitzades, alliberem recursos per a la
gestió global de la tasca".

Per tant l'important és adonar-se que en cada moment en funció
de l'objectiu (que determinarà unes condicions de la tasca),
establirem un tipus o altre de relació amb l'entorn, que dependrà del
nostre bagatge d'experiències anteriors, i de la capacitat per
planificar, seleccionar i regular les nostres accions per assolir l'èxit en
la tasca proposada.

61 O del concepte "estereotip motor" de Parlebas (1999: 209-210), el qual considera
que només poden observar-se realitzacions estereotipades quan el medi extern no
té incertesa. Però el que és més important de Parlebas en relació al concepte
estereotip, és el paràgraf on subratlla que el foment dels estereotips dependrà de
les intencionalitats subjacents o objectius a assolir : " En darrera instància, la
importància concedida als comportaments estereotipats dependrà de les normes i
finalitats educatives adoptades (tipus de destresa motriu perseguida, orientació cap
a la competició o cap a les pràctiques ludodeportives d'oci...".
62 O en termes de Riera podríem dir "establir relacions, aprendre".
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Per tant si l'aprenentatge no és la capacitat d'aplicar continguts
emmagatzemats en la memòria de forma mecànica , voldrà dir que
l'ús de les estratègies seran recomanables tant pels aprenents com
pels/per les docents si es vol potenciar un aprenentatge significatiu.

De fet els/les docents en aquest procés, actuarien com a
mitjancers socials per a facilitar l'autoregulació del procés
d'aprenentatge de l'alumnat. Així ens ho expliquen Pozo i Monereo
(1999: 19) en :

"La consideració de les estratègies com a sistemes
conscients de decisió mediats per instruments
simbòlics ens atansa indefectiblement a l'acceptació
del seu origen social i a l'aproximació als postulats de
Vygotsky i l'escola soviètica (..).

El mediador, a través de la cessió gradual de les seves
estratègies, és a dir, de les decisions que li permeten
autorregular el seu procés de resolució o
d'aprenentatge, afavoreix que l'aprenent s'apropiï
d'aquestes decisions relacionades amb determinades
condicions contextuáis, o el que és el mateix, facilita
l'aprenentatge d'aquestes estratègies".

Aquesta concepció de l'aprenentatge, condiciona forçosament la
manera d'abordar el procés d'E-A, ja que potenciarà un aprenentatge
de les accions motrius contextualitzat, en el sentit de no perdre de
vista la funcionalitat i l'aplicació condicional de l'acció.

En altres paraules, la transferència d'aquests conceptes en
l'àmbit de l'educació de l'activitat física, es reflectiran per exemple en
potenciar un plantejament dels continguts de l'aprenentatge de
l'activitat on es doni prioritat al sentit del joc, sobre l'execució
merament tècnica. Evidentment després caldria tenir en consideració
la naturalesa de la pròpia activitat, que pot condicionar part de les
estratègies a emprar, com per exemple succeeix en l'activitat de
l'escalada per motius de seguretat.

També es traduiria en un plantejament com el de Brady en
Gaskins i Elliot (1999: 54) :

"Brady (1989: 10) suggereix que la instrucció hauria
d'apuntar a crear i clarificar idees o relacions entre
idees dintre d'un marc conceptual (de sentit) utilitzant
els processos intel·lectuals de construcció, organització i
elaboració".

146



Terminologia

I més endavant Gaskins i Elliot (op. cit.: 55) :

"La nostra creença és que el fet que els docents siguin molt
selectius en relació als conceptes que els presenten
resulta una experiència d'aprenentatge més profitosa
pels alumnes. Aquests conceptes haurien de ser del tipus
dels que tenen potencial per a desenvolupar riques
connexions i relacions entre diferents àrees del
coneixement".

El que s'ha de destacar en definitiva és que segons el concepte
que tinguem, d'aprenentatge, tendirem a un objectiu o un altre i
potenciarem l'ús d'un determinat tipus d'estratègies.

En el següent paràgraf de Gaskins i Elliot, podríem inferir
relacions d'aprenentatge d'estratègies des d'un plantejament
constructivista, perquè es veu clarament com es tendeix a
l'autonomia de l'alumnat, partint dels seus coneixements previs, per
induir a la anàlisi i ideació de les estratègies, que més s'adaptin a la
manera de ser de cadascú i a les situacions que sels planteja.

"E/s nostres alumnes no superen estratègies ni passen a
altres completament noves, simplement aprenen noves
facetes d'estratègies bàsiques, aprenen a posar en
pràctica estratègies bàsiques en un nivell més avançat,
amb la finalitat d'enfrontar les demandes de tasques i
situacions més complexes i es tomen més adeptes
aorquestrar una varietat d'estratègies a la vegada en el
compliment d'una tasca". (Gaskins i Elliot, 1999: 108)

Per una altra banda no podem oblidar les tendències de la
societat actual. Tal i com indiquen Pozo i Monereo (1999: 15) :

"D'una manera resumida podríem caracteritzar aquesta nova
cultura de l'aprenentatge per tres trets essencials : estem
davant la societat de la informació, del coneixement
múltiple i de l'aprenentatge continu".

"(..) El que necessiten cada vegada més els alumnes del
sistema educatiu no és tant més informació, que poden
sens dubte necessitar-la, com capacitat per organitzar-la
i interpretar-la, per donar-li sentit. I sobretot el que
necessitaran com a futurs ciutadans són capacitats per
buscar, seleccionar i interpretar la informació".
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Aquest concepte d'aprenentatge afavoreix l'adopció d'un
plantejament constructivista, en tant que es considera que és el
subjecte qui construeix la seva representació del món permetent-li
d'aquesta forma un tipus d'interacció i per tant d'adaptació. L'acció
del professorat és la de guia per facilitar i accelerar l'establiment de
relacions entre el món interior del subjecte i l'exterior, on les
estratègies hi poden jugar un paper clau.

Quant al procés per part del subjecte és de reconstrucció o
construcció constant d'esquemes de coneixement.

La correspondència amb l'aprenentatge motor i d'acord a Bonnet
(1983) la podríem trobar en el següent text :

".. no es pot concebre un aprenentatge per ell mateix i en ell
mateix, aquest s'integra obligatòriament en un repertori
d'accions adquirides anteriorment.

Per tant un nou acte motor modifica el conjunt del que ja
existeix, i aquest es modela ell mateix en funció del
contingut anteriorment establert.

El procés és d'integració, és a dir, cada etapa és la resultat
de la que li precedeix".

Quant al rol del professorat com a guia del procés d'E-A envers
l'aprendre a aprendre, Riera (1989: 33) comenta que "el subjecte
haurà de ser capaç d'enfrontar-se a situacions noves, trobant la
combinació de moviments63 adequats".

63 D'acord a Parlabas (1981 ) prefereixo parlar d'accions motrius, doncs el
moviment fa referència a una noció més mecànica d'un canvi de posició a l'espai
(per ex. una fulla d'arbre), mentre que acció motriu ens porta a considerar a la
persona que de forma intencionada, conscient, executa la resposta amb
intel·ligència.
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Montse Comes. 2001
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Il·lustr. 9 Resum de la ideologia de l'autora en relació a les estratègies,
l'aprenentatge motor i el constructivisme

Justament la presentació terminológica que segueix a continuació
respon a una tria d'aquelles definicions que permeten ser coherents
entre el que suposa :

un plantejament constructivista,
- una manera de concebre l'aprenentatge motor, i
- un ús dels termes en correspondència a aquesta

epistemologia. Per exemple, optar per una definició d'habilitat
com la que explica Famose, permet més acostament a la
perspectiva constructivista.

El que vull dir és que un concepte tancat del terme "habilitat"
entès purament com un automatisme, provocaria un plantejament
del procés dT£-A i de l'ús de les estratègies totalment diferent.

Com explica Saenz (1989: 226) :

"Tota concepció del món i de la vida dotada de determinada
coherència engendra una teoria pedagògica que a la seva
vegada es reflecteix en la pràctica didàctica".
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1.2.- PROCEDIMENTS :

Monereo et al. (1995: 19-21) defineixen procediment com a
"maneres de procedir, d'actuar per aconseguir un fi"- Com es tracta
d'un concepte molt general permet un marc ampli d'interpretació. En
aquest sentit una primera acotació la realitzen, al definir què s'entén
per procediments algorísmics i procediments heurístics. Els primers
es refereixen a aquella "successió d'accions a realitzar, que estan
completament prefixades i que la seva correcta execució porta a una
solució segura del problema o de la tasca". Els segons, els heurístics,
fan referència a aquelles "accions que comporten un cert grau de
variabilitat i que la seva execució no garanteix la consecució d'un
resultat òptim".

Un exemple clar el trobem si comparem esports amb intervenció
individual (per ex. salt de longitud) amb esports de col·laboració-
oposició (per ex. futbol), on ens podem adonar que en els primers,
prevalen els procediments algorísmics sobre els heurístics.

En el cas del primer grup d'esports on l'entorn no varia i l'acció
només depèn d'un mateix (autoregulació segons Singer, 1986), sabem
que l'elecció i aplicació d'unes determinades accions ens donaran
sempre un mateix resultat. Aquests factors en canvi no els podem
preveure en els esports de col·laboració-oposició, de lluita o de
pràctiques físiques a la natura que obliguen a prendre contínuament
decisions davant situacions imprevisibles, canviants.

Com no sabem quina serà la reacció de l'oponent o els canvis que
la natura ens ofereix, no podrem preveure amb certesa que les
accions escollides siguin les més òptimes. L'acció per tant no només
depèn d'un mateix, sinó de la capacitat d'anàlisi i reacció a l'entorn
i/o a l'adversari, en funció de les pròpies experiències motrius.

Aquest tipus d'activitats es caracteritzen doncs per l'ús de
procediments heurístics.

Aquest mateix concepte és el que aplica Parlebas (1999: 39) en
referir-ho a l'àmbit de l'activitat física. Així, defineix algorisme motor
com "un esquema d'organització d'una acció motriu que es tradueix en
una successió ordenada i automatitzada de comportaments motors
programats, en relació a l'acompliment d'una tasca motriu prefixada".
D'on es desprèn que si són comportaments motors "automatizáis", és
que a una situació "x" li corresponen unes accions "y". Destaquem
doncs una coincidència del concepte algorisme motor amb
procediment algorísmic.

Reprendré aquest concepte en aplicar-lo a Facció motriu, atesa la
proximitat amb el concepte d'habilitat.
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Per la seva banda Pozo (1996: 290,299), explicita, que tant la
tècnica com l'estratègia són un procediment. És més, un mateix
procediment pot utilitzar-se com a tècnica o com a estratègia.

* Des d'aquest punt de vista no es tractaria tant de diferenciar
quins procediments són tècniques i quins estratègies (fer
una representació gràfica d'unes dades és una tècnica o
una estratègia ?), com de diferenciar quan un mateix
procediment s'utilitza d'una manera tècnica (és a dir,
rutinària, sense planificació ni control) i quan s'utilitza
d'una manera estratègica (Monereo et al. 1994; Pozo i
Postigo, 1994).

Tècnica i estratègia serien formes progressives més complexes
d'utilitzar un mateix procediment."

Per exemple seria una tècnica quan en un entrenament de
voleibol el/la col-locador/a, assaja la col·locació tipus : globus, curta,
tensa, etc. En canvi seria estratègia, quan el/la col-locador/a tria un
tipus o altre de col·locació en funció de : les condicions en que li
arriba la pilota, de la ubicació i reacció de l'equip adversari, de les
característiques de l'equip propi i contrincant, així com de la
puntuació del marcador, entre d'altres.

Si prenem com a referència el Marc Curricular per a
l'Ensenyament Obligatori, trobem que per a Coll (1989: 74), els
procediments són "un conjunt d'accions ordenades i finalitzades, és a
dir, orientades cap a la consecució d'una meta..

(..) La complexitat dels procediments varia en funció del nombre
d'accions64 o passos implicats en la seva realització, del grau de
llibertat65 en l'ordre de successió de les accions o passos i de la
naturalesa66 de la meta cap a la consecució de la qual s'orienten. (Coll,
1989: 14)

(..) S'ha d'entendre que quan parlem dels procediments en el sentit
que es dóna en els dissenys curriculars, ens estem referint pròpiament
a continguts aue han d'aprendre els alumnes,, i no a quelcom que fa o
preveu el prof essor per a conduir els aprenentatges (Coll, 1992: 98)".

És evident que de cara al Disseny Curricular Base (DCB) es vol
deixar clar al professorat, els continguts que ha d'aprendre l'alumnat
i l'ús que aquest n'ha de fer.

64 Per ex. certes figures de malabars requereixen més accions que d'altres.
65 Per ex. per a un mateix objectiu, puc encadenar figures de moltes maneres.
66 Per ex. conquistar el públic que assisteix a un espectacle és una meta més
abstracta i per tant més difícil de concretar que no guanyar un partit, on la meta
està clarament definida per la consecució de més punts que l'adversari. >
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Pel mateix motiu, Valls (1992: 69-70) clarifica que, els
procediments no són sinònims de tècniques, o mètodes, o recursos
que el professorat utilitza a l'escola, (..) sinó que es refereixen al tipus
de continguts que ha d'aprendre l'alumnat.

Es tracta, en definitiva, que l'alumne aprengui a saber fer. I que
ho aprengui de la manera més significativa i autònoma possible. El
que es pretén és tant de fer conèixer les maneres d'actuar, com
d'usar aquests coneixements; d'aquesta manera cada cop estaran
més capacitats per a trobar aquelles vies que els permetran
enfrontar-se amb garantia a noves situacions d'aprenentatge i de
solució de problemes.

Adonem-nos que tal i com Coll i Valls, defineixen el concepte es
tracta de saber aplicar un coneixement conceptual (o declaratiu),
procedimental ("saber fer coses" o "saber aplicar altres
coneixements") i condicional ("saber quan, com i per què s'ha
d'aplicar un coneixement).

En el cas de l'exemple anterior de la col·locació en voleibol,
diferenciaríem entre el que és identificar els diferents tipus de sacada
(coneixement conceptual), del de realitzar les accions de cada acció
motriu técnico-táctica (coneixement procedimental), del d'analitzar la
situació motriu de joc per aplicar l'acció més idònia en el moment
oportú (coneixement condicional).

Valls acaba afirmant que en el desenvolupament de la nostra
vida, tot respon a l'aplicació de procediments :

"(..) ens podem preguntar si el treball que es fa mentre vas
entenent els conceptes o els principis no és una meta en si
mateix, o si es pot deixar en algun moment d'actuar
envers objectius, mentre se segueix viu; és a dir, si podem
fer alguna cosa que no sigui emprar procediments. Com
que això no passa, en aquest sentit tot seria procedimental
(1992: 72).

(..) En el fons, què són els procediments sinó una resposta
humana adaptativa : per assolir les grans i petites metes
de viure i alimentar-se, de protegir-se i buscar seguretat,
de treballar, estudiar, divertir-se, etc... , posem en pràctica
múltiples vies, infinitat de procediments (1992: 104)".

Per tant, Valls (1992: 75) proposa unificar totes aquelles accions
que s'adrecen a un objectiu, sota la denominació de procediments :
"(..) els noms de procediments d'aprenentatge o procediments d'estudi,
en comptes de dir-los estratègies d'aprenentatge o tècniques d'estudi,
com avui es diu tan correntment...''
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Per tant deixaríem d'utilitzar mots com tècnica, mètode i
estratègia entre d'altres, per parlar únicament de procediments.

Un altres autor, Boix (1995: 39), utilitza el mot procediments en
els següents termes:

"Treballar els procediments implica l'aprenentatge d'accions;
i les activitats dels nostres alumnes a l'escola rural es
basa en la realització d'accions ordenades adreçades a
un fl. Són accions que li permetran organitzar els seus
coneixements i experiències, compartir tasques i prendre
decisions adequades al seu nivell".

Per tant per a Boix el procediment es tracta d'accions en relació a
un objectiu. Destacar en relació al concepte procediment, l'ús del mot
decisió en tant que escollir unes accions o unes altres.

Resumint els diferents aspectes a considerar en relació al
concepte procediment, és que :

- representa el "saber fer" de l'alumnat en el moment de resoldre
un problema,

- són accions motrius per aconseguir una meta,
es pot diferenciar els procediments com a més o menys
complexes en funció de l'objectiu a assolir (número d'accions o
passos implicats, grau de llibertat, i naturalesa de la meta) i la
lògica de la pràctica,

- en funció de la meta s'hauran d'aplicar procediments
algorísmics i/o heurístics,

- comporta una presa de decisió quant a l'ús dels diferents
procediments.

Les diferents aportacions ens permeten concloure amb que els
procediments són accions motrius orientades a l'assoliment d'un
objectiu. La complexitat i naturalesa d'aquest, serà el que
determinarà l'ús d'un procediment algorísmic o heurístic.
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1.2.1.- Esquema globalitzador del concepte procediments

A partir de la presentació del concepte PROCEDIMENTS i tenint
en compte el que afirma Pozo (1996: 290,299) : "Tècnica i estratègia
serien formes progressives més complexes d'utilitzar un mateix
procediment", entenc que tant la tècnica com l'estratègia són
procediments i que per tant cal referir-se a dos nivells : un més
general i l'altre més concret.

El nivell més general fa referència al concepte procediment tal i
com l'hem definit, així com al conjunt : d'habilitats, tècniques,
mètodes, estils i estratègies que s'inclourien en el concepte.

El nivell
procediments
mètodes, estils i estratègies. Per tant si emprem el mot "tècnica",
estem fent referència a un tipus concret de procediment.

més concret faria referència a cadascun dels
anteriorment comentats : habilitats, tècniques,

PROCEDIMENT
ALGORÍSMIC

PROCEDIMENT
HEURÍSMIC

Habilitat
Destresa

Tècnica Mètode
Estratègies
(estils)

Il·lustr. 10 Esquema globalitzador del concepte procediments

154



Terminologia

1.3.- CAPACITAT, HABILITAT I DESTRESA

1.3.1.- Capacitat / HabUitat

Segons Monereo i Castelló (1997: 76), la capacitat ve a ser una
disponibilitat genètica pròpia de cada espècie, malgrat hi pugui haver
diferències individuals; en canvi l'habilitat és l'ús d'un o varis
procediments per a utilitzar i desenvolupar la capacitat. Així "veure"
és una capacitat i "mirar" és una habilitat. D'aquí que les persones
aprenem habilitats com mirar de reüll, mirar per damunt l'espatlla,
espiar, etc. Monereo et al. (1995) defineixen les habilitats individuals,
com les "disposicions de tipus genètic, que es desenvolupen a través
de l'experiència que produeix el contacte amb l'entorn culturalment
organitzat".

Per tant podríem interpretar, que el procediment vindria a ser el
procés o les accions que es realitzen per l'aprenentatge d'una
habilitat. En el cas anterior, l'habilitat de mirar, requeriria de
l'aprenentatge de saber "mirar de reüll, mirar desafiant...", que seria
el procediment.

Per més que aquesta és una conclusió personal extreta de la
lectura de Monereo i Castelló (1997), no comparteixo que "mirar"
sigui una habilitat. De fet em plantejo si "mirar" no és un objectiu
que jo puc assolir de diferents maneres. Aquestes diferents maneres
de "mirar", és el que constituiria les diferents habilitats, que com a
tal conceptualitzaria de procediments.

Dit d'una altra manera, considero que observar és un objectiu.
Aquest presentarà una sèrie de característiques, que faran que per
aconseguir-lo, s'esculli un o altre tipus de procediment : mirar de
reüll, desafiant, etc. Un exemple clar el constitueix per a mi el món de
l'espectacle. A la pel·lícula "Solas" del director Benito Zambrano es
veu clarament com la protagonista, que representa ser una senyora
d'avançada edat, utilitza amb tal riquesa la mirada, combinada amb
els silencis i les actituds, que no li cal cap més gesticulació per donar
a entendre una amplia gamma de sentiments i sensacions. Per a mi,
cadascuna d'aquestes mirades és una habilitat.

L'habilitat no la constitueix "mirar", sinó fer-ho amb una
determinada intencionalitat.

De fet no hauríem de dir que mitjançant un procediment
aconsegueixo una habilitat, sinó que les diferents habilitats són
procediments. En funció de l'habilitat utilitzo un o altre procediment.
Així per a mirar de reüll utilitzaré un procediment diferent que per a
mirar desafiant.
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D'aquí que a partir de l'esquema que proposen Monereo i
Castelló67 (1997: 76), realitzi la proposta que es presenta a la següent
il·lustració.

Disponibilitat
Genètica

I
CAPACITAT i +

Metacognició

ESTRATÈGIES

Aprenentatge
i

PROCEDIMENT

Observar
Respirar
segons

condicions

ï
Decisió

procediments

Activació
Actualització

HABILITAT

(Monereo, Castelló, 1995)

Il·lustr. 11 Capacitat, Procediment, Habilitat d'acord a Monereo i Castelló
(1995)

67 Citant a nereo et al (1995: 80) s'entén per metacognició, la capacitat de conèixer,
analitzar i controlar els propis mecanismes d'aprenentatge, que inclou també el
coneixement i control dels factors personals, entre els que destaca l'autoconcepte,
l'autoestima i l'autoeficàcia".
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CAPACIDAD

I com

vEURE

j que és una

Disponibilitat genética

E llits
fiai ci o oc

PROCEDIMENTS »

//que son
/ lim Öl

Condicions situació

Condicions personals (caràcter,
processos metacogmtius i altres)

Intencionalitat

Envers un
*• Objectiu

1 com
T

ona les
—>" HABILITATS

s'anomenen i
* ESTRATÈGIES

Mirar manifestant
- desconfiança
- orgull
- desprcci
-por

Mirar de reüll
mirar desafiant
mirar sobre t'espatlla
espiar

Planificar
preveure
avaluar

que requereixen

Aprenentatge

Il·lustr. 12 Els procediments en funció dels objectius.

157



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

1.3.2.- Habilitat /Destresa

Continuant ara amb la anàlisi del terme habilitat, ens
introduirem dins l'àrea de l'aprenentatge motor, d'on es propi el
terme habilitat. Els diferents paràgrafs que a continuació s'exposen
pretenen en primera instància, però de manera més evident que en
els anteriors paràgrafs, expressar la confusió que impera, per poc a
poc anar destriant algun dels elements que ens interessa.

Per a Ruiz (1994: 92, 94, 96) no està clara la diferència entre
habilitat, destresa i tasca. I així ho demostra en alguns apartats del
seu llibre:

"No és senzill trobar una definició que complagui a tots els
estudiosos sobre el concepte d'habilitat motriu, tampoc
està clar si aquest concepte és sinònim, o no, de destresa i
de tasca motriu".

En un altre paràgraf comenta :

"Malgrat tot, en el nostre idioma trobem altres possibilitats
d'expressar la capacitat de moure's de forma eficient i
eficaç. El terme, al que fem referència ara, és de destresa
motriu. Sovint s'utilitza de manera indiferent els termes
Habilitat i Destresa motriu".

Per tant afirma que Habilitat és igual que Destresa.

Un altre autor, Riera (1989: 35), considera sinònims els termes :
tasca i destresa. (Tasca és igual que Destresa).

"Al llarg d'aquesta obra utilitzarem com a sinònims els
termes tasca i destresa, malgrat en general la destresa
acostumi a comportar l'execució d'una tasca amb un elevat
nivell d'eficiència".

En aquest cas desestimaré aquesta igualtat, ocupant-nos més
endavant del concepte tasca.

Com considero que tasca és un concepte clarament diferenciat
de destresa, malgrat l'autor no ho contempli de la mateixa manera,
desestimaré la igualtat que aquest proposa quant als conceptes, per
passar a considerar les opinions de d'altres autors.
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Durand (en Ruiz, 1994: 94) conceptualitza l'habilitat motriu com

"Competència adquirida per un subjecte per a realitzar una
tasca concreta. Es tracta de la capacitat per a resoldre un
problema motor específic, per a elaborar i donar una
resposta eficient i econòmica, amb la finalitat d'aconseguir
un objectiu precís. És el resultat d'un aprenentatge, sovint
llarg, que depèn del conjunt de recursos de que disposa
l'individu, és a dir, de les seves capacitats per a
transformar el seu repertori de respostes".

En un apartat posterior defineix, recollint l'opinió de diferents
experts (Leplat, 1987) les característiques que configuren una
habilitat :

- la seva relació directa amb la idea de "competència" (resultat
d'un aprenentatge).

- el seu caràcter finalista, és a dir d'aconseguiment d'un
objectiu,

- el seu caràcter organitzat (certes unitats inferiors són la base,
d'altres superiors),

- el seu caràcter d'eficiència,
- la seva característica de flexibilitat i adaptabilitat.

A continuació Paillard en Ruiz (1994) :

"Per a Paillard (1960) el concepte de destresa (dexterity)
suposa l'ús de certs òrgans motors per a agafar i
transformar els objectes materials. Es caracteritza, en el
seu sentit original, per la qualitat de les accions hàbils
que són executades per les mans (generalment la
dreta)".

A aquest comentari, Ruiz afegeix que ho generalitza a l'ús de
qualsevol part del cos.

D'acord a aquesta cita de Paillard, podríem inferir que habilitat
faria més referència a una capacitat i la destresa a l'eficiència d'un
aprenentatge.

En Díaz (1999: 51-53) en el llibre "La enseñanza y aprendizaje de
las habilidades y destrezas motrices básicas", recull les següents
definicions :
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"Habilitat és la capacitat adquirida per aprenentatge, de
produir uns resultats previstos amb el màxim d'encert
i, freqüentment, amb un mínim de despesa en temps,
energia o ambdues coses". (Knapp, 1963),

"Habilitat motriu és la capacitat adquirida per aprenentatge
per aconseguir resultats ßxats prèviament amb un
màxim d'èxit i, sovint, amb un mínim de temps,
d'energia o d'ambdós" (Guthrie. 1957).

Pràcticament coincideixen ambdues definicions en destacar com
a conceptes claus : Capacitat, Aprenentatge, Èxit i Eficiència.

I seguint amb la revisió de Díaz :
Batalla (1994) "entén per habilitat motriu el grau de

competència d'un subjecte concret davant d'un objectiu
determinat. És a dir, en el moment que s'ha aconseguit
l'objectiu proposat en l'habilitat es considera que
aquesta s'ha aconseguit, malgrat que aquest objectiu
s'hagi aconseguit d'una forma poc depurada i
econòmica".

Tal i com he subratllat cal destacar els conceptes : Competència,
Objectiu I amb o sense eficiència.

Genovard (1990: 10), analitza l'ús d'aquest terme en l'àmbit
militar. En aquest àmbit, la seqüència d'activitats necessàries per a
dur a terme un pla previ d'operacions "x", no seria possible si els
individus que les realitzen no tinguessin un equip adequat d'eines
cognitive s que habitualment es coneixen pel nom de destreses, això
és, "aquelles capacitats que poden concretar-se en un comportament
donat, que s'han anat desenvolupant mitjançant un entrenament i
després en una pràctica aplicada específica. (Genovard, Gotzens i
Montané, 1987). El més interessant de la relació entre estratègia i
tàctica i d'ambdues amb destresa és que les dues primeres impliquen
activitats conscients i orientades a un fi i l'última, en canvi només
implica acció; en altres termes les estratègies i les tàctiques inclouen
motius, plans i decisions que acaben exigint destreses".

On es destaca que : Destresa només implica una acció, i
Estratègia i Tàctica, es constitueixen en activitats conscients.

D'aquest paràgraf, comparteixo que les estratègies exigeixin l'ús
de destreses, en canvi discrepo en que aquestes impliquin només
acció, atès que suposen l'aplicació d'un o varis procediments per
aconseguir un objectiu.
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Gaskins i Elliot (1999: 89) afirmen referint-se a habilitats
cognitives :

"utilitzem "habilitats" per referir-nos als procediments apresos
que es converteixen en automàtics en els estudiants
competents i que, per tant, són aplicats inconscientement.
Les habilitats són rutines cognitives existents utilitzades
per a facilitar l'adquisició i producció de coneixement. Se
les aprèn una i altra vegada mitjançant la repetició, per a
que la velocitat i precisió s'assegurin cada vegada que es
demana la resposta".

En oposició a aquesta automatització pregonada per Gaskins i
Elliot, es troba la visió de Famose (1992) que conceptualitza l'habilitat
com organitzada jeràrquicament, de manera que està composada per
subrutines, que es combinen de manera diferent en haver de
realitzar una acció, per a donar lloc a un Programa motor nou.

Tal i com he presentat en l'esquema globalitzador del concepte
procediments, les habilitats serien uns dels procediments més
propers al concepte d'algorisme. Precisament si remarco aquest
concepte és per reprendre el concepte que Parlebas utilitza
d'algorisme motor.

Aquest autor destaca que quan ens referim a l'acció motriu,
difícilment podrem descomposar l'acció en una successió d'actes
discontinus, ja que el flux pràctic és continu, de manera que cada
microseqüència que composa els diferents encadenaments motors
està influïda a la vegada per l'anterior i la següent. I acaba dient :

"La separació en unitats discontinues ens allibera doncs del
convencionalisme de fer una anàlisi, que certament és
legítim però que no s'ha de seguir innocentment".
(Parlebas 1999: 40-41)

Podem comprovar dons la gran similitud entre la definició que de
procediments algorísmic ens dóna Parlebas i el concepte d'habilitat
tal i com l'entén Famose.

Per tant, aglutinant conceptes, podríem consensuar que :

CAPACITAT = disponibilitat genètica

HABILITAT = DESTRESA = Competència adquirida per a
realitzar una tasca concreta, el que suposarà l'aplicació
d'un o varis procediments que es combinaran de manera
particular per adaptar-se a cada objectiu concret.
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1.4.- TÉCNICA

Revisant les definicions donades per diferents diccionaris, resulta
interessant destacar la que apareix en el diccionari Larousse :

"Pericia o habilitat en la utilització d'aquests procediments i
recursos (referint-se als propis d'una ciència, d'un art,
d'un ofici o d'una activitat intelectual) : És un jugador de
futbol amb tècnica".

Per tant Tècnica és sinònim d'Habilitat.

Monereo et al (1995: 19-21), defineixen el concepte tècnica, com
dins d'una categorització algorísmica en tant que són "una successió
ordenada d'accions que es dirigeixen a una finalitat concreta,
coneguda i que porta cap a uns resultats concrets". Expliciten també
que les tècniques poden ser utilitzades d'una forma més o menys
mecànica.

Per a Pozo (1996: 291) tècniques, destreses, habilitats i hàbits,
venen a ser termes sinònims. Anem a comprovar-ho :

"D'entre els diferents criteris per a classificar els procediments
(en Aparicio, 1995; Monereo et al, 1994; Valls, 1993; però
també en Schmeck, 1988; Weinstein y Mayer, 1985), es
pot establir una distinció, que desenvoluparé més
endavant, entre tècniques (també anomenades destreses,
habilitats, hàbits, etc.), consistents en rutines d'acció
automatitzades (de les que tracta aquest apartat) i les
estratègies (també tàctiques, plans, etc.) que impliquen un
ús intencionat i planificat de procediments per a obtenir
determinades metes".

Més endavant Pozo (1996: 291) afirma :

"Les estratègies es compondrien de tècniques o destreses
(també anomenades microestratègies per Nisbet i
Shucksmith, 1986, o Monereo, 1990)"

És clar amb aquest últim paràgraf interpreto que tècniques és
diferent de destreses. De totes maneres el que és important destacar
és la coincidència de Monereo et al. i Pozo en definir la tècnica com a
procediment algorísmic.
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Alguns exemples de la utilització d'aquest mot dins del món de
l'esport serien:

Per a Badin (1991), en el llibre "Volley-ball. Formation du jouer et
entrainement", les tècniques són els diferents gestos tècnics que
s'utilitzen en l'esport.

Per Aragón i Rodado (1990: 19) en el llibre "Voleibol, del
aprendizaje a la competición", utilitzen el concepte de gest per a
"definir totes aquelles accions individuals, amb o sense pilota, que
permeten el desenvolupament del joc tant en atac com en defensa. El
gest per tant, és una acció individual de joc".

La tècnica segons ells, defineix el gest esportiu, i està en funció
de :

- l'objectiu a aconseguir,
- les lleis mecàniques humanes,
- les experiències del joc, i
- del reglament.

Per tant, segons aquests autors, la tècnica són les
característiques de cada gest esportiu i dins de la tècnica inclou cada
un dels elements tècnics de l'esport (sacada, passada de dits, colpejos
d'atac, bloqueig i passada d'avantbraços).

A més a més diferencien la tècnica de l'estil, en tant que aquest
últim és l'adaptació que cada jugador en fa de la tècnica.

Adonem-nos a continuació com Lucas (1988) en el llibre "Le
Volley. Une méthode complète et moderne pour apprendre ou se
perfectioner", no parla en cap moment què entén per mètode, es
limita a descriure com ha de ser el treball dels diferents elements
tècnics del voleibol. En definitiva es pot interpretar que per a ell
mètode, consisteix en basar-se en la tècnica del gest.

Parlebas (1999: 338) empra el mot model d'execució en lloc de
tècnica.

Des del meu punt de vista és evident que la tècnica esportiva es
basa en un model d'execució68 (que vindria a ser l'execució idònia
d'una acció); però la tècnica fa referència a l'ús sistemàtic i més o
menys estereotipat de l'acció.

Així model d'execució vindria a representar la imatge global de
l'acció, mentre que la tècnica exigiria un aprenentatge, normalment a
base de repeticions, fins acostar-se a aquest model. Un cop après és
quan podríem parlar en termes de Parlebas, d'estereotip motor.

68 De fet al voler ensenyar una tècnica, tradicionalment s'ha utilitzat una
demostració a partir d\in model.
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Riera com autor estudios de l'aprenentatge motor, orienta el mot
tècnica amb consideracions molt diferents :

Riera (1989: 40, 38, 37) introdueix el concepte tècnica, com a
element més propi de les tasques sense oposició, en relació a les que
tenen oposició. De fet aquest autor no dóna cap definició de forma
explicita. La màxima concreció que realitza és la següent :

"Quan ens referim a l'aprenentatge de la tècnica esportiva,
acostumem a considerar les tasques sense oposició,
mentre que parlem de la tàctica esportiva, en aquells
esports i tasques amb oposició..."

"Quan realitzem una tasca coordinem els nostres moviments
en funció de les peculiaritats dels objectes i persones
amb les que ens relacionem, de les propietats del medi,
de les característiques dels instruments utilitzats i de la
funcionalitat que tinguem en aquell moment".

"Existeixen infinitat de formes de caminar, córrer, saltar i
nedar, malgrat algunes d'elles han demostrat la seva
eficàcia, el que les ha convertit en estàndards o models.
Per això no ha de forçar-se a que tots els aprenents
reprodueixin els mateixos moviments; és precís concedir
una certa llibertat per a que cada un d'ells pugui trobar
el conjunt d'accions que més s'adapti a les seves
condicions".

Aquestes cites estan extretes del llibre "Aprendizaje de la técnica y
táctica deportivas" i en concret del capítol dedicat a "les tasques que
integren la tècnica i la tàctica esportives". El que vull dir, és que per
més que l'autor no dóna com a tal una definició de tècnica i tàctica,
es pot contemplar en el text que continua imperant el concepte de
"relació", al que m'he referit en anteriors apartats.

Ara bé, la meva proposta no és diferenciar tècnica en relació als
esports sense oposició i tàctica en relació als esports amb oposició,
sinó parlar d'elements tècnico-tàctics69 sense desvincular l'un de
l'altre, perquè al realitzar una acció tècnica, exemple sacada de
voleibol (del tipus que sigui), cal buscar intencionadament l'espai de
joc on es vol dirigir la pilota, la intensitat de la mateixa, etc. De la
mateixa manera al realitzar una cursa de fons, caldrà modificar la
gambada en funció del moment de la cursa, de la condició física de
l'atleta, de l'actuació dels adversaris, etc.

69 D'acord a Lasierra (1995) "Estratègia i tàctica esportives". Ir seminari de
Praxiologia. INEFC-Lleida.
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La conclusió tal com s'ha indicat anteriorment :

Les tècniques són procediments algorísmics. El seu grau de
concreció està en funció del tipus d'objectiu a resoldre i determinat
pel tipus de contingut70. En conseqüència ens podem trobar amb
tècniques disciplinars i amb tècniques interdisciplinars. Per exemple
revisant els autors referenciats anteriorment en el món de l'esport,
s'estaria treballant una tècnica disciplinar, quan es demana al
jugador que s'ajusti a les característiques que defineixen un gest
esportiu d'una activitat en concret : futbol, handbol, voleibol, etc.

Tècnica interdisciplinar seria adonar-se dels aspectes comuns de
la tècnica de la passada en les activitats anteriors.

Dit d'una altra manera, la tècnica és l'aplicació d'un procediment
algorísmic concret, que s'adapta a l'objectiu a resoldre dins d'un
contingut disciplinar. De manera que podem utilitzar diferents
tècniques disciplinars per à resoldre un mateix objectiu, havent en
molts casos una tècnica més eficient en relació a la resta.

En relació al món de l'Activitat Física, la proposta71 és utilitzar el
mot elements técnico-tàctics. per referir-nos a les accions del
practicant que estan en funció de : les característiques del medi, els
objectes i persones amb els que es relaciona, l'esportista i
l'instrumental, de les característiques dels instruments utilitzats i de
la funcionalitat que el practicant tingui en aquell moment.

70 No és el mateix un contingut com l'acció técnico-táctica de la passada en voleibol
que en futbol.
71 Considerant les aportacions de Lassierra (1995) i Riera (1989).
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1.5.- MÈTODES

Segons Monereo et al (1995) el mètode són procediments més o
menys complexes, que poden incloure tècniques.

PROCEDIMENTS

MÈTODE

TÈCNICA

Tot i que en l'àmbit científic podríem parlar de mètode des de
molts .diferents punts de vista, anirem a centrar la nostra revisió en
els mètodes educatius o mètodes d'ensenyament-aprenentatge.

D'acord a la revisió realitzada en diferents diccionaris, podem
concloure que tots ells coincideixen en que un mètode vindria a ser la
manera ordenada i sistemàtica de procedir per arribar a un fi. És a
dir, es refereixen a una forma de fer o resoldre una situació, de
manera que sempre que s'aplica el mateix procediment s'obté el
mateix resultat (per tant es tractaria d'un procediment algorísmic).
Un significat equivalent atorguen al concepte tècnica quan el
defineixen com un conjunt de procediments d'una ciència , d'un art,
d'un ofici o d'una activitat intelectual. Ex. la tècnica de la pintura a
l'oli, la tècnica literària. Vindria a representar la resolució d'un
problema aplicant un procediment específic de la matèria tractada.

Per altra banda, com ja hem dit anteriorment si haguéssim
d'ubicar la tècnica dintre del continuum entre mètode algorísmic i
heurístic, es trobaria circunscrit a la influència del primer.

Segons Monereo et al. (1995) un altre tret definidor del concepte
mètode, és que forma part "d'un principi orientador raonat i que,
normalment, es fonamenta en una concepció ideològica, filosòfica,
psicològica, pedagògica, etc. (per ex. el mètode Montessori)". Per tant,
si es tracta d'un principi orientador, entenem que el mètode és més
general que la tècnica.

L'àmbit de l'esport també és un reflex d'aquests problemes
terminologies. Només citaré com a exemple alguns dels llibres
revisats. Així Lucas (1988) en el llibre "Le Volley. Une méthode
complète et moderne pour apprendre ou se perfectioner", no explicita
en cap moment què entén per mètode i es limita a descriure com ha
de ser el treball dels diferents elements tècnics del voleibol.
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En definitiva es pot interpretar que per a ell, mètode, consisteix
en basar-se en la tècnica del gest dels diferents elements tècnico-
tàctics que composen una determinada activitat (en aquest cas
voleibol). És a dir, aquí el mètode estaria integrat per la tècnica dels
diferents gestos esportius.

Un altre autor, Moras (1994) utilitza el concepte de mètode per fer
referència a les característiques dels moviments que s'han de
realitzar per a treballar cadascuna de les qualitats físiques en relació
a l'esport del voleibol (és a dir, amb o sense pes corporal, velocitat del
moviment, etc.).

Altres autors, com per exemple Riera (1989: 139-144) utilitzen
mots com pràctica global, encadenament i progressió. Altres venen a
referir-se al mateix concepte a l'utilitzar termes com mètode global o
analític. Així Sánchez Bañuelos (1992: 222) afirma :

"El plantejament d'un model per al seu aprenentatge podem
fer-ho utilitzant una estratègia global o analítica. Si
utilitzem una estratègia global voldrà dir que anem a
sol·licitar de l'alumne que executi el model en qüestió en la
seva totalitat. Pel contrari si utilitzem una estratègia de
tipus analític, vol dir que, hem identificat en el model una
sèrie de parts o components i que anem a procedir a
l'ensenyança per separat".

Lamour, H. (1991:91) expressa :

"En Educació Física i Esportiva exiteixen progresions. Es
francciona la tasca total en seqüències més fàcils, o bé es
proposen exercicis facilitadors, l'objectiu dels quals és
ajudar a aconseguir la realització global".

Sigui com sigui, tots ells en definitiva es refereixen al concepte de
mètode quant a l'ús que en fa el docent, no l'aprenent. Així pot ser
que per ensenyar certes accions motrius, utilitzi72 sistemàticament la
presentació de l'acció en la seva globalitat (pràctica global), o bé que
es descomposi en parts presentant-la seqüencialment, és a dir a la
primera acció presentada se li afegeix una segona, després una
tercera i així successivament fins a la seva realització completa
(encadenament), o bé que presentin tasques que poc a poc s'atansen
a l'acció completa (progressió)73.

72 Riera (1989: 139-144)
73 En aquest sentit Sánchez Bañuelos (1992: 224- 225) emprà una classificació més
extensa, en relació a les diferents formes de presentar i treballar una acció : Global
pura, global amb polarització de l'atenció, Global amb modificació de la situació
real, Anàlisi progressiu, Anàlisi seqüencial, Anàlisi pur.

167



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

De totes maneres el que cal considerar des del concepte mètode,
sigui des de la vessant docent sigui des de la vessant de l'aprenent,
es que pot estar integrat per tècniques.

Així en aquesta investigació, al igual que Monereo et al. (1995),
opto per considerar els conceptes tècnica i mètode, dintre del
continuum emmarcat entre els procediments algorísmics i heurístics.
És per aquest motiu que les tècniques en relació als mètodes, es
trobarien més properes als procediments algorísmics. Una segona
diferenciació, es trobaria en que el mètode pot estar integrat per
diferents tècniques.

1.6.- ESTILS D'ENSENYANÇA

Mosston i Ashworth (1993: 11) quan al començament del seu
llibre parla d'estils d'ensenyança, es refereix a com preparar les
sessions i com actuar en cada moment.

"Els estils d'ensenyança han estat el pa de cada dia que ha
alimentat a molts entrenadors i a la majoria dels
professors i estudiants d'E.F. Van aparèixer nous
conceptes, es va popularitzar una nova terminologia i es
va omplir de contingut un dels buits que més ha
preocupat als ensenyants : com preparar les sessions i
com actuar en cada moment''.

Més endavant Mosston i Ashworth (op. cit.: 15), explica que l'estil
d'ensenyament ha estat un terme que ha significat l'adopció d'un estil
propi. Ell especifica que en el seu llibre, els considera i tracta de
forma independent a la idiosincràsia de cada una de les persones que
els pugui utilitzar. Podríem dir que el que pretén, és pautar uns
criteris d'ensenyança per aconseguir uns resultats determinats en
l'alumnat.

"Termes com mètodes, aproximacions, models i estratègies
s'utilitzaven i segueixen encara utilitzant-se de diferents
formes per diferents autors. Habitualment aquest terme
es refereix a l'estil personal, però en el present llibre, es
considera tot el contrari. És a dir, que l'estil
d'ensenyança fa referència a una estructura
independent de les pròpies idiosincràsies". (Mosston i
Ashworth, 1993: 15)
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Per Saenz (1989: 226), model docent vindria a correspondre's amb
l'aplicació de diferents estratègies, d'una forma personal, amb la qual
cosa vindria a representar el concepte d'estil, entès d'una forma
popular tal i com afirma Mosston. En paraules del propi autor :

"Al llarg de la història de la Didàctica han existit diferents
models docents, els quals han depès de les
característiques culturals i sociològiques del moment. Tota
concepció del món y de la vida dotada de determinada
coherència engendra una teoria pedagògica que a la seva
vegada es reflecteix en la pràctica didàctica. D'aquí que
procedeixi parlar de diferents models docents com a
diferents tipus i formes d'obrar didàcticament".

Per Pieron (1988) els estils de Mosston (1996, 1981) venen a ser
mètodes.

"Els estils d'ensenyança tal com Mosston (1966, 1981) els ha
descrit, contribueix a organitzar i clarificar el que hem
anomenat com a mètodes d'ensenyança".

En la línia de Mosston, Pieron es refereix als estils entenen que
impliquen modalitats de presentació dels diferents continguts, que
donaran lloc a una relació pedagògica que prendrà formes variades i
específiques en funció dels estils.

A l'igual que Pieron als Programes multimedia per a tècnics
esportius de base, organitzats per la Direcció general de l'esport
(1989), trobem que utilitzen el mot mètode per a referir-se als estils.
Constatem-ho en el següent text :

"El mestre ha de seleccionar després els mètodes didàctics; per
a l'educació motora en el cicle de bàsica estan
particularment indicats aquells mètodes que deixen llibertat
d'expressió a cada alumne. Examinem-ne alguns.

- El mètode de la lliure exploració,
- El mètode del descobriment guiat,
- El mètode de la resolució de problemes,
- El mètode mixt (analítico-sintètic),
- El mètode de l'assignació de tasques".

Monereo et al. (1995: 21), interpreto que utilitzen el mot mètode
per a referir-se als estils d'ensenyança quan diu :

"Es parla de mètode de lectura i es considera que aquest
mètode inclou prescripcions seqüenciades, més o menys
precises , que fan referència a actuacions, procediments i
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tècniques que professor i alumnes han de realitzar; el
mateix succeeix quan ens referim a un mètode
d'ensenyança i expliquem amb detall les seves
característiques ".

Interpreto que per aquests autors, un estil està composat d'una
sèrie de tècniques, que per més que amb el seu ús no es pot garantir
un resultat, la seva aplicació es restringeix a respectar les
característiques del mètode.

Així al comentari anterior hi afegeixen a la pag. 22 :

"En molts casos un mètode educatiu no acostuma a agarantir
uns resultats segurs, característica que es considera
definitòria d'un procediment heurístic"

La meva proposta atès que es tracta d'un mètode heurístic, és
utilitzar el terme estratègies quan vulguem referir-nos als estils.

La justificació rau, en que durant un procés d'ensenyament-
aprenentatge i més en concret al llarg d'una sessió de classe, es
combinen i es modifiquen diferents estils d'ensenyament, per
adaptar-nos a l'evolució dels alumnes.

Aquesta visió constructivista del procés d'ensenyament-
aprenentatge, ens condiciona forçosament a la utilització
d'estratègies.

En definitiva cal utilitzar el concepte d'estratègia quan es
combinen diferents estils o es fan adaptacions del mateixos.

Parlaríem en canvi de mètode, quan un estil s'utilitzés d'una
forma molt "standard" i "estereotipada". En aquest cas es tractaria de
mètode i no de tècnica, perquè els estils de Mosston, suposen
l'aplicació de diferents tècniques. Ara bé atès que en comptades
ocasions es podria aplicar un estil amb aquestes característiques,
defenso la utilització del terme estratègia.
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PIlOCEDIMENTS HEURÍSTICS

I¿STRATEGIES

Inclouríem com a estratègies els ESTILS
D'ENSENYANÇA quan s'adapten a
cada realitat.

Il·lustr. 13 Els estils d'ensenyança com a estratègies.
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1.7.- CONDUCTA MOTRIU

Atesa la importància d'aquest concepte i la seva vinculació amb
una visió ecològica i naturalista de la conducta humana
contextualitzada en una situació didàctica, es dedicarà un apartat al
desenvolupament d'aquest concepte.

La importància d'aquest concepte explicitat per Parlebas (1999)
rau en no reduir la conducta motriu a una seqüència de
manifestacions observables, ni a una pura consciència detallada dels
fets. Aquesta respon a la totalitat de la persona que realitza l'acció, a
la síntesi unitària del significat de l'acció motriu. Aquesta doble
perspectiva conjugant el punt de vista de l'observació exterior (el
comportament observable) i el punt de vista de la significació interior
(percepció, imatge mental, anticipació, emoció...) constitueix segons
el mateix Parlebas "una revolució copernicana", que desplaça
l'atenció de la tècnica esportiva cap a la conducta motriu.
La rellevància d'aquest autor es troba en diferenciar moviment de
conducta motriu. Amb aquesta intencionalitat explicita que el terme
"moviment" tant emprat en Educació Física, és inadeguat i és el
testimoni d'una concepció que té en compte el producte i no l'agent
productor. La noció de moviment respon a un cos biomecànic on
l'important és la tècnica com a gest abstracte i despersonalitzat. En
canvi en Educació Física importa tant la persona que produeix el
moviment com el resultat. La noció de moviment reenvia a un
concepte d'enunciat gestual, la conducta motriu a una producció
motriu acomplerta per una persona en unes condicions concretes
d'un context dotat i situat. En el primer cas, es posa l'accent sobre el
producte, mentre que en el segon sobre l'agent productor, sobre la
persona que realitza l'acció motriu la qual es fruit d'una història i per
tant d'una experiència personal.

En relació a la presenta investigació, empraré el concepte
Conducta motriu d'acord a Parlebas, per referir-me a la conducta de
cada subjecte, la qual en l'aplicació pràctica, es té en compte en tant
que en funció de les mateixes, s'aplica una o altra estratègia.

En cap moment es pretén una anàlisi d'aquestes conductes; sinó
dels diferents tipus de manifestacions observables de les estratègies a
que es dóna lloc.
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1.8.- ESTRATÈGIES

1.8.1.- Quant al concepte

1.8.1.1.- Dicotomia entre Estratègia / Tàctica

Seguint amb la dinàmica pautada fins al moment, abordaré el
concepte d'estratègia amb la finalitat d'ubicar-lo conceptualment en
relació als altres termes.

També pretenc evidenciar, algunes de les confusions a que
suscita la lectura de certs paràgrafs en relació a aquest tema.

Referint-se a l'àmbit militar, Genovard (1990: 10) cita l'ús que
se'n feia del concepte estratègia :

"Tornant a la qüestió, "estratègia" va ser inicialment un terme
militar que indicava les activitats necessàries per a dur a terme un
pla previ d'operacions bèliques a gran escala; el domini necessari dels
diferents estadis que aquesta implementació suposava era
anomenada tàctica i la solució dels problemes intermedis que
aquesta activitat conjunta generava, per exemple donar de menjar als
soldats o saber on trobar reforços quan es necessitaven, s'anomenava
"logística" i més modernament "recolzament logístic" (Genovard i
Gotzens, 1990). Potser pugui sorprendre a alguns, però un
coneixement correcte del que s'ha dit, ajuda a entendre que una
estratègia d'aprenentatge és un seqüència de procediments que
condueixen a l'aprenentatge i que els procediments específics dintre
d'aquesta seqüència s'anomenen tàctiques d'aprenentatge (Schmeck,
1988)".

Per tant segons la lectura podríem dir que : ESTRATÈGIES és
sinònim de seqüència de procediments que constitueixen un pla previ
i TÀCTIQUES vindrien a ser els procediments específics.

Dins l'àmbit de l'activitat física el següent autor, Lasierra
considera que estratègia és la preparació prèvia de l'acció tàctica,
mentre que tàctica és la posada en pràctica d'aquesta estratègia.

Lasierra (1995) considera l'estratègia "com a f actor apriorístic de
preparació, planificació i programació, previ a la situació real de joc".
Segons ell, "el límit estratègic, s'ha de considerar en el concepte
d'Estratègia Operativa, donat que com a tal, estudia la preparació de
la competició, font o nucli bàsic de l'aparació de les accions de joc.
Restarien fora de l'anàlisi immediat de les accions de joc l'Estratègia
General o anàlisi del Sistema Esportiu, així com l'Estratègia
Preparatòria, o anàlisi de la Planificació de l'entrenament.

(..) L'Estratègia operativa, prepara, analitza, estudia l'acció teòrica
de joc, considerant la relació dels trets pertinents".
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Amb l'ànim de continuar contextualitzant la tesi en l'àmbit de
l'Educació Física (E.F.), així com de destacar un dels autors més
referenciats, analitzaré a continuació l'aportació a que Parlebas
(1999: 403-404) dóna lloc en relació a la dicotomia entre estratègia i
tàctica :

"És clàssic establir una distinció entre tàctica i estratègia.
Una tàctica seria posar en pràctica accions d'una manera
concreta i l'estratègia l'art d'acordar les tàctiques d'acord
a l'objectiu escollit. D'una banda l'estratègia representaria
la concepció, de l'altra, la tàctica, representaria l'execució.

(..) La dicotomia entre estratègia i tàctica, convida a reinsertar
la decisió en el cor mateix de l'acció motriu. La noció
d'estratègia motriu presenta la particularitat de
solidaritzar íntimament el projecte pràxic i l'execució
corporal. La decisió no es pot dissociar de l'acció,
ambdues fan un cos. La decisió està també en la tècnica
d'execució. L'individu que realitza l'acció, és l'individu que
decideix : la racionalitat de la situació no pot dissociar-se
de les conductes motrius on les característiques
energètiques, afectives i relacionals condicionen la
realització efectiva del projecte".

Per tant, segons Parlebas no podem dissociar estratègia de
tàctica. No podem dir per tant que la primera representa la
planificació i la segona la posada en acció, sinó que es tracta d'una
planificació que en últim terme està condicionada pel moment i les
circumstàncies en que es resolt la situació.

En .un apartat anterior, Parlebas (1999: 398) defineix l'estratègia
motriu, de la següent forma :

"Posada en acció sobre el camp d'un pla d'acció individual o
col·lectiu en vista de resoldre la tasca proposada per una
situació motriu.

(..) per estratègia s'entén la regla de conducta que, tenint en
compte totes les eventualitats de la situació i les seves
conseqüències, és presa pel jugador a l'inici de la resolució
de la situació i U indica així el que ell haurà de fer en
cadascuna de les fases del joc. Aquest pla d'acció
totalment predeterminat, preveu una resposta davant
qualsevol reacció del medi i/o per tot comportament
d'altres persones. Havent realitzat l'esquematització de tot
l'arbre de joc, és a dir "la forma desenvolupada" del que
comporta tots els desenvolupaments previsibles de l'acció,
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el subjecte escull a cada moment la seqüència de l'arbre
que li sembla més aconsellable".

Per tant, l'estratègia no compren només la planificació de l'acció,
sinó també la posada en pràctica de la mateixa. En tant que
s'inclogui la decisió74 de l'acció a realitzar en el mateix moment de
dur-la a terme, el concepte aquí definit equivaldria al que s'utilitza al
llarg de la tesi.

1.8.1.2.- Estratègies d'aprenentatge

Com he dit anteriorment, amb l'ànim de constatar una vegada
més i d'una forma rellevant la confusió que desperta la utilització dels
mateixos termes amb diferent significat, trobem que Saenz (1989:
213) interpreta que, "eïs mètodes d'estudi constitueixen estratègies
ben definides en les que es posen en execució, de forma integrada, les
recomanacions que en altres apartats havia explicitat.

En aquest fragment s'afirma que l'estratègia és un mètode
d'estudi, quan en realitat s'hauria de definir com a tècnica .

Quant a la definició que dóna Beltran (1993: 42-43) en relació a
estratègia d'aprenentatge:

"Les estratègies són conductes o operacions mentals, és a
dir, quelcom que l'estudiant fa en el moment d'aprendre, i
que està relacionat amb alguna meta. Es tracta de
conductes observables (directa o indirectament) durant
l'aprenentatge ".

Destacar de Beltran, que fa referència a estratègies com a
processos interns encara que és observable la seva manifestació
externa.

I més endavant el mateix autor (1993: 47), corrobora que no
sempre són visibles, però que sempre ho són més que els processos
d'aprenentatge :

"Mentre que els processos d'aprenentatge, atesa la seva
naturalesa de constructes invisibles i encoberts, són
difícils d'avaluar i, per suposat, d'entrenar, les estratègies
que activen, desenvolupen i afavoreixen aquests processos
són més visibles, obertes i operacionables i, pel mateix,
susceptibles d'ensenuanca i d'entrenament".

74 Tenint en compte que per a prendre la decisió es comptaria amb la anàlisi del pla
d'acció, i amb la anàlisi dels esdeveniments que es produïssin en la situació de
pràctica.
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Resulta molt clarificadora la diferenciació que Beltran (op. cit.:
50), fa entre tècnica i estratègia d'aprenentatge :

"Les estratègies d'aprenentatge se situen en un altre nivell
diferent al de les tècniques d'estudi. No es tracta d'aportar a
l'estudiant una sèrie de recursos per a sortir airós en algunes
tasques determinades del currículum i assegurar així un èxit
en els temes a estudiar. Les estratègies fan referència , més
aviat, a operacions o activitats mentals que faciliten i
desenvolupen els diferents processos d'aprenentatge escolar.
A través de les estratègies podem processar, organitzar
retenir i recuperar el material informatiu que hem d'aprendre,
a la vegada que planifiquem, regulem i avaluem aquests
mateixos processos en funció de l'objectiu prèviament traçat o
exigit per les demandes de la tasca.

(..) Les estratègies d'aprenentatge afavoreixen, d'aquesta
forma, un aprenentatge significatiu, motivat i independent.
Saber el que s'ha de fer per aprendre, saber-ho fer i controlar-
ho mentre es fa, és el que pretén les estratègies. Es tracta, en
definitiva, d'un veritable aprendre a aprendre".

Gaskins i Elliot (1999: 87), en la mateixa línia de Beltran
defineixen estratègies com :

"les accions i pensaments dels estudiants que es produeixen
durant l'aprenentatge i que influeixen tant en la
motivació com en l'adquisició, retenció i transferència de
coneixements ".

Per més que aquest/es autor/autores fan referència expressa a
estratègies d'aprenentatge, els conceptes subratllats s'han d'emprar
tant quan un aprèn com quan un ensenya. Però a més a més no
podem oblidar què mentre s'ensenya també s'aprèn.

1.8.1.3.- Punts de coincidència entre les estratègies
d'aprenentatge i estratègies docents

En aquest punt es pretén destacar aquells aspectes coincidents
que ha d'utilitzar un aprenent i un docent per aplicar estratègies.

Pozo (1996: 290; 298), en el paràgraf seleccionat a continuació,
deixa clar que per a parlar d'estratègies, cal tenir un coneixement
condicional de les condicions d'ús de les tècniques, és a dir, cal la
comprensió de quan, com i per què utilitzar aquestes tècniques i no
unes altres. Justament en relació a aquest concepte, acostuma a
utilitzar en el seu llibre la frase "ús tàctic de les estratègies", en
funció de les condicions d'aplicació de les mateixes.
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" Des d'aquest punt de vista no es tractaria tant de diferenciar
quins procediments són tècniques i quins estratègies (fer
una representació gràfica d'unes dades és una tècnica o
una estratègia ?), com de diferenciar quan un mateix
procediment s'utilitza d'una manera tècnica (és a dir,
rutinària, sense planificació ni control) i quan s'utilitza
d'una manera estratègica (Monereo et al. 1994; Pozo i
Postigo, 1994).

Tècnica i estratègia serien formes progressives més complexes
d'utilitzar un mateix procediment."

Segons Pozo (1996: 300), el que diferencia la tècnica de
l'estratègia seria que aquesta última requereix :

- de la planificació i control de l'execució. Vol dir que la seva
aplicació no és automàtica sinó controlada. Per tant l'aprenent ha de
comprendre el que està fent i per què ho està fent, el que implica una
reflexió conscient sobre els procediments utilitzats,

- d'un ús selectiu dels propis recursos i capacitats disponibles.
Escollir d'entre tots els recursos disponibles del subjecte, aquells que
són més adients per la realització de la tasca,

- de la utilització de diferents tècniques o destreses.

En aquest sentit Monereo et al (1995), al igual que altres autors
als quals citen, com Pressley i altres (1990); Valls (1993); Zabala i
altres (1993) relacionen les tècniques amb els procediments
algorísmics, i les estratègies, amb els procediments heurístics.

Per a clarificar la diferència entre tècnica i estratègia, encara que
Monereo et al (1995: 23-24) reconeixen que és difícil, posen el
següent exemple :

"Des del nostre punt de vista, aquesta diferenciació pot
facilitar-se si ens centrem en els objectius d'aprenentatge
que es persegueixen. En efecte, quan esperem, com a
professors, que els nostres alumnes coneguin i utilitzin un
procediment per a resoldre una tasca concreta (realitzar el
plànol d'una classe), les activitats que podem plantejar-
los-hi aniran dirigides a assegurar la correcta aplicació
d'aquest procediment, repetint els passos correctes de la
seva utilització. Però si pretenem, a més a més, afavorir
l'anàlisi de les avantatges d'un procediment sobre un altre
enfundo de les característiques de l'activitat concreta que
s'ha de realitzar, o la reflexió sobre quan i per què es útil
aquella tècnica o aquell mètode en qüestió ( i per aquest
motiu ensenyem als alumnes a planificar la seva actuació,
a controlar el procés mentre resolen la tasca i a valorar la
manera en que aquesta tasca es dur a terme), el procés es
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complica i entren en joc les anomenades estratègies
d'aprenentatge".

En aquest paràgraf, cal entendre que els autors utilitzen
procediment per a referir-se indistintament a tècnica, mètode o
estratègia. Així quan parla de "l'aplicació d'un procediment, repetint
els passos correctes de la seva utilització", s'està referint al concepte
tècnica; mentre que quan explica que "es pot afavorir l'anàlisi de les
avantatges d'un procediment sobre un altre en funció de les
característiques de l'activitat concreta que s'ha de realitzar i fent una
reflexió sobre quan i per què és útil (una tècnica o un mètode)", està
fent referència al concepte d'estratègia.

Per tant estableixen una diferència entre un procediment que
s'ha d'aprendre repetint els passos correctes per a la seva utilització, i
l'estratègia, en la que a més a més, s'aprèn quan i per què és útil
utilitzar una tècnica o mètode.

Des del meu punt de vista, resultaria més clarificador parlar
d'acord a una mateixa categoria de conceptes : o bé procediments
algorísmics i heurístics; o bé tècnica, mètode o estratègia.

I és que si no, llegint el següent fragment : "(..) Però si pretenem,
a més a més, afavorir l'anàlisi de les avantatges d'un procediment
sobre un altre en funció de les característiques de l'activitat concreta
que s'ha de realitzar, o la reflexió sobre quan i per què es útil aquella
tècnica o aquell mètode en qüestió ( i per aquest motiu ensenyem als
alumnes a planificar la seva actuació, a controlar el procés mentre
resolen la tasca i a valorar la manera en que aquesta tasca es dur a
terme), el procés es complica i entren en joc les anomenades
estratègies d'aprenentatge", puc interpretar que les estratègies no són
procediments.

Finalment per Monereo et al. (1995) les estratègies, vindrien a
ser la presa de decisions conscients que permeten seleccionar
coneixements apropiats en funció de les condicions de l'entorn. Les
estratègies es fonamenten en el coneixement i regulació conscient
dels propis procediments.

Com a conclusió establir que l'estratègia requereix en funció de
l'objectiu perseguit:

- d'un coneixement conceptual, procedimental i condicional, per
poder portar a terme accions motrius,

- d'una planificació, selecció i control de les capacitats i
procediments utilitzats.
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Procediment algorísmic Procediment heurístic

HABILITAT TÈCNICA MÈTODE ESTRATÈGIA

Il.Lustr. 14 Les estratègies en relació als procediments algorísmic i
heurístics.

1.8.1.4.- Estratègia com a punt de vista integrador de la
docència i l'aprenentatge.

Tradicionalment s'han presentat per separat els conceptes
d'APRENDRE i ENSENYAR. Aquesta manera de procedir , també
queda reflectida en l'anàlisi i l'estudi de les estratègies. Així
s'acostuma a parlar d'estratègies d'aprenentatge (en relació a la
persona que aprèn) i estils d'ensenyament o metodologia, en relació a
les estratègies que empra la persona que ensenya.

En aquesta tesi es pretén justament destacar que a l'aplicar
estratègies, docents i aprenents han d'actuar per igual, és a dir
seleccionant, planificant i aplicant procediments per aconseguir un
objectiu determinat, a la vegada que han de regular i avaluar el seu
ús. En aquest sentit Freiré en Torrents (1989: 9) explicita :

"Sempre he estat molt crític amb les meves pròpies
recerques, procuro constantment d'aprendre mentre
ensenyo. Mai no he fet una dicotomia entre ensenyar i
aprendre. Sempre he insistit en la seriositat de l'acte
d'ensenyar, el qual requereix del professor un cert grau
de competència en la matèria que ensenya i en com
l'ensenya, a més d'una claredat política en contemplar
l'elecció dels beneficiaris de l'educació. Només puc
concebre l'ensenyament com un tot complex : sense
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professors, estudiants, continguts, mètodes, objectius ni
finalitats, no hi hauria ensenyament".

Precisament aquesta relació, és la que es presenta en el següent
mapa conceptual :

Un concepte d'estratègia

Que es pot aplicar per

Aprendre Ensenyar

i no es pot

dissociar

en el

Procés d'Ensenyament - Aprenentatge

amb

Alumnes

F.C.E. INEF

Que seran

DOCENTS
Montse Comes (99-00)

Il·lustr. 15 Docència i Aprenentatge des d'un punt de vista integrador.

Una altra aportació està centrada en l'aplicació del concepte
d'estratègia en l'àmbit docent, com a criteri de revisió de l'actuació de
qui ensenya en relació al comportament dels alumnes.

És per aquesta motiu que la definició no destaca els processos
de presa de decisió que realitza el/la docent, sinó els procediments
que aquest/a utilitza, ja que aquests sí ens permeten diagnosticar i
avaluar l'actuació docent d'acord als objectius que persegueix, a
l'estructura del contingut disciplinar i d'acord a la interacció amb
l'alumnat i el context en general on es desenvolupa el procés d'E-A.
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Aquesta consideració no descarta que les estratègies es puguin
planificar prèviament al moment de la interacció amb els alumnes, i
que per tant puguem considerar que el moment d'inici de l'estratègia,
té una ubicació molt anterior al moment de la seva manifestació
externa. Ara bé en aquesta tesi es centra l'atenció en el mateix
moment en que es desenvolupa el procés d'E-A, perquè és l'element
didàctic que ens permet la seva anàlisi, així com la difusió dels seus
resultats. Centrar-nos en els processos de decisió, seria quelcom que
pertanyeria a una altra disciplina. Per tant atesa la dificultat de
l'anàlisi i la interpretació dels processos mentals, centro l'estudi de la
tesi en la manifestació externa d'aquest procés, el que em permetrà
identificar i millorar la meva actuació docent, així com facilitar la
formació dels/de les meus/meves alumnes com a mestres.

UN CONCEPTE D'ESTRATÈGIA

Que es pot aplicar tant per a

Aprendre Ensenyar

• Seleccionar

Planificar

Aplicar

i que tenen

is punts en comú

Procediments acor a—». Un/s objectiu/s —». Regulant i avaluant

Algorísmics I /o Heurístics l'èxit

Montse Comes (99-00)

Il·lustr. 16 Concepte d'estratègia
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1.8.2.- Trets definidors del concepte d'estratègia

A continuació, a manera d'ampliació, aniré a destacar diferents
trets essencials del concepte d'estratègia. Ara bé, per més que
algunes de les següents cites facin referència a les estratègies
d'aprenentatge i d'altres a les estratègies docents, els conceptes que
destacaré, s'han d'utilitzar tant en el moment d'aprendre com en el
moment d'ensenyar. És per aquest motiu, que l'important és quedar-
se amb els trets comuns d'ambdues situacions i que en definitiva
defineixen el concepte d'estratègia.

Es conclourà l'apartat amb un resum on es destaquen les idees
més importants, juntament amb la definició d'estratègia presentada
en l'apartat anterior.

Aquests són :

1.- Les estratègies sempre van adreçades a un objectiu. D'aquí
que Monereo et al. (1995: 23) defineixen el concepte d'estratègia de la
següent manera :

"Les estratègies són sempre conscients i intencionals,
adreçades a un objectiu relacionat amb l'aprenentatge".

Unes línies més endavant, els mateixos autors afegeixen, citant a
Nisbet y Shucksmith, 1986; Schmeck, 1988; Nisbet, 1991 :
"l'estratègia, es considera com una guia de les accions a seguir, i que,
òbviament, és anterior a l'elecció de qualsevol altre procediment per a
actuar".

2.- La utilització d'estratègies implica identificar el context i
l'estructura de la situació que es presenta.

2.a) A què es fa referència al parlar de context i estructura de la
situació ?

Contextualitzant-ho a l'àmbit de l'E.F., definiré aquest punt a
partir de dos termes que empra Parlebas (1981: 220-222) : Situació
motriu i Lògica interna.

Aquest autor entén per situació motriu, el conjunt de dades
objectives (característiques de l'espai, dels aparells i dels subjectes,
nombre de participants, reglament....,) i subjectives (en relació a les
conductes motrius posades en joc : motivacions i percepcions dels
jugadors, "esperes" i anticipacions motrius ....) que caracteritzen
l'acció motriu d'una o més persones que, en un medi físic donat,
acompleixen una tasca motriu.
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Per tant cal conèixer els diferents tipus de criteris que configuren
aquesta situació motriu d'aprenentatge per aplicar adientment una
estratègia. D'aquí que sigui molt important el concepte de gestió de la
informació en funció de cadascuna de les situacions.

En definitiva aquestes afirmacions es complementen amb el
concepte de lògica interna, que Parlebas defineix com :

"Sistema de trets pertinents d'una situació motriu i de les
conseqüències que comporta la realització de l'acció motriu
corresponent.

(..) Les propietats de la lògica interna són implícites en la
definició mateixa de la situació motriu i estan directament
relacionades al sistema d'obligacions imposades per les
regles del joc esportiu. Elles es troben a l'origen de les
diferents modalitats de conductes motrius, actualitzades en
el desenvolupament de cada joc.

(..) La lògica interna dels jocs esportius es manifesta
fonamentalment en les prescripcions del codi de joc que
indueixen comportaments corporals precisos".

En definitiva quan Parlebas parla de lògica interna, està fent
referència als trets ludomotors pertinents de la situació motriu, és a
dir a les seves característiques essencials.

Ambdós conceptes són equiparables a l'expressió "consideració
del context" que cita Castelló (1995a: 72) :

"Un tercer element d'especial rellevància en aquesta
concepció de les estratègies és la consideració del context,
que implica la necessitat d'avaluar una actuació
determinada en qualitat de més o menys estratègica, en
funció del tipus de contingut que requereix (conceptual,
procedimental o actitudinal), de l'estructura interna
d'aquest contingut, i en funció també de la situació
d'aprenentatge (demandes objectivades o inferides,
familiaritat en la gestió de situacions semblants i format
interactiu)".

Observem que l'autora té en compte :
- El tipus de contingut implicat,
- L'estructura interna d'aquest contingut,
- La situació d'aprenentatge.

183



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

En aquest sentit al llarg de la tesi utilitzaré el terme situació
didàctica75, per referir-me al concepte de situació motriu descrit per
Parlebas, que es correspondria amb el concepte de context definit per
Castelló.

Utilitzaré el terme lògica interna, per referir-me als trets
pertinents de la situació motriu presentada, sempre considerant la
transferència del concepte adaptat a l'anàlisi que fins al moment
presento dels malabars.

Empraré de forma específica, el terme Estructura interna per
referir-me a les característiques que actualment coneixem i ens ajuda
a ordenar la significativitat lògica de l'activitat dels malabars.

Utilitzaré el concepte Conducta motriu d'acord a Parlebas, per
referir-me a la conducta de cada subjecte, la qual en l'aplicació
pràctica, es té en compte en tant que en funció de les mateixes,
s'aplica una o altra estratègia.

En cap moment es pretén una anàlisi d'aquestes conductes; sinó
dels diferents tipus de manifestacions observables de les estratègies a
que es dóna lloc.

En canvi com fins a l'actualitat no hi ha un estudi praxiològic
concloent de l'activitat dels malabars o de les tècniques de circ com a
marc més general, em veig obligada a no poder utilitzar el concepte
de Lògica interna o estructura de l'activitat tal i com l'empra
Parlebas.

Analitzem què diuen al respecte Nisbet i Shucksmith (1987: 45-
47). Per a ells l'estratègia són els processos que serveixen de base a la
realització de tasques intel·lectuals i afegeixen, que un bon
aprenentatge es caracteritza per la capacitat d'examinar les
situacions, les tasques i els problemes i respondre en conseqüència.

"(..) L'analogia pot resultar enganyosa, però aquesta ens
permet entendre per què molts dels programes escolars
que ensenyen habilitats i subhabilitats específicament
diferenciades només obtenen èxits parcials. L'adquisició i
perfeccionament d'aquestes habilitats és part essencial de
l'experiència escolar, però el factor que distingeix un bon
aprenentatge d'un altre de dolent o inadequat és la
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aprenentatge d'un altre de dolent
capacitat d'examinar les situacions, les tasques i els
problemes i respondre en conseqüència, i aquesta

les tasques i els

75 però sempre contextualitzat en un àmbit docent, és a dir durant el
desenvolupament d'un procés dTS-A.
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capacitat poques vegades és ensenyada o incentivada a
l'escola".

2.b) Estratègies generals versus estratègies específiques.

Que més cal tenir en consideració en relació al context que
defineixo com "situació didàctica presentada" ?, doncs que les
estratègies estan forçosament vinculades al tipus de contingut que es
treballa. En aquest sentit destacar Gaskins i Elliot (1999: 62-63) :

"(..) Realment importa si designem una estratègia com a
general o específica d'un domini ?. Per cert, hi ha una
gran similitud entre les estratègies utilitzades en diferents
àrees del currículum i en les situacions del món real, el
que suggereix que són estratègies generals de pensament,
però que funcionen de manera específica per adequar-se a
la situació".

En definitiva en el moment d'ensenyar, el contingut pot
condicionar l'ús d'unes estratègies docents sobre d'altres. Si he
d'ensenyar una activitat com el descens de barrancs, el factor
seguretat que ha de comportar aquesta activitat determinarà el tipus
d'estratègies a emprar.

Martín (1999: 341) destaca a la vegada corn les anomenades
teories de les estructures conceptuals de domini, descarten la
possibilitat d'abordar estratègies sense referir-les a un domini
específic.

"Aquesta perspectiva, que vindria a proposar que poden
ensenyar-se les capacitats necessàries per generar
coneixement directament, sense atorgar importància als
continguts específics, està actualment qüestionada per
les anomenades teories de les estructures conceptuals de
domini (Carey i Spelke, 1994; Karmiloff-Smith, 1992).
Des d'aquesta perspectiva es considera que els
coneixements tenen característiques pròpies depenent del
camp del saber al que es refereixen, i que els
mecanismes cognitius generals que podrien aplicar-se a
diferents dominis no es generalitzen directament sinó que
es reconstrueixen en funció de les peculiaritats de cada
àmbit. Els enfocaments cognitius més recents sobre
dificultats d'aprenentatge han fet especial incidència en
la importància dels dominis curriculars específcis
(Dockrell i McShane, 1992)°.
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3.- Destacar el caràcter conscient i intencional de les estratègies.
D'aquesta manera es posa de manifest, la diferència entre l'aplicació
mecànica i/o estereotipada d'un procediment, amb la selecció i
aplicació del mateix en funció de cadascuna de les situacions que
s'ha d'aplicar.

A partir d'aquestes consideracions prèvies matisa la definició
inicial, quedant conceptualitzada l'estratègia d'aprenentatge de la
següent forma :

"Les estratègies d'aprenentatge com a processos de presa de
decisions (conscients i intencionals) en els quals l'alumne
escull i recupera, de manera coordinada, els coneixements
que necessita per a acomplir una determinada demanda u
objectiu, depenent de les característiques de la situació
educativa en que es produeix l'acció". (Monereo et al,
1994: 27).

Deny en Castelló (1995a: 79), argumenta que les estratègies no
poden convertir-se només en seqüències ordenades i prefixades de
procediments, sinó que han de permetre sempre la presa de
decisions, sobre els procediments més adequats i la seva
seqüenciació. a partir de l'anàlisi de les característiques de la tasca o
del problema d'aprenentatge. Per aquest autor, formen part
d'aquestes característiques, els coneixements previs, el tipus
d'informació a processar i els objectius cognitius que ha d'assolir
l'alumne.

En aquest sentit clarificar que no podem decidir si només som
capaços d'aplicar un procediment concret. Vegem-ho en el següent
paràgraf :

"Per a que un aprenent pugui posar en marxa una estratègia
ha de disposar de recursos76 alternatius, entre els quals
decideix utilitzar, en funció de les exigències de la tasca
que se li presenta, aquells que creu més adient. Sense
una varietat de recursos, no és possible actuar de manera
estratègica".

4.- El coneixement condicional que implica l'aplicació
d'estratègies, saber quan, com i per què, s'han d'utilitzar uns
procediments i no uns altres.

Destacar que Beltran (1993: 33-34) corrobora la següent
afirmació, en els següents fragments :

76 Consideraria més adient parlar de procediments o bé de procediments i recursos.
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"Les estratègies afavoreixen, d'aquesta manera, un
aprenentatge signißcatiu, motivat i independent. Saber cl
que s'ha cíe fer per aprendre, saber-ho fer i controlar-ho
mentre es fa, és el que pretenen les estratègies*.

5.- La importància de la mctacognició entesa com a control i
regulació del propi comportament així com del coneixement dels
processos cognitius. Castelló (1995a) afirma que aquesta participació
de la consciència implica que existeix algun tipus d'interacció entre
els processos conscients i el sistema cognitiu de la persona. És per
aquest motiu que una de les característiques de Ics estratègies és el
control i regulació que el subjecte exerceix sobre els propis processos
i productes cognitius.

En aquest sentit, Castelló (op.cit.: 71) citant a Monereo indica :
Les estratègies d'aprenentatge són "actes intencionals, coordinats i
contextualitzats, consistents a aplicar uns procediments que fan de
pont entre una informació i el sistema cognitiu del subjecte, amb el
propòsit d'assolir un objectiu d'aprenentatge".

(..) el fet que les estratègies siguin conscients i intencionals,
les vincula a processos de decisió en els quals participa la
consciència, la qual cosa indica l'assumpció implícita que
existeix algun tipus d'interacció, malgrat que sigui poc
coneguda i de difícil estudi, entre els processos conscients
i el sistema cognitiu (no conscient, computacional) del
subjecte. Conseqüentment, aquesta assumpció fa de la
possibilitat de regular i controlar els propis processos i
productes cognitius un dels objectius prioritaris a
aconseguir a través de l'actuació estratègica" (Monereo,
Clariana, 1993).

En relació directa al que acabem d'exposar, trobem el terme
metacognició. Per a definir què s'entén pel mateix, citarem a alguns
autors com : Nisbet i Shucksmith (1987: 59) i Monereo et al. (1995:
80)

"La metacognició és el coneixement dels propis processos
mentals. Aquesta consciència és un ingredient essencial
de moltes de les les activitats estratègiques en les que
centrem el nostre interès. No sabem molt bé quines
relacions existeixen entre pensament i acció en aquest
context. Sembla existir una connexió suficientment
demostrada entre la cognició i el coneixement sobre la
cognició, però seria insensat esperar que es donés sempre
una relació senzilla i directa entre ambdós, tenint en
compte que tants trets del context en el que están
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insertáis els problemes o activitats poden distorsionar
aquesta relació". Nisbet i Shucksmith (1987: 59)

"La metacognició, entesa com la capacitat de conèixer,
analitzar i controlar els propis mecanismes
d'aprenentatge, inclouria també el coneixement i control
dels factors personals, entre els que destacaríem
l'autoconcepte, V autoestima i l'autoeficàcia". Monereo et
al. (op. cit.: 80)

Destacaria doncs tres aspectes importants en relació al que
implica la metacognició :

a) ,un coneixement dels propis processos mentals (com memòria,
comprensió, atenció i altres),

b) saber analitzar i controlar aquests processos ( per ex. saber
regular l'atenció),

c) un coneixement i control dels factors personals (autoconcepte,
autoestima i altres).

Gaskins i Elliot (1999: 60) defineixen les estratègies
metacognitives com :

"les que se centren en la consciència i la supervisió de las
tasca, persona i variables ambientals que afecten el
pensament, inclosa la planificació, el control, el
monitoreig i la revisió".

Tal i com diuen Gaskins i Elliot (1999: 57-58) :

"Entenem que la motivació està tan estratement vinculada
amb la metacognició com Marzano, Brandt, Hughes,
Jones, Presseisen, Rankin y Suhor (1988), qui defineixen
la metacognició com la consciència i el control del propi
pensament, inclòs el compromís, les actituds i l'atenció".

El fet que cadascú es conegui a nivell del coneixement, anàlisi i
control dels processos mentals, i de coneixement i control dels
factors personals, comporta adoptar un o altre tipus d'estratègies de
cara a l'aprenentatge. Un exemple el trobem en Gaskins i Elliot
(1999: 61) :

"(..) Per exemple, Gaskins i Baron (1995) els ensenyaven als
alumnes impulsius a prendre's temps per a pensar
abans de contestar una pregunta, entregar una prova,
escriure una resposta, etc. Aquesta estratègia simple
(altres l'anomenen eina heurística) va afectar
favorablement l'èxit dels alumnes en tot el currículum".
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Adonem-nos per tant que l'estil cognitiu77 personal, caracteritzat
per tots aquests aspectes explicats, influeix de manera decisiva en
l'aprenentatge i per tant en la manera en com els docents hauríem
d'ajustar la nostra acció :

"(..) A partir d'això, nosaltres arribem a la conclusió que pot
ser raonable esperar que una persona reflexiva (una
persona que es pren temps per a pensar) demostri ser
reflexiva en una varietat de dominis i
situacions".(Gaskins i Elliot, op. cit.: 63)

Amb l'ànim d'aglutinar conceptes, cito a Sevillano (1995), en
tant que coincideix en afirmar que per a poder parlar d'estratègia,
cal que la tècnica o les habilitats a utilitzar, vagin acompanyades de
metacognició. És necessari, que l'aprenent sàpiga seleccionar i
planificar l'execució de les activitats d'aprenentatge més adequades
en cada cas, avaluant-les un cop s'hagin aplicat, identificant les
causes de l'èxit o fracàs.

Afegir que aquesta regulació i valoració, s'hauria de fer en tot
moment, és a dir, durant la selecció, planificació, aplicació i un cop
acabada l'acció.

Per concloure aquest apartat, destacar la següent afirmació de
Lara en el capítol del llibre de Sevillano et al. (1995: 51), titulat
"Microestrategias y macroestrategias de aprendizaje : estrategias de
organización y regulación de la comprensión", que al meu entendre
resumeix la finalitat del concepte estratègia :

"Les estratègies d'organització requereixen la utilització dels
metaconeixement per part del subjecte, ja que només es
pot aprendre a aprendre si es produeix més reflexió sobre
les formes en aue un aprèn".

77 És la manera com la persona a partir de les seves creences, valors i actituds, es
comporta d'una determinada manera que provoca organitzar i classificar les seves
percepcions de l'entorn d'una forma personal. D'aquí que alguns exemples que
explicita Costa (1987) a Gaskins i Elliot (1999: 85) com a estil cognitiu són :
"l'esforçar-se per la precisió i l'exactitud (el que implica, creiem, capacitat reflexiva,

flexibilitat i persistència), considerar el punt de insta dels altres (que exigeix
flexibilitat), argumentar les conclusions amb proves (sembla exigir capacitat reflexiva
i persistència), córrer riscos (exigeix flexibilitat) i sentir empatia (exigeix la flexibilitat
deposar-se en el lloc de l'altre)".
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6.- La intencionalitat de cada subjecte envers l'objectiu.

Un concepte relacionat amb metacognició i que trobem tant en
Monereo et al (1995), com després en la tesi de Castelló (1995a), és la
utilització de l'expressió "ús estratègic d'un procediment", mitjançant
la qual defineix l'orientació que pot rebre un mateix procediment en
funció de la intencionalitat de cada subjecte. Així el procediment,
anotar dades, es pot fer servir "per replicar o copiar dades, per a
elaborar de forma personal una informació, per a identificar la seva
estructura i utilitzar-la per a organitzar noves dades o amb la finalitat
d'exercir més control conscient sobre el propi pensament". (Monereo et
al., op. cit.: 28)

Revisem a continuació algunes cites clarificadores d'aquest punt
de vista :

"(..) Una de les característiques definitòries de l'ús estratègic
dels procediments d'aprenentatge és la intencionalitat, és
a dir, que quan l'aprenent decideix utilitzar uns
procediments d'aprenentatge per a solucionar una tasca,
no ho fa a l'atzar, si no amb un propòsit i un objectiu
determinats.

Però l'objectiu perseguit no és sempre el mateix.
A vegades, l'interès es pot centrar en adquirir cultura sobre

un tema: en altres, la intenció estarà en aprofundir en el
coneixement d'una matèria; en altres casos, la finalitat pot
ser la de consensuar un punt de vista, o també,
especialment quan l'aprenent és un professor, l'objectiu
pot consistir en ensenyar als seus alumnes el que acaba
d'aprendre.

És per tant, la intenció de l'aprenent la que determinarà el
tipus i utilització d'uns procediments o altres
procediments". (Monereo et al., 1995: 60)

"(..) hem argumentat que per considerar una estratègia com a
tal no n'hi ha prou de posar en funcionament un
procediment concret de gestió de la informació, sinó que el
procés de decisió que porta a escollir aquest procediment i
a fer-ne un ús determinat és el que constitueix
l'estratègia". (Castelló, 1995a)

L'autora en la seva tesi, destaca com a elements constituents de
l'ús estratègic :

* la intencionalitat. Esmentant a Pressley i altres, 1990, es dóna
a entendre que un comportament estratègic és susceptible de
ser conscient sempre, fins i tot quan la seva pràctica està

190



Terminologia

automatitzada, atès que, en últim terme, respon a una
intencionalitat per part del subjecte d'assolir un determinat
objectiu.

* el focus d'interès a què s'adreça :
• informació a aprendre (elaborar-la, organitzar-la,

simplificar-la),
• control dels processos cognitius (entendre bé abans de

memoritzar, saber quan una planificació es prou
acurada..)

• mantenir un estat afectiu òptim per a realitzar una tasca
determinada (controlar l'ansietat, tenir confiança).

7.- Selecció i planificació de procediments.

De tots els autors revisats, és Pozo (1996: 300-302) qui més
destaca el concepte de selecció i planificació dels procediments.
Efectivament, són termes que quedaven inclosos en les anteriors
definicions, però que la seva explicitació ajuda a clarificar idees.

" Podem considerar una estratègia com un ús deliberat i
planificat d'una seqüència composada de procediments
dirigida a aconseguir una meta establerta.

(..) Les estratègies requereixen tenir recursos cognitius
disponibles per a exercir el control més enllà de l'execució
d'aquestes tècniques, requereixen a més a més un cert
grau de reflexió conscient o metaconeixement, necessari
sobre tot per a dues tasques essencials : la selecció i
planificació dels procediments més eficaços en cada cas i
l'avaluació de l'èxit o fracàs obtès després de l'aplicació
de l'estratègia".

"Com pot comprovar-se, completar aquestes fases requereix
no només un domini tècnic de la situació, sinó també
coneixement conceptual, processos de control i reflexió
conscient sobre el que s'està fent, etc. L'adquisició d'una
estratègia implica el domini de diversos components i
processos psicològics".

Com he indicat anteriorment, no es tracta només de realitzar
una valoració al final de l'aplicació estratègica, sinó que aquesta ha
d'aplicar-se sempre i en tot moment. Aquesta acció permet, en cas
necessari, una regulació i correcció durant el seu desenvolupament,
així com una reflexió constant sobre el per què del seu èxit o fracàs.

Per a poder seleccionar i planificar procediments cal :
- tenir coneixement al voltant d'un tema per a poder pensar en

ell.
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"El coneixement al voltant d'un tema és crucial per pensar en
ell. Com el coneixement del contingut (el què) i les
estratègies de pensament (el com) són interdependents i
necessaris per un aprenentatge eficaç, decidim que
ambdós haurien de ser part del currículum dictat per
cada docent".

- disposar, com ja hem comentat anteriorment, de diferents
procediments per poder-los aplicar en una situació
determinada.

* A manera de resum :

Per a concloure enumeraré algunes de les característiques que
Castelló (1995a) utilitza al conceptualitzar estratègia. Vindrien a ser :

- guia de l'acció,
- la seva utilització d'una manera conscient i intencional78,

deixant de banda l'automatisme o les accions mecàniques,
- la subordinació de les tècniques, mètodes i habilitats a les

estratègies,
- la importància del coneixement procedimental, per a saber

com es duen a terme determinades activitats cognitives,
- la necessitat d'un coneixement condicional que indiqui "quan,

com i per què" utilitzar unes estratègies o d'altres,
- el paper decisiu no només del coneixement declaratiu,

procedimental i condicional, sinó també el coneixement de
com està organitzada la informació que disposa el subjecte,
quan i com pot recuperar-la i per què és més útil un operador
o un altre. Com ella mateixa indica es tracta de conceptes
molt propers a "metacognició" o "metaconeixemenf,

- la proximitat del concepte als mètodes heurístics més que als
algorísmics.

De totes maneres la selecció que anteriorment he realitzat de les
aportacions de Castelló al concepte, han estat filtrades tenint en
consideració el seu interès explícit en el control i la regulació de la
pròpia activitat cognitiva.

78 Entenent la consciència : a) en tant que "adonar-se d'alguna cosa"; possibilitat de
ser conscient d'un estímul o encara expressat d'una altra forma, saber que quelcom
està passant. Es podria relacionar amb els conceptes d'atenció selectiva, percepció
conscient o processos controlats de la teoria del processament de la informació: b)
en tant que "autoconsciència". Comporta una dimensió introspectiva. Vindria a ser
la possibilitat de descriure un estímul i sobretot d'especificar com afecta al nostre
comportament i per què. En definitiva es tracta del propi funcionament cognitiu.
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Per tant tal i com ja s'ha indicat amb anterioritat definiria el
concepte :

Estratègia, com la selecció, planificació i execució de
procediments per aconseguir un objectiu determinat, regulant i
avaluant l'èxit o fracàs obtingut, abans, durant i després de realitzar
la tasca o assolir l'objectiu.

Destacar en definitiva, que el concepte d'estratègia consta dels
mateixos punts per a l'aprenent que per al docent. L'únic és que un
ho aplica en el moment d'aprendre i l'altre en el moment d'ensenyar i
d'aprendre a ensenyar.

1.8.3.- Consideracions per a ensenyar

1.8.3.1.- Consideracions generals.

1.- Cal mostrar a l'alumne la importància del coneixement
condicional.

"Les estratègies d'aprenentatge són processos de presa de
decisions que es realitzen conscientment per aconseguir un
objectiu, en els que s'activen tècniques i procediments de
diferent naturalesa (disciplinaris o interdisciplinaris).

Ensenyar una estratègia per tant, suposa ensenyar quan i
per què ha d'utilitzar-se un procediment, un concepte o una
actitud determinada, es à dir, quines són les seves
recomanacions d'ús". Monereo i Castelló (1997: 78)

2.- Els professionals, han de conèixer la lògica interna del
contingut, el que permetrà presentar situacions de més o menys
dificultat als alumnes, adaptant-se a les seves necessitats i al
contingut disciplinar.

Cal també transmetre la utilització d'una estratègia de forma
correcta, relacionant-la i contextualitzant-la amb la lògica interna del
contingut, i més en concret amb l'estructura de cada situació
didàctica presentada.

Enllaçant aquests dos primers punts, tenim la cita de Castelló
(1995a: 71) :

"L'ensenyament dels diferents procediments de gestió de la
informació no pot anar deslligat de l'anàlisi de les
situacions en què s'han d'utilitzar, atès que d'aquesta
manera es possibilita la reflexió sobre "quan", "com" i
"per què" són útils aquests procediments, reflexió que
constitueix l'esmentat coneixement condicional que, des
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del nostre punt de vista, comporta la noció d'ús
estratègic".

Però hi ha un condicionant clar per actuar d'acord a aquesta
lògica interna del contingut :.

"Amb la finalitat de pensar en un domini específic, una
persona necessita coneixements sobre aquest domini. Les
connexions entre saber, pensar i aprendre són profundes
i inseparables (Nickerson, 1988: 35). Un no pot aprendre
o pensar sense coneixements sobre els quals pensar.
Tampoc es pensa sense estar mentalment actiu".
(Gaskins i Elliot, 1999: 85)

3.- Cal induir l'acció metacognitiva en els/les nostres alumnes.
Un exemple d'aquests dos últims punts queda reflectit en els
següents paràgrafs :

Monereo et al (1995: 24-25) afirmen que per a induir estratègies
d'aprenentatge en els aprenents, cal afavorir l'anàlisi de les
avantatges de l'aplicació d'un procediment en relació a un altre en
funció de les característiques de l'activitat concreta que s'ha de
realitzar. També cal reflexionar sobre quan i per què és útil una
tècnica o mètode en qüestió, d'aquí la necessitat d'ensenyar a
planificar la seva actuació, a controlar el procés ( sistema de
regulació) mentre es va resolent la tasca i a valorar com s'ha dut a
terme l'esmentada tasca.

Completa la informació a l'argumentar i justificar la necessitat
d'un coneixement declaratiu i procedimental. que s'ajusta
constantment als canvis i variacions que es fan en el transcurs de
l'activitat, sempre amb la finalitat última d'aconseguir l'objectiu
perseguit de la manera més eficaç possible.

A més a més, tal i com diu Monereo et al. (op. cit.), és necessari
que cadascú exerceixi control sobre els seus factors personals.

Un exemple concret del que acabem d'explicar el trobem en
Gaskins i Elliot (1999: 110) on el/la docent formula una sèrie de
preguntes al/a la discent, actuant a manera de víncul entre una
situació i els processos de pensament que volem que utilitzin els/les
nostres alumnes, en relació a :

"La anàlisi de la tasca : què és el que torna fàcil aquesta
selecció o tasca ?, quina estratègia puc utilitzar per a
dominar-la i fer-la més difícil ? com ho faig ?,

- Analitzar les variables personals : quines coses faig a
vegades que interfereixen el meu progrés ? quines
estratègies em permetrien dominar aquestes
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característiques ?, com ho faré ? que puc fer per seguir
motivat ?,
Analitzar les variables ambientals : quines coses que
m'envolten m'impedeixen efectuar amb èxit el que he defer
?, quina estratègia puc utilitzar per dominar-les ?, com ho
faré ?,
Considerar i seleccionar estratègies necessàries per a la
tasca : quina estratègia s'adequa més ?, per què és
important ? com es realitza ? com controlaré el meu progrés

Aquests tres punts que acabo de comentar queden recollits en
Sanmartí, Jorba i Ibañez (1999: 304) en el següent paràgraf :

"La realització d'una acció pressuposa l'existència d'una certa
representació de la mateixa i de les condicions en que es
durà a terme. Aquesta representació constitueix un
element d'estructura anomenat "base d'orientació de
l'acció" (Talizina, 1988 i Gabay, 1991) que és el conjunt
de condicions en que es basarà el subjecte per efectuar-
la. La base d'orientació està constituïda pel coneixement
que la persona que la realitza té en relació amb qüestions
com : Per què ha de dur-se a terme l'acció ? Que és el que
es vol aconseguir ? Quines operacions es necessiten per
aconseguir-ho ? En quin ordre ? Quins coneixements es
requereixen per fer aquestes operacions ? Amb quins
medis i en quines condicions s'han de realitzar ? Si
s'executa una determinada operació, quin és el resultat
esperat ?"

4.- Corn a professionals caldria diferenciar :

a) aquelles estratègies (didàctiques) que utilitzem els /les
professors /es sense ànim que l'alumne les aprengui. Per
exemple la preparació del material a l'inici de la classe.

b) d'aquelles que considerem necessari induir a l'alumne /a
perquè aquest les assimili. Per ex. observació d'una acció
motriu a partir d'una autointerrogació, identificant els trets
essencials que caracteritzen una determinada acció i
comprovant a la vegada, la veracitat del resultat de la seva
observació.
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1.8.3.2.- Consideracions específiques de l'actuació docent
envers P alumne/a.

Alguns dels requisits que el professorat ha de complir, si vol
induir estratègies en el seu alumnat són :

a) Actuar de forma estratègica. Tal i com diu Monereo
(1995b: 14) :

"(..) uns professors que també utilitzen estratègies de
pensament, ells mateixos, quan actuen com a aprenents al
formar-se sobre temes de la seva especialitat; uns
professors que eviten la rutinització de les seves classes i
prenen decisions sobre com preparar activitats per a
facilitar la reflexió metacognitiva, en els termes que ja hem
resumit; uns professors que també ensenyen el desig i la
possibilitat de controlar les pròpies decisions i de pensar
amb més eficàcia; uns professors que no només reconeixen i
animen a la utilització d'estratègies eficaces, sinó que
també avaluen la seva presència en exercicis i proves.

En definitiva, per a ensenyar estratègies de pensament es
necessita prímerament comptar amb professors que les
utilitzen en el pla personal i professional, per a que no
només pensin el que ensenyin, sinó que també ensenyin el
que pensen i com ho pensen".

Gaskins i Elliot (1999: 64), expliquen amb altres paraules el
mateix concepte:

"(..) Els docents haurien de dominar no només coneixements
de contingut específics sinó a més a més tres aspectes del
pensament :

1.- Principis generals de raonament (per ex., prendre's temps
per a pensar, considerar les possibilitats).

2.- Habilitats per a supervisar l'avançament cap a les pròpies
metes (per exemple, expressar les idees amb les pròpies
paraules, visualitzar conceptes que es presenten).

3.- L'aplicació potencial de les habilitats i estratègies (és a dir,
reconeixent que l'estratègia que s'ensenya podria utilitzar-
se en altres situacions). Nosaltres, com Prawat (1989),
creiem que resoldre problemes consisteix en aplicar
conceptes coneguts a noves situacions. La clau és analitzar
el problema, activitat que considerem una estratègia
general".
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b) Explicitar el/s seu/s objectiu/s. tant del plantejament del
curs, com de cadascuna de les situacions presentades, per tal que
l'alumnat pugui seleccionar les estratègies en funció del/s
mateix/os.

Del que es tractaria és d'anar acostant cada vegada més els
punt's de vista del professorat amb el de l'alumnat. Tots sabem la
distància que separa el marc referencial d'ambdós. Tal com diuen
Sanmartí, Jorba i Ibañez (1999: 305) :

"(..) s'ha de reconèixer que els estudiants perceben de forma
diferent que l'ensenyant els objectius de les diferents
activitats d'aprenentatge, les operacions necessàries per
a dur-les a terme, les estratègies vàlides per a la seva
execució i, consegüentment, els entens que han de
possibilitar avaluar i regular la qualitat de l'acció".

És per aquest motiu que aquests mateixos autors (diuen
Sanmartí, Jorba i Ibañez (1999: 306) proposen que hi hagi :

"una comunicació dels objectius i una regulació de la
representació que d'ells en f a l'alumnat. Es busca que, a
través de les tasques d'E-A proposades, els alumnes
arribin a ser conscients del que van a aprendre, i del per
què se'ls proposa determinades activitats i es plantegen
d'una determinada forma. Però al mateix temps, és
essencial que ambdós, professorat i alumnat, identifiquin
la diversitat de representacions i es promogui la seva
avaluació i autorregulació".

c) Decidir quines activitats ha d'efectuar per a que l'alumnat

• s'adoni de la importància de l'ús de les estratègies,
• aprengui a fer ús de les mateixes,
• prengui consciència d'elles i en regulin el seu ús,

En paraules de Sanmartí, Jorba i Ibañez (1999: 306), hauríem
d'escollir tasques d'E-A que promoguessin la construcció
d'operacions d'anticipació i planificació de l'acció; i d'autorregulació
de les mateixes quan no són adequades a l'objectiu d'aprenentatge.

d) Clarificar què, com i amb quina finalitat anirà a avaluar.
L'avaluació hauria de ser coherent amb la valoració del procés
d'aprenentatge i no només amb el resultat final. Per ex., una jugada
d'un esport de col.laboració-oposició, pot resoldre's de vàries
maneres, però en segons quines circunstancies, hi haurà una
resposta més vàlida en relació a les altres. Quan aquest cas es doni i
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l'alumne no escull la millor opció, cal fer-li veure quina és la més
idònia i per què.

Segons Pozo i Monereo (1999: 24) és a l'avaluació on millor es
reflecteixen els propòsits i les estratègies docents.

"Mentre que l'avaluació ha complert fonamentalment una
funció selectiva o capacitadora en l'educació, davant les
noves demandes socials (..) a partir d'ara, haurà de
convertir-se en un instrument més d'aprenentatge i si la
finalitat del currículum és promoure una major autonomia
i control dels alumnes sobre els seus propis
aprenentatges serà necessari que aconsegueixin aquesta
autonomia també en l'avaluació.

(..j d'aquí que es proposi una nova concepció de l'avaluació,
basada en l'autoregulació dels aprenentatges, com un
exercici estratègic que ha de ser ensenyat i treballat amb
els alumnes i que suposa un canvi radical de la funció
avaluadora dels professors".

És per aquest motiu que Sanmartí, Jorba i Ibañez (1999: 301)
proposen que aquesta avaluació (que ells anomenen com a
formadora i no només formativa com fins ara), passi progressivament
a ser regulada pels propis alumnes.

"Es tracta d'una proposta (Tan referència a l'avaluació
formadora^ de dispositiu pedagògic en el que es pretén
que la regulació dels aprenentatges vagi sent, de manera
progressiva, responsabilitat de l'alumnat. Es presenta
com una superació de l'avaluació formativa, en la que
aquesta funció és essencialment responsabilitat del
professorat".

És per aquest motiu que aquests/es autors/es proposen
(1999: 306) :

"(..) l'apropiació per part dels estudiants, dels criteris i
instruments d'avaluació dels ensenyants. És necessari
que l'alumne reconegui i s'apropiï de les normes i criteris
que li permetin decidir si ha entès un determinat
concepte, si sap posar en pràctica un determinat
procediments, si la seva actitud és l'esperada, etc. Les
tasques d'E-A han de dissenyar-se de forma que es
promogui la comunicació d'aquests criteris i la regulació
de les diferents representacions".
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e) Proporcionar als seus alumnes, quan sigui convenient, Fajut
necessari.

Finalment no es pot oblidar que en aquesta investigació, del que
es tracta, és d'ensenyar a futurs docents. Es pretén per tant, que
adquireixin l'hàbit de ser conscient de com aprenen, de com els
ensenyen i de com ells s'inicien en aquesta pràctica.. Segons
Monereo i Clariana (en Monereo et al., 1995: 52) :

"Aquestes consideracions ens porten a definir el perfil del
professor estratègic, com el d'un professional que posseeix
unes habilitats regulatives que li permeten planificar,
monitoritzar i avaluar els seus processos cognitius tant en
el moment d'aprendre els continguts que ha d'ensenyar
com en relació a la seva actuació docent, mentre negocia
amb els estudiants els significats del contingut que es
proposa ensenyar".

Gaskins i Elliot (1999: 101) corroboren amb la seva pròpia
experiència els avantatges que comporta reflexionar sobre el propi
aprenentatge.

"Com en el cas de les estratègies per a adquirir sentit i
recordar-ho, durant cert temps hem estat experimentat
amb experts i aprenent d'ells estratègies per a ensenyar
a redactar. A mesura que hem experimentat i après de la
nostra experiència, la nostra llista d'estratègies per
composar també va canviar i, sens dubte, seguirà fent-
ho".

Aquesta és una idea bàsica a inculcar en tot aprenent, per a
assolir a llarg termini la capacitat per aprendre a aprendre.
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1.8.3.3.- Seguiment de l'alumnat

Quins indicadors tindrem en compte, per a saber si l'alumnat ha
captat el concepte d'estratègia ?. Caldria (basat en Monereo et al.
1995) :

- comprovar si ha identificat les exigències de la tasca (amb la
qual cosa puc comprovar si s'ajusta la seva actuació, a
l'estructura de l'activitat),

- observar si l'alumne s'adapta als canvis i variacions de
l'entorn, conforme evoluciona l'activitat i el seu aprenentatge,

- detectar si reflexiona i treu conclusions encertades al voltant
de l'anàlisi i resolució d'una situació d'aprenentatge
determinada. Per exemple, en el cas d'un professor que es
planteja una situació d'ensenyament-aprenentatge, que
analitzi correctament :
• l'objectiu que es pretén,
• el temps disponible per a fer una activitat, un procés d*E-

A, etc.
• les característiques de la situació en que ha d'efectuar-se,
• els companys o alumnes a qui s'adreça,
• les condicions en que es realitza la tasca (objectiu

educatiu, utilitari, competitiu o recreatiu),
• etc.

- analitzar si l'alumne s'ha superat les exigències de la tasca, però
analitzar també fins quin punt l'alumne s'adona dels aspectes
realitzats amb correcció en relació a d'altres que caldria
millorar.

En unes altres paraules Sanmartí, Jorba i Ibañez (1999: 306),
consideren com a objectiu prioritari d'aprenentatge :

"l'elaboració d'una representació dels objectius,
- l'anticipació i planificació de l'acció,
- l'apropiació dels criteris i instruments d'avaluació i, en

relació amb ells,
- l'autogestió de les dificultats i errades sorgides al llarg del

procés d'aprenentatge".
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Sanmartí, Jorba i Ibañez
l'elaboració d'una representació dels

objectius
l'anticipació i planificació de l'acció

l'apropiació dels criteris i instruments
d'avaluació

l'autogestió de les dificultats i
errades

Basat en Monereo et al.
la identificació de les exigencies de

la tasca
l'adaptació als canvis i variacions de

l'entorn
a reflexió i conclusió encertada al

voltant de l'anàlisi i resolució d'una
situació d'aprenentatge

la anàlisi de si l'alumne/ a s'ha
superat les exigències de la tasca.
però analitzant també fins quin
punt l'alumne /a s'adona dels

aspectes realitzats amb correcció en
relació a d'altres que caldria millorar

Taula 5 Els indicadors de l'aprenentatge segons els diferents autors

1.9.- ALTRES TERMES :

1.9.1.- Metodologia

El diccionari de la G.E.G., defineix la metodologia com :

"Estudi dels mètodes de coneixement, investigació i
interpretació considerats en ells mateixos"

L'enciclopèdia Larousse en dóna una definició similar.

En l'àrea de la investigació, s'utilitza aquest mot per definir el
procediment a seguir al llarg de la investigació.

Així per Pieron (1986: 136) :

"La metodologia utilitzada en aquest enfocament
experimental, podria ser resumida de la següent manera

a)s'observa una sèrie d'ensenyants en una o en vàries
ocasions....

b)sobre la base d'aquestes observacions es constitueixen dos
grups...

c) el grup experimental es prepara, a vegades durant vàries
setmanes, per l'aplicació del sistema d'anàlisi....

d)amb l'ocasió d'una segona sèrie de prestacions
d'ensenyança, els professors dels dos grups són de nou
observats i comparats...."
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Per analitzar la utilització d'aquest mot dins l'àmbit de
l'educació, citaré autors com :

Rosales (1988: 207-208) que l'entén com a "organització general
de les activitats d'ensenyament i aprenentatge, que ve a estar
constituïda per les aportacions realitzades per cadascú i per tots els
components del procés didàctic".

Més endavant, a la (1988: 210), relaciona Metodologia amb
planificació dient :

"La planificació es vincula estretament amb la metodologia si
considerem a la primera com imaginació i projecte de les
característiques que presentarà l'ensenyança i la segona
com el desenvolupament efectiu de la mateixa".

Per tant segons aquest autor, Rosales, la metodologia és
l'organització de tots els elements que intervenen en el procés
didàctic en el moment de posar-ho en acció.

En conclusió resulta obvi, que podríem identificar aquest
concepte de metodologia, amb el d'estratèRia.

Saenz (1989: 152) conceptualitza la metodologia com un projecte
pedagògico-didàctic que no s'estableix de forma teòrica separat de
l'acció, sinó tot el contrari, es dedueix espontàniament del tipus de
programació que es realitza.

Per tant, si la metodologia és entesa com a planificació i acció,
amb tot el que suposa de selecció i ajustament dels procediments,
durant tot el procés d'ensenyament-aprenentatge, en funció d'un
objectiu, es podria parlar d'estratègia.

En relació a l-'àmbit de l'esport, trobem les següents accepcions :

a) En el llibre "l'educació motora de base", programa multimedia
per a tècnics esportius de base publicat per la Direcció General de
l'esport (1989), utilitzen el terme metodologia per a referir-se a :

la relació d'ensenyament-aprenentatge,
la programació didàctica i els mètodes d'ensenyament,
als objectius didàctics,
a la unitat didàctica, i
a l'avaluació.

b) En el llibre de Del Rio (1990) "Metodologia del baloncesto",
explica en el pròleg, que incidirà en :

- la manera d'agrupar moviments dispars,
- les propostes de "resolució guiada de situacions",
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- la incorporació de certs elements tècnics amb altres, com
manifesta a l'escriure : "incorporo la recepción al típico trio de
fundamentos de tècnica individual (pase, bote y tiro)",

- agregar elements nous d'aprenentatge als moviments bàsics,
que es repeteixen en molts dels gestos tècnics,

- altres.
Són precisament aquest conjunt de consideracions les que

l'autor considera com a metodologia.

En conclusió, la meva proposta aplicada a l'àmbit de l'educació,
seria utilitzar el terme estratègia (docent), en lloc de metodologia,
quan es refereix a seleccionar i planificar procediments, regulant el
seu ús, per aconseguir un objectiu docent determinat.

1.9.2.- Recursos

1.9.2.1.- En relació a l'alumnat

Atès que al llarg de la investigació es farà ús del concepte
recursos, anirem a definir què s'entén pels mateixos :

"Entenem per recursos d'utilitat els instruments, els
utensilis i el material didàctic, de tota mena, de què
l'alumne pot disposar com a ajut i suport en la seva tasca
d'estudiant i del seu treball escolar.

La utilització del material adequat permet sistematitzar i
ordenar la matèria d'estudi i propicia en l'alumne
l'oportunitat de tenir un aprenentatge més significatiu, ja
que l'apropa a la realitat i li ofereix l'ocasió per actuar"
Arnau et al. (1988: 88)

1.9.2.2.- En relació al docent79

Rosales (1988: 224-225) utilitza un concepte més aglutinador i
més ajustat a les necessitats educatives a l'explicar que :

"La metodologia didàctica es fa operativa mitjançant la
utilització d'una sèrie de recursos o medis que s'han
conceptualitzat de molt diferents formes, des dels
mateixos atributs personals i professionals del professor
(aparença, veu, tècniques d'ensenyança...) fins a objectes
materials com la pissarra convencional o els aparells
proporcionats per la tecnologia de tipus industrial,

79 Remto a l'apartat 3.3.2 Recursos del blocVI d'Estratègies on s'ampliarà aquest
contingut.

203



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

passant pels més freqüentment utilitzats a l'àmbit escolar
: els llibres de text".

Saenz (1989: 343-348) barreja tècniques i recursos quan
refererint-se a ells comenta que en aquest sentit, la Didàctica
personalista, realitza les millors aportacions, que són : els plans de
treball, fitxes directives, el treball d'un tema i l'agrupament
d'alumnes.

Considero que en els exemples anteriors, l'agrupació d'alumnes,
és una tècnica, mentre que el treball d'un tema, podria constituir-se
en estratègia.

En aquesta investigació, em basaré en la conceptualització de
recursos, realitzada per Rosales.

1.9.3.- Tasca

Famose (1992: 26), defineix la tasca motriu com "un treball
determinat que un té l'obligació defer, treball imposat per un mateix o
per un altre, o també : Conducta de la qual un se'n fa una obligació".

A la vegada el que defineix la tasca Famose (1992: 27), és la
informació proporcionada pel professor, la qual està constituïda pels
següents aspectes:

- objectiu, més o menys explícit,
- condicions que acompanyen la realització de l'objectiu,
- instruccions precisant un tipus particular de comportament

motor o de procés que s'ha de respectar.

En altres paraules Blazquez (1982: 92) a partir de Famose
reorganitza de la següent manera la informació que explicita el
professor :

- preparació i condicionament del medi,
- instruccions per a la utilització d'aquest condicionament,

especificant :
• material a utilitzar,
• objectius que es persegueixen,
• modalitats o formes d'execució.

Segons Costes (1995b), la tasca ve a representar el màxim grau
de concreció d'un contingut. Segons ell, la tasca, forma part del
procedir del professorat. És el contingut que el professorat proposa a
l'alumnat, en una situació d'ensenyament.
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Aquest autor diferencia la tasca de l'activitat :
La tasca, seria la informació que el professional dóna a l'alumne

o a l'aprenent, en relació a l'activitat que ha de desenvolupar (on
quedarien contemplats els aspectes detallats per Blázquez).

La tasca també pot venir autoimposada per un mateix (Famose,
1992).

L'activitat esdevé quan l'alumne resol una situació presentada
pel professor o que ell mateix s'imposa. És a dir, l'execució de la
tasca, vindria a ser l'activitat.

Interpretant Famose (1992) podem dir que l'activitat és el que
l'alumne executa, el que vivència. La consciència de l'alumne versa
sobre l'activitat i no sobre el contingut.

També quedarien incloses sota el nom d'Activitat les diferents
practiques físiques com : el futbol, l'escalada, l'handbol i altres.

Ruiz (1994: 109-110) comenta : "ens referim a les tasques en un
sentit general o més ampli, considerant-les com una part d'una situado
d'ensenyança o de treball, habitualment suggerida o imposada a
l'esportista, o que ell mateix se la pot autoimposar amb la intenció de
millorar una aptitud, un gest o de dominar una tècnica esportiva".

Finalment Ruiz (1994) acaba ressaltant les característiques que
defineixen una tasca

a) "el seu caràcter instructiu : s'ofereixen amb la intenció
d'informar a l'alumne sobre el que ha defer i en quines
condicions",

b) el seu caràcter finalista : es programen i practiquen per
aconseguir un objectiu o subobjectiu concret,

c) el seu caràcter obligatori : malgrat qualsevol subjecte
pot autoimposar-se una tasca, en general, són
dissenyades i proposades per un expert (professor o
entrenador) per a que l'esportista les practiqui
integrades en el seu pla de treball,

d) el seu caràcter organitzat : suposen una actuació
concreta, en un marc espaial-temporal determinat i amb
una disposició material precisa i prèviament pensada".

Per acabar destacaré la definició duta a terme per Parlebas
(1999: 439) en l'àmbit de l'activitat física. Per a ell, la tasca motriu és
"conjunt objectivament organitzat de condicions materials i de
contractes que defineixen un objectiu, que per la seva realització,
necessita posar en joc conductes motrius d'un o més participants. Les
condicions objectives que presideixen l'acompliment de la tasca motriu,
són sovint imposades per consignes o reglaments".
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Es tracta doncs, de l'únic terme on es produeix consens entre els
diferents autors ressenyats.

Però que m'agradaria destacar del concepte tasca ?
Per a Famose (1992: 27), la tasca "representa el que és

potencialment capaç de desencadenar i d'organitzar l'activitat
orientada envers un objectiu".

Aquesta afirmació té un gran potencial a l'analitzar que, moltes
vegades, l'èxit d'una sessió de classe pot recaure en la pròpia
activitat. Per posar un exemple, un "joc" que tots hem viscut com a
engrescador, com pot ser el de la "pilota caçadora80", garanteix l'èxit
d'una sessió o d'una part de la mateixa. I aquest fet seria quasi
independent del context on es desenvolupa i del tipus d'alumnat. El
per què es troba justament en què aquesta tasca permet
desencadenar per ella mateixa l'activitat del subjecte envers l'objectiu
marcat. Per tant que la tasca representi l'activitat que potencialment
pot generar en el subjecte, considero que és molt explícit i que cal
destacar-ho com un element important a tenir en compte en el
moment de plantejar un procés dTD-A.

Ara bé, aquesta observació no vol dir que amb la tasca n'hi hagi
prou, caldrà l'ús de les estratègies per garantir i comprovar un
determinat aprenentatge. Aquest aprenentatge dependrà evidentment
de l'objectiu marcat pel professor/a. Així si en el cas del joc es vol
destacar el tipus de relacions que poden arribar a donar-se entre els
jugadors, o aspectes de desenvolupament estratègic del mateix,
utilitzarem estratègies diferents a si l'únic que pretenem és engrescar
als jugadors perquè experimentin el plaer del joc.

Per tant la potencialitat de treball de la tasca, condicionada per
la selecció que se'n faci de la mateixa, és un aspecte a no oblidar.

Per altra banda com les tasques es caracteritzen per un objectiu
i unes consignes que poden ser més o menys explícites, el seu grau
de determinació pot incrementar més o menys la dificultat de la
tasca. Aquí es veu clarament el víncul que la tasca té amb el concepte
d'estratègia que s'utilitzarà en aquesta tesi, on intencionadament es
presentaran diferents maneres de transmetre la informació en relació
a la tasca, per tal d'estimular un procés d'aprenentatge autònom on
es comprova la metacognició de l'alumne en relació als diferents tipus
de continguts.

Si fins ara s'ha destacat que la informació que dóna el docent en
forma d'objectius més o menys definits i les consignes, poden
augmentar o disminuir el nivell de dificultat de la tasca; per una altra
banda s'ha d'analitzar la manera com el subjecte rep aquesta tasca.
Així és la pròpia persona la que pot redéfinir la tasca i en aquest

80 Remeto a Parlebas (1988) ¿as cuatro esquinas de los juegos. Lleida: Deportiva
Agonos.
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procés, només ell pot assumir-la com a projecte personal, podent fer
factibles d'aquesta manera els objectius docents.

Aquesta redefinició englobaria tant afegir un objectiu personal a
la tasca prescrita, com completar o especificar millor les consignes
que han quedat indeterminades o ambigües. Del que es tracta és de
respectar les consignes indefinides però particularitzant-les d'acord a
les pròpies cognicions, necessitats, motivacions i experiències
anteriors.

És per aquest motiu que tal com diu Famose (1992: 56) :

"Una mateixa tasca prescrita no té perquè comportar un
mateix tipus de tasca redefinida, per a totes les persones.
I ßns i tot per una mateixa persona, la mateixa tasca
prescrita serà redefinida de forma diferent en funció de si
es situa al començament o al final de l'aprenentatge.

(..) Analitzar aquesta dimensió permanent que determina la
tasca percebuda pel practicant, permet entendre o explicar
part de les diferències individuals en els resultats dels
subjectes".

Justament aquest procés de redefinició de la tasca d'una manera
personalitzada, és el que potencia l'ús de les estratègies a les que en
aquesta tesi es fa referència, perquè en definitiva és la clau per la
realització d'un aprenentatge autònom.

Tota aquesta anàlisi ens pot ajudar a entendre la dificultat
objectiva i subjectiva d'una tasca, el que permetrà afrontar en millors
condicions la anàlisi del propi procés dT£-A, tant des d'una
perspectiva de practicant com de docent.

Per tant s'haurà de tenir en compte entre altres aspectes :
l'objectiu, si està més o menys definit,

- l'exigència a nivell de rendiment,
- les condicions de l'entorn, com pot ser per exemple el grau de

previsió de la trajectòria d'una pilota,
- la manera en com es redefineix la tasca,
- l'esforç percebut, és a dir l'elecció del nivell d'esforç disposat a

realitzar,
- el nivell d'habilitat del subjecte, i
- la dificultat percebuda pel subjecte en el moment de realitzar

la tasca (habilitat percebuda).
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Corn Heráclit, que no podía entrar dues vegades
en el mateix riu, els investigadors són incapaços de duplicar

exactament un esdeveniment natural anterior.
Goetz y LeCompte.

"Comprendre és inventar o reconstruir per reinvenció"
Piaget

V/ CONSTRUCTIVISME I MALABARISME
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1.- UN INTENT D'APLICACIÓ CONSTRUCTIVISTA EN
DESENVOLUPAR ELS CONTINGUTS PROPIS DELS
MALABARS

En l'apartat del marc teòric en el que es basa la tesi, s'han
revisat les principals teories i autors divulgats per la Reforma
educativa.

És clar de res serviria un bonic marc teòric sense intentar
acostar-ho a la pràctica.

En primera instància presentaré mitjançant un mapa conceptual
la relació existent entre els principals elements que al llarg de la tesi
s'han anat comentant i el contingut a desenvolupar dels malabars.
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A l'observar el mapa conceptual81, hem de destacar primer que
res la importancia dels objectius. Hem vist que aquests són els que
marquen el nord dels processos docents (procés d'E-A), de l'ús de les
estratègies (l'adequació de les quals serà diferent en funció de
l'objectiu buscat) i fins i tot de les accions motrius a realitzar
(habilitats), on especificàvem precisament que l'objectiu era el que
originava i donava sentit a les accions motrius.

Evidentment aquests objectius que aniran relacionats amb uns
continguts específics dels malabars, hauran de respondre a la anàlisi
de la seva lògica interna. No és molt el que hi ha desenvolupat a
nivell bibliogràfic en aquest sentit, i, tot i que no és el motiu de la
present tesi, sempre s'ha procurat vetllar al màxim per aquest
concepte. Fruit d'aquesta preocupació sorgeix tant una recerca
bibliogràfica, com una anàlisi sobre el propi procés d'aprenentatge a
partir de diferents cursos com aprenent i docent, fins que finalment
pren forma l'assignatura a la F.C.E.. Algunes d'aquestes reflexions
han estat publicades. Paral·lelament també es realitzà una
investigació amb altres companys de lINEFC-Lleida on entre altres
aspectes s'analitzava la lògica interna de l'activitat.

Per acabar de fer una presentació global dels diferents elements
que composen aquest procés d'E-A, s'ha de fer referència tant a les
tasques, que com he definit en anteriors apartats vindrien a ser el
màxim grau de concreció dels continguts, com a les estratègies, que
són les que ens permetran comprovar el grau d'aprenentatge de
l'alumnat. Per tant, en aquest sentit l'avaluació formativa i
continuada estarà a l'ordre del dia, tant en relació a l'alumnat com
envers la professora (que realitza la revisió de les filmacions
realitzades així com la confecció dels diaris).

Així, els apartats que a continuació desenvoluparé seran els
següents :

1.- Una breu reflexió en relació a la lògica interna de la pràctica
dels malabarismes.

2.- Criteris per la presentació de les tasques a partir de
l'enfocament constructivista i de la Teoria del processament de la
informació.

3.- Les estratègies. No s'abordarà en aquest punt atès que es
desenvolupa en el següent apartat de la tesi..

81 Comes, M. ;i García, I. (col·laborador) (1998) Juegos malabares. En Camerino,
O.i Castañer, M. Guias praxis para el profesorado de E.S.O. Educación fisica.
Contenidos, actividades y recursos. Barcelona: Praxis.
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1.1- UNA BREU REFLEXIÓ EN RELACIÓ A L'ESTRUCTURA
DE L'ACTIVITAT.

1.1.1- El concepte de malabarismes i jocs malabars en
relació a l'aprenentatge82

Davant els nombrosos dubtes terminologies i conceptuals que
planen sobre aquest tipus de pràctica, el que sí resulta evident és que
els malabarismes són un tipus de pràctica física vinculada a l'ús de
diferent tipus de material : pilotes, maces, anelles, sabons,
desatascadors i molts altres objectes, els quals s'han de llançar a
l'aire i rebrels amb diferents parts del cos sense que caiguin al terra.

Per què es destaca el material ?, doncs perquè és un dels
elements que caracteritza la lògica interna dels malabars.

Però "anem a pams" i comencem primer definint segons diferents
autors què s'entén per malabarismes.

Lehn (1991) en una traducció de Tamariz defineix els
malabarismes, com "la manipulació habilidosa i artística d'un o més
objectes sense finalitat pràctica". Com pot observar-se la definició és
prou amplia com per no determinar amb quina part del cos s'ha de
realitzar aquesta manipulació, motiu pel qual es podria considerar
com a malabarista al antipodista, que manipula i controla els
objectes amb els peus.

Altres autors com Goudard, Penin i Boura (1992b) inclouen com
malabarismes, tres formes bàsiques de manipulació com són :

1.- Els qui equilibren (les balanceurs) que realitzen equilibris
amb diferents parts del cos amb un objecte més alt que ample.

2.- El malabarisme giroscòpic (le jonglage gyroscòpique) que
efectua manipulacions d'objectes en rotació : diabolos, plats xinesos,

3.- Els llançadors (les lancers) que llancen i recepcionen
diferents objectes.

Per la seva banda autors com Beek i Lewbel (1996) acoten més a
l'afirmar que : "hi ha d'haver més objectes que instruments que els
controlen per a que existeixi malabarisme". En la investigació de
lINEFC-Lleida anteriorment comentada, Lavega, Comes, Mateu,
Lagardera, Pomar (1997), la qual es centra en el malabarisme dels
llançadors, consideren que les situacions de malabarisme es
caracteritzen pel "llançament d'almenys un objecte limitat per la
caiguda, el temps de vol i la recepció d'un o més objectes".

82 Comes, M. ;i García, I. (col·laborador) (1998) Juegos malabares. En Camerino,
O.i Castañer, M. Guias praxis para el profesorado de E.S.O. Educación flsica.
Contenidos, actividades y recursos. Barcelona: Praxis.
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Com en aquest apartat no es pretén donar una definició tancada
del concepte de malabarismes, sinó evidenciar una selecció de les
propostes existents a l'actualitat, recullo en els següents punts
alguns dels criteris sorgits fins aquest moment, els quals guiaran
l'elecció de les accions motrius durant el procés d*E-A. Es tracta
d'accions :

que impliquen destresa, consistents en llançar i rebre objectes
diversos (plats, pilotes, punyals, botelles, etc.), amb rapidesa i
sense que caiguin al terra, o mantenir-los en equilibri,

on ha d'haver més objectes que instruments o elements que els
controlen, en el nostre cas ha d'haver més objectes que mans que
els controlen (Goudard, Ferrin i Boura). Així com a mínim hauria
de fer dues pilotes amb una mà, o 3 pilotes amb dues mans,

on el llançament d'un objecte ha d'estar limitat per la caiguda
(temps de vol) i conseqüent recepció d'un o més objectes, així com
de la continuïtat de l'acció.

De cara a l'assignatura desenvolupada a la P.C.E., com
l'important no són en sí els malabars com una tècnica de circ, sinó
com l'excusa per treballar continguts de l'educació física, entre els
que figuren les estratègies tal i com les hem definides en anteriors
apartats, cadascun d'aquests punts seran d'alguna manera
contemplats al llarg del procés d Tï-A.

Efectivament algun d'aquests punts, com per exemple el primer,
prendran més rellevància en els plantejaments inicials de
l'aprenentatge. Pel desenvolupament d'aquesta assignatura, tant
important és :

llançar i rebre objectes sense perdre el control, hi hagi o
no, més o menys extremitats que objectes que els
controlin,
com llançar-los, colpejar-los i recepcionar-los amb
diferents parts del cos,
com fer-los rodolar per diferents parts del cos,
com combinar-ho amb altres disciplines del circ,
com acostar les accions a la tècnica específica de
cadascuna de les figures dels malabars .

En relació a tot el que acabem de comentar, és important tenir
en compte com a docents, quines accions s'atansen més que d'altres
al concepte de malabarisme. Per exemple encara que no variem el
nombre d'objectes, realitzar una acció com llançar un objecte,
realitzar un gest i recollir-lo s'atansa més als malabarismes que
simplement llançar-lo i recollir-lo (Lavega, Comes, Mateu, Lagardera,
Pomar, 1997).
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Per tant d'acord a la definició, podríem adonar-nos que :
llançar un objecte, realitzar un gest amb el braç que ha
llançat la pilota i recollir amb l'altra mà, és menys
malabarisme que llançar una pilota i rebre-la amb l'altra
mà, havent realitzat un gest previ,
llançar dos objectes a la vegada, un amb cada mà i
recollir-los, és menys malabarisme que fer la mateixa acció
però realitzant una palmellada abans de recollir,
llançar dos objectes alternativament, un amb cada mà i
recollir-los amb la mateixa mà amb que s'ha llançat, és
menys malabarisme que fer-ho seguint el ritme de la
música, o realitzant un gest abans de rebre la pilota, o
fent l'intercanvi de les dues pilotes fent la figura de la
"dutxa".

Com aquests podríem citar molts altres exemples. L'aspecte a
destacar, és que l'important no només és el nombre d'objectes que es
manipula, o l'acció a realitzar, sinó la relació espaial-temporal que
guarden els llançaments i recepcions dels diferents objectes en
mantenir la continuïtat de l'acció.

El per què ja l'hem dit amb la definició, sempre que realitzem les
accions limitades pel temps de vol d'un objecte estem més propers al
concepte de malabarisme, si a més a més es llança un objecte
durant el temps limitat per la caiguda (temps de vol) d'un o més
objectes, havent de donar continuïtat a la recepció de cadascun
d'ells, encara ens acostem més als trets propis dels malabars.

Per definir els jocs malabars em centraré bàsicament en dos
autors : Parlebas i Lavega.

Parlebas (1981: 112) entén per Joc esportiu :

"la situació motriu d'enfrontament codificada, anomenada
joc o esport per les instàncies socials. Un joc esportiu
està definit pel seu sistema de regles que endetermina
la lògica interna".

A la vegada Lavega (1995) d'acord a Parlebas defineix el joc com :
"l'activitat lúdica amb una organització reglamentària". Per tant totes
aquelles situacions de malabars que plantegem, podran ser
considerades com a jocs, si existeixen unes condicions pactades o
acceptades per tots els jugadors referides a la forma de relacionar-se
amb :

l'espai,
els jugadors,
els imperatius temporals,
el material.
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A la vegada, els jocs poden estar caracteritzats per altres trets
més de tipus fenomenològic com : incertesa, diversió, voluntarietat,
pacte i creativitat.

Aquestes característiques les anirem ajustant als malabars,
d'aquí que utilitzi el concepte "jocs malabars" per referir-me a aquests
tipus de situacions.

L'avantatge que presenten aquest tipus de jocs, és que si
modifiquem un o més aspectes dels que acabem de definir, el podem
fer evolucionar, de manera que ens permet múltiples variacions. Per
exemple, podem proposar la realització de malabarismes amb 2 ó 3
pilotes durant el màxim temps possible, realitzant al mateix temps
accions que molestin la manipulació de la resta dels companys.

A partir d'aquesta situació, podem modificar una de les seves
regles, per exemple en la selecció amb els altres jugadors. Això
suposarà passar d'una situació psicomotriu a una sociomotriu, és a
dir d'una pràctica en solitari a una en col·laboració. El resultat serà
que es continuarà practicant la figura del "8", però amb la cooperació
d'un company. Així cada parella, agafada per la cintura i en possessió
de 2 ó 3 pilotes, segons s'hagi acordat, intercanviaran el seu material
a la vegada que molestaran l'acció de d'altres parelles.

Si fem una reflexió a partir de la variant introduïda, podem
preguntar-nos: en quin aspecte hem fet evolucionar el joc ?. En
relació a la participació dels jugadors.

Què implica aquest canvi a nivell de la realització de la tasca ?.
Que es reforça : la participació dels jugadors, la seqüència temporal
del moment de llançament del material, el càlcul espaial del
recorregut del mateix, i l'ajustament propioceptiu en relació al
llançament de l'objecte propi i del nostre company.
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1.1.2.- El material i els principis facilitadora dels malabars
en relació a l'aprenentatge

Entrant una mica més en detall en relació al que suposa la
anàlisi de l'estructura de l'activitat, destacar algunes de les
conclusions de la pròpia experiència i de la investigació realitzada a
lINEFC-Lleida. Així destacaríem com a característiques essencials de
la pràctica dels malabars :

a) el material,
b) els principis facilitadors.

a) el material, el qual és indispensable per dur-los a terme, a
la vegada que determina l'establiment d'un determinat
tipus de "relació" o interacció (Lavega, Comes, Mateu,
Pomar, 1997).

Influència de les propietats dels objectes en la realització
dels malabars :
el tarnany. La dificultat en la manipulació del material,
augmenta quan més s'allunya el tamany de l'objecte de
les proporcions de la mà.
el color. Aquest és una de les variables que s'analitzen des
del mecanisme de percepció : persistència i intensitat de
l'estímul. En definitiva ens ve a dir que la percepció de
l'objecte queda facilitada quan aquest té colors vius,
sempre i quan estigui contrastat amb el fons sobre el que
es treballa. Per contra els contrallums o la incidència
directa d'un focus, dificulta la percepció de l'objecte83,
la rigidesa. Quan més dus i menys flexibles són els
objectes, s'incrementa la dificultat per rebrels, ja que
només la mà s'adapta a l'objecte, en canvi amb un objecte
tou com pot ser una pilota de drap, tant la mà s'adapta a
l'objecte, com l'objecte es deforma en impactar amb la mà.
A més a més el material més dur, comporta durant el seu
procés d'aprenentatge un dolor físic superior al del
material més tou.
A la vegada, podem afegir que dins del mecanisme de
decisió, es té en compte el criteride risc84 que es percep en
la tasca. Aquest pot ser objectiu (que seria el risc real que
comporta la realització d'una acció. Per ex. realitzar
malabars amb punyals o maces de foc, comporta més risc
que fer-ho amb desatascadors) o subjectiu (és aquell que

83 Comes, M. (1995) Aprender a aprender. Punto base de una reflexión. Actas
Aspectos didácticos de Educación Física.. Zaragoza: Instituto de Ciencias de la
Educación. Universidad de Zaragoza.
Comes, M. ;i García, I. (col·laborador) (1998) Juegos malabares. En Camerino, O.,i Castañer,
M. Guias praxis para el profesorado de E.S.O. Educación flsica. Contenidos, actividades y
recursos. Barcelona: Praxis.
84 D'acord a Sánchez Bañuelos (1992: 74-75)
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percep la persona més enllà de la realitat objectiva). Així
experiències negatives anteriors, poden marcar un
comportament més poruc davant cert tipus de material).
el pes. A menys pes, més fàcil vèncer la gravetat i es
produeix menys cansament en la realització d'un treballat
continuat. Ara bé els materials molts lleugers, tampoc són
idonis perquè es veuen afectats per les corrents d'aire, per
ex. treball amb boles de paper. D'aquí que el pes de les
pilotes oscil·li entre 100 i 140 grams, corn a més usuals,
la composició orRànica, en tant que permeti la possibilitat
de rebot del material. Aprofitar per exemple la possibilitat
de rebot d'una pilota, permet augmentar el temps per a
poder realitzar una acció,
les dimensions85. L'estructura bidimensional o
tridimensional dels objectes a manipular, així com la
distribució de la massa i del pes en relació als eixos de
simetria, faciliten o dificulten la seva manipulació. Per ex.
les maces en general86, són més difícils d'aprendre al
quedar incrementada la dificultat quant al mecanisme de
percepció87 atesa la diferent distribució del pes juntament
amb l'asimetria de la seva forma.
Quan es llança i recepciona un nombre elevat d'objectes,
l'estructura de l'objecte condiciona la recerca per part de
qui llança de terminades trajectòries a l'espai, de manera
que resulta més senzill manipular aquells objectes que són
bidimensionals, en relació als que són tridimensionals.
Així per ex. resulta més senzill manipular més nombre
d'anelles que de pilotes, la qual cosa no treu que
l'adaptació a l'objecte sigui molt més específica88 en el cas
d'una anella que d'una pilota,
la fragilitat de l'objecte. El risc de ruptura en el material
que es manipula, augmenta la dificultat subjectiva de la
tasca, per la pèrdua de material que comporta,

85 Comes, M. (1995) Aprender a aprender. Punto base de una reflexión. Acias
Aspectos didácticos de Educación Física.. Zaragoza: Instituto de Ciencias de la
Educación. Universidad de Zaragoza.
Comes.M. (1.997) Una actividad alternativa: malabares (Análisis de los mecanismos
de percepción, decisión y ejecución en las técnicas de circo). Acias de la Revista
interuniversitaria deformación del profesorado. Actas del VEÍ congreso deformación
del profesorado Avila. Zaragoza: Imprime Gráficas Olimar.
Comes, M. ;i García, I. (col·laborador) (1998) Juegos malabares. En Camerino, O.i
Castañer, M. Guias praxis para el profesorado de E.S.O. Educación física.
Contenidos, actividades y recursos. Barcelona: Praxis.
86 Encara que sempre hi ha "excepcions que confirmen la regla", suposo que provocades
aspectes de motivació personal envers un determinat tipus de material.
87 Fent una adaptació del concepte que utilitza Famose (1992) podríem referir-nos a la
variable, extensió en la que l'estímul pot ser conflictiu o confús.
88 Atès que implica una rotació de canell en el moment de llançar l'anella.
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la períllositat. quant a dolor físic que pot suposar l'ús d'un
determinat material, augmenta tant la dificultat objectiva
com subjectiva de la tasca89,
la permanència o variabilitat de la forma de l'objecte
augmenta la dificultat de la seva manipulació en relació a
la precisió amb que poden ser llançats o rebuts. Per ex. el
mocador és un material que respon a aquestes
característiques, com a contrapartida el temps de
percepció de l'estímul (mecanisme de percepció) és més
gran en relació a altres objectes com les pilotes, i la seva
prensió és més senzilla de realitzar (mecanisme
d'execució).

Quant a les consideracions didàctiques en relació a la
manipulació del material, és evident que :

el mocador i la pilota de rebot, afavoreixen la durada de la
presentació de l'estímul, proporcionant més temps per a
poder reaccionar,
el mocador o el pom-pon atesa la seva facilitat de prensió
són recomanables en la iniciació als malabars,
la pilota de gra s'adapta millor a la mà que un altre tipus
de pilotes, per tractar-se d'un material tou, però sense que
es deformi excessivament. A la vegada serà important que
qui s'inicia utilitzi un tamany de pilota adient a les
proporcions de la seva mà,
el treball amb diferent tamany de pilotes (gran-petita) o
amb diferents colors d'objetes (rosa-blau), pot facilitar
l'ambidextrisme,
els colors vius en relació a un fons contrastat faciliten la
percepció de l'objecte,
la iniciació amb aquells materials que tenen una forma i
un pes distribuït per igual en relació als eixos de simetria,
són més senzills de manipular. D'aquí que es comenci a
iniciar als malabars amb pilotes, després anelles i
finalment maces, com a materials convencionals. Seria
durant el procés d'iniciació que s'emprarien les gasses (o
mocadors), les pilotes de rebot, els pom-pons i el diferent
tamany de les pilotes, facilitant d'aquesta manera
l'aprenentatge.
el treball amb unes condicions que minimitzin l'absència
de dolor físic al practicant, afavoreixen l'aprenentatge. Un
exemple fàcil d'entendre per tots aquells que ens hem
iniciat en anelles i maces, és el treball amb un material
més tou que l'estàndard. Així per exemple, les anelles de

89 Fent una adaptació del concepte que utilitza Famose (1992) podríem referir-nos a
la variable risc que comporta prendre la decisió (mecanisme de decisió).
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cartró són en el seu inici menys doloroses a les que
habitualment es compren en botigues especialitzades.

Per tant per més que hem fet una breu pinzellada als criteris
d'ús del material aquest no tenen sentit si no s'integren adientment
en el diferent tipus de treball de classe al que es pot donar lloc,
atenent als criteris indicats dels diferents mecanismes i de la
perspectiva constructivista.

Per tant tots aquests conceptes es poden combinar amb un tipus
de treball orientat a incidir envers les relacions amb :

• l'espai :
- estàtic,
- amb desplaçament,
-on es canvia de posició : agenollats, agitats al terra,

altres,
• els altres :

- on es treballa en interacció amb una o més persones,
• el material :

- on es canvia l'acció a realitzar amb el material,
- on es canvia el nombre de material a utilitzar,

on es canvia el tipus de material (pilotes, anelles,
maces i altres),

• on es combinen els apartats anteriors :
estàtic amb parella,
amb parella i amb desplaçament,
estàtic amb diferent tipus de material,
amb desplaçament i amb diferent tipus de
material,
amb parella i amb diferent tipus de material
altres.

b) Principis facilitadors de l'aprenentatge :
• el control visual. Com més material manipulem, més

ens adonem de la dificultat de seguir les trajectòries de
les pilotes a partir de l'observació de les mans. Aquesta
és una prova evident de la necessitat de centrar la
nostra mirada en el punt més alt de les trajectòries de
les pilotes. Aquest contacte visual resulta suficient per
realitzar un ajustament espaial-temporal de les nostres
accions i rebre l'objecte.
De fet en malabars s'estableix una analogia amb un
marc de finestra que es troba ubicat en el mateix plànol
frontal en el que es troben les mans, de manera que la
trajectòria de les pilotes s'orientaran cap als extrems
d'aquesta hipotètica finestra, que en definitiva té la
mateixa amplitud que la distància que guarden entre
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elles les mans. L'alçada de la finestra vindria
determinada per la ubicació de les mans i l'altura
màxima de les pilotes després del llançament90.

• la direcció del llançament91. Es fa referència a que
s'orientarà aquest llançament envers l'angle oposat de
la finestra a partir d'on es realitza el llançament, de
manera que després de la trajectòria més alta del
material caigui en la mà oposada.

• l'altura del mateix. Com s'ha indicat anteriorment
estaria condicionada per l'experiència del subjecte en
realitzar l'acció, així com en el tipus de figura que es
realitza.

• el ritme. Cada figura que es realitza està impregnada
d'una cadència determinada. Resulta més senzill
mantenir un ritme, especialment quan un/a s'inicia,
que no canviar constantment.

L'avaluació de cada un dels aspectes més rellevants que
intervenen en el procés d*E-A, permeten a docents i discents una
autorregulació tant del procés com dels elements que
fonamentalment intervenen. Aquesta forma de procedir permetrà
adaptar-se constantment a les diferents situacions.

90 Tenir en compte que l'alçada d'aquesta finestra pot variar tant perquè quan som
aprenents, necessitem llançar les pilotes més altes per disposar de més temps per
ajustar les nostres accions, com perquè el nombre de material que manipulem és
elevat i per tant obliga a que els llançaments preguin més alçada.
91 M'estic referint en aquest cas a la direcció que hauria de prendre el material que
manipulem quan realitzem la figura del "8" amb pilotes.
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1.2.- CRITERIS PER LA PRESENTACIÓ DE LES TASQUES A
PARTIR DE L'ENFOCAMENT CONSTRUCTIVISTA I DE
LA TEORIA DEL PROCESSAMENT DE LA
INFORMACIÓ.

La manera en com concretem els continguts perquè l'alumnat
pugui assimilar-los, és mitjançant les tasques. Aquestes a la vegada
han de respondre a diferents criteris, entre els quals podríem citar :

els que dóna la perspectiva constructivista que contempla
de forma bàsica : la significativitat psicològica (Ausubel,
1990) la significativitat lògica (Ausubel, 1990) l'actitud de
l'alumnat (Ausubel, 1990), la funcionalitat dels
aprenentatges i la Zona de desenvolupament proper
(Vygotsky, 1977; 1989).
els relacionats amb la manera de programar i plantejar els
continguts a l'alumnat : contextualitzant les situacions,
donant lloc a un tractament globalitzat dels continguts, bé
sigui partint de la pròpia disciplina, o bé aglutinant sota
un mateix tema de coneixement, diferents àrees
(interdisciplinarietat i/o transversalita t),
els relacionats amb el procés que es sol·licita a l'alumnat,
com és la transferència; la qual sempre ha estat tema de
debat dins l'aprenentatge motor,
els relacionats amb la anàlisi de la dificultat objectiva de
la tasca. En aquest cas podríem referir-nos a alguns dels
conceptes relacionats amb la Teoria del processament de
la informació, com la anàlisi de la tasca des del
mecanisme de percepció, de decisió i d'execució, prenent
com a referència entre altres a Famose (1992), Ruiz Pérez
(1994), Ruiz Pérez i Sánchez Bañuelos (1997).

1.2.1- Perspectiva constructivista i docència

La repetició de les idees que figuren en aquest punt en relació a
les presentades en l'apartat del resum de la perspectiva constructiva,
respon a recordar les idees que en definitiva han orientat l'aplicació
pràctica de l'assignatura de Pràctiques físiques alternatives.

A manera de compendi dels principals aspectes
constructivistes92, cal fer referència a la significativitat psicològica
(Ausubel, 1990), és a dir als coneixements i experiències prèvies que
té l'alumnat en relació als continguts a treballar. Serà a partir
d'aquests que podrem ajustar els objectius i continguts de
l'assignatura i més concretament de cada sessió. Treballant d'aquesta
manera afavorirem que els aprenents puguin interpretar la

92 Comes, M. ;i García, I. (col·laborador) (1998) Juegos malabares. En Camerino,
O.,i Castañer, M. Guias praxis para el profesorado de E.S.O. Educación fisica.
Contenidos, actividades y recursos. Barcelona: Praxis.
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informació en relació als seus esquemes de coneixement (Rumelhart,
1981; Rumelhart i Norman, 1983 en Sierra i Carretero, 1999: 145-
146).

Posteriorment, en funció del nivell i particularitats del nostre
grup classe (edat, quantitat d'alumnat, tipus d'interacció que
s'estableix, etc), presentarem el contingut a desenvolupar tenint en
compte l'estructura interna de la pròpia activitat (significativitat
lògica , Ausubel 1990). És a dir, tot i que les característiques del grup
poden alterar la presentació de la significativitat lògica des de
l'estructura interna del contingut, podem dir que es respectarà
d'acord a la Teoria de l'elaboració de Merrill, Kelety i Wilson (1981),
anar del més general al més específic i del més simple al més
complex. En definitiva, és evident que la significativitat lògica de la
pràctica és sempre la mateixa independentment del tipus de
practicants, però a la vegada com a docents s'ha de tenir present que
la presentació i evolució de la mateixa estarà condicionada pels
coneixements previs de l'alumnat.

Destacar que a l'ajustar l'activitat als coneixements previs de
l'alumnat, s'està fent incidència a la vegada en un altre concepte clau
per a l'aprenentatge, la motivació o actitud de l'alumnat per aprendre
(Ausubel, 1990).

En aquest sentit hem de parlar de motivació en relació :

a l'alumnat, de qui depèn l'actitud per realitzar l'esforç
d'aprendre per reestructurar i/o elaborar els seus
esquemes de coneixement,
professorat, que intentarà presentar les diferents
situacions motrius de la forma més atractiva possible per
a l'alumnat.

És lògic pensar que com el nivell de coneixements previs, els
interessos i motivacions de l'alumnat són diferents, també com a
professors/es procurarem actuar de forma diferent davant aquesta
heterogeneïtat. D'aquí la importància de l'ús de les estratègies, que
permetran ajustar-nos més al nivell de cada alumne, de manera que,
partint del seu nivell de desenvolupament efectiu, puguem incidir en
el discent per a que aconsegueixi el màxim desenvolupament
potencial. Com més ens atansem a aquest nivell d'interacció, bé sigui
mitjançant treball en petits grups, bé sigui d'una forma més
individualitzada, més a prop ens trobarem de la seva Zona de
desenvolupament proper (Vygotsky, 1989).

Que es tracta d'una utopia? Potser seria preferible
conceptualitzar-ho com l'ideal o meta, que ens guia per a fer-ho el
més real possible. Són varies les estratègies que poden utilitzar-se per
atansar-se a aquest objectiu professional, però segur que com més es
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treballi en aquesta línia, més nombre de propostes es podran
generar.

Quant a la cerca de la funcionalitat dels aprenentatges, és a dir a
la seva utilitat, és bàsica en tant que dóna sentit i raó de ser a les
accions motrius. En definitiva és una forma més d'incidir sobre
aspectes de motivació de l'alumnat. A la vegada com més funcionals
siguin aquests aprenentatges, hi haurà més probabilitat d'utilitzar-
los en contextos motrius que tinguin una lògica interna de la mateixa
natura, motiu pel qual es facilitarà una transferència dels continguts
que ja es coneixen a altres situacions.

Quant als aspectes que poden ajudar a donar un significat més
complet de les diferents situacions d'E-A, pot contribuir-hi el
tractament equilibrat dels diferents tipus de continguts (conceptuals,
procedimentals i actitudinals), el plantejament de l'assignatura des
d'un model globalitzador i /o en interrelació amb altres assignatures,
interdisciplinaríetat i transversalitat.

En definitiva el que es pretén és afavorir l'autonomia de
l'alumnat, aquell joc de paraules d'aprendre a aprendre, tant de
moda avui dia. Justament per aquest motiu es cercarà que l'alumnat
entre altres aspectes :

identifiqui els trets pertinents de l'activitat dels malabars, i
per tant de cada situació d'E-A presentada,
identifiqui i rectifiqui, quan sigui necessari, les errades
comeses,
disminueixi i/o augmenti el nivell de dificultat de l'acció
motriu a realitzar.
identifiqui que les estratègies utilitzades en aquest
contingut poden ser transferibles a altres situacions
d'aprenentatge així com de la seva vida quotidiana.

Per tant no són els malabars en sí el més important del procés
d'E-A, sinó el propi aprenentatge en identificar la lògica interna de
l'activitat, per la qual cosa haurà de desenvolupar la seva capacitat
d'atenció i d'observació, en la reflexió sobre les pròpies estratègies
d'aprenentatge i sobre les utilitzades pel/per la docent en el moment
d'ensenyar93.

Com més avancem per tant en aquesta autonomia de l'alumnat,
més ens acostem també a la seva Zona de desenvolupament proper,
ja que cada cop està més capacitat per progressar per ell mateix en
l'aprenentatge, bé observant accions en les altres persones, bé
reflexionant sobre la seva pròpia pràctica i ideant accions motrius a

93 No oblidem que aquest procés d'E-A el segueixen persones que seran futurs
mestres.
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partir de la seva experiència. D'aquesta manera afavorim que
l'alumnat pugui satisfer els seus propis interessos.

Però com podem ajudar a l'alumne/a a treballar d'acord al seu
nivell d'aprenentatge ?. Una de les possibilitats és analitzant la
dificultat objectiva de la tasca94 a partir dels diferents mecanismes
implicats en l'acció motriu (percepció, decisió i execució).

1.2.2- Anàlisi de la dificultat objectiva de la tasca en relació
a l'aprenentatge.

És veritat que en l'acció motriu és difícil separar els tres aspectes
bàsics de la seva realització : percepció, decisió i execució, però
també és cert que com a docents i aprenents ens interessarà centrar-
nos en un d'ells per augmentar o disminuir la dificultat de l'acció
motriu, o senzillament per variar-la.

Famose (1992: 121) atenent a l'anàlisi de la dificultat objectiva
de la tasca, proposa inspirant-se en la teoria del tractament de la
informació, limitar-se a la anàlisi dels diferents tipus d'incertesa
relacionats a l'objectiu de la tasca i a les que provenen de l'entorn o
del cos del practicant.

És per aquest motiu que analitza :
"les condicions de l'entorn : incertesa espaia!, temporal,
dels esdeveniments; relació senyal-soroll, temps acordat;
les operacions: transport-no-transport del cos;
compatibilitat; dimensió d'error permesa d'ordre espaial o
d'ordre temporal;
l'objectiu: claredat de l'objectiu i número de subobjectius
components;
el feedback: caràcter balístic o continu del feedback i
naturalesa extero o interoceptiva d'aquest".

Tal com diu Famose (1992: 148) l'interessant d'una proposta és
anar-la perfeccionant i adequant-la a l'interès del treball que s'estigui
realitzant. Així per exemple de la proposta que ell realitza, afirma :

"Pensem però que aquest sistema ha de ser perfeccionat :
afegint dimensions pertinents a les propostes de
Herkowitz, Billing o Landers i Butcher;
suprimint dimensions que, sense ser errònies, erts semblen
poc pertinents;
operacionalitzant totes les dimensions retingudes;
associant aquests descriptors als diferents elements de la
tasca;

94 Famose (1992), Ruiz Pérez (1994), Ruiz Pérez i Sanchez Bañuelos (1997).
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posant en vista de cada descriptor l'estadi de tractament
que està més particularment sol·licitat per un augment de
la dificultat en aquesta dimensió".

Justament la proposta en aquesta tesi no és analitzar la
informació en funció de: l'objectiu, les condicions de l'entorn de tipus
bioinformacional i de Testat del cos, sinó que es pretén organitzar la
anàlisi de la dificultat de la tasca des de cadascun d'aquests estadis
sol·licitats : estadi perceptiu, estadi de decisió i estadi efector.

Per a què ens serviran ? Des d'un punt de vista docent95, per a
poder modificar la dificultat de la tasca, o simplement per variar-la.
La manera en com podem identificar si una tasca comporta més o
menys dificultat, és simplement analitzant els diferents criteris o
dimensions que afecten a cadascun dels mecanismes o estadis i
comparant-les entre elles.

"El millor mitjà per estimar el nivell de dificultat d'una tasca,
ja sigui objectiva, relativa o percebuda, és procedir de
manera comparativa". (Famose, 1992: 60).

Anàlisi de la dificultat objectiva de la tasca en funció de la
complexitat perceptiva :

1.- La Incertesa espacial. Ve donada per la predicció de l'espai
d'intervenció. En el cas dels malabars estaria relacionat amb el lloc
on s'ha de recollir el material que ha llançat un mateix o en interacció
amb altres practicants. (Famose, 1992: 122)

2.- La incertesa temporal. Fa referència a la predicció del temps
en què succeirà un determinat esdeveniment. En el cas dels
malabars faria referència a la previsió de quan la pilota arribarà a un
determinat punt : la mà, el punt més alt del seu llançament per
iniciar en aquell moment una altra acció, altres. (Famose, 1992: 122)

3.- La durada de la presentació de l'estímul. És el temps que
s'atorga al mecanisme perceptiu per a que pugui donar lloc al
tractament de la informació i actuar en conseqüència. En altres
paraules, seria el temps durant el qual es pot veure l'estímul. Quan
menys temps disposem per analitzar l'estímul, més gran és
l'exigència de la tasca. (Famose, 1992: 122)

95 Comes, M. (1995) Aprender a aprender. Punto base de una reflexión, /icios
-Aspectos didácticos de Educación Física.. Zaragoza: Instituto de Ciencias de la
Educación. Universidad de Zaragoza.
Comes, M. (1.997) Una actividad alternativa: malabares (Análisis de los
mecanismos de percepción, decisión y ejecución en las técnicas de circo). Acias de
la Revista interuniversitaria deformación del profesorado. Actas del VIII congreso de
formación del profesorado Avila. Zaragoza: Imprime Gráficas Olimar.
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4.- L'estat inicial de l'individu i l'objecte. Fitts en Famose
(1992: 130-133), analitza el grau de complexitat de la tasca en funció
de si l'objecte i/o persona estan estàtics o en moviment.

Estableix 4 categories :
a) Persona i objecte estàtics,
b) Persona estàtica i objecte en moviment,
c) Persona en moviment i objecte estàtic,
d) Persona i objecte en moviment.
Com a gradació de la dificultat, estableix que les tasques de la

primera categoria poden ser relativament fàcils (a), les de la segona i
tercera (b i ©) de dificultat intermitja i les de la tercera (d)
relativament difícils.

Un exemple d'aquesta classificació aplicada als malabars, seria
la graduació de la dificultat que suposaria de passar d'una situació
motriu on la persona realitza malabars trobant-se en posició estàtica,
a quan els realitza havent de desplaçar-se a la vegada.

5.- La discriminació. "Possibilitat de distingir en l'entorn els
signes pertinents per la realització de la tasca". (Famose, 1992: 123)

Si la llum del lloc on realitzem les accions motrius no és
l'adequada, s'incrementa la dificultat de la tasca.

6.- Número d'estimuls a tenir en compte. Vindrien a ser tots
aquells estímuls que es troben presents en una determinada situació:
objectes, companys, terreny de joc, altres. (Billing en Sanchez
Bañuelos, 1992: 61-63)

7.- Intensitat i persistència de l'estímul. La intensitat estaria
representada per la claredat amb què apareix l'estímul. Ex. el color
més o menys intens d'un determinat objecte: anelles, pilotes, dianes,
altres.

La persistència estaria representada per la permanència o
intermitència amb què pot presentar-se un estímul. Ex. la visibilitat
en esquí pot estar afectada per la incidència del sol o per la boira.
(Billing en Sanchez Bañuelos, 1992: 61-63)

8.- Extensió en què l'estímul pot ser conflictiu o confús.
Fa referència a l'ambigüitat amb què es presenta un determinat

estímul, de manera que la confluència de diferents estímuls
obstaculitza seleccionar el que té més incidència. Ex. finta d'un
adversari. En malabars es podria posar l'exemple d'algun joc on
s'intentés mantenir el control del propi material interrompen l'acció
dels companys. (Billing en Sánchez Bañuelos, 1992:61-63)

228



Estratègies

9.- La capacitat d'atenció selectiva. L'individu ha d'identificar i
atendre aquelles característiques de l'entorn que tenen més
influència en l'organització de les seves accions motrius. (Sánchez
Bañuelos, 1992: 63-66)

En aquest sentit aprendrà més ràpid aquella persona que sàpiga
captar els elements essencials de la tasca.

10.- L'anticipació perceptiva. S'entén per la mateixa, la
resposta a una interpretació perceptiva correcta dels estímuls
produïts en l'entorn abans que el resultat d'aquests es materialitzi.

Evidentment com a educadors/es podem modificar les
condicions de la tasca, potenciant l'actuació del/de la practicant en
aquest sentit. (Sánchez Bañuelos, 1992: 66)

Anàlisi de la dificultat objectiva de la tasca en funció de la
complexitat a nivell de la presa de decisions :

1.- Diversitat de propòsits de la tasca. Hi ha tasques que
tenen un objectiu molt concret en relació a d'altres on l'objectiu no
està tan clar i/o hi ha diferents solucions possibles per aconseguir el
resultat esperat.

A manera d'exemple es podria comparar una cursa de 100 m.
llisos i la consecució d'èxit en una representació de malabars.
(Sánchez Bañuelos, 1992: 68)

2.- Número d'elements que es necessari recordar per prendre
la decisió. Fa referència a les exigències que li implica a la memòria
la realització d'una tasca.

Així, aquelles situacions on es necessiti operar amb poques
dades, tenen una complexitat relativament inferior, que aquelles en
les que el subjecte ha de tenir en compte molts aspectes per
aconseguir una realització satisfactòria. Un exemple el constitueix
l'augment de dificultat que suposa realitzar una representació de
malabars en grup, en relació a realitzar-la individualment. (Sánchez
Bañuelos, 1992: 76-77)

3.- Número de respostes alternatives a cada decisió. En
aquest sentit quantes més respostes possibles a cada situació
plantejada, més gran serà la dificultat de saber escollir la que ens
condueixi de forma més eficient a l'èxit.

Quantes més accions motrius es coneixen, més elevada és la
dificultat per escollir-ne una entre la resta. (Sánchez Bañuelos, 1992:
68-69)

4.- Temps que es requereix per prendre la decisió. Hi haurà
més exigència quan menys temps es disposi per prendre una decisió
o escollir una resposta. (Sánchez Bañuelos, 1992: 69-71)
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5.- Nivell d'incertesa amb que es pren la decisió o "incertesa
de l'esdeveniment" segons Famose (1992: 122-123).

Representa la probabilitat que es té de preveure quin
esdeveniment es produirà.

Quants més en puguin tenir lloc, més difícil resulta decidir com
actuar.

Tal com diu Famose (1992: 123) :

"Aquest tipus d'incertesa està en relació a la vegada amb
l'espai perceptiu, en la mesura en què el subjecte ha de
formular probabilitats subjectives, i amb l'estadi de
decisió, en la mesura en què el subjecte ha d'escollir un
estat de preparació de la resposta en relació amb les
seves probabilitats subjectives".

6.- Claredat de l'objectiu. "Fa referència al nombre
d'alternatives per realitzar l'objectiu. Quantes més alternatives hi hagi,
més dißcil serà la tasca.

(..) Si generalitzem aquesta definició, podem dir que quan més
general és la consigna i mal definida (o sigui quan menys precisa és),
més alternatives possibles hi ha". Famose (1992: 124)

Per exemple l'objectiu de sorprendre i agradar a un públic
determinat és més difícil per l'inexactitud de l'objectiu i per les
moltes possibilitats que disposa un actor, actriu, malabarista o
altres.

7.- El número de sub-objectius. "Aconseguir un objectiu
qualsevol suposa generalment la realització simultània o successiva
de cert número de sub-objectius. (..) Quants més sub-objectius s'han
de realitzar al mateix temps, sempre és més difícil des del punt de
vista del tractament de la informació". Famose (1992: 124)

Un exemple el constituiria, el realitzar malabars damunt del
monocicle.

8.- L'ordre seqüencial de les decisions. Són més complexes
aquelles accions motrius, que no presenten per la seva realització
una seqüència fixa o definida dels elements que la configuren. Per
exemple si es realitza una improvisació a nivell d'un espectacle,
sempre comporta més dificultat decidir en el mateix moment les
figures que poden integrar la representació, que quan aquestes es
porten prèviament encadenades i assajades. (Sanchez Bañuelos,
1992: 75-76)

9.- Nivell de risc que comporta la decisió. Fa referència al risc
físic al que es sotmet una persona al prendre una decisió respecte a
l'execució d'una tasca.
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Aquest pot ser de dos tipus :
real (objectiu). El que veritablement existeix.
el subjectiu. El que li sembla a l'alumne que hi ha.

(Sánchez Bañuelos, 1992)

Anàlisi de la dificultat objectiva de la tasca en funció de la
complexitat de Tacte motor :

1.- La dimensió transport-no-transport del cos. "Es refereix a
la dificultat de seleccionar i combinar les unitats motores que seran
sol·licitades" Famose (1992: 123). Per ex. d'acord a aquest criteri
resultarà més senzill, realitzar malabars estàtic que amb
desplaçament.

2.- La dimensió amplitud d'errada permesa. Fa referència a la
precisió amb que s'ha de realitzar l'acció motriu. Quant més reduït és
el marge d'errada, més sol·licitats estaran els processos de selecció i
d'organització de les unitats motores. Per ex. treballar amb maces de
foc suposa menys amplitud d'errada que treballar amb pilotes.

Anàlisi de la dificultat objectiva de la tasca en funció del control
de l'acció motriu. L'aprenentatge d'una acció i per tant les seves
conseqüents correccions, depenen directament del feedback, és a dir
de contrastar la diferència percebuda per l'executant entre l'objectiu
desitjat del moviment i l'objectiu que ha de ser aconseguit. (Famose,
1992: 125).

L- La dimensió acció motriu balístic-acció motriu
controlada.

Les accions de caràcter cíclic en relació a les balístiques
demanden més tractament de la informació. "Quan més gran és el
control, més gran és la càrrega". (Famose, 1992: 125)

El cas dels malabars al tractar-se d'accions motrius cícliques,
requereixen de feedback.

2.- La dimensió feeback exteroceptiu-feedback interoceptiu.
Destacar que tal com diu (Famose, 1992: 125): "els signes
exteroceptius que comparen l'objectiu i la realització seran menys
incerts, més fàcilment détectables que els signes propioceptius".

En el cas dels malabars l'aprenentatge es basa en el feedback
propieceptiu, per més que es pot rebre informació externa
proporcionada pel/ per la docent.

Els malabars es caracteritzen per un control de l'acció motriu
mitjançant feebacks visuals i propioceptius. Destacar que en
l'aprenentatge d'una acció motriu nova, només obtenim informació
un cop acabada la tasca, ja que al començament resulta difícil
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aconseguir mantenir els objectes a l'espai, per la qual cosa, la
brevetat de l'acció, dificulta obtenir informació durant la seva
realització. No serà per tant fins després d'un període d'aprenentatge
que es podrà regular l'acció en funció del feedback visual i
propioceptiu.

Per concloure aquest apartat en relació al control del moviment,
es pot dir que quan la quantitat, qualitat i precisió del feedback
disminueix, la complexitat de la tasca augmenta.

Finalment destacar una vegada més, que encara que pugui
resultar artificial separar en l'organisme humà, funcions tant
íntimament relacionades com la percepció, decisió i execució, el que
didàcticament es pretén és posar èmfasi en una funció sobre les
altres, per afavorir el procés d'aprenentatge.
Tots sabem que resulta de gran dificultat assimilar gran quantitat
d'informació en poc temps, pel que aquesta s'ha de dosificar en
relació al nivell de cadascú. D'aquí que de forma operativa, resulti de
gran utilitat la reflexió sobre les diferents variables que es troben en
cada un dels diferents mecanismes.
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"Per a Sócrates, tot diàleg és una discussió i no un consens, ja
que sense la discussió el diàleg no tindria raó de ser. De manera
especial, el que enseña es dedica més aviat a preguntar. En molts
dels seus escrits, Sócrates no presenta cap tesi personal : només
refuta. O, més exactament, condueix al seu interlocutor a refutar-se a
ell mateix. L'obliga a mostrar les debilitats i les contradiccions de la
seva posició, a treure a examen les seves pròpies opinions, la
refutació d'aquestes mateixes opinions. Aquest hàbil joc de preguntes
i de respostes és irreemplaçable. El veritable diàleg no consisteix en
oposar dues opinions arbitràries. Consisteix, per a cada un, en
sotmetre la seva pròpia opinió a la prova de les preguntes de l'altre".

Revel.

"Malgrat vaig seguir estant sobretot a càrrec del contingut, a
mesura que avançava l'any em vaig adonar que m'estava tornant més

conscients del meu propi estil de lectura(estudi i de que el meu
enfocament canviava quan llegia diferents tipus de llibres o fins i tot

diferents parts del text. Estava constantment buscant estratègies
efectives que poguéssim compartir amb els alumnes. Abans de dictar
aquestes classes de ciències socials, mai m'havia aturat a pensar en

la lectura, simplement llegia. Ara, vaig començar a pensar : Que faria
per a manipular eficaçment aquest fragment ? Que faria per a

estudiar-lo ?".
Gaskins i Elliot

VI/ ESTRATÈGIES
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1.- BREU RECORDATORI

Fent un breu recordatori de l'objecte d'estudi i d'alguns aspectes
de la investigació, situar el seu origen a l'inici del treball docent en els
diferents Instituts, especialment a 11.B. Camp Clar de Tarragona,
ubicació des de la qual, vaig optar al que fou el primer curs de
Reforma Educativa (1991).

A partir d'aquest moment, l'intent d'acostar la tasca docent als
criteris plantejats des de la perspectiva constructivista, es convertí en
una constant.

A la Universistat, en concret a la Facultat de Ciències de
l'Educació de Lleida, amb l'assignatura de Pràctiques Físiques
Alternatives : Malabarismes, va ser on vaig centrar la investigació en
"les estratègies que empra el professorat d'Educació Física per a
aconseguir que els alumnes aprenguin a aprendre". Sé que el tema és
ambiciós i que tot professorat voldria tenir la vareta màgica per
aconseguir-ho. Per aquest motiu també apareix en el títol "Estudi de
cas". Ara ja és una mica més.modest, però no deixa de ser pretensiós.
Manifestar en aquest sentit de la manera més planera possible i
perquè no porti a cap tipus de confusió, que no crec amb el/la
professor/a ideal, no només com a tòpic sinó com a realitat. Malgrat
l'apassionament que en alguns moments es posa de manifest en el
treball, en cap moment posaria aquesta investigació o el treball
docent com a model de res ni de ningú. Estic massa desencisada com
per pensar-ho d'una altra manera. De totes formes el que acabo de
dir, no es contradiu amb l'apassionament que sento per la docència.
Una cosa és la vocació, l'altra la realitat de determinats contextos i
situacions, que fan pensar que les estratègies per aprendre a
aprendre és el que menys interessa. L'objectiu per tant, no és
l'ampul·lositat, sinó senzillament realitzar un treball amb el màxim
de rigor que una és capaç, ni més ni menys.

Quant a formar-se en els diferents aspectes relacionats amb
l'objecte d'estudi, resultava un deure que s'havia intentat realitzar
previ a l'inici de l'esmentada assignatura, des de la tasca docent i
investigadora.

És llavors quan amb la realització de l'assignatura s'opta per
filmar totes i cadascuna de les sessions, amb ànim de disposar de
material per analitzar, comprovar i donar mostra de les verificacions.

Com la intencionalitat és no fugir en cap moment de la realitat
docent, opto per una perspectiva naturalista en tant que interessa
analitzar una realitat holística, global i dinàmica.

Quant al model d'investigació, es tracta d'un estudi de casos
instrumental (Goetz/Lecompte, 1998: 69). És a dir, s'escull el cas a
estudiar per comprendre quelcom més general. Així en la investigació,
l'interès no recau sobre la comprensió de la tasca de la professora,
sinó en l'ús de les estratègies per la facilitació d'un aprenentatge
autònom.
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En el bloc II de Metodologia s'ha explicat pas a pas el procés de
reflexió-aplicació, recollida, anàlisi de dades i resultats que s'anaven
obtenint al llarg de tot el procés, és a dir abans, durant i després del
treball de camp.

En el III i V bloc : Models explicatius de la Psicologia de
l'Educació i Constructivisme i malabarisme, es presenta una
aproximació de la perspectiva constructivista a la pràctica dels
malabarismes, que acaba articulant-se en cada una de les sessions
de classe.

El bloc V de Terminologia respon a una necessitat per clarificar i
unificar conceptes.

Arribats en aquest punt i continuant amb el plantejament
metodològic anterior, es pretén facilitar la comprensió :

de les estratègies en relació a la perspectiva
constructivista, quan cerquen com a finalitat última
l'aprendre a aprendre,
d'uns criteris d'agrupació d'estratègies, considerats
indispensables pel desenvolupament de la tasca docent.

En aquest bloc VI d'estratègies es definirà per tant el tipus
d'estratègia investigat, per a continuació presentar els criteris i les
categories generals d'estratègies analitzades.

2.- LES DIFERENTS IMPLICACIONS DEL PROFESSORAT I
L'ALUMNAT EN LES ESTRATÈGIES

Tot recordant el concepte definit en l'apartat de terminologia,
entenc per :

Estratègia, la selecció, planificació i execució de procediments
per aconseguir un objectiu determinat, regulant i avaluant l'èxit o
fracàs obtingut, abans, durant i després de realitzar la tasca o assolir
l'objectiu.

Aquest procés no només es comptència del/de la professor/a,
sinó també de l'aprenent, cadascú d'acord als objectius que els
pertoca assolir.

Destacar d'aquesta definició, les accions a realitzar per part del
docent i de l'alumnat, en relació a les estratègies, les quals no es
poden deslligar dels continguts dels malabarismes.

En els diferents tipus d'implicacions del professorat i l'alumnat
en relació a les estratègies, trobem aquelles que només incumbeixen :

1.1. al professorat,
1.2. a l'alumnat,
1.3. al professorat que comprova la metacognició de l'alumnat

en relació als diferents tipus de continguts.

236



Estratègies

1.1.- El professorat i la implicació en les estratègies.
Podriem recollir sota la denominació d'Estratègies del

professorat, aquelles que farien referència a : l'anàlisi, la selecció, la
planificació i la regulació dels continguts; l'organització de l'espai;
l'organització dels grups; l'organització del material; l'organització
temporal; els aspectes de comunicació (empatia, caràcter, altres); els
aspectes de contextualització i altres.

1.2.- L'alumnat i la implicació en les estratègies.
Podríem recollir sota la denominació d'Estratègies de l'alumnat.

aquelles que empra tant per entendre els continguts de les situacions
plantejades pel/ per la professor/a, com per ajustar-se a la dinàmica
de classe generada pel professorat, pels alumnes, per les activitats
(amb els seus continguts) i per la pròpia situació didàctica.

En definitiva aquestes estratègies fan referència a la forma
personal i intransferible d'aprendre de cadascú.

En aquest sentit el/la professor/a pot mirar d'induir estratègies
ajudant a centrar l'atenció en els aspectes importants de la situació
presentada, però en definitiva qui aprèn i de la manera que ho fa, és
l'alumne/a. Com a docents no podem garantir com s'aprèn, ni
tampoc és l'objectiu, perquè l'important és que cadascú s'adoni dels
seus punts forts i febles i sàpiga operar amb els mateixos.

Aquestes estratègies pròpies de cada alumne, vindran marcades
pel caràcter i experiències prèvies dels seus aprenentatges, així com
pel marc contextual on desenvolupi el seu aprenentatge (em refereixo
a la relació entre els conceptes de desenvolupament, aprenentatge,
cultura i educació, de Cole (en Coll, 1991), al que hem al·ludit en
anteriors apartats. Com aquest grup d'estratègies d'aprenentatge
respon a maneres personals d'operar i atesa la dificultat que els
processos d'investigació de la psicologia ha tingut i té en l'estudi dels
processos metacognitius, considero que seria excessivament ambiciós
voler-les abarcar.

Fins i tot Karmiloff Smith (1994: 245) deixa constància que es
poden produir canvis a nivell intern, abans que es puguin detectar
externament, la qual cosa ens mostra el grau de complexitat d'aquest
tipus d'estudis.

"El problema és que, en el cas dels nens, el millor indici al
que podem recórrer es troba, avui per avui, en les dades,
és a dir, en les sortides observables. Encara que és cert
que, a mesura que comencem a utilitzar els estudis
d'activació cerebral, potser siguem capaços de captar
aquestes diferències internes en els subjectes".

De totes maneres en alguns moments de la investigació, es cerca
que els alumnes reflexionin sobre el seu propi estil d'aprenentatge.
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1.3.- La interacció del professorat-alumnat en les estratègies.
Vindrien a ser aquelles Estratègies que utilitza el professorat, per

comprovar la metacognició dels alumnes en relació als diferents tipus
de continguts (conceptuals, procedimentals i d'actituds, valors i
normes). És un nom curt !, però de moment no n'he trobat d'altre. A
diferència dels dos anteriors grups d'estratègies, aquí el/la
professor/a implica a l'alumne/a perquè aquest/a realitzi un procés
metacognitiu, de la mateixa manera que a diferent nivell, el realitza
el/la professor/a. Es tracta per tant d'una interacció entre docent i
discent en funció dels objectius marcats en el procés d'ensenyament-
aprenentatge.

Aquesta serà la categoria en la que desenvoluparem l'estudi de la
present investigació. El motiu és clar, ja que les estratègies d'aquest
apartat resulten un element indispensable, per a la formació
autònoma i crítica de futurs docents.

La justificació es troba en que :

a) el/la propi/a professor/a com a docent, necessita
d'aquestes estratègies per a desenvolupar les classes d'acord
als criteris constructivistes,

b) són les que permeten al professorat, realitzar un
seguiment del ritme i nivell d'assimilació dels continguts de
classe per part dels alumnes,

c) són aquelles que forçosament ha d'utilitzar el
professorat, quan es marca com a objectiu final del procés
d'ensenyament-aprenentatge que l'alumnat sigui crític i
autònom,

d) són les que s'identifiquen millor en el moment de
constatar si un alumne assumeix el que implica el concepte
d'estratègia, tant en qualitat d'aprenent com d'ensenyant.
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3.- ESTRATÈGIES P-A COMPROVANT LA METACOGNICIÓ QUE
EN RELACIÓ ALS CONTINGUTS QUE REALITZA
L'ALUMNE/A

3.1.- CONCEPTUALITZACIÓ.

Com ja he dit a l'inici de la tesi, el que realment m'interessa és la
formació del futur docent. En aquest sentit, les "estratègies que
comproven la metacognició de l'alumnat en relació als continguts"
són un dels puntals bàsics, en tant que permeten l'autonomia i la
capacitat crítica del subjecte que es forma, aspecte que per altra
banda no és exclusiu de la formació professional, sinó també
personal. Aquesta reflexió fa que aquest contingut sigui doblement
interessant, atès que un/a professor/a no pot oblidar a la persona
que hi ha darrera de tot aprenentatge. De fet, el seu
desenvolupament humà, és més important que la materialització o
constatació d'uns continguts merament disciplinars.

Com definiria les estratègies que comproven la metacognició de
l'alumnat en els diferents tipus de continguts ? Doncs fent referència
a l'apartat de definició de conceptes (o de clarificació terminológica),
entendria per les mateixes, aquelles estratègies que el professorat
presenta a l'alumnat, perquè aquest a la vegada, seleccioni, planifiqui
i reguli les estratègies més adients per resoldre una tasca ( és a dir
per assolir un objectiu determinat). Evidentment, durant tot el procés
de resolució (és a dir abans, durant i després de la tasca), l'alumne/a
haurà de regular en tot moment (és a dir reflexionar i comprovar) si la
seva resposta s'ajusta a l'objectiu marcat. D'aquesta forma podrà
valorar, l'èxit o fracàs del resultat aconseguit.

Per acabar d'entendre l'abast de l'ús d'aquest concepte
d'estratègia en l'àmbit educatiu, cal destacar que aquest procés
seleccionat i planificat prèviament pel professorat, per implicar a
l'alumnat en el procés d'ensenyament-aprenentatge, també suposa
que el/la professor/a ha de regular, és a dir ha d'ajustar la seva
actuació, en funció de l'evolució de l'aprenentatge de l'alumnat,
valorant el seu resultat de cara a futures aplicacions i/o adaptacions.

Per tant ens trobem que professor/a i alumne/a, realitzen
processos similars (selecció, planificació, regulació i avaluació) en el
moment d'afrontar les respectives situacions : aprendre / ensenyar.

Per exemple, quan la professora utilitza l'estratègia "imatge
global de l'acció + pautes d'interrogació", pensa en una situació que
obligui a l'alumne a captar la idea global de com ha de fer els
malabars quan realitza l'acció del "8"96. Aleshores, la professora
pensa en una situació didàctica, que permeti a l'alumne transferir al

96 Sinònim de la figura de la "cascada" amb tres pilotes, la trajectòria de les quals
descriu a l'espai la figura d'un "8" en posició horitzontal. Podríem establir una
analogia amb el símbol matemàtic de l'infinit.

239



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

terra, la figura de la cascada realitzada a l'aire. Per tant la professora,
primer selecciona i planifica l'objectiu final que pretén (idea global de
la figura del "8", així corn els procediments que vol que els seus
alumnes duguin a terme. A continuació, selecciona i planifica quina
serà la situació més adient perquè els alumnes s'hagin d'implicar.
Mentre es qüestiona si aquesta situació resulta prou adient i
potencialment significativa, està regulant la necessitat de dur-ho a la
pràctica, abans de dicidir si és prou operativa.

Què fa el/la professor/a, un cop ha decidit presentar la situació
a l'alumne/a? Li planteja un problema presentant el
desenvolupament de l'acció a temps real, a la vegada que li dóna
certs indicis per sol.lucionar-ho. A partir d'aquí, deixa treballar a
l'alumnat. Mentrestant la professora passa per les diferents parelles
que treballen i observa la seva evolució. Per tant comprova (avalua) si
l'alumne/a assimila l'aprenentatge i en cas negatiu detecta les
mancances. Fruit de la anàlisi de l'observació de l'alumnat regula, si
s'escau, el procés (per tant ho fa durant el desenvolupament de la
tasca). La manera com ho fa és utilitzant les pautes d'interrogació,
que recondueixen als/a les alumnes a centrar l'atenció en els punts
essencials, proporcionant l'ajut necessari per la resolució del
problema. A continuació el/la professor/a continua observant i
detectant si cal ajustar de nou la situació (regular després d'aplicar
l'estratègia), o si finalment pot donar el contingut per assimilat
(avaluació).

Com en aquesta tesi, més que interessar l'aprenentatge de
l'alumnat en relació als continguts dels malabars, interessa la seva
formació com a docent, la professora fixarà l'atenció de l'alumnat en
aquest procés paral·lel:

- el coneixement de l'estructura dels malabars,
- el desenvolupament didàctic de les situacions a presentar.
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3.2.- QUAN COMENÇA I ACABA UNA ESTRATÈGIA ?

Una clarificació prèvia es fa necessària en abordar aquest punt.
Així quan es defineix on comença i acaba una estratègia que es
realitza en una sessió de classe, es fa referència a la identificació que
l'alumnat i/o el professorat pot realitzar quant a la forma de donar
uns continguts i comprovar la realització i metacognició que dels
mateixos efectua l'alumnat. Però el fet d'observar la manifestació
externa de l'estratègia, no vol dir que aquesta no s'iniciï, com he dit
en l'apartat anterior, en el moment de seleccionar i planificar els
procediments en funció de l'f dels objectiu/s a assolir.

A la vegada aquesta afirmació no treu que es puguin improvitzar
estratègies durant el desenvolupament de la sessió.

L'estratègia pot començar amb l'inici d'una tasca i acabar
quan es comprova que l'alumnat ha comprès la tasca; però també
podem considerar l'inici de l'estratègia quan el/la professor/a,
un cop ha llançat la tasca a tot el grup classe o a un petit grup,
revisa i actua en relació a cada alumne/a o petit grup d'alumnes
per comprovar el grau d'assimilació de l'aprenentatge.

Per tant un cop llançada la tasca, l'important és comprovar si
l'alumnat ha assimilat l'objectiu que s'havia plantejat per cadascuna
de les situacions.

El/la professor/a pot optar per comprovacions que van des de
l'observació de la demostració de l'alumnat (estratègies que anomeno
de baixa potencialitat), fins a d'altres que impliquen una resposta
més elaborada de l'alumne/a, com per exemple pot ser una explicació
del per què realitza l'acció d'una determinada manera.

En el cas de l'observació, el professorat pot optar per aquesta
manera de procedir, sempre i quan més endavant faci una
comprovació complementària a aquesta observació inicial. Per
exemple quan s'utilitza estratègies com "demostració professora +
observació de l'execució de l'alumne/a", val la pena realitzar més
endavant una altra comprovació, bé presentant una situació que
obligui a la transferència implicant una presa de consciència, com
succeiria a l'emprar una estratègia com : "consigna oberta d'acord a
un criteri97"; o bé utilitzant estratègies que obliguin a una
verbalització.

En canvi si per ex. imaginem que el/la professor/a utilitza
"consigna oberta d'acord a un criteri", i l'alumne/a no només fa una
proposta sinó vàries, i a més a més durant diferents dies; podem
realment afirmar que l'alumnat està assimilant els continguts
presentats.

97 Consigna oberta d'acord a un criteri.- consigna en la que els alumnes poden
donar moltes respostes d'acord a un criteri. És a dir, hi ha possibilitat de moltes
respostes però no totes són vàlides.
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Aquesta estratègia per tant, permet d'entrada més comprovació
del grau d'assimilació dels continguts de l'alumnat que la mera
Demostració seguida d'observació de les accions de l'alumnat, ja que
es tracta d'un model coconstructiu98.

Pensem que no podem perdre de vista el referent de fer a
l'alumne/a autònom, per tant cal veure quina combinació
d'estratègies és més idònia per aconseguir-ho.

3.3.- ANÀLISI DELS ELEMENTS QUE INTEGRA LA SITUACIÓ
DIDÀCTICA

Considero que quan el professorat empra estratègies ho fa sense
perdre de vista el que implica en conjunt la situació didàctica, d'altra
banda aquestes no tindrien sentit.

Són cinc els elements que configuren aquesta situació didàctica
que el professorat presenta a l'alumnat :

3.3.1. Objectius,
3.3.2. Recursos,
3.3.3. Estratègia del/ de la professor/a,
3.3.4. Procediments de l'alumne/a,
3.3.5. Condicionament del medi.

Posaré un exemple per facilitar la comprensió global de com
aquests diferents elements formen part d'una situació didàctica.

Contextualitzant en una de les seqüències de vídeo analitzades,
s'observa que la tasca que la professora ha encomanat a l'alumnat
consisteix en intercanviar una gassa i una pilota de rebot per
parelles.

En la imatge s'observa com més tard una parella d'alumnes
realitzen una acció motriu, on no han fet ús de continguts que havien
après en anteriors sessions de classe. Aleshores la professora en
observar-ho, intervé realitzant preguntes per a que els propis
alumnes s'adonin de l'errada comesa (Pautes d'interrogació). Al
respondre correctament, la professora els ho comunica i els anima (E.
comunicació"). A més a més, la professora confirma la seva resposta

98°Quant al procés d'E-A coconstructîu, es basa en la negociació intersubjectiva
de significats, motiu pel qual s'acostuma a utilitzar "formats interactius basats
sobretot en la reflexió sobre les actuacions dels estudiants i en la planificació de
noves accions, i amb actuacions docents prototípiques que es produeixen oferint
guies i ajudes pedagògiques que facilitin la reflexió dels estudiants".
Per tant, en la perspectiva coconstructiva s'utilitzen principalment estratègies i
continguts sobre estratègies construïdes en el mateix moment de la interacció.
Aquest tipus de plantejament permetrà a l'alumne resoldre situacions on hagi
d'ajustar-se a les condicions variables del context". (Monereo, 1995).
99 Col·loco la codificació Estratègies de comunicació per no codificar a la vegada les
diferents formes amb les que es podria establir una fluïdesa comunicativa amb els
alumnes. Aquest podria ser el motiu d'una altra tesi.
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realitzant una simbolització de la trajectòria que seguirà el material
(Simbolització i descripció).

L'estratègia que en aquest cas utilitza la professora és :
Supervisió del treball de la tasca : Observació + Pautes d'interrogació
+ Estratègia (E.) de comunicació + Simbolització de la trajectòria del
diabolo + E. comunicació.

L'estratègia a la vegada pot tenir el suport dels recursos com : el
vídeo, la pissarra, la márfega, les fulles de transparències, la
presentació de l'acció a evolució a temps real o altres.

En del cas de l'exemple, es produeix una "presentació de l'acció
sense evolució a temps real" i una verbalització, el que vol dir que el
recurs es basa en una visualització d'una simulació d'una acció i en
establir comunicació a partir d'un llenguatge amb codi comú. El que
m'agradaria diferenciar és que una cosa és el que afecta a nivell
perceptiu (canal visual), i les característiques amb què es presenta
l'acció : amb o sense evolució a temps real i l'altra són les diferents
estratègies que utilitza el professorat i que poden respondre a aquest
tipus de presentació, com seria una demostració de l'acció, una
simbolització de l'acció, una ralentització de l'acció motriu o una
descripció de l'acció.

Però a més a més aquesta estratègia no la podem deslligar en
cap moment de la situació didàctica en la que es troba ubicada, on la
professora té clars els objectius que es persegueixen i els possibles
procediments que pot utilitzar l'alumnat100, encara que aquest pot
resoldre la tasca utilitzant-ne d'altres que el professorat no hagi
previst.

Quant al condicionament del medi, en la pràctica dels
malabarismes faria referència principalment a l'ús del material,
encara que també pot fer referència a ubicacions en l'espai i a
combinacions d'aquests dos elements.

En les diferents situacions didàctiques que es presentaran al
llarg de la tesi, s'omet fer referència explícita al Condicionament del
medi, per més que en algunes ocasions apareix ja definit en la
contextualització de la situació que es presenta. De totes maneres
com cada situació didàctica tractada i analitzada al llarg de la
investigació, s'ha realitzat a partir d'una imatge, bé sigui de vídeo o
d'ordinador, resultava innecessari aquesta especificació, ja que
resultava bastant obvi. A més a més l'interès de la tesi es centra
sobre aquells elements directament relacionats amb l'estratègia de la
professora, com són : l'objectiu, el recurs i els probables
procediments a utilitzar per l'alumnat.

100 Per abreviar apareix en el quadre "Alumne" en lloc de "possibles o probables
procediments a utilitzar per l'alumnat".
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Anem a veure de forma conjunta tots aquells elements que
s'aniran abordant al llarg de la investigació :

Situació didàctica

OBJECTIU

RECURS

Identificar / aplicar els punts més importants de la situació presentada,
Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge

autònom,
Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

Verbalització+ Presentació de l'acció sense evolució a temps real i sense
material

ESTRATÈGIA *Supervisió de la tasca : Observació + pautes d'interrogació + E. comunicació +
i PROFESSOR Simbolització i descripció de les trajectòries

| ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Aplicació d'una estratègia que pot adequar-se a la seva forma d'aprendre

: anàlisi i identificació de l'estructura de l'acció,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.

Taula 6 Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia.

3.3.1.- Objectius

Vindria a ser d'acord a la definició de Lanshere (1985:248) el que
esperem que aconsegueixi l'alumnat després d'un procés
d'ensenyament-aprenentatge. És el punt de mira on volem que
arribin els/les nostres alumnes.

Per tant quan el/la professor/a planteja una situació a un
alumne/a, té molt clar què pretén. Resulta obvi que l'estratègia no es
pot deslligar d'aquesta intencionalitat; és més la determinació d'un o
altre objectiu, condicionarà el tipus d'estratègia a utilitzar pel/per la
professor/a. Així no és el mateix que esperem d'un/a alumne/a que
faci la reproducció d'una acció, a que apliqui procediments per
resoldre una situació de múltiples formes.
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Concretar per tant la intencionalitat docent en el moment
d'escriure l'objectiu, redactant-lo en termes de la conducta esperada
en el discent, contribueix a que el/la professor/a tingui clar el que
cerca i per tant estigui pendent d'aconseguir-ho, emprant la/les
estratègia/es necessàries a tal efecte.

Els objectius específics presentats per cadascuna de les diferents
situacions, han estat principalment :

1.- Acostar punts de vista professor-alumnes
2. Identificar/ aplicar punts essencials de la situació

presentada,

3.- Identificar estil d'aprenentatge propi,

4.- Identificar/aplicar procediments resolent una situació
tancada

5.- Identificar/aplicar procediments resolent una situació oberta
6.- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un

aprenentatge autònom.

7.- Identificar els procediments utilitzats per altres persones
davant d'una situació didàctica,

8.- Identificar els procediments més idonis per resoldre una
situació presentada (quins, quan, com i per què utilitzar
uns procediments i no uns altres),

9.- Aplicar els procediments més idonis per resoldre una
situació presentada (quins, quan, com i per què utilitzar
uns procediments i no uns altres),

12. -Identificar els punts que permeten la generalització de
continguts (conceptes, procediments i actituds),

11.- Identificar/Aplicar una estratègia donada per la professora o
company/a : autointerrogació, ....

12.- Realitzar material de treball
Taula 7 Objectius de la professora en relació a cada situació didàctica.
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3.3.1.1.- Diferenciació d'alguns dels objectius.

A continuació aniré a explicitar l'abast d'alguns dels objectius
que poden induir a confusió, especialment la diferenciació entre
algun d'ells.

En relació als objectius :

-Identificar / aplicar els punts essencials de la situació
presentada,

-Identificar / aplicar procediments resolent una situació
tancada,

El primer objectiu fa referència a identificar els punts essencials;
el segon a aplicar procediments davant un problema presentat.

- Identificar estil d'aprenentatge propi, respon a la intencionalitat
de fer adonar a l'alumnat que cada persona aprèn d'una forma
personal. És a dir, cadascú aprèn d'una manera diferent, en funció
del seu caràcter (per exemple, no és el mateix una persona que
acostuma a actuar amb una reflexió prèvia a l'acció, d'aquella que
justament acostuma a treballar a partir de l'acció) i de les seves
experiències anteriors d'aprenentatge.

En aquest sentit Hunt (en Hernández, 1996:144), ha realitzat
investigacions afirmant que els individus mostren diferències en
relació a l'estil cognitiu. Aquest autor defineix estil cognitiu com la
coherència que s'observa entre certes formes del processament de la
informació i certes característiques afectives i socials.

En la present investigació es plantegen situacions on es
presenten tasques obertes de resolució, en les quals després, es
demana contrastar els procediments emprats amb una altre
company. És una manera de fer més conscient a l'alumnat, de la
forma com ell aprèn, perquè ho contrasta amb el seu company.

- Identificar/aplicar procediments resolent una situació
tancada.

- Identificar/aplicar procediments resolent una situació oberta.

Ambdós estan pensats per quan la professora presenta un
problema a l'alumne.

L'objectiu "resoldre una situació tancada", es refereix a quan una
situació es presenta amb característica de problema. Per exemple
dins de la situació d'aprenentatge de llançaments múltiples, quan
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indico expressament que només es demostra l'acció sense descriure-
la, perquè es cerca que siguin els alumnes qui extreguin els punts
essencials. Aquesta situació es presenta com a problema, ja que no
sels diu prèviament com ho poden fer i on han de fixar l'atenció. A
més a més la situació és "tancada", perquè tots haurien de coincidir
en els punts que realment són importants.

Em refereixo a resoldre una situació oberta, quan no té perquè
coincidir la resposta dels/de les diferents alumnes en el moment de
resoldre el mateix problema.

Així quan per exemple es demana corregir a un company, on les
errades que aquest pot realitzar, poden ser molt diferents a les d'un
altre company, ens trobem amb dos aspectes a tenir en compte :

• un primer és que, sigui la persona que sigui la que realitza
l'acció, el criteri en relació al qual es corregeix és tancat
(respondria per tant a l'objectiu "resoldre una situació
tancada"),

• un segon, és que les diferents propostes de correcció a que
es poden donar lloc, són tantes com el/la professor/a (en
aquest cas alumne/a observador/a), estiguin disposats a
pensar (respondria per tant a l'objectiu "resoldre una
situació oberta").

Per tant, aquest objectiu en relació a l'anterior és més coconstructiu.

Per acabar de clarificar conceptes, posem un altre exemple.
Imaginem ara que el/la professor/a només demana que li copiïn una
acció i considera per tant, que la solució ja els la dóna. En aquest cas
l'objectiu a col·locar seria : Identificar /Aplicar els punts essencials
de la situació presentada.

Identificar els procediments que altres persones han emprat en
una situació.

Sigui una situació oberta o tancada, el que és important en
aquest objectiu, és veure com soluciona una situació una altra
persona.

Es veu encara més clar, quan a la vegada, la persona que ha
solucionat el problema explica el model de pensament que ha seguit
per aconseguir-ho.

Adonem-nos per tant, que aquest objectiu és més preconstructiu
que els dos anteriors.
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L'objectiu:

Identificar i aplicar procediments per la realització d'un
aprenentatge autònom, pretén fer adonar a l'alumnat que la
utilització de diferents procediments o estratègies, li permeten
evolucionar en l'aprenentatge sense el guiatge del/de la professor/a.

Pel que fa a l'objectiu :

Identificar / aplicar els procediments més idonis per resoldre
una situació (quins, quan, corn i per què utilitzar uns procediments i
no uns altres), fa referència a situacions molt concretes, on es veu
clara la necessitat d'utilitzar uns procediments en relació a uns
altres, atès que s'ajusten millor a la resolució de la situació
presentada.

En relació a : Identificar els punts que permeten la generalització
de continguts (conceptes, procediments i actituds).

Ve a referir-se a tots aquells aspectes, que són els trets
pertinents de l'activitat i que per tant la seva identificació situa a la
persona (a l'alumne/a), en condicions de poder realitzar
transferències a totes aquelles situacions que presentin una
estructura similar amb els continguts que ja coneixem. (Bonnet,
1983)

Considero interessant utilitzar-lo quan els/les alumnes han de
contestar preguntes que els exigeix forçosament sintetitzar el que
saben fins al moment. Ex. examen per escrit.

També pot utilitzar-se quan els alumnes creen les seves pròpies
variants, sense estar contextualitzades dintre de signifïcativitat
lògica.

Finalment amb :

Identificar / aplicar una estratègia donada per la professora o
company/a : autointerrogació,..., es tracta d'induir d'una forma
explicita la manera de procedir d'una altra persona, sigui aquesta la
professora o un company/a.
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3.3.2.- Recursos.

És el suport "físic" que utilitza el/la professor/a i/o alumne/a.
Per tant, si la professora fa una demostració o demana fer una
demostració a un alumne/a, el recurs serà en tots dos casos :
presentació de l'acció en evolució a temps real, perquè els alumnes
que aprenen es basen en la visualització de la imatge per aprendre
aquell contingut. Així es veu clarament, com una cosa és el recurs i
l'altra l'estratègia.

L'estratègia en aquest mateix cas, seria la d'utilitzar la
demostració de l'alumnat en lloc de la del professorat. Per tant aquest
fet d'utilitzar un o altre tipus de demostració, respon a una
intencionalitat docent que pot anar des de : la necessitat de
visualitzar una imatge més o menys perfecta, a donar protagonisme a
un alumne/a en concret (perquè ho fa molt bé, perquè senzillament
ha captat la idea, o per altres motius), a demanar que faci la
demostració un/a alumne/a per fer-ho més accessible a la resta de la
classe, o a emfasitzar que pel professorat el que més compta, en la
dinàmica de la classe, és l'alumnat.

Alguns dels recursos fàcils d'identificar serien : els fulls de
registre o planilles amb indicacions del/de la professor/a, el vídeo,
les transparències, diapositives, canó multimedia, miralls, fitxes,
articles...

2.3.3.- Estratègia del professorat.

3.3.3.1.- Aspectes que integren l'estratègia del profesorat

- "què" demanem a l'alumne/a. Pot ser per exemple un
problema al que li donem l'opció de trobar-hi una única
resposta (problema o situació tancada, algorísmic) o vàries
respostes (problema o situació oberta; heurístic). Una altra
possibilitat, seria demanar una resposta única a una situació
que no s'ha presentat com a problema. Ex. reproducció d'una
acció a partir d'una demostració.
Per exemple, en aquest últim cas, si li demanem una còpia
del que estem fent, li estem demanant una única resposta; en
canvi si demanem que ideï una acció d'acord a un criteri i que
li ensenyin al company/a i comparin les dues accions , estem
sol·licitant múltiples respostes contrastant els procediments
emprats.

- com ho demanem ?. Per exemple, podria utilitzar una
"Consigna oberta d'acord a un criteri" (múltiples solucions),
"Treball per parelles d'observació d'acord a un criteri" (una
solució vàlida), Demostració, Demostració acompanyada de
descripció, Comparació de dues accions amb Pautes
d'interrogació, ...

249



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

Cadascuna d'aquestes formes de demanar-ho es correspondrà
amb el punt anterior, en tant que implícitament voldrà dir que
demanem una o vàries respostes possibles a un problema
presentat; o una resposta de reproducció a una situació que no
constitueix un problema.

Per exemple puc donar lloc a una consigna verbal per a
sol·licitar una "Consigna oberta d'acord a un criteri mitjançant la
descripció de la tasca", però també puc utilitzar "Consigna oberta
d'acord a un criteri mitjançant la demostració de la professora" o
"Consigna oberta d'acord a un criteri mitjançant la demostració
d'un/a company/a". En tots tres casos dono la possibilitat de
trobar diferents respostes possibles a la situació presentada.

Com en aquesta investigació sempre que s'ha utilitzat la
consigna oberta d'acord a un criteri s'ha fet de forma verbalitzada,
només s'ha explicitat "Consigna oberta d'acord a un criteri101".

Anem a veure dos exemples, on es relaciona els dos punts
anteriors. Primer exemple, on interessa que reprodueixin una
acció :

Què es demana ? copiar una acció (una resposta única que ja
ens ve donada),

Com es demana ? amb una "Demostració de la professora".

Segon exemple, on podria sol·licitar idear accions :
Què es demana ? idear accions (diferents respostes possibles),
Com es demana ? donant la consigna : a partir de la

demostració del professorat, cal que l'alumnat ideï altres accions
(en aquest cas seria "Consigna oberta d'acord a un criteri
mitjançant una demostració i descripció de la tasca").

Com s'ha pogut comprovar, algunes d'aquestes consignes,
com per exemple "Consigna oberta d'acord a un criteri" o per
posar un altre exemple, la "Contrastació de procediments", poden,
a la vegada, estar integrades per altres descriptors, ja que aquesta
contrastació a la que al·ludíem es pot fer : utilitzant preguntes
molt dirigides per part del/de la docent, o bé sol·licitant a
l'alumnat una demostració acompanyada d'una descripció dels
punts més importants.

Extraient un exemple de la tesi, on es sol·licitava a l'alumnat
que aprenguessin una acció per observació vaig realitzar l'acció i
la vaig passar a revisar. A un dels alumnes, li vaig demanar que es
fixes en si l'acció s'interrompia en algun moment (consigna
d'atenció). A continuació vaig fer l'acció i l'alumne em va
especificar on requeia el punt essencial per aprendre a realitzar-la.

101 La qual cosa no treu que la consigna faci referència a una demostració
realitzada amb anterioritat.
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La manera en com ho expressaríem seria la següent :
Supervisió de la tasca amb contrastació de procediments :
Consigna d'atenció (criteri de continuïtat de l'acció) + Demostració
+ Descripció.

- tipus d'agrupació per la realització del treball, sempre i
quan formi part de l'estratègia. Així no és el mateix, recórrer
a fer grups per organitzar la classe (que seria una estratègia
d'organització), a quan s'utilitza el treball en grup com una
manera de provocar entre l'alumnat la discussió,
l'argumentació, la recerca i el consens.

- accions del/de la professor/a per comprovar l'aprenentatge
: doncs per exemple observa, pregunta ("pautes d'interrogació"),
articula una valoració final o altres. Un exemple podria ser :
contrastació de continguts amb pautes d'interrogació en
valoració final.

- grup o persones a gui va adreçada la informació. S'especifica
si va adreçada a tothom per igual o només a un petit grup o a
una persona. Per ex. Consignes diferenciades, on a un/a
alumne/a o grup d'alumnes no sels demana la mateixa tasca
que a la resta de la classe.

A la vegada dins de les Consignes diferenciades, trobem diferents
maneres de donar-les : amb descripció de la tasca, amb qüestionaris,
amb demostracions,

En definitiva en una estratègia ha de constar de què es val el/la
professor/a per presentar la situació a treballar, fins que comprova si
pot aixecar el nivell d'exigència al grup o a una persona en concret.

3.3.3.2.- Codificació i definició d'alguns dels termes que
poden formar part de la consigna.

Destacar que aquesta codificació de manera aïllada, no tindria
sentit per parlar del tipus d'estratègies que en anteriors apartats
s'han definit. El que vull dir, és que l'estratègia no recau en cadascun
d'aquests procediments de forma aïllada, sinó en la combinació dels
mateixos, permetent comprovar la metacognició de l'alumnat en
relació als continguts presentats.

Comentar al respecte que no considero tant important entrar en
detalls o amb exhaustivitat en aquest apartat, com en copsar què es
pretén, què es demana a l'alumne/a i com es fa. Aquest apartat
només l'incloc per qüestions de protocol en el moment de validar les
estratègies.
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Alguns dels enunciats que poden formar part de les estratègies
són :

• Analogia.- S'utilitza quan no es tenen idees específiques per a
poder comprendre alguna cosa. Aleshores s'activa una concepció
potencialment útil per a donar significat a aquest domini. Per
exemple, al realitzar una figura explico a la vegada a l'alumnat, que
pensar en els focs d'artifici, els pot ajudar a realitzar l'acció.

• Comparació.- En la comparació en canvi, es tracta de
contrastar dues imatges, conegudes o no prèviament, però de les
quals s'identificaran els punts comuns i per tant també els trets
diferencials. Ex. comparar la figura de la "dutxa" realitzada a l'aire i
al terra.

Diferència entre Analogia i Comparació.-
Analogia.- Es parla d'analogia quan s'utilitza una imatge gràfica

coneguda per l'emissor i el receptor, que ajuda a representar-se la
idea general de l'acció. Ex. L'acció "x" em recorda els focs d'artifici.

• Consigna d'atenció.- s'utilitza quan es vol centrar l'atenció de
l'alumnat en algun punt de l'acció o d'una situació determinada. Per
exemple es pot dir a l'alumne/a que es tornarà a repetir l'acció
motriu i que cal que observi si en algun moment s'atura l'acció.

• Consigna oberta i abastable.- sempre que sigui una consigna
donada per produir en l'alumne/a una conducta exploratoria.

Alerta !, no confondre amb "pautes d'interrogació". Encara que es
digui, i què més podem fer ?, és consigna oberta i abastable no
"pautes d'interrogació", perquè la pregunta és utilitzada, com una
forma d'animar, o de rellançar l'activitat per incitar a buscar altres
respostes o possibilitats.

• Consigna oberta d'acord a un criteri.- sempre que sigui una
consigna en la que l'alumnat, al igual que en el cas anterior, pugui
donar moltes respostes però d'acord a un criteri. És a dir, hi ha
possibilitat de moltes respostes però no totes són vàlides.

Destacar que en aquesta investigació quan apareix aquesta
codificació, fa referència a que la consigna ha estat realitzada de
forma verbal, però això no exclou que pot fer-se d'altres maneres com
: Consigna oberta d'acord a un criteri amb una demostració de la
professora i descripció de la tasca, o amb la demostració d'un
company/a, ....

En definitiva es sol·licita a l'alumnat que busqui altres
possibilitats d'acció amb el material que es treballa.
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• Consigna oberta d'interessos d'acord a un criteri102.- es
treballa amb material de classe, però els continguts tant poden fer
referència a la classe, com poden ser extraacadèmics.

• Consigna oberta i abastable d'acord a interessos.- Com estem
dins de la categoria Interessos vol dir que es treballa amb continguts
i/o material diferent al planificat per les classes.

Dues possiblitats quant a codificació, dins de la present
investigació :

- Treball amb variants originades pels/per les alumnes. En
aquest cas es treballa amb material planificat a classe (per
exemple mocadors, pilotes o altres), però els/les alumnes
ideen variants pròpies que no responen a l'estructura de
l'activitat que en aquell moment es treballa.

- Treball amb material i continguts diferents als planificats.

• Consignes diferenciades.- quan el professorat dóna diferent
tasca a un alumne/a o grup d'alumnes, en relació a la resta de la
classe. El motiu d'aquest tipus d'actuació recau en la diversitat dels
nivells i ritmes d'aprenentatge dins del grup classe.

* Consigna diferenciada d'acord a interessos.- de fet el que es
vol remarcar, és que com a denominador comú amb la consigna
diferenciada, es tracta d'una tasca que no es donarà per igual a tot el
grup classe i que respon als interessos i també al nivell dels alumnes
que ho sol·liciten.

En el cas de la present investigació, aquesta consigna
diferenciada, ha anat bàsicament acompanyada de demostració i/o
descripció de continguts que no s'aborden amb tot el grup classe.

* Contrastació : d'una estratègia, d'un procediment, de
continguts, del procés d'E-A o del procés d'aprenentatge de
cadascú.- Quan el/la professor/a d'alguna manera comprova que
aquell/a alumne/a està treballant correctament d'acord al significat
de cada concepte.

Aquesta codificació s'utilitza bàsicament en les categories :
Negociació professora-alumnes i Induïdes.

Especificant els conceptes anteriors :

102 Consigna oberta d'interessos d'acord a un criteri / Consigna oberta i
abastable d'acord a interessos.- aquesta forma de treball és una consigna base
dins de la classe, és a dir qualsevol alumne de la classe que vulgui treballar amb
un material sigui caixes, sigui bastó del diable, o altres, sense subjectar-se als
continguts estrictes de classe ho pot fer. Com es tracta d'una consigna donada per
igual a tota la classe, no considero que es tractí d'una "Consigna diferenciada".
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a) Contrastació d'una estratègia.- s'utilitzaria per controlar fins
quin punt l'ahunnc/a està combinant els procediments de manera
adient.

b) Contrastació d'un procediment.- emprant algun o varis dels
procediments per la tasca a realitzar, però no de manera
combinada.

c) Contrastació de continguts103.- corroborar fins quin punt
han identificat alguns dels aspectes essencials que es treballaven a
classe, en relació als coneixements disciplinare.

A la vedada indicar que aquesta contrastació de continguts la
podem especificar indicant si es realitza amb : pautes
d'interrogació, descripció de la acció, comparació entre dues
accions, etc.

d) Contrastació del procés d'E-A104.- en aquesta estratègia
professora-aluinnes contraposen alguns dels processos
d'aprenentatge que se segueixen a classe, per exemple, en relació a
ser capaços de corregir als companys, d'identificar els punts
essencials. O sigui el que la professora vol que l'alumne tingui clar
a partir d'experiències viscudes a classe, és la importància de
saber observar, identificar els trets essencials i en conseqüència
actuar.

Aquest procés que pennet dotar a l'alumnat d'autonomia, no es
fàcil, motiu pel qual s'ha abordat al llarg de l'assignatura. Aquesta
acció no depèn tant del nivell d'execució, sinó de la capacitat

Aixi. les imatges que s'aglutinen amb aquesta nomenclatura,
pretenen contrastar les declaracions que l'alumnat va realitzar el
primer dia. en la presentació i negociació de l'assignatura, amb el
que desprès senten i experimenten durant el seu procés d'E-A com
a professors/es.

e) Contrastació del procés d'aprenentatge de cadascú.- El
professorat comprova fins quin punt l'alumne/a ha captat la idea de
l'acció. No és tant important l'execució en si. com el procés que
indica que l'alumnc/a va per bon camí. Ho podem comprovar
emprant una :

* Demostració.- quan es sol·licita a l'alumne/a una còpia o
reproducció d'una acció.

103 Es pot especificar quan aquesta contrastació es realitza al final de la classe,
reunint a tot el grup : Contrastació de procediments : a partir de la revisió
d'exàmens, o bé a partir de qüestionaris, o bé a partir de pautes d'interrogació, etc.
en Valoració final.
104 ídem anotació superior però en relació al procés d"E-A.
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- Demostració global,
- Demostració parcial,
- Demostració emfasitzant un punt essencial,

També es pot utilitzar una ralentisació i/o simbolització. Vindria
a ser una forma alternativa de realitzar una demostració. Si es
col·loca en aquest apartat, és per deixar clar que en presentar una
acció es pot utilitzar aquests procediments :

a) Ralentisació de l'acció o de les trajectòries de les pilotes.-
Quan es realitza l'acció o es mouen les pilotes, seguint la trajectòria
real que aquestes seguirien a l'espai, l'únic és que molt lentament.

b) Simbolització.- S'utilitza per llançar una idea aproximada de
com és l'acció, sense haver-la de realitzar completament des del seu
inici fins al final.

S'indica per tant, com fer l'acció representant les trajectòries de
Ics pilotes a l'aire, o representant les accions dels segments
corporals implicats, però sense que ambdues formes de
representació hagin de fer-se a la vegada.

• Descripció.- verbalitzar amb paraules l'acció a realitzar.

- Descripció dels punts importants / punts diferencials,
- Descripció per part del professorat d'una proposta de

treball amb diferents nivells de dificultat.- l'enunciat es prou
explícit en relació a la situació que representa.

- Altres.

• Explicitació de l'objectiu de la tasca.- quan es diu clarament
quin és l'objectiu que es persegueix en la situació presentada.

• Funcionalitat.- quan es manifesta explícitament la utilitat de
l'acció o situació presentada.

Bé a significar per a què es proposa aquell treball, per a què pot
servir.

• Model de pensament : D'alguna manera el model de
pensament implica explicar el procés mitjançant cl qual, com a
aprenent unes vegades o com a professor/a d'altres, s'analitzen
determinades situacions, accions, etc. , quant a :

- Estructura de l'activitat,
- Estratègies de cadascú, metacognició
- Ritmes i motivació d'aprenentatge,
- Estructura / procediments,
- Procés d'ensenyament-aprenentatge.
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* Negociació del material :

- per la construcció de material.- es tracta d'acordar quin material
cal tenir elaborat per les properes sessions,

- pel compromís en dur el material pel dia següent. Es tractava del
cas concret dels diabolos o d'altre material que un cop elaborat,
calia portar a classe.

• Observació.- S'utilitza el mot observació quan després
d'explicar, demostrar una acció, llançar una consigna o altres, es
mira la resposta dels alumnes, tant es faci de forma grupal com
individual.

En general es fa per analitzar el seguiment del grup, altres
vegades permet intervenir en els casos en què sense ser feedback, el
que es fa és incrementar o disminuir la dificultat de la tasca.

Observació = seguiment de l'evolució de l'alumnat. Podríem
establir un equivalent amb "quan el professorat s'adona de..."

* Pautes d'interrogació.- aquesta estratègia implica una sèrie
de preguntes que pretenen la metacognició de l'alumnat en relació a
l'aprenentatge. Són preguntes que el/la professor/a realitza i van
encaminades des del més senzill al més complex, permetent, a la
vegada que es van realitzant, una jerarquització dels conceptes de
forma progressiva. Per tant a mesura que es van desenvolupant les
preguntes, ja es va realitzant una contrastació dels continguts, cosa
que en la pluja d'idees, acostuma a succeir després del buidat de les
idees inicials de l'alumnat.
Les pautes d'interrogació és una estratègia que podríem incloure dins
del concepte d'estil de Producció Convergent i Descobriment guiat de
Mosston, Ashworth (1993), encara que caldria afegir a tots nivells la
metacognició.

• Pluja d'idees.- aquesta estratègia es refereix a quan primer es fa
un buidat d'idees que aporta l'alumnat i després s'organitzen. En
aquest cas el resultat final podria ser : "Pluja d'idees + Síntesi d'idees
mitjançant esquema o mapa conceptual". La pluja d'idees és una
estratègia que podríem incloure dins del concepte d'estil de Producció
Divergent de Mosston, Ashworth (1993).

• Recuperació de la proposta d'un alumne.- quan el professorat
tot recordant una acció realitzada anteriorment per un/a alumne/a,
considera adient d'acord a la significativitat lògica, que aquella acció
sigui incorporada en aquell moment a la situació de classe.

• Rellancament de la tasca destacant l'estructura de
l'activitat.- la mateixa consigna ho diu, es tracta de tornar a donar
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la consigna de la tasca, en aquest cas, fent incidència en l'estructura
de l'acció.

* Repàs de continguts anteriors utilitzant105 quan es vol que
l'alumnat recordi situacions viscudes anteriorment i que estan
relacionades amb el treball que s'ha de dur a terme en aquell
moment.

* Sol.licitació de la imatge global de l'acció.- l'alumnat a partir
d'aprenentatges previs, haurà de ser capaç de transferir l'acció a
una altra situació que presenta una estructura comuna amb els
elements essencials.

* Sol-licitació de la demostració a un/a alumne/a
avantatjat/da.- Surt en una ocasió quan demano a un dels alumnes
avantatjats que proposi una de les primeres accions a realitzar amb
caixes. En aquest cas es tracta d'un alumne que al final de les
classes, ja abans de començar a treballar amb el material de les
caixes, havia demanat que li ensenyes diferents figures. Ell a la
vegada de practicar les que li proposava, també en buscava d'altres.

* Supervisió de la tasca.- S'acostuma a utilitzar aquest terme
quan primer el professorat llança la tasca i després passa a mirar a
cada persona, parella o petit grup d'alumnes.

Quan es passa a comprovar si la persona o grup estan realitzant
la tasca amb els criteris indicats i en conseqüència es dona feedback,
es parla de supervisió de la tasca.

Per ant supervisó com a sinònim de correcció.

* Treball per parelles d'observació i correcció d'acord a
criteris prèviament establerts.- la mateixa consigna ja ho explicita.
Es tracta d'un treball per parelles on els criteris de l'acció a observar
s'han explicitat o treballat amb anterioritat.

Així doncs cal identificar si s'acompleixen o no aquests aspectes
en l'acció que realitza l'altra persona de la parella. En funció de si
concorda l'execució amb els criteris d'observació, serà precís corregir
l'acció.

No confondre amb "Consigna oberta d'acord a un criteri", primer
perquè és realitza per parelles, però el més important és que només
val una resposta, que es correspon amb els criteris prèviament
explicitats; en canvi en la consigna oberta d'acord a un criteri,
moltes respostes podien ser vàlides sempre i quan es respectes un
criteri.

105 A la vegada cal pensar que aquest repàs es pot realitzar de moltes formes :
utilitzant pautes d'interrogació, la demostració d'un/a alumne/a, etc.

257



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

• Treball per parelles d'observació i/o d'observació i
correcció.- en aquest cas a diferència de l'anterior, els criteris que
corresponen a l'acció presentada, els hauran de deduir entre els/les
dos/dues components de la parella.

•Possibilitat de treball amb diferents accions.- vol dir que
davant de la mateixa situació es presenta de forma explícita (bé per
part del professorat, bé per part d'un/a alumne/a), la possibilitat que
cadascú pugui ubicar-se a diferent nivell d'exigència quant al grau
d'execució o complexitat de l'acció.

Alerta !, perquè aquesta no és l'única forma de treballar al nivell
i ritme d'aprenentatge de cadascú, com es podrà comprovar al llarg
d'aquesta investigació; l'únic és que en aquest cas, es mostra
cadascuna de les situacions en què es pot treballar.

* Tutoria / rol professor/a / treball per parelles :

a) Tutoria iguals.- sempre que es treballa per parelles o en
peut grup, de manera que un ensenya a l'altre, perquè en
sap més.
• Tutoria entre iguals (parelles),
• Tutoria entre iguals en petit grup

b) Rol professor/a.- quan l'alumne/a s'ha de fer càrrec no
només d'una persona o d'unes quantes, sinó de tota la
classe.
• en situacions puntuals,
• en el desenvolupament d'una sessió de classe.

c) Treball parelles.- quan els alumnes davant un problema
parteixen del mateix nivell de coneixements i experiències.
En principi no hi ha un/a alumne/a més avantatjat/da
que un/a altre/a.

Per concloure aquest apartat, especificar que aquí només s'ha
inclòs la codificació que bàsicament s'ha utilitzat en les imatges
presentades en el moment de la tríangulació de codificadors. El que
m'agradaria expressar és que la força de l'estratègia no es troba
precisament en fer ús d'un receptari, sinó en idear per cada
situació i sessió, diferents formes de treballar, que permetin
comprovar en tot moment la metacognició que l'alumnat
realitza en relació als continguts que se li presenten. Algunes de
les estratègies es duran planificades altres s'improvitzaran en el
mateix moment en què es desenvolupin, però unes i altres seran
conscients i intencionals en funció de l'objectiu buscat.

Per tant al llarg de totes les imatges que s'ha analitzat per
realitzar aquest treball d'investigació, han sorgit moltes altres
possibilitats que no queden recollides en aquest apartat. Reitero un
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cop més, que no es tracta d'un receptari, ja que llavors ens allunyem
de la lògica interna del concepte d'estratègia.

En general el que es pretén amb l'ús combinat de les diferents
estratègies és el que indiquen Sanmartí, Jorba i Ibáñez (1999: 311),
quan expressen :

"Tota base d'orientació és personal, pel que és important que
la construeixin els mateixos alumnes en activitats
conjuntes amb el professorat i amb els seus companys,
propiciades per aquelles situacions didàctiques que
afavoreixin la interacció a l'aula. Un procés útil i eficaç per
elaborar-les consisteix en formular-se algunes preguntes
sobre els elements estructurals de l'acció, l'anticipació i la
planificació, com :

- a quina categoria pertany la situació plantejada ?
(identificació del problema),

- quines operacions s'han de realitzar per executar
l'acció i per què ? (operacions de l'acció),

- quins coneixements es necessiten per efectuar de
manera conscient aquestes operacions ? (continguts
de la base d'orientació),

- quines estratègies es poden adoptar per resoldre la
situació plantejada ? (possibles estratègies i ordre
d'execució de les accions de cada estratègia),

- quin pla d'execució seguirem ? (pla de treball),
- quin és el resultat esperat de les operacions

projectades ?".

3.3.3.3.- Moments en què s'utilitza l'estratègia.

Destacar que aquestes estratègies les s'utilitzarn tant en el moment
de:

- llançar la tasca,
- rellançar la tasca,
- reconduir la tasca,
- donar feedback,
- d'individualitzar la tasca.
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3.3.4.- Procediments de l'alumnat.

En aquest apartat hi figura la "manera de fer" de l'alumne/a, que
com a professors/es considerem que seria pertinent i desitjable que
realitzes, per assolir l'objectiu proposat, encara que no descartem
altres possibilitats (altres procediments), que pot realitzar i que
nosaltres prèviament no haguem considerat.

Com no podem saber quina manera d'actuar triarà l'alumne/a,
utilitzo el mot procediments en lloc d'estratègies, com a concepte
genèric que em defineix el conjunt d'accions ordenades i amb
caràcter intencional envers un fi.

Els procediments que es considerava interessants que l'alumne
utilitzes en aquesta assignatura són :
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Identificació i realització dels compromisos adquirits amb el
professor i/o el grup classe
Contrastació de procediments
Discriminació i aplicació dels punts més importants
Anàlisi de l'observació del company (resultat de l'observació),
Valoració de l'observació del company ,
Representació de la idea global d'una acció,
Aplicació de la idea global d'una acció,
Aplicació de continguts anteriors a altres situacions,
Realització d'inferències
Realització d'una acció a partir de la deducció / inducció de
continguts,
Identificació i elecció de l'estratègia personal que s'adequa
més a la forma d'aprendre de cadascú i a la situació
presentada (Estil cognitiu),
Identificació i/o aplicació d'una estratègia que pot adequar-se
al seu ritme d'aprenentatge,
Identificació i aplicació de l'estratègia que s'adequa més en el
moment d'ensenyar,
Contrastació dels procediments
Identificació i/o aplicació d'una estratègia que pot adequar-se
a la seva forma d'aprendre1,
Identificació i aplicació de l'estratègia personal que s'adequa
més en el moment d'ensenyar,
Identificació i anotació dels resultats de l'observació,
Identificació dels resultats de comparar dues accions, dues
situacions, etc.
Analogia entre dues accions o situacions,
Sintesi2 de continguts
Ampliació3 de continguts,
Ideació4 d'una acció / d'una situació novedosa,
Identificació/aplicació i/o ideació d'estratègies, recursos, etc,
per ensenyar un contingut5

Ideació d'una acció / d'una situació novedosa,
Comprovació de l'evolució del procés d'aprenentatge autònom,
Identificació i anotació dels resultats de l'observació,
Identificació d'una estratègia utilitzada per la professora per
aprendre un contingut.

Taula 8 Procediments en relació a cada situació didàctica.

1 Aquí dins en tot cas estaria el Plantejament de subobjectius encaminats a
l'objectiu final. També seria comú a altres procediments com : Identificació i/o
aplicació d'una estratègia que pot adequar-se al seu ritme d'aprenentatge.
2 Més propi d'una situació tancada.
3 Més propi d'una situació oberta.
4 Més propi d'una situació tancada.
5 Més propi d'una situació oberta.
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Taula 8 Procediments en relació a cada situació didàctica.

4.- CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ

Parlo de criteris perquè no es tracta d'elaborar una classificació,
sinó de tenir en compte els aspectes que han prevalgut o que s'han
ponderat en el procés d'E-A per afavorir l'autonomia de l'alumnat.
Així les estratègies emprades han afavorit processos de Negociació
professora-alumnes, d' Observació, d'individualització de
l'aprenentatge (ZDP), d'anàlisi i comprensió de la Significativitat
lògica, de desenvolupament del rol de professor/a, de potenciació de
l'ús d'estratègies d'ensenyança entre els propis alumnes (estratègies
induïdes).

Que vull posar en evidencia '

i
Des d'una perspectiva docent

Concepte teònc
d'estratègia

Identificació de l'estratègia

al

Estratègies

Desen\olupar
una classe

l'analitzar
una classe Professor Professor-

alumne
Alumne

Perspectiva
constructivista

Negociació „ , , „ . - —
Professora- Observacl0 S'gnlficauv"al ZDP E induïdes Rol de professor

lògica
\ alumnes s

Objectius

Elements bàsics
Estratègies piofessora

Procediments alumnes

Il·lustr. 18 Criteris de classificació de les estratègies
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4.1.- NEGOCIACIÓ PROFESSORA - ALUMNES

El grup d'estratègies d'aquesta categoria busca pactar des del
primer dia i al llarg de tota l'assignatura, el procés d'ensenyament-
aprenentatge que als/a les alumnes i la professora els agradaria
seguir.

Per tots és sabut la gran distància conceptual i d'interessos que
separa alumnes de professors/es. Aquest fet s'incrementa quan es
tracta d'un contingut pràctic com són els malabars, escollit per la
professora com una excusa i com un element més per la motivació
dels participants. L'objectiu principal és el de donar una visió global
dels elements essencials a tenir en compte en tot procés
d'ensenyament-aprenentatge.

Aquest és un dels conceptes que tracten abastament els autors
Jorba i Casellas (1996) i també Sanmartí, Jorba i Ibáñez (1999: 301 a
322), on es parteix de la necessitat d'entendre el procés educatiu des
d'una mateixa perspectiva. És fa necessari per tant aquest diàleg
entre alumnes i professora, perquè cadascú comuniqui el seu punt de
vista, establint una negociació que finalment permeti un acord que
acosti ambdues posicions. Fent una adaptació de les paraules que
Riba (1992: 66) empra en relació a la recerca de la validesa, també
podríem dir que aquesta categoria permet el diàleg crític entre la qui
investiga i els qui són investigats/des, permetent d'aquesta manera la
negociació de la intersubjectivitat en relació als diferents aspectes del
procés d'E-A.

En aquest sentit destacaria un pacte o acostament de posicions
entre professora- alumnes a tres nivells : del material a elaborar, de
les activitats a desenvolupar (per exemple el tractament d'un material
en principi no planificat, com el cas del bastó del diable) i acostament
dels marcs de referència (dels coneixements de la professora quant a
la forma d'abordar el procés d'E-A i els coneixements i concepcions
que l'alumnat té al respecte).

Quelcom semblant ens diuen Sanmartí, Jorba i Ibáñez (1999:
307) :

"És precís que els estudiants siguin conscients del que van a
aprendre, de per què se'ls proposen determinades
activitats i per què aquestes es plantegen d'una
determinada forma".

En aquest sentit, Coll (1991: 184) citant Wetsch, afirma que :

"el procés que permet la negociació entre els dos participants i
l'establiment d'una definició intersubjectiva de la situació
depèn de si s'utilitzin formes apropiades de mediació
semiòtica, el que posa de relleu l'enorme importància dels
usos del llenguatge en la relació educativa".
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En les estratègies d'aquest apartat es farà evident el distanciament
i la necessitat d'un debat constant com a eina de formació tant per
l'alumnat com per la pròpia professora. En aquest sentit Mauri
(1995: :21) considera l'escola com el lloc de debat dels continguts del
futur.

" Per tant (..) si el saber constituït ha estat el resultat d'un
procés d'elaboració i el significat culturalment establert és
format de la negociació, si, com diu Bruner (1988), la
cultura és un fòrum per negociar i renegociar els significats
i explicar l'acció com un conjunt de normes o especificacions
per a l'acció, llavors l'educació és un fòrum important per
realitzar aquesta funció".

Quelcom semblant ens explica Pérez Gómez (1994: 73) :

"L'aula ha de convertir-se en un foro obert de debat i
negociació de concepcions i representacions de la realitat.
No pot ser mai un espai d'imposició de la cultura, per més
que aquesta hagi demostrat la potencialitat virtual dels
seus esquemes i concepcions".

Així per més que el primer dia es va gestar i pactar alguns dels
processos a seguir, no és fins al transcurs de les classes que ha estat
possible contrastar i continuar acostant el punts de vista entre
els/les participants i la professora.

De totes maneres la meva experiència em fa adonar, que una cosa
és el que l'alumnat diu que pensa sobre el que els agradaria que fos
un procés d'ensenyament-aprenentatge, l'altra és el que realment
després sol·liciten.

Aquesta observació pretén contrastar les declaracions que el
primer dia, en la presentació i negociació de l'assignatura111, van
realitzar els/les alumnes de l'assignatura, amb el que després senten
i experimenten durant el seu procés dT£-A com a professors/es. Així
per exemple el primer dia de classe, els/les alumnes poden dir que
un dels aspectes més importants d'un professor/a, és saber analitzar
l'estructura de l'activitat i orientar en cada moment a l'alumnat, en
funció de les seves necessitats. Fins i tot un exemple clar per a ells,
ve a ser la figura dels entrenadors de futbol d'equips tan emblemàtics
com el Barcelona. En aquest cas afirmen que l'entrenador no té
perquè ser un gran executor per a dirigir i fer progressar a l'equip en
el seu joc.

Ara bé, en la investigació es presentaran imatges, on per més que
es faci aquesta afirmació, els/les alumnes se senten incapaços de
corregir a un company. En altres situacions s'observa com continuen
donant més importància a realitzar una acció amb un bon nivell

111 Malauradament no tenim enregistrat el diàleg, per problemes tècnics.
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d'execució, que a saber analitzar l'estructura de l'activitat i els
aspectes didàctics implicats per dur a terme un procés
d'ensenyament-aprenentatge. Així ho il·lustren Sanmartí, Jorba i
Ibáñez (1999: 309-310) :

"Això ens demostra la necessitat de promoure que l'alumne
avaluï i autorreguli les seves representacions al voltant de
què i com va aprendre (o està aprenent).

(..) Per exemple, en les activitats realitzades en el laboratori els
estudiants tendeixen, sovint, a manipular sense
reconèixer per què efectuen determinades operacions i fins
i tot poden respondre a les qüestions plantejades sense
saber a què es refereixen".

"(..) Moltes vegades, els objectius d'una activitat d'ensenyança
només els percep el professorat i l'alumnat suposa que
realitzant-la està aprenent altres coses".

D'aquí que les imatges recollides en aquest apartat, presenten
aquest procés de negociació no com un fet puntual, sinó amb una
continuïtat al llarg del procés dTD-A. No penso que les idees o el
postulat d'ensenyament-aprenentatge es pugui canviar en un dia (per
ex. a l'inici de curs), ni en una assignatura; però si que es pot
convertir en un punt de partida per contrastar :

• el que pensem,
• el que fem,
• amb el que ens agradaria que realment fos.

Considero que els alumnes sabien el que volien, però a la vegada
factors com :

• tradició cultural,
• falta de seguretat en ells mateixos per veure's com a

mestres, feien que es donessin dissonàncies com les que
s'acaben de comentar.

Coll (1991: 193) afirma que el que succeeix és que l'alumnat, la
major part de vegades, només pot atribuir significats parcials al que
aprèn, ja que els marcs de referència del professorat i de l'alumnat
són diferents, de manera que no significa el mateix per al professorat
que ho ha ensenyat que per l'alumnat que ho ha après. De fet els
continguts no posseeixen per uns i els altres, la mateixa força com a
instrument de comprensió i d'acció sobre la parcel·la de la realitat a
la que es refereix; el que vol dir que l'aprenentatge no és qüestió de
tot o res, sinó de grau.

Un altre concepte relacionat amb el pacte de continguts a
desenvolupar, es recull en una cita de Rogoff citat en Coll (1999:
450), en els següents termes :
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"En aquesta línia, Barbara Rogoff ha desenvolupat
recentment la idea que el professor i l'alumne gestionen
conjuntament l'ensenyança i l'aprenentatge en "un
procés de participació guiada"

(..) Però gestió conjunta no implica en absolut simetria de les
aportacions : en la interacció educativa, el professorat i
l'alumnat desenvolupen papers diferents, encara que
igualment imprescindibles i totalment interconnectais".
(Rogoff, 1984)

Quant a la codificació que podríem establir en relació al tipus de
Negociació que bàsicament es va dur a terme al llarg de les diferents
sessions, va ser :

Contrastació de continguts.- contrastar fins quin punt han
identificat alguns dels aspectes essencials que es treballaven a classe.

Negociació material (construcció material / compromís dur-lo a
classe). Es va tractar d'acordar quin material convenia tenir elaborat
per les properes sessions, o quin material calia dur a classe (ex.
diabolos) o ambdues coses.

Contrastació del procés d*E-A.- professora-alumnes contrasten
alguns dels processos que es segueixen a classe, per exemple, en
relació a ser capaços de corregir als companys, la qual cosa no té
perquè dependre del nivell d'execució, sinó de la capacitat
d'identificar els punts essencials. En altres ocasions a més a més, es
demanarà presentar situacions al/a la company/a perquè ho pugui
superar. O sigui al que el/la professor/a dóna importància i que vol
que l'alumnat tingui clar, és la importància de saber observar,
identificar els trets essencials i en conseqüència actuar.
Aquest procés que permet dotar a l'alumnat d'autonomia, costa de
fer-ho entendre, motiu pel qual s'ha intentat acostar aquest punt de
vista cada cop que a classe s'ha presentat l'oportunitat per fer-ho.
Es parla d'acostar punts de vista perquè es pretén contrastar les
declaracions que els/les alumnes van realitzar el primer dia, en la
presentació i negociació de l'assignatura, amb el que després senten i
experimenten durant el seu procés dTS-A com a professors/es.

Contrastació del procés d'aprenentatge de cadascú.- La
professora comprova fins quin punt l'alumne/a ha captat la idea de
l'acció. No és tant important l'execució en sí, com el procés que indica
que l'alumne/a va per bon camí.
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Negociació Professora-Alumnes

Contrastació
de continguts

Contrastació
cel procés
d'E-A

Contrastació
els procés
d'aprenentatge
de cadascú

Negociació
material

(contrucció) (compromís
en dur el
material)

Il·lustr. 19 Codificació de la categoria Negociació professora-alumnes.
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4.2.- SIGNIFICATIVITAT LÒGICA

Les estratègies d'aquest grup pretenen mostrar a l'alumnat, un
ordre de menys a més dificultat en la presentació de les diferents
situacions d'aprenentatge, d'acord a l'estructura de l'activitat i als
criteris constructivistes. Evidentment a part de presentar els
continguts de la forma més rellevant i entenedora possible, cal estar
atents en el procés d'ensenyament-aprenentatge, a conceptes de
motivació i de capacitat de concentració, que poden alterar
puntualment una organització disciplinar.

Es pot observar aquest èmfasi en l'estructura de l'activitat en el
moment de :

- presentar situacions cada cop més complexes (concepte de
"progressió"),
simplificar les accions atesa la dificultat que s'observa en algun
grup d'alumnes,
repassar continguts anteriors,

- aplicar conceptes anteriors a altres materials (concepte de
"transferència"),

- donar consignes per explorar la utilització d'un nou material,
- donar consignes d'acord a un criteri112,
- que els/les alumnes presenten variacions de l'acció a la resta

dels companys/es, d'acord a les consignes donades per la
professora,

- altres.

Recordar que la professora utilitza estratègies en relació a
aquestes situacions, per comprovar si els/les alumnes assumeixen
aquest concepte d'augment en la complexitat de la tasca, en funció de
l'estructura interna de l'activitat i en funció de diferents
necessitats113.

També aquestes estratègies permeten al professorat :

- comprovar l'aprenentatge de l'alumnat quant a la significativitat
lògica de l'activitat,

- ampliar les accions d'aprenentatge a realitzar,
- reforçar l'actitud de l'alumnat en relació a un esforç constant de

millora,
- potenciar l'autonomia en l'aprenentatge. En aquest sentit qui

genera una variant o idea una acció nova, s'adona que aquesta

112 Remeto a l'apartat 2.3.3.2.- CODIFICACIÓ I DEFINICIÓ D'ALGUNS DELS
TERMES QUE PODEN FORMAR PART DE LA CONSIGNA.
113 Remeto a l'apartat 2.1 de la CONCEPTUALITZACIÓ de les estratègies que
s'aborden en aquesta tesi.
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forma de procedir el permet millorar sense l'ajut del professorat, a
la vegada que satisfer els seus interessos i motivació.
Per una altra banda, l'alumnat que observa la variant originada
pel seu company/a, pot adonar-se de com el seu company/a ha
solucionat un problema o ha millorat el seu aprenentatge.
Justament aquest model de pensament manifestat en una acció,
(que pot o no anar acompanyada d'una explicitació del procés fins
arribar a la citada acció), pot ajudar a l'alumne/a que observa, a
resoldre els seus problemes, així com adonar-se d'una forma
d'ampliar els continguts de classe i satisfer els seus interessos.
Una consideració important a realitzar és que, les estratègies de
més baixa potencialitat dins d'aquesta categoria, són aquelles en
les que la professora dóna la tasca amb demostració i/o
descripció, o altres de característiques similars i observa la
resposta en l'alumne/a. Considero que és de baixa potencialitat
perquè si no va acompanyada d'altres estratègies que comprovin
no només l'acció de l'alumne/a, sinó també la metacognició dels
continguts a assimilar, emfasitzant el coneixement condicional
dels mateixos i la capacitat de transferència, no podem assegurar
la incidència del professorat en el procés d'E-A de l'alumnat envers
la seva autonomia (aprendre-aprendre).
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4.3.-ZONA DE DESENVOLUPAMENT PROPER (Z.D.P.)

Les estratègies d'aquesta categoria pretenen atansar-se en cada
moment al nivell i ritme d'aprenentatge de cada alumne/a.

Aquest criteri suposa tenir en compte tant aspectes de
signifícativiat lògica, com de zona de desenvolupament proper. És a
dir, per adaptar la creixent dificultat d'una tasca (significativitat
lògica), cal tenir en compte el nivell del qual parteix l'alumnat
(significativitat psicològica). I si en cada moment aconseguim
combinar la proporció justa d'ambdós criteris, permetrem que
l'alumnat pugui treballar d'acord al seu nivell i ritme d'aprenentatge,
assegurant d'aquesta forma el seu desenvolupament potencial.

Si aconseguir identificar i afinar els aprenentatges fins aquest
punt, és un incentiu prou important per motivar a l'alumnat, convé
encara afegir un additiu més com són els interessos d'aprenentatge
de l'alumne/a.

Dues subcategories configuren aquest concepte de Z.D.P.: ritmes
i interessos.

onsigna oberta

criteri

Consigna
diferenciada

Consigna
D'acorda

criteri
continguts que
oo s'abordaran

amb tot el
grup classe

Il·lustr. 20 Codificació de la categoria Zona. de Desenvolupament Proper
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4.3.1.- RITMES

Les estratègies ubicades en aquesta subcategoria pretenen, més
enllà de l'aprenentatge com a tal, el desenvolupament personal de qui
aprèn. El que vull dir és que tots sabem que quan aprenem, no
només aprenem continguts, sinó que ens adonem que som capaços
d'aprendre. Tots necessitem tenir èxit en el nostre aprenentatge.
Aquest aspecte genera no només confiança en un mateix, sinó que
repercuteix positivament en la pròpia imatge. D'aquí la importància
constant que aquesta assignatura concedeix, a la possibilitat que
cada alumne pugui aprendre d'acord al seu ritme d'aprenentatge,
tant donant o incentivant variants, destinades a aquells alumnes que
assimilen amb eficiència els continguts d'aprenentatge, com en sentit
invers, facilitant l'aprenentatge a aquells a qui els costa més.

Les possibilitats de diversificar el treball són vàries, entre elles :
• treball amb continguts a partir de les variants114 dels/de les

propis/es alumnes,
• possibilitat d'elecció d'entre diferents accions presentades en

funció del nivell i ritme d'aprenenetatge,
• l'adaptació de les situacions tant als alumnes amb problemes,

com a aquells que aprenen amb gran eficiència,
• altres.

En aquesta subcategoria de ritmes, a diferència de la següent
interessos, els continguts que s'aborden formen part de la
programació de l'assignatura.

114 Variant que respon a un criteri donat per la professora. A la vegada aquestes
variacions individuals que responen a l'estructura de l'activitat presentada per la
professora, queden dins la classificació de les categories com a ritmes, en tant que
no són exposades ni realitzades per la resta de compants/es. Quan les imatges
recullen que algunes d'aquestes variacions passen a presentar-se a la resta del
grup classe, passa a convertir-se en la categoria de Signiflcativitat lògica.
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Ritmes

Consigna oberta
d'acord a un
criteri

Possibilitat de
treball, de tot
d grup classe.

Complexitat
de la tasca

Il·lustr.21 Codificació de la categoria Ritmes

Al llarg d'aquesta investigació, s'han utilitzat bàsicament dos tipus
de consignes en el moment de diferenciar les situacions didàctiques
per adaptar-les al nivell i ritme d'aprenentatge dels alumnes.

Anem a recordar el seu significat :

Consigna oberta d'acord a un criteri.- sempre que sigui una
consigna en la que els/les alumnes, puguin donar moltes respostes
per aconseguir un objectiu determinat, però sempre d'acord a un
criteri. És a dir, hi ha la possibilitat de donar moltes respostes però
no totes seran considerades com a vàlides, només ho seran aquelles
que respecten el criteri indicat pel/per la professor/a.

Destacar que en aquesta investigació quan apareix aquesta
codificació, fa referència a que la consigna ha estat realitzada de
forma verbal, però això no exclou que pot fer-se d'altres maneres com
: Consigna oberta d'acord a un criteri amb una demostració de la
professora i descripció de la tasca, o amb la demostració d'un
company/a, ....

En definitiva es sol·licita als alumnes que busquin altres
possibilitats d'acció amb el material que es treballa.
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Després que el professorat ha donat la consigna d'acord a un
criteri poden produir-se a la vegada diferents situacions didàctiques
dintre de la classe, com :

• que els alumnes a partir de fer seva la tasca115 (redefinint-la
d'acord a Famose, 1992: 56), continuen treballant amb els
continguts de classe, però ideant variants pròpies,

• es pot donar una tasca, on des del mateix moment de donar-la,
es presentin diferents accions a poder realitzar, podent passar
d'una acció motriu a una altra o encadenant-les, d'acord al
nivell de cadascú. Aquesta proposta la pot realitzar la mateixa
professor/a o pot ser un alumne/a qui la faci.
En el cas de la present investigació, es dóna el cas que la
professora utilitza una consigna, mentre que l'alumne/a
utilitza una demostració acompanyada d'una descripció.

Consigna diferenciada.- quan el professorat dóna diferent tasca
a un/a alumne/a o grup d'alumnes, en relació a la resta de la classe.
El motiu d'aquest tipus d'actuació recau en la diversitat dels nivells i
ritmes d'aprenentatge dins del grup classe.

Així tal i com es recull en la il·lustració 21 el professorat pot :
• adaptar situacions a l'alumnat que tingui problemes,
• o pot presentar una situació de més complexitat a l'alumnat

que posseeix un bon nivell i ritme d'aprenentatge,

Però també observem en el mapa conceptual, que pot ser el/la
propi/a alumne/a qui coneixedor del seu progrés, demani a la
professora un augment en la complexitat de la tasca.

115 És a dir a partir de redéfinir la tasca com a projecte personal que l'alumnat
pot fer factibles els objectius docents. Aquesta redefinició suposa tant afegir un
objectiu personal a la tasca prescrita, com completar o especificar millor les
consignes que han quedat indeterminades o ambigües. Del que es tracta és de
respectar les consignes indefinides però partieularitzant-les d'acord a les pròpies
cognicions, necessitats, motivacions i experiències anteriors.
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4.3.2.- INTERESSOS

Com el mateix nom ho defineix pretén satisfer algunes de les
necessitats de l'alumnat en relació a l'aprenentatge dels
malabarismes. És per aquest motiu que es treballa amb continguts i
material diferents al planificats des del començament de
l'assignatura.

Interessos

Consigna diferenciada
d'acord a interessos:

Demostració
continguts que
no s'abordaran

amb tot el
grup classe
(professora)

Durant la
classe

Fora de
la classe

Consigna oberta i
abastable d'acord

a interessos

Treball amb
variants

originades
pels alumnes
(amb material

de classe)

Treball amb
material i

continguts
diferents als
planificats
(alumnes)

Consigna oberta
d'interessos d'acord

a un criteri

Treball amb
material i

continguts de
classe i

extraacadèmics
com a

ensenyants
(tutoria entre

Iguals)

Il·lustr.22 Codificació de la categoria Interessos

En aquesta investigació s'han utilitzat bàsicament tres tipus de
consignes, que a la vegada poden desembocar en diferents tipus de
situacions didàctiques. Aquestes són :

Consigna diferenciada d'acord a interessos.- com a
denominador comú amb la consigna diferenciada emprada en la
subcategoria Ritmes, es tracta d'una tasca que no es donarà per igual
a tot el grup classe i que respon als interessos i també al nivell de
l'alumnat que ho sol·licita. Quant a la diferència entre les dues es
troba amb què en la subcategoria Interessos es treballa amb
continguts que no es troben programats dins de l'assignatura.
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En el cas de la present investigació, aquesta consigna
diferenciada, ha anat bàsicament acompanyada de demostració i/o
descripció de continguts.

En el cas de la investigació, ha estat la professora qui ha guiat
aquesta ampliació de l'aprenentatge, per més que l'alumne/a disposa
a la vegada de d'altres possibilitats de formació com es comprova en
el següent punt (educació no formal).

Consigna oberta i abastable d'acord a interessos.- Com estem
dins de la categoria Interessos vol dir que es treballa amb continguts
i/o material diferent al planificat per les classes.

Dues possiblitats quan a codificació, dins de la present
investigació :

Treball amb variants originades pels/per les alumnes. En
aquest cas es treballa amb material planificat a classe (per
exemple mocadors, pilotes o altres), però els/les alumnes
ideen variants pròpies que no responen a l'estructura interna
a que ens remet l'acció motriu que en aquell moment es
treballa.
Treball amb material i continguts diferents als planificats.

Consigna oberta d'interessos d'acord a un criteri116.- es
treballa amb material de classe, però els continguts tant poden fer
referència a la classe, com poden ser extraacadèmics. Considero que
és tracta d'una consigna oberta d'acord a un criteri perquè es
demana a l'alumne/a que ensenya, que ho faci seguint un criteri de
Significatvitat lògica.

D'aquí que en el mapa conceptual es contempli el treball amb
material i continguts de classe i extraaacadèmics com a ensenyants.
Per exemple algun dels/de les alumnes que prèviament havia
sol·licitat ampliació de continguts117, pot actuar més tard com a
professor/a d'una altra persona, amb la qual cosa qui fa de
professor/a practica en continguts que a ell/a l'interessa, a la vegada

116 Consigna oberta d'interessos d'acord a un criteri / Consigna oberta i abastable d'acord a
interessos.- aquesta forma de treball és una consigna base dins de la classe, és a dir
qualsevol alumne de la classe que vulgui treballar amb un material sigui caixes,
sigui bastó del diable, o altres, sense subjectar-se als continguts estrictes de classe
ho pot fer. Com es tracta d'una consigna donada per igual a tota la classe, no
considero que es tracti d'una "Consigna diferenciada".
117 Els continguts que en principi aquest alumne ensenyarà als seus companys,
seran continguts planificats prèviament a l'assignatura, però n'hi haurà d'altres
que no estan planificats i que se li han ensenyat a aquest alumne avantatjat, però
que no seran extensibles a tot el grup classe. D'aquí que s'inclogui dins de la
categoria interessos.
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que al fer de tutor/a d'un company/a, es produeix un reconeixement
públic del seu aprenentatge.

A continuació destacaré un paràgraf de Coll (1991: 191) que ve a
definir molt bé aquesta categoria :

"Davant l'aprenentatge extrínsec118, n'hi ha un altre, que
succeeix en gran mesura al marge del sistema escolar, i
que sorgeix directament de les experiències personals.
És a través d'aquestes experiències personals, d'una
sèrie d'aprenentatges fonamentalment intrínsecs, com
aprenem més sobre nosaltres mateixos i arribem a
descobrir i reconstruir la nostra pròpia identitat. A partir
d'aquí, les orientacions per erradicar l'aprenentatge
extrínsec de l'educació formal són ben conegudes : que
els alumnes decideixin per ells mateixos el que vulguin
aprendre, ja que només ells poden saber el que s'adapta
millor a la seva individualitat, a les seves necessitats
bàsiques; donar prioritat a l'objectiu d'aprendre a
aprendre davant l'objectiu de destreses o continguts,
etc".

118 Maslow (en Coll, 1991: 191), anomena aprenentatge extrínsec a l'adquisició de
continguts externs a la persona, imposats culturalment i aliens a la seva identitat".
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4.4.- OBSERVACIÓ

Les estratègies agrupades sota el nom genèric d'observació,
pretenen que l'alumnat adquireixi procediments per identificar els
punts essencials de les diferents situacions que se li presenten, com
saber observar :

• una acció (identificar l'estructura de la situació presentada),
• una altra persona (hipotètic alumne),
• l'acció que realitza un mateix, el que vol dir que prèviament

haurà d'haver assumit els procediments anteriors (identificació
de l'estructura de la situació presentada i ser capaç
d'identificar les accions correctes i incorrectes d'una altra
persona). Així un cop sabem observar i corregir a una altra
persona, resulta més senzill realitzar el següent pas de fer-ho
en relació a un mateix.

És per aquest motiu que dins l'apartat d'observació, s'estableixen
les categories :

4.4.1.- OBSERVACIÓ GUIADA.
S'empren estratègies encaminades a identificar unes vegades

l'estructura de la situació presentada, altres vegades, l'acció
realitzada per una altra persona.

El denominador comú de totes aquestes estratègies, es troba en el
guiatge molt directe de la professora, per a educar l'atenció de
l'alumnat envers els punts considerats essencials de la situació
presentada.

4.4.2.- GESTIÓ DE L'OBSERVACIÓ.
Aquestes estratègies que cerquen cada cop més l'autonomia de

l'alumnat en el procés d'observació, es caracteritzen per pretendre
que sigui el propi alumne/a qui identifiqui els punts claus de l'acció,
de manera que la professora es dedica més a supervisar i reconduir a
l'alumnat que no a indicar els criteris a partir dels quals observar.

Aquest procés d'aprenentatge porta a l'alumne/a des de centrar
l'atenció en l'acció presentada, a centrar l'atenció en l'acció realitzada
per una altra persona, fins a l'acció realitzada per un mateix. Com ja
s'ha indicat, en tots els casos serà l'alumne/a qui haurà de deduir les
pautes d'observació.

4.4.3.- MODEL DE PENSAMENT DEL PROFESSORAT EN
LA RESOLUCIÓ D'UNA SITUACIÓ. (ESTRATÈGIA DEL/DE LA
PROFESSOR/A)

Situaríem en aquest apartat les estratègies que utilitza la
professora per transmetre a l'alumne/a, el procés i els procediments
emprats per ella en el moment de resoldre la situació presentada.
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Adonar-se que l'estratègia Model de pensament del professorat o
dels companys/es pot :

- no involucrar a l'alumne/a. com succeeix quan la professora :
a) manifesta com considera que ha de ser l'aprenentatge, amb

l'intent d'atansar el punt de vista professora-alumne, però
sense que això suposi un diàleg o una contrastació dels punts
de vista,

b) explica quina és la significativitat lògica que es seguirà a
l'assignatura o analitza l'estructura de cada acció presentada,

c) explicita la funcionalitat de la tasca,
d) argumenta les estratègies utilitzades pel/per la professor/a.

- involucrar a l'alumne/a com succeeix quan la professora
seguit del seu model de pensament, demana a l'alumne/a :

a) que aporti una altra solució sobre el problema,
b) una resposta on es vegi de manera evident una transferència

dels coneixements i experiències anteriors a altres situacions,
c) que apliqui estratègies al desenvolupar el rol de tu tor/a,
d) que s'ubiqui d'acord al seu ritme d'aprenentatge en el nivell

pertinent.

Aquesta categoria és bàsicament una estratègia que és
competència només de la professora, com ja he indicat
anteriorment. Sí que podem involucrar a l'alumnat, però en cap
moment es pot assegurar que els/les alumnes estiguin utilitzant
el model de pensament de la professora.
Aquest ha estat el motiu principal pel que en el moment de
realitzar la triangulació de codificadors, després de dos dies de
revisar l'esmentada categoria, es va optar per deixar-la com una
explicació del procedir de la professora que es reflectirà d'una
manera molt evident en el grup d'estratègies "induïdes". De fet
des dels seus orígens sempre l'he tractada com a "estratègia de la
professora", que podia derivar en respostes variades que
impliquessin a l'alumnat a diferents nivells, com s'ha explicitat
anteriorment.
En el moment de realitzar la triangulació de codificadors, l'únic
que es va posar de relleu, és que efectivament tal i com ja m'havia
adonat, es tractava d'una estratègia de la professora.
És clar, aquestes imatges només poden ser reconegudes com a
model de pensament, per qui ha estat realitzant les classes, és a
dir, jo mateixa, però és difícil que observador/es externs/es
puguin reconèixer-la, perquè és fàcil identificar-la dins d'una de
les categories d'observació, induïdes, negociació professora-
alumnes o altres.
La pròpia professora ho pot reconèixer perquè sap la
intencionalitat que s'amagava en tota situació didàctica
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Es tracta d'una categoria, que només presento amb caire
explicatiu, com una comprovació que la professora explicava als
alumnes la seva pròpia reflexió sobre els diferents aspectes
implicats en el procés d'E-A.
Ara bé tal com he dit en la classificació inicial de les estratègies (
del/de la professor/a, de/de la l'alumne/a i del/de la professor/a
- alumne/a), a part d'aquesta dificultat en reconèixer el procés
metacognitiu deia docent, es difícil comprovar que un alumne
apliqui la mateixa estratègia que la professora per resoldre una
tasca.

• Seqüència temporal d'utilització de les tres categories
anteriors.

Quant al gradient d'autonomia que la professora concedeix
progressivament a l'alumnat, ordenaríem les subcategories de la
següent forma : en primer terme les estratègies d'observació
guiada, en tant que és la professora qui ajuda a centrar l'atenció
dels alumnes en els punts més importants; després seguiria el
model de pensament de la professora, que dóna a l'alumnat una
solució de com ella resolt la situació presentada i finalment
trobaríem la gestió de la informació, en tant que són els/les
alumnes qui resolen per ells mateixos els problemes d'observació
presentats.

En cap moment s'estableix un ordre prefixat de com passar d'una
categoria a la següent, perquè el que resulta convenient, és
combinar-les en funció de l'evolució de les situacions presentades
quant al nivell i ritme d'aprenentatge dels/de les alumnes.

A la vegada, com a conseqüència de buscar l'autonomia de
l'alumnat, s'estableixen una sèrie de subcategories119 que ajuden
a orientar l'atenció del professorat, envers els punts considerats
importants.
Destacar doncs, que la idea de la investigació no pretén en cap
moment ser categòrica, sinó orientativa; d'altra manera
incompliria la filosofia amb que aquest treball fou iniciat.

119 Dins de la categoria d'Observació trobem les subcategories : Observació guiada i
Gestió de la informació. També hem parlat de la influència que exerciria la
subcategoria "Model de pensament de la professora (o com la professora resolt la
tasca)", que considero que és una estratègia que només involucra a la professora.
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4.4.1.- Observació guiada

OBSERVACIÓ
GUIADA

de
l'acció
ode

l'acció d'una

Il·lustr.23 Presentació general de la categoria Observació

Dins d'aquesta subcategoria diferenciaré bàsicament dos tipus
de treball. Un que es realitza de forma individual i l'altre per parelles :

4.4.1.1. Es centra el treball de forma individual en observar
l'acció d'acord als criteris que dóna la professora
(Observació pautada de l'acció).

Com del que es tracta és de deixar clara la pauta d'observació,
s'utilitzen estratègies que responen més a un model
preconstructiu120 que coconstructiu (Monereo, 1995), com :
Demostracions (parcials, globals, pas a pas amb l'alumne/a,
ralentisant l'acció, exagerant l'acció); Simbolitzacions;
Descripcions; Comparacions; Contrastacions dels procediments;

120 El professorat presenten els continguts a l'alumnat, prèviament construïts,
motiu pel qual s'acostuma a utilitzar "formats interactius basats en activitats
informatives i amb actuacions docents prototípiques que es realitzen presentant de
forma optimitzada el coneixement".
Per tant, la perspectiva preconstructiva intenta incidir en la construcció cognitiva
del coneixement mitjançant processos representacionals del sistema cognitiu.
Aquest tipus de plantejament permetrà a l'alumne resoldre bàsicament situacions
on no hi ha variació del context on s'aplica l'estratègia. (Monereo, 1995)
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Pautes d'interrogació directes; Repàs dels punts importants
mitjançant pautes d'interrogació; Diferents combinacions de les
mateixes; Altres.
Adonem-nos com les estratègies basades en la Contrastació, les
Pautes d'interrogació i el Repàs de continguts, responen a un
model més coconstructiu, que es potenciarà encara més a l'arribar
a les estratègies de gestió de l'observació.

A manera de punts que ajuden a identificar estratègies ubicades
dins d'aquesta categoria, cal adonar-se que :

és la professora qui dóna els criteris a partir dels quals
realitzar l'observació,
quan es mostra l'acció a partir de demostracions o
simbolitzacions, és bàsicament la professora o un/a alumne/a
avantatjat/da qui fa de model, però en les dues situacions, és
la professora qui destaca els punts essencials,
en el cas que es doni una instrucció o es faci una pregunta, és
també la professora qui ho realitza de forma molt directa.

4.4.1.2. Es centra el treball en observar l'acció que realitza una
altra persona d'acord als criteris que dóna la professora
(Observació pautada de l'acció o de l'acció d'una altra
persona (treball per parelles).

En aquesta categoria :

És la professora qui dóna els criteris a partir dels quals
observar a una altra persona.
El treball pot centrar-se en la identificació dels punts
essencials de l'acció o bé en la identificació de l'acció en l'altra
persona121. La primera vindria a ser una estratègia
complementària a l'observació pautada de l'acció (apartat
3.4.1.1), ja que l'observació d'una altra persona és utilitzada
per facilitar l'observació de l'acció.

121 Aquesta diferenciació subtil, és més conceptual que pràctica. En definitiva la
diferència estaria on es posa èmfasi, si en la identificació dels punts essencials de
l'acció o en la correcció de l'acció de la persona que ho realitza. Es tracta d'una
diferencia subtil que només afecta a la professora, però que pretén matisar que a
lïnici, aquesta utilitza intencionadament aquest tipus de treball per parelles, per
ajudar a l'alumne a centrar l'atenció en la identificació dels aspectes essencials de
l'acció. Es pot pressuposar que l'acció continuada de l'altra persona, permet
observar l'acció durant més estona, que no quan la professora realitza una
demostració inicial i/o puntual.
En canvi quan observo l'acció de l'altra persona, és per a identificar quins aspectes
realitza correctament i quins incorrectament.
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* Seqüència temporal d'utilització de les dues categories
anteriors.

Les categories a i b, són complementàries, en tant que és entre
les dues que s'aconsegueix identificar :

• els punts essencials de cada acció,
• els punts correctes/incorrectes de l'acció d'una altra persona.
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Estratègies
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Il·lustr. 24 Categoria general de la categoria Gerstió de la informació

Dins d'aquesta categoria diferenciaré, de la mateixa manera que
en la categoria anterior diferents tipus de treball, un que es realitza
de forma individual i l'altre per parelles.

4.4.2.1. Es centra el treball de manera individual en observar l'acció
amb indicacions generals de la professora : (Observació no
pautada de l'acció amb indicacions generals de la
professora).

La professora utilitza estratègies on forçosament es provoca la
reflexió de l'alumnat en relació a l'aprenentatge d'una acció. Aquest
plantejament metacognitiu es realitza a partir d'indicacions generals
en relació al problema plantejat i que obliguen a l'alumnat a revisar
i/o recuperar continguts anteriors. Per ex. després d'una acció
realitzada per un/a alumne/a preguntar : que ha passat?.

Algunes de les estratègies que poden utilitzar-se, bé aïlladament
o bé amb combinació amb d'altres són :
Pautes d'interrogació; comparació d'accions amb pautes
d'interrogació; sol·licitació imatge global de l'acció implicant
transferència; altres.
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4.4.2.2. Es centra el treball (generalment per parelles), en observar
l'acció pròpia o d'una altra persona (Observació no pautada
de l'acció o de l'acció d'una altra persona : Treball per
parelles).

Conjunt d'estratègies encaminades a que siguin els propis
alumnes qui :

4.4.2.2.1.- Extreguin criteris d'observació de l'acció, a partir de
l'estil d'aprenentatge propi. És a dir cadascú ha de fixar-se en com
ell/a aprèn, en què s'ha fixat, quins són els seus punts forts i febles i
com els supera. Acte seguit o de manera paral·lela ( a mesura que
s'obtenen) es contrasten aquestes pautes amb el/la company/a.

Algunes de les estratègies que poden utilitzar-se, bé aïlladament
0 bé en combinació amb d'altres són : treball per parelles d'observació
1 correcció; supervisió de la professora del treball de les parelles122 (la
qual pot estar composada a la vegada per diferents estratègies com
pot observar-se en les imatges); Consigna d'atenció; Pautes
d'interrogació; Demostracions emfasitzant els aspectes essencials;
altres.

4.4.2.2.2- Extreguin criteris per observar i corregir l'acció d'una
altra persona. Es tracta de realitzar un treball per parelles, on els/les
alumnes saben quins criteris han d'observar, però a diferència de la
categoria d'Observació guiada, no es presenten ni es recorden en el
moment abans de realitzar la tasca. Aquests criteris es considera que
formen part del bagatge de coneixements de l'alumnat, que haurà de
saber aplicar en corregir al/a la company/a, el que comportarà que a
la vegada haurà de saber destriar quina informació selecciona i
prioritza per dir-li aquells aspectes que poc a poc podrà anar
assimilant.

A la vegada l'alumnat que ha de corregir l'acció del/de la
company/a, pot triar múltiples situacions que afavoreixin
l'aprenentatge. Aquesta gestió es també competència seva.

Algunes de les estratègies que poden utilitzar-se, bé aïlladament
o bé amb combinació amb d'altres són : Pautes d'interrogació;
Supervisió de la professora (pot estar composada per diferents
codificadors com pot observar-se en les imatges) ; Contrastació de
procediments mitjançant descripcions o altres aspectes; altres.

122 En realitat aquí estic donant feedback, però considero dues opcions en el
moment de marcar l'inici i el final d'una estratègia :

a) Quan dono la consigna al grup i ho comprovo a nivell general. Per ex.
Consigna oberta d'acord a uns criteris + Observació,

b) Quan com a conseqüència de la consigna anterior, hi ha una o vàries
persones que no els surt l'acció a realitzar i jo, adreçant-me només a
ells/elles, dono pas a una altra estratègia.
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4.4.2.2.3.- Es centra el treball en l'observació d'una acció on
l'alumnat haurà de deduir per ell mateix els punts essencials per a
poder-la realitzar amb èxit : Observació no pautada de l'acció sense
indicacions generals de la professora (treball individual).

Es pretén que l'alumnat aprengui a extreure els aspectes
essencials de l'acció, sense cap més indicació que la presentació de la
situació sol·licitant la seva observació.

Com hem pogut veure anteriorment, el primer pas dins de la
gestió de l'observació es realitzava amb indicacions generals de la
professora, després es passava a un treball d'observació per parelles
a partir de l'aprenentatge del propi alumnat, tant en relació a la seva
pròpia acció com en relació a l'acció d'una altra persona.

Així en aquest grup d'estratègies, l'alumnat ja no compta ni amb
l'ajut extern de la professora ni del company/a, es tracta d'un treball
individual.

Algunes de les estratègies utilitzades, bé aïlladament o bé amb
combinació amb d'altres són : Demostracions; Descripcions;
Rellançament de la tasca destacant l'estructura de l'activitat; altres.

4.4.2.2.4.- Es centra el treball en l'autoobservació del propi
aprenentatge : Gestió individual de l'observació en l'aprenentatge de
la pròpia acció fautocorrecció).

En aquest grup d'estratègies, no només es vol que l'alumnat
observi i extregui les pautes a partir de les quals comparar si realitza
l'acció correctament o no, sinó que a més a més es pretén que
reflexioni sobre el seu propi aprenentatge.

Algunes de les estratègies utilitzades que poden utilitzar-se, bé
aïlladament o bé amb combinació amb d'altres són : Consigna
d'atenció acompanyada de simbolització; Contrastació de
procediments amb : pautes d'interrogació; descripcions; altres.
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OBSERVACIÓ
NO PAUTADA

AMB
INDICACIONS

GENERALS DE
LA

PROFESSORA

La
professora
realitza
preguntes
generals sobre
l'acció. Ex. Què
ha passat aquí
?,

La
pregunta de la
professora per
més que sigui
de caràcter
general, dóna
indici de si
alguna cosa
està bé o
malament.

OBSERVACIÓ NO PAUTADA
DE L'ACCIÓ O DE L'ACCIÓ

DUNA ALTRA PERSONA
(treball per

Observació de
l'acció a partir

de l'esül
d'aprenentatge

propi
En aquest

tipus de treball
es parteix de
l'estil propi
d'aprenentatge
de l'alumne.

parelles)
Observació
i correcció
de l'acció

d'una altra
persona

- En aquest
treball es
tracta
d'aplicar
criteris que
han
assimilat de
sessions
anteriors.

OBSERVACIÓ
NO PAUTADA
DE L'ACCIÓ

(treball
individual)

- Aprendre una
figura senzilla a
partir de
l'observació,
sense que la
professora
destaqui cap
aspecte, ni faci
cap tipus de
reconducció
encara que
aquesta sigui
general.

GESTIÓ INDIVIDUAL
DE L'OBSERVACIÓ

EN L'APRENENTATGE
DE LA PRÒPIA ACCIÓ

(Autoobservació del
propi aprenenetatge)

- Es tracta d'observar
com s'executa la
pròpia acció.

Taula 9 Quadre resum de la categoria de Gestió de la informació.
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Amb la intenció de clarificar a grans trets les diferències entre
Observació guiada i Gestió de l'observació, es defineix la següent
graella :

GESTIÓ DE L'OBSERVACIÓOBSERVACIÓ GUIADA
Per aprendre a observar accions.-
La professora guia d'una forma

directa a l'alumne.
Les pautes d'interrogació fan

al·lusió directa al que s'ha indicat
amb anterioritat. Per ex. la boca del
diabolo on esta ?.

Les pautes d'interrogació també
les puc utilitzar per centrar l'atenció
en un aspecte en concret que es
desconeix. Moltes vegades, en
aquests casos, va acompanyada
d'una demostració exagerada
acompanyada de la pregunta
pertinent.

Per aprendre a observar
accions.-

Les preguntes són indirectes i
generals. Per ex. podem fer alguna
cosa més per millorar l'acció ?, o
que ha passat aquí ?, de manera
que els alumnes han conegut amb
anterioritat aquests elements.

Les pautes d'interrogació o
situacions que es presenten, fan
referència a aspectes que els
alumnes ja coneixen i són capaços
d'identificar què fan bé i què fan
malament.

En altres situacions les
indicacions o situacions de la
professora, cerquen l'autonomia
individual en l'observació de l'acció
i en altres, la capacitat d'identificar
les errades pròpies i corregir-les.

Per aprendre a observar als
al tres.-

En Observació pautada de l'acció
o de l'acció d'una altra persona, els
alumnes ja saben què han
d'observar. Sels dóna uns criteris
previs a partir dels qual comparar
l'acció.

Per aprendre a observar als
altres.-

En observació no pautada de
l'acció o de l'acció d'una altra
persona, els alumnes són qui han
de clarificar aquestes pautes
d'observació.

També pot donar-se el cas que
es tracti de criteris que l'alumnat
ha assimilat en situacions anteriors
i que han d'aplicar. Cal llavors que
sàpiga destriar quina informació
selecciona i prioritza.

A la vegada en el moment de
corregir pot presentar múltiples
situacions que afavoreixin
l'aprenentatge, la gestió de les quals
es també competència seva.

Taula 10 Diferències entre les categories Observació guiada i Gestió de l'observació
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4.4.3.- Model de pensament de la professora.

Vindria a ser el que Monereo et al. (1995: 67) anomena com
"pràctica guiada", que ho defineixen com l'exemplificació que realitza
l'expert/a dels processos (anàlisi de la situació i decisions que pren) i
procediments que ell/a utilitza per resoldre la situació.

* Model de pensament de la professora quant a l'estructura de
l'activitat.

Estratègies que utilitza la professora per transmetre a l'alumnat
com analitza i resolt l'estructura de l'activitat. És a dir, en molts
casos entendre en què consisteix l'activitat et permet formar una
imatge mental que ajuda a organitzar els diferents procediments.

* Model de pensament de la professora quant a estratègies o
procediments que empra cadascú.

Estratègies que utilitza la professora per decidir : on es troba el
punt essencial a observar ?, com i quan comença una acció ? , o bé
com ho fa ?.

• Model de pensament de la professora quant a la metacognició.

Es tracta de realitzar una reflexió o anàlisi sobre la pròpia
reflexió. Per ex. reflexionar sobre les preguntes que un/a s'hauria de
fer a l'iniciar una acció; o bé reflexionar sobre el propi aprenentatge.

• Model de pensament de la professora quant a estructura i
procediments.

Es tracta de situacions que aborden tant l'estructura com els
procediments però el problema de l'acció presentada no recau en la
identificació de l'estructura (encara que es necessita entendre la
mateixa), sinó en com realitzar els procediments.

En una de les imatges recollides, la professora planteja a partir
de les experiències del seu propi aprenentatge, un augment en la
complexitat de la tasca. Pretén indicar a l'alumnat aquest camí
d'anar de més senzill a més complex, a partir de la seva pròpia
experiència. D'alguna manera s'està fent referència a la
significativitat lògica, sense fer-ho explícit.

En altres imatges es tracta l'estructura de l'activitat, tot
recordant continguts anteriors.

A diferència de la microcategoria "b", no s'està destacant uns
punts essencials de l'acció, sinó que es descriu i demostra la manera
d'augmentar el gradient de dificultat.
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En definitiva la diferència rau, en que la professora no fa
referència a una manera personal i "única" de resoldre una situació,
sinó que podríem parlar d'una forma més o menys estandartizada.

* Model de pensament de la professora quant a ritme i
motivació en l'aprenentatge.

Es transmet a l'alumnat que és cadascú qui ha de marcar el
ritme i les seves pròpies estratègies de motivació en l'aprenentatge.
Per exemple, la professora indica el seu model de pensament, quant a
la necessitat d'introduir situacions menys complexes, quan es porta
mantenint durant bastant estona un elevat grau de concentració.

* Model de pensament de la professora en relació a Negociació
professora-alumnes.

És evident que en aquesta categoria, la professora explica i
contrasta amb els alumnes, el que pensa sobre com ha de ser un
procés d'ensenyament-aprenentatge. D'alguna manera pot anar
veient si a mesura que avança l'assignatura, els/les alumnes entenen
i s'acosten al model de pensament de la professora, observant les
seves reaccions i la seva forma de treballar a classe.

En resum el que es vol destacar, és que aquesta categoria de
Negociació, com la de Model de pensament de la professora, fan més
referència a una estratègia de la professora, que a una estratègia de
la professora que intenta comprovar la metacognició de l'alumne en
relació a aquests continguts.
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Il·lustr. 25 Model de pensament de la professora en la resolució de la tasca
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4.5.- ROL DE PROFESSOR/A

En aquesta categoria el que es pretén és que l'alumnat vagi
assumint el que vol dir estar pendent de les accions de d'altres
persones, tant en el moment d'ensenyar com en el moment d'observar
i donar feedback. Per aquest motiu s'abordaran situacions a classe,
on s'exercicirà el rol de professor/a amb diferent grau de dificultat.

En aquest sentit una cita de Sanmartí, Jorba i Ibáñez (1999:
305), ens ajuda a entendre la importància de viure les situacions i
abordar els continguts amb estratègies que facilitin adonar-se de les
diferents errades comeses :

"Tal com indica Nunziati (1990) :
- ni la lògica de la disciplina ni la lògica de l'expert permeten

posar de manifest la manera en que cada alumne aprèn;
- el discurs del professor no garanteix l'apropiació dels

continguts de la disciplina per part de l'alumne, ja que el
que ensenya i el que aprèn es troben en registres de
funcionament diferents;

- la correcció de les errades només la poden portar a terme el
mateix alumne que els ha comès, i no el professor, que
simplement les detecta".

Aquest "discurs" és justament un dels objectius que contempla
aquesta categoria.

4.5.1.- Rol de professor/a en el desenvolupament d'una
sessió de classe

Referit a quan l'alumnat s'ha d'adreçar a tot el grup classe, tant
en el moment d'ensenyar un contingut com en el moment de
supervisar l'aprenentatge que realitzen els seus companys.

4.5.2.- Rol de professor/a en situacions puntuals

Quan es demana a un/a o dos/dues alumnes que facin de
professors/es adreçant-se a tot el grup classe. És el mateix que
l'anterior, l'únic és que en aquest cas es produeix esporàdicament,
sense una preparació prèvia del contingut a ensenyar per part de
l'alumnat que faran de professors/es.

En aquest grup d'estratègies, la professora aprofita a vegades,
l'aprenentatge extraacadèmic d'algun/a alumne/a, que per tant
presenta més nivell d'execució en relació als seus companys/es. En
altres casos es reconeixerà senzillament a l'alumne/a que adquireix
un aprenentatge amb més celeritat que la resta dels companys/es.
En tots dos casos, aquesta persona passaria a exercir el rol de
professor/a.
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4.5.3.- Tutoria iguals / tutoria iguals en petits grups
Referit à quan l'alumnat s'adreça a un/a company/a o a un petit

grup, respectivament, però on precisament pel tipus d'agrupament
indicat : parelles o petit grup, no se li demana l'exigència d'estar
pendent de tot el grup classe.

Quan es parla de la Demostració de l'alumnat dins de
l'apartat de signifieativitat lògica, pot confondre's amb rol de
professorat, perquè efectivament la demostració la realitza davant de
tot el grup classe. Ara bé en rol de professor/a, l'alumne/a ha de fer-
se càrrec de la supervisió de la tasca.

Montse Comes 200(1

Rol de professor/a en el
desenvolupament
d'una sessió de

classe

ROL DE PROFESSOR/A

Quan professora
atorua a un/s al umne/s

Rol de professor/a
en situacions

puntuals

Tutoria entre
iguals

situacions

Alumne que
ha après

continuats
exrraacademi-

cament

Mentre dono
continuat

Alumne que aprèn
més ràpidament

Prèviament
encomano

tasca a
al umnes

avantatjats

Il·lustr. 26 Codificació de la categoria Rol de professor/a

292



Estratègies

4.6.- ESTRATÈGIES INDUÏDES

»uaii
iscn\a comments

amda a un a lu in iK

E. Induïdes
les podem trobar
en les següents -

situacions
Quan professora

atorga a un/s alumne/s

Tutoria entre
d ' u n a sessió de imials

Montse Comes 2

Il·lustr. 27 Situacions didàctiques on s'indueixen estratègies

Són aquelles estratègies on es pot veure com la professora de
forma explícita incita a l'alumne perquè entengui i utilitzi algunes de
les estratègies utilitzades, bé per facilitar el seu propi aprenentatge,
bé per facilitar la tasca com a futur mestre.

En altres paraules, vindrien a ser totes aquelles estratègies que
l'alumnat transfereix a altres situacions tant en qualitat d'aprenent
com de docent.

Les situacions en que aquestes estratègies poden presentar-se
són molt variades :

• quan la professora ensenya un contingut de classe,
• quan la professora ajuda a un alumne/a a aprendre un

contingut,
• quan a partir del treball d'un contingut, l'alumne/a explica

l'estratègia utilitzada en el seu aprenenetatge,
• quan els alumnes ajuden espontàniament a un/a company/a

seu/va,
• quan la professora atorga a un/s alumne/s :

rol de professor/a en situacions puntuals,
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rol de professor/a en el desenvolupament d'una sessió
de classe,

tutoria entre iguals (parelles / grups).

4.7.- QUADRE COMPARATIU DELS ASPECTES
DIFERENCIADORS D'ALGUNES CATEGORIES

A continuació es presenta un quadre, que ajuda a identificar
aquells elements més importants de les categories i subcategories que
en ell apareixen.

Bàsicament ha estat ideat per identificar i diferenciar aquells
punts que resulten més conflictius . Per ex. en la fila 5 es diferencia
quan :

• la variació de la tasca realitzada per l'alumnat respon als
continguts planificats i es mostra a la resta de persones de la
classe (significativitat lògica),

• la variació de la tase realitzada per l'alumnat respon també als
continguts planificats però no ensenya a la resta dels/de les
companys/es (Ritmes),

• la variació de la tasca no respon als continguts que es treballen
a classe i tampoc arriben a la resta de persones de la classe
(Interessos).
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Signif. lògica
Fa referència a
l'estructura de
l'activitat :
• "progressió"
• simplificació

acció
• repàs
• aplicació

conceptes
anteriors a un
altres material
(transferència)

Profe dóna tasca i
observa la resposta
de l'alumne (baixa
potencialitat). Pot
fer-ho emprant :

• demostració
í

• descripció,
• simbolitzaci

ó,
•

La professora
utilitza consignes
per explorar el
material
La professora
utilitza consignes
d'acord a un criteri

Variacions
creades pels
alumnes i es
mostren a la
classe

La variant ha
d'anar relacionada
§mb_Pestructura de
üacçjó presentada
per la professora

Ámbar a presentar
una determinada
figura és Sign.
Lògica. Ex. cucú
-aSib_eUiàbolo

Observació Guiada

Destacar algun punt
important :
• demostració i

verbalització,
• demostració amb

pauta d'interrogació
• demostració

exagerant acció
• demostració amb

ajuts com analogia

Com ensenyo l'acció
condicionada per la
naturalesa de la pròpia
tasca és Observació

Ritmes
Tasca diferents a
la de la resta de la
gent de la classe.
No es tracta de
donar feedback,
perquè aquest
com a norma,
sempre és
diferent.

Variacions
individuals
creades per
l'alumne però no
arriben a tota la
classe

La variant ha
d'anar relacionada
amb l'estructura
de l'acció
presentada per la
professora

Interessos
Treball
amb
continguts
i material
no
planificats
a
l'assignatu
ra. Ex.
diabolo,
rulo.

Variacions
individuals
creades
per
l'alumne
però no
arriben a
tota la
classe
Les
variants no
responen a
Pestructur
a de l'acció
i no formen
part del
contingut
planificat
de la
classe

Induïdes
Quan utilitzo

les estratègies
Induïdes ? :
a) quan dono

feedback a
l'alumne. En
aquest cas al fer
referència a les
estratègies que
els alumnes
realitzen, codifico
: contrastació de
procediments,

Contrastació en
tant que jo
identifico el que
utilitza l'alumne i
li dono feedback
al respecte,

b) quan com a
professora
utilitzo
estratègies que
de manera
explícita vull
que utilitzi
l'alumne. En
aquest cas no he
de posar

sinó que dic de
forma directa
l'estratègia
utilitzada.
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Signif. lògica Observació Guiada Ritmes Interessos Induïdes
Quan faig correccions
(feedback), o me les
demana l'alumne,
sempre és Observació, ja
que ajuden a centrar
l'atenció sobre els punts
importants:
• pauta

d'interrogació directa
• simbolitzant,

demostrant,
ralentisant, amb o
sense verbalització

Taula 11 Quadre comparatiu dels aspectes diferenciadors d'algunes categories

4.8.- ALTRES CONSIDERACIONS

Però què passa amb altres aspectes com : funcionalitat,
transferència, motivació, contextualització de l'aprenentatge,
globalització dels continguts?.

És que no són continguts importants, per aplicar estratègies que
comprovin fins quin punt els/les alumnes, que seran futurs mestres,
les han assimilat de forma metacognitiva ?

Com sempre, ens trobem amb el problema que el professorat ha
de seleccionar d'entre tota la informació que vol aportar a l'alumnat,
aquella que considera prioritaria.

Aleshores, quin és el criteri seguit ?. Per què l'elecció de les
categories anteriorment comentades ?

Doncs per què :
1.- la negociació professorat-alumnat es troba a la base de

qualsevol procés d'ensenyança-aprenentatge.
2.- per realitzar qualsevol aprenentatge i especialment aprendre

accions, resulta essencial centrar l'observació en els punts
importants.

3.- aprendre malabars no només vol dir, aprendre "x" figures amb
diferent tipus de material, sinó entendre l'estructura de l'activitat
(significativitat lògica).

4.- aprendre vol dir tant, satisfer els propis interessos, com
treballar en el propi nivell i ritme d'aprenentatge, com adquirir cada
cop més autonomia. Tots aquest aspectes s'aconsegueixen tenint en
compte el concepte de Zona de Desenvolupament Proper.

5.- finalment el grup d'estratègies que anirien encaminades a
permetre a l'alumnat posar-se en el rol de professor/a, em permetrien
comprovar fins quin punt l'alumnat ha assimilat els conceptes
anteriors, juntament amb el concepte d'estratègia.
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Reprenent de nou els conceptes exposats al començament com :
funcionalitat, transferència, motivació, contextualització de
l'aprenentatge, globalització dels continguts , trobem que :

alguns d'ells, són utilitzats com a estratègies que impliquen
només al professorat, com el concepte de contextualització o
de motivació. Immediatament ens sorgeix la pregunta: es
comprova en aquests continguts la metacognició de l'alumnat
?. La resposta és : no de forma explícita. Ara bé, gràcies a
aquestes podem veure que el seu ús no és en debades, atès
que el fet de contextualitzar una situació, permet a l'alumnat
entendre millor el sentit de la tasca i per tant que aquest
ajusti la resposta a la situació amb més idoneïtat,
altres conceptes s'utilitzen explícitament, com el de
funcionalitat en una de les estratègies d'observació, però
només en una seqüència d'imatges es comprova com a procés
metacognitiu de comprensió d'aquest concepte en l'alumne/a,
quant a la transferència és utilitzada com un procés per
comprovar els diferents aprenentatges. Així es sol·licita a
l'alumne/a amb assiduïtat que apliqui continguts apresos
anteriorment. De fet és una de les formes usuals utilitzades
per contrastar l'evolució de l'aprenentatge dels/de les
alumnes, així com el seu progrés en relació a la seva
autonomia.
finalment el tractament globalitzat dels conceptes, per més
que la professora ho aplica, no s'explicita als alumnes ni
tampoc es comprova.

En definitiva, tots sabem que davant un procés d'ensenyament-
aprenentatge resulta necessari dosificar la quantitat d'informació a
presentar al nostre alumnat.

De totes maneres aquests comentaris no treuen que em
preguntés, per què emfasitzar uns conceptes sobre d'altres del
constructivisme ?. Al meu entendre una resposta complementària a
tot el que he explicat, es troba en la pròpia intencionalitat i
comportament de l'alumnat, que des del primer dia van tenir clar que
venien a aprendre malabars, afecció que tots compartíem. En canvi
els costava fer-se càrrec del que suposava ensenyar, per més que tots
serien futurs mestres. Alguns/es fins i tot pensaven, que només amb
una bona execució es podien convertir en uns bons/es professors/es
de malabars, sense tenir en compte la resta de factors que envolten
els processos d'ensenyament-aprenentatge.

El que vull dir en definitiva, és que fer malabars, aprendre
figures noves en relació al diferent material presentat, suposava per a
ells/es tenir prou significat, el que em feia intuir que per a ells/es, els
malabars, no necessiten de cap justificació; no tenen perquè fer-se
per una finalitat productiva, sinó bàsicament per pur plaer; per
aquest caràcter màgic que envolta la seva realització. Per tant, com a
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professora, no em veia amb la necessitat de justificar perquè
presentar una figura i no un altra. I precisament quan ho feia, era
per carregar l'accent sobre els diferents aspectes que cal tenir en
compte en el moment d'ensenyar. D'aquí que la funcionalitat, per dir-
ho d'alguna manera, estava assumida des del primer minut pels/per
les alumnes, la qual cosa no vol dir que jo no la tingués en compte,
com es posa clarament de manifest en una de les imatges recollides,
formant part d'una estratègia de la subcategoria d'observació.

Per altra banda no es pot perdre de vista que alguns/es alumnes
són de primer de magisteri, el que implica donar prioritat a un tipus
d'informació sobre d'altra.

4.9.- BREU CONCLUSIÓ DE L' APARTAT ESTRATÈGIES P-A
COMPROVANT LA METACOGNICIÓ QUE EN RELACIÓ
ALS CONTINGUTS REALITZA L'ALUMNE

Arribats en aquest punt, destacar que una de les constants
d'aquesta tesi gira al voltant dels objectius marcats per la professora.
perquè en definitiva: què és el que ha originat la necessitat de
categoritzar un grup d'estratègies com aquelles que permeten
comprovar la metacognició de l'alumnat en els diferents continguts ?
quin ha estat l'origen de la subclassificació d'aquesta categoria ? per
quin motiu es tenen en compte uns determinats ítems i no uns altres
en el moment de definir una estratègia ?. Adonem-nos que la
resposta és sempre la mateixa : tenir clar com a professors/es quin
és el procés i resultat final que busquem. Al meu entendre, aquest és
el tret pertinent que articula classificar les estratègies al voltant d'un
criteri o d'un altre.

D'aquí que no sigui tant important quina classificació donem a
les estratègies, sinó si aquestes resolen els objectius marcats.
Tampoc és tant important el nom que rep cada estratègia com el fet
dïdentifïcar-la, de saber- la seleccionar, planificar, regular i avaluar,
realitzant els ajustaments oportuns per obtenir l'objectiu desitjat.
D'altra banda, penso que realitzar una classificació va contra-natura
del que implica el propi concepte d'estratègia.
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Models explicatius de la Psicologia de l'Educació

"Sens dubte no és aquesta l'única caracterització que s'ha
formulat per donar compte del paisatge cognitiu. D'aquests trets pot
dir-se la frase clàssica "no estan tots els que són, però sí són tots els

que estan".
(Carretero, 1998: 94).

"En el meu pobre cap hi caben molt poques coses, però les que
en ella entren només desapareixen amb extremada lentitud".

C. Marlowe

III/ MODELS EXPLICATIUS DE LA
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ
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1.- ALGUNES DE LES TEORIES DEL MARC CONCEPTUAL DE
LA REFORMA EDUCATIVA

1.1- UN MARC PSICOLÒGIC GLOBAL DE REFERÈNCIA PER A
L'EDUCACIÓ ESCOLAR.

El món educatiu actual es referència en els coneixements de la
Psicologia de l'Educació. Com aquesta investigació està
contextualitzada dins l'àmbit de l'ensenyament i pretén establir
criteris d'intervenció en relació a les estratègies des d'una perspectiva
constructivista, trobem doncs que el marc epistemològic no pot ser
d'altre que la Psicologia de l'Educació.

Per ubicar-nos dins de la mateixa, considero que la següent cita
de Coll (1999: 15), ens permetrà copsar de forma global on ens
trobem :

"(..) Per una banda, és possible entendre la Psicologia de
l'Educació com una simple etiqueta que serveix per a
designar l'amalgama d'explicacions i principis
psicològics que són pertinents i rellevants per a
l'educació i l'ensenyança; en aquest cas, la Psicologia de
l'Educació no configura un àmbit propi del coneixement,
sinó que és més aviat el resultat d'una espècie de
selecció dels principis i explicacions que proporcionen
altres parcel·les de la psicologia (psicologia de
l'aprenentatge, del desenvolupament, de les diferències
individuals, de la motivado, etc.)".

Com hem pogut veure fins al moment, és imprescindible el
referent de la Psicologia Educativa en la pràctica docent. El problema
el trobem però, que no hi ha una teoria en el sentit estricte del terme
que expliqui els processos de desenvolupament i del paper que hi
exerceixen les diferents pràctiques educatives.

Tal com diu Coll (1989: 16), les aportacions de la psicologia al
currículum, consisteixen en subratllar algunes aportacions que són
particularment d'interès per a l'elaboració del Disseny Curricular i en
definitiva del model de Reforma educativa.

Per tant la concepció constructivista que es troba en la base
d'aquest model , té aquest caràcter eclèctic d'integració d'elements de
diferents teories sense que entrin en contradicció, tot i el risc que
aquesta selecció suposa en relació al context epistemològic,
metodològic i conceptual en el que han estat elaborades. D'acord a
Coll (1999: 437- 438), el que s'ha procurat configurar, és un esquema
de conjunt que permeti un posicionament jerarquitzat sobre alguns
aspectes clau dels processos escolars d'ensenyança i aprenentatge, i
que faciliti una utilització crítica dels coneixements actuals de la
Psicologia de l'Educació.
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És precisament aquest plantejament el que pretén seguir la
present investigació. Partir d'aquesta revisió eclèctica i integradora
que configura la visió constructivista de la Reforma, per dissenyar i
planificar un projecte educatiu que s'analitzarà abans, durant i
després del procés d'interacció professora-alumnes. La intenció per
tant, no és revisar si l'elecció dels elements de les diferents teories és
adient i si són més o menys contradictoris, sinó partir d'aquest model
que la Reforma pregona, per aplicar-ho; centrant l'atenció de manera
especial en el tractament de les estratègies.

Evidentment, tal com diu (Coll, 2000: 14) els riscos d'aquest
posicionament són considerables :

"(..) risc de perseverar en un eclecticisme encobert,
seleccionant simplement de les diferents teories o
enfocaments, aquells elements aparentment no
contradictoris; risc de desmembrar els elements
seleccionats del marc epistemològic, metodològic i
conceptual en el que han estat elaborats i del que es
treuen, en definitiva, el seu poder explicatiu; risc que la
convergència apuntada sigui molt menor del que es
suposa i que, després de l'acceptació generalitzada del
terme "constructivisme", s'amagui en realitat una
divergència de fons quant a l'explicació de
l'aprenentatge i de l'ensenyança; risc de deixar al marge
elements que, malgrat el seu interès intrínsec per la
teoria i la pràctica educatives, no encaixen en un
esquema integrador preocupat per la coherència del
conjunt; risc d'oblidar les parts que encara subsisteixen
quant a la nostra comprensió de com els alumnes
construeixen el seu coneixement en l'escola i de com és
possible ajudar-los en aquesta tasca, sucumbint a la
temptació d'agafar com a veritats absolutes el que han
de ser hipòtesis de treball plausibles; risc en definitiva,
d'utilitzacions dogmàtiques i de seguir afavorint la
pràctica del reduccionisme psicològic a l'explicació dels
fenòmens educatius".

Ara bé tal i com ho afirma, si no ho enfoquem com una teoria
dels processos d'ensenyança-aprenentatge en sentit estricte, sinó
com una convergència de principis explicatius que permeten
reflexionar sobre l'educació, llavors el constructivisme pot convertir-
se en un marc psicològic global de referència.

És per aquest motiu que Coll (2000: 18) explica que cal fer una
reflexió critica i valorativa de la naturalesa, funcions i objectius de
l'educació escolar en la nostra societat, utilitzant i adequant els
principis constructivistes de la manera més adient.
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D'aquí que Solé i Coll (1993: 8) confirmen :

"Probablement, el que es vulgui dir (..) és que la concepció
constructivista no és un llibre de receptes, sinó un conjunt articulat de
principis des d'on és possible diagnosticar, establir judicis i prendre
decisions fonamentades sobre l'ensenyança".

En aquest sentit d'acord a Coll (1999: 437-438; 2000: 14), cal
identificar alguns dels principis bàsics de la concepció constructivista
de l'aprenentatge i de l'ensenyança, com:

a) considerar a l'alumne el principal i últim responsable de la
construcció del coneixement.

b) concebre l'aprenentatge escolar com un procés de construcció
del coneixement, on per tant l'alumne, no reprodueix una còpia
exacta de la realitat, sinó que la reconstrueix a partir de les seves
concepcions prèvies. Així ho confirma la següent autora :

"és en aquest sentit en el que podem parlar que els
coneixements són una representació personal, d'una
realitat objectiva". Mauri (1993: 78)

Però dir només que la nova informació s'assimila a les
estructures de coneixement ja existents, vindria a ser una visió
estàtica de la construcció del coneixement. És per aquest motiu que
Pozo (1996: 65) diferencia en el procés de construcció del
coneixement, el que és el plànol epistemològic (la naturalesa del
coneixement) del plànol psicològic (els processos d'aprenentatge), que
vindrien a representar la construcció estàtica o dinàmica del
coneixement respectivament. Així és cert que tot coneixement és
representació, i per tant, construcció, en tant que fins i tot si he de
recordar un número de telèfon, l'hauré de descodificar i l'hauré de
traduir en un llenguatge que la ment entengui. Però la diferència està
en el procés a utilitzar, en aquest cas d'aprenentatge associatiu, atès
que l'objectiu de l'acte d'aprenentatge és fer una còpia exacta de la
realitat i no alguna altra cosa que s'assembli, sinó el mateix número.

c) concebre l'ensenyança com una ajuda al procés de
construcció del coneixement. D'aquí l'ús educatiu de mecanismes
d'influència susceptibles de promoure, guiar i orientar aquest
aprenentatge, de manera que l'ajuda pedagògica, s'ha d'ajustar
constantment als progressos, dificultats o bloquejos, que cada
alumne experimenti (individualització de l'ensenyança).

d) potenciar la naturalesa social de l'educació escolar i la seva
funció socialitzadora. Aprenem a partir de la construcció o
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reconstrucció de sabers i formes culturals del grup social al qual
pertanyem. Per tant, en part, són coneixements que estan ja
construïts, però que cadascú ha d'ensamblar amb les seves idees
prèvies. D'aquí el rol actiu que s'atribueix a l'aprenent i d'aquí també
la configuració única i irrepetible de cada persona. Ara bé el significat
ha d'estar d'acord i ser compatible, amb el que volen dir i representar
en els continguts d'aprenentatge com a sabers culturals ja elaborats.

En aquest cas el rol del professorat és el de facilitador i guia de
l'aprenentatge de l'alumnat, tant assegurant un saber col·lectiu
culturalment organitzat, com generant les bases per a la construcció
de nou coneixement.

e) establir una relació particular entre els conceptes
desenvolupament i aprenentatge, on tant el desenvolupament pot
condicionar l'aprenentatge, com l'aprenentatge pot contribuir al
desenvolupament. És en el procés d'ensenyament-aprenentatge que
la figura del professor/a, educador/a, juga un paper clau, com a
estímul i facilitador de l'ajuda justa i precisa i com a catalitzador que,
optimitzant els processos d'aprenentatge, possibilita un
desenvolupament coherent d'acord a les caractéristiques de cada
persona. D'aquí la relació entre desenvolupament, aprenentatge,
cultura i educació. Scribner i Colé en Coll (1991a: 160-161),
destaquen que les investigacions antropològiques i transculturals
han posat de relleu la universalitat de les capacitats bàsiques (per
exemple, la capacitat de generalitzar, recordar, raonar lògicament,
etc), utilitzant-se aquestes de diferent manera en funció de la situació
a resoldre en cada cas pel subjecte. Per tant s'entén que aquestes
diferències d'aplicació, estan relacionades amb el tipus d'experiències
educatives de les persones, en funció del grup cultural al qual
pertanyen.

Altres autors que segons Coll (op.cit.: 161) es troben en aquesta
mateixa línia serien Vygotsky, Luria y Leontiev, que juntament amb
Cole proposen un esquema explicatiu integrador dels processos de
desenvolupament individual i aprenentatge culturalment organitzat,
el que han anomenat aprenentatges específics.

En definitiva s'entén el desenvolupament de la persona com el
resultat d'una interacció constant amb el medi ambient culturalment
organitzat. És per aquest motiu que Coll (1999: 161-162) afirma :

"el desenvolupament personal és el procés mitjançant el qual
l'ésser humà fa seva la cultura del grup social al qual
pertany, de tal manera que en aquest procés el
desenvolupament de la competència cognitiva està
fortament vinculat a, i modulat pel tipus d'aprenentatges
específics i d'experiències educatives".
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Arribats en aquest punt només queda parlar del paper que hi
juga l'Educació, que és qui selecciona i assegura la transmissió
històrica acumulada i culturalment organitzada; especialment
d'aquells continguts que es consideren de difícil adquisició sense una
ajuda específica.

En aquest sentit Solé i Coll (1993: 11), proposen no separar
aprenentatge, cultura, ensenyament i desenvolupament.

f) en interpretar que diferents aspectes psicològics intervenen en
el procés de construcció del coneixement, des dels : conceptes,
concepcions, representacions i coneixements adquirits a partir de la
pròpia experiència (esquemes de coneixement), a la predisposició
favorable o no per l'aprenentatge (motivació), a la predisposició per
un aprenentatge memorístic o comprensiu, a l'organització
estructural del contingut a estudiar (significativitat psicològica i
lògica), a la utilitat de la situació presentada (funcionalitat /
transferència), al sentit que cadascú atribueix als diferents
aprenentatges (expectatives), a l'autoestima i autoconcepte de
cadascú en relació a aquests processos d*E-A (autoimatge) i al clima
de confiança amb que es viuen (ambient de classe).

Evidentment com s'ha indicat en el punt anterior, la intervenció
pedagògica, pot afavorir aquest procés de reconstrucció. Algunes de
les formes que Coll (199 la: 180) suggereix, és : la presentació de
conflictes, en tant que confrontació de punts de vista divergents; o la
importància de detectar els resultats de la pròpia activitat com a
punt de partida per a prendre consciència de la necessitat de
modificar els esquemes.

Aquestes formes de treball, entre d'altres, respondrien a l'objectiu
final on es cerca que l'alumne aprengui a aprendre. És per aquest
motiu que les estratègies, vinculades en primera instància a un
contingut específic es converteixen en uns procediments
imprescindibles del procés d'aprenentatge. En aquest sentit serà
necessari :

"(..) que desenvolupin i aprenguin a utilitzar estratègies
d'exploració i de descobriment, així com de planificació
i control de la pròpia activitat. (..) Aquestes estratègies
no s'aprenen al buit, sinó en estreta connexió amb
l'aprenentatge de d'altres continguts; a més a més, una
vegada apreses, queden integrades en els esquemes de
coneixement, de manera que la seva significativitat i
funcionalitat depèn de la riquesa d'aquests esquemes"
(Cou, 1999: 446)
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Aquests són per tant breument, alguns dels plantejaments
constructivistes que es troben subjacents en l'enfocament educatiu
dels processos d'ensenyament-aprenentatge, on es destaca (com en
l'últim paràgraf) la importància de les estratègies per potenciar
l'autonomia de l'alumnat.

1.2- MODELS GENERALS DE DESENVOLUPAMENT COGNITIU

Des de la dècada dels cinquanta fins als vuitanta han coexistit
diferents concepcions sobre l'aprenentatge i el desenvolupament, que
es poden agrupar sobre el nom genèric d'enfocaments o paradigmes
cognitius (Mayor, 1980; de Vega, 1984), atès que tenen en comú la
focalització en els fenòmens socials en tant que agents causals del
comportament. Tal i com diu de Vega, la psicologia cognitiva, inclou
una gran varietat d'enfocaments. A continuació es pretén revisar
aquelles teories que presentin alguna connexió tant amb la
perspectiva constructivista, com amb l'estudi d'estratègies que
utilitza el/la professor/a.

És per aquest motiu que s'abordarà l'aproximació a la
perspectiva constructivista de Piaget, de la psicologia sociocultural
desenvolupada a partir de les concepcions de Vygotsky i els seus
col·laboradors (Ausubel, Anderson, Norman et al. i Merrill), de la
teoria de l'aprenentatge verbal significacitu, de la teoría del
processament de la informació, de la teoria dels esquemes i de la
teoria de la modularització de la ment.

A la vegada, tal com diu Castelló (1995a) "moltes de les recerques
en estratègies específiques53, integren elements conceptuals de
diferents paradigmes, sobretot quan es tracta de dissenyar
intervencions instruccionals, la qual cosa permet, des del nostre punt
de vista, entreveure possibles vies d'evolució i de confluència
d'aportacions teòriques diferents, altament interessants, malgrat els
riscs que aquestes integracions poden suposar d'ateorització".

Una vegada més com s'ha dit amb anterioritat, destacar la
preocupació de la present investigació en el món educatiu, motiu pel
qual s'han inclòs aquells models cognitius que són representatius del
model que especifica la Reforma Educativa i que per tant, es
vincularan amb la present investigació sobre estratègies.

53 És a dir, investigacions sobre l'ús de diferents estratègies en funció del tipus de
contingut o de l'àrea de coneixement.
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1.2.1.- Aproximacions històriques

1.2.1.1.- Aproximació des del Constructivistme de Piaget

La teoria genètica explica el desenvolupament a partir de la
construcció d'estructures intel·lectuals cada cop més
desenvolupades, que permet enfrontar-se millor al món físic i social.
Aquestes estructures es construeixen de manera progressiva i
ordenada, i són les que determinen l'amplitud i el tipus d'intercanvis
amb el medi. (Coll, 1983: 26)

Segons aquesta teoria (genètico-cognitiva), l'important és
estudiar l'estructura genètica que condiciona l'aprenentatge. De fet,
"Piaget concep el desenvolupament cognitiu com una successió
d'estadis i subestadis caracteritzats per la forma especial en que els
esquemes (d'acció o conceptuals) s'organitzen i es combinen entre sí
formant estructures". Coll i Martí (1999: 122)

Piaget però, no només es preocupa per la descripció en termes
d'estadis, ja que s'interessa en el "per què" i en "el com" de les
transicions entre estadis. Coll i Martí (1999: 127).

Per aquest autor, ni l'herència, ni la maduració (propi de
tendències innatistes), ni l'experiència (propi de tendències
empiristes), són suficients per a explicar el coneixement i el seu
desenvolupament, ja que es necessita que el subjecte interaccioni
amb el medi (Coll i Martí, op. cit.: 124)

Per aquest motiu Piaget dóna molta importància a l'acció, entesa
aquesta, com a coordinadora de les accions que l'individu exerceix al
manipular i explorar la realitat. És així com les persones
construeixen els seus esquemes de pensament i acció, sobre els
esquemes anteriorment elaborats, donant lloc a una transformació
progressiva dels mateixos així com de les estructures. (Pérez Gómez,
1994)

D'aquí que es parli de constuctivisme genètic en tant que les
estructures cognitives són el resultat de processos genètics i de
processos d'intercanvi. (Pérez Gómez, op. cit.)

Aquest serà justament el paper de l'aprenentatge, modificar i
transformar les estructures, les quals un cop modificades,
possibilitaran la realització de nous aprenentatges de més riquesa i
complexitat. (Pérez Gómez, 1994)

Per tant segons Carretero (1994: 23) la diferència entre uns
estadis i els altres, és qualitativa i no només quantitativa, el que vol
dir que no es tracta d'una acumulació de requisits que
progressivament es van sumant, sinó que es dóna lloc a una
estructura diferent que ordena la realitat de manera també diferent.
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Així les adquisicions de cada estadi, configuraran una estructura
lògica que s'incorporarà a la següent, responen d'aquesta forma a un
ordre jeràrquic.

Els quatre factors que per a Piaget expliquen el desenvolupament
són : la maduració, l'experiència amb els objectes, l'experiència amb
les persones i l'equilibració. Aquest últim factor és el que coordina i fa
possible la influència dels altres en el desenvolupament.

Precisament el desenvolupament intel·lectual, consisteix en la
construcció de mecanismes reguladors que reaccionen davant les
pertorbacions externes introduint unes modificacions en la seva
organització que asseguren un equilibri més òptim, és a dir, que li
permeten anticipar i compensar un número cada vegada més gran de
pertorbacions possibles (equilibrado majorant).

Així doncs, són les necessitats internes d'equilibri les que
bàsicament determinen, els plantejament dels estudis de
l'aprenentatge en Piaget.

Per tant el que es postula, és que el que canvia són les
estructures, però no el mecanisme bàsic d'adquisició del
coneixement. Aquest mecanisme bàsic d'equilibració està composat
de dos components interrelacionats : l'assimilació i l'acomodació.
(Carretero, 1994: 35)

L'assimilació implica que coneixements nous, s'integrin a
estructures ja existents i l'acomodació, dóna lloc a l'elaboració
d'estructures noves com a conseqüència de la incorporació precedent.
(Pérez Gómez, 1994)

Així doncs per a que hi hagi aprenentatge, hi ha d'haver conflicte
cognitiu, el que suposa percebre la discrepància entre els esquemes
propis i els de la realitat o les representacions que de la mateixa, se'n
fan els altres. (Pérez Gómez, op. cit.)

D'aquí la importància del concepte de "desajustament òptim", és
a dir presentar continguts i activitats d'aprenentatge, susceptibles de
provocar un desajustament òptim per la capacitat de comprensió de
l'alumnat.

Sigui com sigui, en totes les tasques hi ha d'haver una
participació activa del subjecte en els diferents processos
d'exploració, selecció, combinació i organització de les informacions.
(Pérez Gómez, op. cit.)

Quant al paper de l'educació ha de ser el de potenciar i afavorir
el desenvolupament d'aquestes estructures, dit d'una altra manera,
l'ensenyança tindrà com a meta contribuir a que l'alumnat progressi
a través dels successius estadis o nivells que configuren el
desenvolupament. (Coll, 1983; Coll i Martí, 1999)
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Aquesta idea queda reforçada en Duckworth (1981) quan afirma
que, les intervencions del professorat hauran de dirigir-se
fonamentalment a crear situacions pedagògiques que provoquin en
l'alumnat "idees maravelloses".

Segons Coll (1983: 26) Tus de la teoria genètica com a marc de
referència per establir els objectius educatius ha fet prendre
consciència de la necessitat de vincular els aprenentatges escolars i els
processos de desenvolupament i l'estreta relació que existeix entre els
dos". La teoria genètica però, planteja que l'objectiu últim de
l'educació, està en vetllar pel desenvolupament operatori, deixant de
banda la naturalesa social del fenomen educatiu, com si els
coneixements i valors socials no tinguessin importància.

Adoptar aquest punt de vista vol dir que on es posa l'èmfasi és
en les competències intel·lectuals i en la maduresa de la personalitat.
Es relativitza per tant la importància dels continguts escolars. (Coll,
op. cit.)

De totes maneres es desperta l'interès educatiu per les
característiques de les tasques a resoldre, per les capacitats
cognitives que impliquen i per l'anàlisi de l'estructura del contingut a
aprendre. (Castelló, 1995a)

Finalment presentar el resultat d'algunes investigacions
realitzades tant per Piaget i els seus col·laboradors com per Inhelder,
Sinclar i Bovet, que corroboren que :

es pot facilitar l'adquisició de nocions o operacions
presentant sessions d'aprenentatge adients. D'aquesta
manera s'aconseguirà un progrés en la construcció
operatoria del subjecte.
Observem per tant, que a més a més de tenir en compte
les variables internes de l'individu, cal estudiar
l'estructura que donarà més o menys funcionalisme a un
coneixement. (Pérez Gómez, 1994)
aquest aprenentatge operatori, depèn del tipus d'activitats
realitzades pel subjecte. D'aquí que manifestin que el fet de
realitzar una experiència física, sigui insuficient per
l'adquisició d'estructures operatòries, que necessiten la
intervenció d'una activitat lógico-matemática basada en la
coordinació d'esquemes i accions i no només en la lectura
de les propietats físiques dels objectes. Només es pot
accedir a la construcció d'estructures lògiques amb
l'abstracció reflexionant, que permet extreure informació
de les coordinacions de les accions i no només dels
objectes.
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qualsevol aprenentatge depèn del nivell cognitiu inicial del
subjecte. Així només progressen els subjectes que es
troben en un nivell operatori proper al de l'adquisició de la
noció que van a aprendre (anomenat nivell intermediari, ja
que és el terme mig entre l'absència de la noció i la seva
adquisició completa). Aquests resultats mostren que
l'aprenentatge, fa intervenir elements lògics que provenen
dels mecanismes generals del desenvolupament i no han
estat apresos només en funció de l'experiència,
que els conflictes desenvolupen un paper important en
l'aprenentatge. Així la importància de les errades, dels
conflictes en general i la seva resolució en l'aprenentatge,
mostren l'existència del procés d'equilibració, procés que
consisteix en aportar una sèrie de compensacions, davant
a desequilibris momentanis, fins aconseguir un nou
equilibri gràcies a una coordinació i integració més
completa entre esquemes.
Destacar que per a Piaget, l'aprenentatge no consisteix en
simples generalitzacions. Així el que s'ha après en un
subsistema (el de la inclusió lògica) no pot aplicar-se
exactament en un altre subsistema (la conservació de la
matèria), sinó que s'ha de produir una reconstrucció dels
coneixements adquirits en un domini, en l'aplicació cap a
l'altre domini. Aquesta reconstrucció necessita noves
coordinacions entre esquemes. (Coll i Martí, 1999: 128-
131)
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Il·lustr. 2 Els conceptes principals de Piaget en relació al
constructivisme
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1.2.1.2.- L'aproximació des de la perspectiva socioculturel de
Vygotsky

Per a Vygotsky (1989), les funcions psicològiques superiors són
fruit del desenvolupament cultural i no del biològic. Aquest
desenvolupament es produeix a través de l'activitat pràctica i
instrumental (mediació instrumental), en interacció o cooperació
social (mediació social). Precisament serà l'ús d'intermediaris externs
(instruments psicològics, segons Vygotsky) el que permetrà superar el
condicionament del medi per formar les funcions psicològiques
superiors.

La mediació instrumental.

Els instruments psicològics són tots aquells objectes i suports
externs, que permeten representar o treballar amb un estímul en un
altre lloc o en unes altres condicions, encara que la vida real no ens
els presenti. Permeten ordenar i reposicionar la informació.

Venen a ser una representació cultural dels estímuls en la
nostra ment, que ens permet operar amb ells. D'aquí la importància
del llenguatge i dels signes.

Aquests instruments psicològics ens modifiquen per tant a
nosaltres mateixos, alterant directament la nostra ment i el nostre
funcionament psíquic.

Són suports que ens permeten, sempre que volem, una
representació cultural dels estímuls en la nostra ment, i no només
quan la vida real ens els ofereix.

La importància d'aquest concepte rau en que la capacitat de la
resolució d'una tasca per un subjecte, pot quedar augmentada si
utilitzem instruments psicològics que permetin millorar la
representació de la mateixa. D'aquesta manera afavorirem el control i
l'execució externa per part del subjecte de les seves pròpies
operacions mentals (Alvarez i Del Río, 1999: 98). D'aquí es desprèn la
importància que tenen en educació els materials didàctics i les
joguines educatives; així com les tecnologies de la comunicació o les
tecnologies de la representació com la lectura, escriptura i
l'aritmètica, entre d'altres.

En altres paraules i citant Badia (1999: 70) :

"En la situació escolar habitual és relativament senzill
exemplificar aquestes idees en una interpretació de
l'activitat habitual de professors i alumnes. Des
d'aquesta perspectiva, es pot considerar que, tant els
procediments (instruments o eines) que fan servir els
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alumnes en l'aprenentatge com també els procediments
que usen els professors en l'ensenyament són, de fet,
eines mitjanceres o instruments de mediació, que,
generalment per mitjà del llenguatge, configuren les
accions i interaccions compartides. Des d'aquest punt de
vista, és possible identificar moltes situacions en que els
uns i els altres autoregulen les seves accions en funció
dels instruments usats en el procés D'E-A".

Rogoff en Badia (op. cit.: 104), destaca les formes implícites de
comunicació en els intercanvis verbals i no verbals de la vida diària.
Com Vygotsky privilegia el llenguatge, però inclou tant el diàleg verbal
com no verbal en l'anàlisi de l'activitat mútua compartida.

Pérez Gómez (1994) per la seva banda, matisa que no és tant
l'activitat i la coordinació de les accions que realitza l'individu les
responsables de la formació de les estructures formals de la ment,
quant l'apropiació del bagatge cultural producte de l'evolució
històrica de la humanitat que es transmet en la relació educativa. És
per aquest motiu que es valora el llenguatge com a instrument més
ric per transmetre l'experiència històrica de la humanitat. Així
l'activitat es concep com un intercanvi amb el medi físic en processos
grupals, de recerca cooperativa, d'intercanvi d'idees i representacions,
i d'ajuda en l'aprenentatge, en l'adquisició de la riquesa cultural de la
humanitat.

Wertsch en Vendrell (1999: 53-54) aprofundeix en la mediació
semiòtica de Vygotsky, resaltant l'interès d'aquest en la parla interior
, així com, en la qüestió de com l'activitat individual, mental i
lingüística, reflecteix el context sociocultural dins del qual està
situada. D'aquí que considera que el diàleg extern provoca en el
subjecte captar a la vegada que informació conceptual, els valors,
creences i ideologia de qui parla. Podríem dir que es tracta d'un
referent dels continguts d'actituds, valors i normes que difon la
reforma.

Per tant l'escola ha de vigilar com donar lloc a l'adquisició
organitzada del substráete d'idees, significats i intencionalitats que
configuren l'estructura social i material de la comunitat (Pérez
Gómez, 1994).

D'aquí que en aquesta dialèctica no unidireccional hi juga un
paper important la mediació social.
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La mediació social.

Per a que hi hagi una representació externa amb instruments ha
d'haver una mediació social (una persona), que provocarà una
activitat individual, donant lloc al desenvolupament de la
intel·ligència pràctica. Aquest procés de mediació és el que Vygotsky
(1989) defineix com la llei de la doble formació dels processos
psicològics :

"Una operació que inicialment representa una activitat
externa es reconstrueix i comença a tenir lloc
internament, un procés interpersonal queda transformat
en un altre intrapersonal. En el desenvolupament
cultural del nen tota funció apareix dues vegades :
primer a nivell social i, més tard, a nivell individual;
primer entre persones (interpsicològica) i després a
l'interior del propi nen (intrapsicològica). Això pot aplicar-
se igualment a l'atenció voluntària, a la memòria lógica i
a la formació de conceptes. Totes les funcions superiors
s'originen com relacions entre éssers humans"
(Vygotsky, 1989: 93-94).

A la vegada Alvarez i Del Río (1999: 99), interpreten que aquest
procés es podria completar de forma simètrica dient que "El camí del
nen cap a una altra persona, passa a través de l'objecte".

Això vol dir que l'adult utilitza primer els objectes reals per
comunicar-se amb el/la nen/a, per més tard utilitzar entitats
físiques que s'associen a aquests objectes reals (instruments
psicològics).

Aquest ajut que realitza la persona propera al/a la nen/a li
permet a aquest anar conformant la visió del món i construir a poc a
poc la seva ment. (Alvarez i Del Rio, op. cit.: 99)

D'aquí que en el món educatiu calgui destacar, segons aquests
autors/es, a més a més dels continguts i els mediadors instrumentals
que s'utilitzen (què i amb què s'ensenya), el suport professional (qui
ensenya i les seves peculiaritats).

En aquest sentit Wallon, Mead i Bronfenbrenner et al en Alvarez
i Del Río (op. cit.: 100) citant a., destaquen la importancia de conèixer
quina persona i per què és significativa en la vida del/de la nen/a, ja
que d'aquesta manera la influència en l'aprenentatge serà més gran.
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Com a conclusió d'aquest apartat de mediació social, podríem
resaltar el valor de la instrucció, de la transmissió comunicativa i de
l'activitat tutoritzada, més que l'activitat experimental del/de la
nen/a per ell sol. (Pérez Gómez, 1994)

Afegir que Colé i Rogoff en Badia (1999) estudien els processos
d'intersubjectivitat dintre dels processos d'aprenentatge, posant
èmfasi en els models socioculturals d'ensenyar i aprendre a partir de
l'activitat compartida.

Després d'aquesta revisió podríem dir d'acord a Badia (op. cit.:
102), que el concepte de coconstrucció de significats (comprensió
compartida) és central en aquest posicionament.

El procés d'interiorització.

D'aquí que per a Vygotsky (1989), l'educació es converteix en un
fet consustancial del propi desenvolupament humà54, ja que els
processos externs (activitat externa de l'home) són transformats per
crear processos interns (activitat interna de l'home). En definitiva
aquests processos formen part de la consciència donant lloc a canvis
estructurals (procés d'interiorització).

Aquest procés d'interiorització es veu afavorit amb la utilització
de processos de mediació esglaonats, que permetin treballar al/a la
nen/a d'acord al seu nivell i ritme d'aprenentatge (la Zona de
Desenvolupament Proper).

Segons aquest autor, l'aprenentatge significatiu, està basat en
l'experiència externa compartida, on l'acció no es pot separar de la
representació ( i a l'inrevés). Per aquest motiu a Vygotsky "lipreocupa
més el sentit de les paraules que el seu significat, perquè el sentit
incorpora el significat de la representació i el significat de l'activitat
conjuntament". (Alvarez i Del Río, 1999: 101)

D'aquí que en educació sigui important conèixer el sentit i no
només el significat dels continguts. És per aquest motiu que Leontiev
(1981) dóna importància al sentit de l'activitat que nosaltres
presentem. Per tant en la tria d'una tasca (jerarquia d'activitat) no
només influeixen raons de complexitat cognitiva o informacional.
També el contingut ha de tenir potencialitat, en tant volem que formi
part dels coneixements funcionals de l'alumnat, de manera que no
siguin només utilitzats en contextos acadèmics.

54 És per aquest motiu que Vygotsky quan es refereix al desenvolupament
psicològic està parlant de "desenvolupament cultural del nen".
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Zona de Desenvolupament proper

Segons Vygotsky (1989), la instrucció només és bona quan va
per davant del desenvolupament, quan es situa en procés de
maduració o el que és el mateix en la zona de desenvolupament
proper.

En termes emprats per Vygotsky (1989: 133-134 de la traducció
castellana), la Zona de Desenvolupament Proper "no és altra cosa que
la distància entre el nivell real de desenvolupament, determinat per la
capacitat de resoldre independentment un problema, i el nivell de
desenvolupament potencial, determinat a través de la resolució d'un
problema sota el guiatge d'un adult o en col·laboració amb un company
més capaç... L'estat de desenvolupament mental d'un nen pot
determinar-se únicament si es porta a terme una classificació dels seus
dos nivells : del nivell real de desenvolupament i de la zona de
desenvolupament potencial".

Dos conceptes a destacar de la definició. El primer és la
necessitat d'individualitzar l'ensenyança, en funció del nivell i ritme
d'aprenentatge de cada alumne/a, proporcionant l'ajut adequat per a
cada cas. El segon concepte a destacar, és la importància del guiatge
que una persona més experta pot realitzar, especialment en aquells
continguts que d'altra manera resultarien més difícils d'aprendre.

D'aquí que Alvarez i Del Río, (1999: 117), afirmen :

"Podríem dir que el model ZDP garanteix que cada
desenvolupament sigui individual i irrepetible malgrat la
seva construcció interactiva i social ( o justament per
això)".

Treballar a partir de la ZDP vol dir com comenta Alvarez i Del
Río, 1999: 119, que al potenciar l'autonomia de l'alumne, a la vegada
que el tutor/a o docent transmet una sèrie de continguts culturals,
també indueix al canvi, fruit d'aquesta independència provocada per
la planificació d'un bon procés d'ensenyament-aprenentatge adaptat
a cadascú, la qual cosa pot desembocar potencialment, a la creació
de nou coneixement.

"El disseny de l'educació com a ZDP suposa, per tant, al
temps que un bon disseny de la transmissió cultural, la
pròpia superació de l'educació com a transmissió i
l'abandonament de l'objectiu de reproduir el passat en
el present en els processos d'ensenyança-
aprenentatge". (Alvarez i Del Río, op. cit.: 119)
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Una altra idea interessant a destacar en relació a Vygotsky és la
consideració que adquireix el/la docent com a peça clau del procés
d'ensenyament-aprenentage, en tant que és qui planifica, selecciona i
regula des de les seqüències a presentar a l'alumnat, a les estratègies
a induir, i al tipus i nivell d'ajut a proporcionar a l'aprenent. Per tant
serà fruit d'aquesta interacció alumnat-docent-context, que l'alumnat
podrà anar interioritzant gradualment la mediació instrumental,
permetent progressivament l'autoregulació del propi aprenentatge.

Wertsch en Vendrell (1999: 53-54) aprofundint en la mediació
semiòtica de Vygotsky destaca naturalesa dialògica de la parla
interior i l'activitat individual, mental i lingüística que reflecteix el
context sociocultural dins del qual està situada. Per tant, la parla,
mostra i revela, les creences, els valors i la ideologia de qui
interactua. El resultat és que en l'aprenentatge, tots aquests aspectes
es reconstrueixen en el pla intern. Per tant en internalitzar "la veu
d'un/a altre/a", s'inclou també el seu sistema de valors. La
trascendencia d'aquesta concepció resulta evident en el
desenvolupament de la cognició social.

Justament aquest pensament dialogic, és el que facilita la
tutorització en relació al/la nen/a.

Més endavant en el desenvolupament, l'autoregulació verbal
permetrà consolidar el pensament dialogic, de manera que els/les
nens/es comencen a utilitzar signes verbals per estimular, inhibir i
regular la seva pròpia conducta. (Vendrell, 1999: 51)

Finalment, tal com diu Carretero (1994: 26) l'alumnat aprèn de
forma més eficaç quan ho fa en un context de col·laboració i
intercanvi amb els seus companys, com pot succeir al realitzar
tutories entre iguals, debats, treballs de grup o altres.
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Il·lustr. 3 Els conceptes principals de Vygotsky en relació al
constructivisme
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1.2.2- Desenvolupaments més recents :

1.2.2.1.- La teoria de l'aprenentatge verbal significatiu

Tipus d'aprenentatges.

Una primera delimitació conceptual interessant a realitzar en
relació a Ausubel, abans de parlar de la seva teoria, és la
diferenciació que fa entre aprenentatge receptiu i aprenentatge per
descobriment.

Garcia (1999: 82) defineix interpretant a Ausubel que :

"en l'aprenentatge per recepció l'alumnat rep els continguts
que ha d'aprendre en la seva forma final, acabada; no
necessita realitzar cap descobriment més enllà de la
comprensió i l'assimilació dels mateixos, podent
reproduir-los quan ho necessiti.

L'aprenentatge per descobriment implica una tasca diferent
per l'alumnat; en aquest cas el contingut no es dóna en
la seva forma acabada, sinó que ha de ser descobert per
ell. Aquest descobriment o reorganització del material ha
de realitzar-se abans de poder-lo assimilar3'.

Dos altres distincions imprescindibles són :
l'aprenentatge significatiu es caracteritza per una
assimilació i comprensió dels continguts a incorporar en
la ment del subjecte. Per a que es produeixi, el subjecte
ha d'implicar-se per construir i/o reconstruir el nou
material presentat.
l'aprenentatge repetitiu es dóna cada vegada que no
s'estableix una relació comprensiva i funcional amb el
material a aprendre. Són diferents els motius als que
podríem atribuir un aprenentatge repetitiu, com per
exemple la presentació d'un contingut arbitrari, la manca
de coneixements previs dels alumnes, o quan l'alumne
opta per un procés d'aprenentatge memorístic.

La teoria de l'Assimilació Cognoscitiva d'Ausubel.

Amb la Teoria de l'Assimilació Cognoscitiva, Ausubel explica el
procés d'assimilació que es produeix en l'aprenentatge significatiu.
(Garcia, 1999: 84)

Per a Ausubel aprendre és sinònim de comprendre, ja que
permet recordar millor els continguts a l'estar integrats en
l'estructura del coneixement.

Aquest aprenentatge es veurà facilitat, quan la situació
d'ensenyança presentada estigui ben estructurada, no només en
relació a ella mateixa (punt de vista disciplinar del contingut a
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ensenyar), sinó que ha de contemplar també els coneixements previs
de l'alumnat per a facilitar l'enllaç entre les idees noves i les que ja es
poseeixen. (Carretero, 1994: 26-27)

És per aquest motiu que els continguts hauran :
de ser estructurats i rellevants, és a dir, que no siguin
arbitraris i confusos (signifïcativitat lògica),
de tenir punts de connexió amb els coneixements previs
del subjecte (significativitat psicològica).

Però de res servirien aquest preàmbuls, si l'aprenent no tingués
una actitud favorable envers l'aprenentatge.
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Il·lustr. 4 Els conceptes principals d'Ausubel en relació al constructivisme.

Aquest autor, explicita tres formes diferents d'assimilar la
informació :

per subsunció o aprenentage subordinat. Els nous
aprenentatges s'inclouen dintre de d'altres conceptes que
ja teníem. Per tant s'estableix una relació de subordinació
dels coneixements nous en relació als que ja posseíem. A
la vegada dins d'aquesta categoria es pot diferenciar dos
tipus d'aprenentatge :
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• per subsunció derivativa, on els nous conceptes són
exemples o il·lustracions dels conceptes ja existents,

• per subsunció correlativa, on els nous coneixements
són una extensió, elaboració, modificació o qualificació
dels coneixements que ja té el sujecte.

mitjançant l'aprenentatge supraordenat. on el nous
coneixements a aprendre són més generals que els que ja
posseíem. Podríem dir per tant que es tracta de
coneixements inclusors.
el combinatori. Es relaciona de forma general amb
l'estructura cognoscitiva ja existent, el que fa més difícil
l'aprenentatge.

Tal com diu Garcia (1999: 85) :

"La teoría de l'assimilació d'Ausubel afirma que la interacció entre
els nous conceptes i els ja existents es realitza sempre de
forma transformadora i que el producte final suposa una
modificació tant de les noves idees apreses, com dels
coneixements ja existents".

A mesura que es produeix aquest aprenentatge significatiu, es
produeixen dos processos relacionats :

la diferenciació progressiva, on els coneixements es
modifiquen i desenvolupen, creant una estructura
cognoscitiva cada cop més jerarquitzada,
la reconciliació integradora, que permet la generalització
de conceptes, fugint dels compartiments estancs de
l'aprenentatge. Així en l'aprenentatge significatiu
supraordenat o combinatori, es produeixen modificacions
en l'estructura cognoscitiva que permeten l'establiment de
noves relacions entre conceptes, evitant l'establiment de
compartiments aïllats. (Garcia, op. cit.: 85)

Una conseqüència didàctica del que s'ha vingut comentant fins
al moment, és programar, organitzar i seqüenciar els continguts de
manera que l'alumnat pugui realitzar un aprenentatge significatiu.
Per tant, una consideració prèvia és la de presentar els continguts
més generals i inclusors als primers nivells (si considerem una etapa
educativa), a començament de curs (si estem parlant de nivells
acadèmics) o d'una lliçó (si ens referim a un tema de classe), per anar
avançant cap als continguts més detallats i específics. Ausubel
recorda la importància conforme s'avança en el procés
d'aprenentatge, d'anar establint al mateix temps relacions entre
continguts del mateix nivell per a facilitar la reconciliació
integradora.
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Una "tècnica"55 que Ausubel proposa al respecte, és la utilització
d'organitzadors previs.

Del que es tracta és de presentar un material d'introducció que
permeti construir a l'aprenent una idea global del concepte a
treballar. Es tracta per tant d'un nivell que requereix més abstracció,
però que a la vegada presenta la característica d'inclusivitat en
relació al nou material que es presenta. És per aquest motiu que
algunes de les estratègies que es van utilitzar durant l'assignatura de
malabars va consistir en adquirir el concepte general d'una acció.
García (1999: 87)

En definitiva del que es tracta és d'establir un enllaç entre els
coneixements previs del subjecte i el que necessita conèixer per
assimilar significativament els nous coneixements.

Són dos els tipus d'organitzadors a utilitzar :
Organitzador expositiu, que s'utilitza quan l'alumne no té
coneixements sobre la matèria. La seva funció és
proporcionar els inclusors necessaris per integrar la nova
informació.
Organitzador comparatiu. En aquest cas l'aprenent ja té
coneixements previs sobre el terna la funció de
l'organitzador és facilitar l'establiment de similituds i
diferències entre les idees noves i les ja adquirides.

En definitiva doncs, "els organitzadors previs tenen la finalitat de
facilitar l'ensenyança receptivo-significativa que defensa AusubeF.
(Carretero, 1994: 28)

Carretero (op. cit.: 27) afegeix una reflexió essencial en la lectura
de la teoria d'Ausubel al considerar que el/la docent a més a més de
partir de les representacions que tenen el seu alumnat, ha
d'analitzar el procés d'adquisició del nou coneixement en relació al
que ja posseeix, important tant el procés com el resultat. Per tant
implica una visió de l'aprenentatge basada en els processos interns i
en les respostes externes de l'alumnat.

Aquesta reflexió té una correspondència evident amb l'actuació
que més tard, a nivell d'estratègies proposarem per l'actuació docent,
ja que es pretén un seguiment i avaluació constant i formativa, del
procés i evolució de l'alumnat per part del/de la professor/a, al llarg
del seu procés d'ensenyament-aprenentatge.

Una de les crítiques que rep la teoria d'Ausubel recau en què
l'aprenentatge significatiu parteix només de la comprensió lingüística,
sense que es doni atenció a l'aprenentatge dels continguts
procedimentals. García (1999: 100)

55 Tot depèn de com s'utilitzi es pot convertir en una tècnica o en una estratègia.
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1.2.2.2- La teoria del processament de la informació

L'enfocament del processament humà de la informació, sorgeix
cap a finals dels anys 50 i començament dels 60. (Coll i Onrubia,
1999: 166)

El model de processament d'informació considera l'home com un
processador d'informació, l'activitat del qual és rebre informació,
elaborar-la i actuar d'acord a ella. (Pérez Gómez, 1994)

Podríem establir la metàfora en la que la ment humana és
comparable a la d'un ordinador. En ell el hardware vindria a ser el
suport físic, és a dir els circuits neuronals i els software que vindrien
a ser els programes, instruccions o estratègies que serveixen per a
ordenar i utilitzar eficientment la informació. (Carretero, 1994: 53)

Per tant, tot ser humà és un actiu processador de la seva
experiència mitjançant un complex sistema en que la informació és
rebuda, transformada, acumulada, recuperada i utilitzada.

Es destaca des d'aquesta teoria que la realitat objectiva és
independent del subjecte i, per tant, els objectes poseeixen una
existència independent de la consciència del subjectes.
Consegüentment, s'accepta l'existència d'un món objectiu que es
mostra deslligat dels processos de coneixement del subjecte. De la
mateixa manera les estratègies docents serien entitats objectives que
formen part de la realitat. (Badia, 1999: 35)

És per aquest motiu que en aquesta teoria es considera l'ésser
humà com un constructor de representacions simbòliques de la
informació en el propi sistema cognitiu, mitjançant processos i
operacions mentals. És a dir, la ment del subjecte, com a part
diferenciada del món exterior, es representa "la realitat" en el sistema
cognitiu en forma simbòlica (xarxes proposicionals, esquemes,
models) o través d'imatges. (Badia, op. cit.: 35)

D'aquí que l'organisme no respon directament al món real sinó
que en fa una representació subjectiva del mateix. Una mediació que
selecciona, transforma i fins i tot, distorsiona amb freqüència el
caràcter dels estímuls percebuts. (Pérez Gómez, 1994).

I és que l'aprenentatge humà, altera l'estructura de coneixement
que anteriorment tenia el subjecte, provocant una variació que
augmenta, reestructura o modifica les representacions de la realitat.

A més a més cal considerar que les representacions són
construïdes d'una forma individual i subjectiva.

Aquest procés de construcció individual i intern del coneixement,
està complementat per un procés extern d'interacció social amb
altres individus que pot fer variar aquest procés de construcció
personal. (Badia, op. cit.: 35)
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Estem doncs davant d'una perspectiva cognitiva, pel que implica
la primacia dels processos interns, mitjancers entre l'estímul i la
resposta.

La teoria del processament de la informació intenta explicar :
- els processos de selecció d'estímuls (quins es graven i per

què),
com es codifica i s'emmagatzema la informació,
com es reté i recupera la informació, organitzant-la finalment
de forma significativa en la memòria a llarg termini. (Pérez
Gómez, 1994)

En aquest sentit, la majoria dels estudis relacionats amb
processos d'aprenentatge, aboguen per la hipòtesi dels nivells de
processament com Claik i Lockhart en Badia (1999), de manera que
no els interessa tant l'estructura organitzada de la memòria com els
processos que fan possible la incorporació de la informació a la
memòria a llarg termini.

Per tant no es parla tant de separació entre les memòries, com
de l'existència de memòries de diferents nivells; des dels més
superficials que codifiquen les propietats físiques i sensorials, als
més profunds que impliquen l'anàlisi semàntica de la informació.

A la vegada l'aprenentatge està relacionat amb els mecanismes
de processament de la informació com l'acumulació, la integració o
l'elaboració de coneixement en la memòria a llarg termini. (Badia,
1999: 35)

Quant a les estratègies des de l'enfocament cognitiu, aquestes
venen a ser les operacions cognitives que es realitzen tant per
gestionar nova informació com per recuperar la que ja s'ha après.

Miller, Gallan ter i Pribam en (Castelló, 1995a) són qui realitzen
les primeres recerques centrades en l'estudi de les "estratègies" que
els subjectes utilitzen a l'hora d'aprendre o gestionar nova
informació.

Segons Castelló (op. cit.: 19) dels estudis que sobre estratègies
cognitives sTian realitzat, els que més interessen tal i com s'ha
comentat anteriorment, són els que fan referència als seus
mecanismes funcionals i d'adquisició de coneixements (Craik i
Tulving, 1975), que no els que fan referència a aspectes estructurals
de la memòria.

Tal com diu Castelló (op. cit.: 19) "les cerques sobre estratègies
cognitives no es fan notòries ßns a partir dels anys setanta, quan es
desenvolupa la noció de "diferents nivells de processament" (Craik i
Tulving), i quan s'abandona l'estudi, predominant en les primeres

120



Models explicatius de la Psicologia de l'Educació

dècades, dels aspectes estructurals de la memòria, en benefici dels
seus mecanismes funcionals i d'adquisició de coneixements".

És a partir d'aquesta reconducció de les investigacions, que
s'han estudiat tant les estratègies que intervenen en el processament
de la informació, com les que s'utilitzen en el control del propi procés
d'aprenentatge56 (Dansereau, 1985; Pressley i altres, 1987; Monereo,
1991 en Castelló 1995a:19).

Quant al processament de la informació, els estudis s'han
centrat bàsicament en la anàlisi de les estratègies en relació als :

diferents processos cognitius : memòria, atenció,
comprensió o resolució de problemes,
procediments utilitzats segons el tipus de representació del
coneixement (analògica o preposicional),
tipus de contingut a adquirir o de la tasca a resoldre
(general o específica).

En relació a les investigacions que fan referència als mecanismes
funcionals i d'adquisició de coneixements, ho reprendrem en els
paràgrafs posteriors.

Ara bé, el que interessa d'aquest enfocament del processament
de la informació, des d'un punt de vista docent, són les preguntes al
voltant de :

com seleccionen discriminadament l'alumnat entre el
diferent tipus d'informació?,
com es pot fer més accessible la informació en vista de la
capacitat d'una persona ?,
com sels pot ajudar a seleccionar més eficaçment la
informació (a l'alumnat), de forma que les seves respostes
resultin més apropiades? (Pérez Gómez, 1994)

Per tant serà important tenir en compte :
la qualitat de les experiències d'aprenentatge,
el tipus de guiatge a donar per resoldre problemes, i
el relleu atorgat als plans eficaços d'acció.

A més a més, els/les estudiants necessiten aprendre a utilitzar
processos correctius per a :

detectar errades en la seva execució, i
regularitzar la seva forma de procedir. (Pérez Gómez, 1994)

56 Regulació de l'aprenentatge.
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En aquest sentit són molts els estudis que subratllen la
importància dels aspectes metacognitius. Entre altres autors citaré :
Beltran (1993), Burón (1996), Coll i Onrubia (1999: 171), Jorba i
Casellas (1996), Monereo (1995a,b), Monereo et al. (1995), Pozo i
Monereo (1999), i molts altres. Gaskins i Elliot (1999) destaquen una
investigació de Brown, (1978, 1980) on es fa evident, que molts
estudiants/es no desenvolupen processos metacognitius. És per
aquest motiu, que aquests/es alumnes presenten entre altres
aspectes : poca destresa en valorar la dificultat d'una tasca i en
reconèixer quan aquesta dificultat canviarà considerablement; també
tenen problemes per realitzar una planificació a llarg termini,
destacant especialment, la dificultat en valorar correctament l'èxit de
l'execució, i en determinar quan han estudiat suficientment un
material determinat.

Per tant que la metacognició s'ha d'incorporar a l'aula és una
evidència. Ara bé diferents estudis qüestionen si les estratègies
metacognitives de tipus general, són realment útils per la resolució de
problemes i el raonament en dominis específics de coneixement.

Tal i com indiquen Coll i Onrubia (1999: 171) "l'alternativa que
sembla sorgir a l'ensenyança directa d'estratègies metacognitives és la
inducció a partir d'exemples".

En altres paraules en l'article "estrategias para aprender a
pensar bien", Monereo (1995b) deixa clar que l'estratègia va
interelacionada amb el contingut i que per tant, cal ensenyar
estratègies en funció del contingut que s'ensenya. És a partir
d'aquest treball previ, que es pot cercar la generalització.

En l'article de Coll i Onrubia (op. cit.: 161-174), es presenten
diferents estudis relacionats amb l'aplicació de l'enfocament del
processament de la informació en l'estudi de les diferències
individuals i de la intel·ligència. Algunes de les noves concepcions
que es presenten, estudien la intel·ligència a partir de la combinació
dels components de processos, d'estratègies i de coneixement.

Darrerament davant la necessitat de "sortir dels laboratoris" i
entrar en el "món real", sigui aquest l'escola o el món laboral adult,
sorgeixen teories com la de Stenberg en Coll i Onrubia, (op. cit.: 173),
anomenada "teoria triàrquica de la intel·ligència".

"Aquesta teoria parteix de la premisa que el "locus" de la
intel·ligència ha de buscar-se simultàniament en
l'individu, en el comportament i en els contextos del
comportament i no en algun d'aquests elements per
separat, com fan la majoria de teories tradicionals. Des
d'aquesta premisa, la teoria s'estructura jeràrquicament
en tres subteories, anomenades contextual, experiencial
i componencial.
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(..) la subteoria contextual relaciona la intel·ligència amb el
món extern a l'individu, la subteoria experiencial
relaciona la intel·ligència amb el món extern a l'individu
com amb el seu món intern, i la teoria componencial
relaciona la intel·ligència amb el món intern de
l'individu.

(..) Més recentment, el propi Stenberg (1986) ha subratllat la
necessitat d'ampliar més l'estudi de la intel·ligència
complementant-lo amb el de d'altres dos constructes, la
creativitat i el judici, per a obtenir una millor idea de la
riquesa complexa de la ment i de la seva manera
d'operar".

Es desprèn d'aquesta cita que des d'un punt de vista didàctic,
podem destacar l'interès creixent envers el context instruccional en
que s'ensenya i s'aprenen aquestes estratègies. També es posa de
manifest, la quantitat d'elements que intervenen en un procés
d'ensenyament-aprenentatge, com la consideració del paper que
juguen la creativitat i el judici en l'aprenentatge.

Destacar finalment, que el paradigma del processament de la
informació, recupera la noció de ment, reintegra la informació
subjectiva com una dada útil a la investigació, col·loca en lloc
preferent l'estudi de la memòria activa com a explicació bàsica de
l'elaboració d'informació i per tant, de l'execució de l'activitat
humana. (Pérez Gómez, 1994)

Finalment destacar que tal com diu (Badia, 1999: 35^ : "la
majoria de definicions d'estratègia d'aprenentatge que es faran en el
marc d'aquest enfocament cognitíu utilitzen el mot com a sinònim
d'operacions o processos cognitius que el subjecte du a terme per
realitzar una tasca determinada quan considera com a objectius
prioritaris l'increment de coneixement, l'accés al coneixement o la
resolució d'una tasca determinada".
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1.2.2.3.- Teoria del esquemes . els esquemes i
l'emmagatzematge d'informació

Així com en la teoria del Processament de la Informació es
propugna de forma prioritaria, l'organització del coneixement en
memòries separades, en la teoria dels esquemes, es considera que el
coneixement emmagatzemat en la memòria a llarg termini, està
organitzat en un únic conjunt d'esquemes o representacions mentals,
cada un dels quals, representa tot el coneixement genèric que l'ésser
humà ha anat adquirint a través de la pròpia experiència passada, en
relació amb : vivències, situacions, accions, conceptes, etc. (Badia,
1999: 40-41)

Per a definir el concepte d'esquema partiré de la definició de
Mauri (1993:78) :

"Els esquemes són una representació que hom té en un
moment donat d'una determinada parcel·la de la
realitat.

La Representació, és el procés mitjançant el qual els diferents
coneixements personals es fan accessibles al pensament
transformant-los en material per mitjà del qual pensem".

Un dels pares de la Reforma, Coll (1991: 169), defineix referint-
se al concepte d'esquemes de coneixement emprat per Anderson
(1977), Merrill (1981), Hewson i Posner (1984), i Norman, (1985) , de
la següent forma :

"Els esquemes de coneixement són un conjunt organitzat de
coneixements (..) poden incloure coneixements, així com
també les regles per utilitzar-los, poden estar composais
de referències a altres esquemes (..) , poden ser
específics (..) o generals" etc.

"Els esquemes són estructures de dades, que serveixen per
representar conceptes genèrics emmagatzemats en la
memòria aplicables a objectes, situacions, successos,
seqüències de successos, accions i seqüències
d'accions".

Són precisament aquests coneixements previs els que ens ajuden
a entendre i interpretar la realitat. Per tant aquesta manera de
procedir, indica que no realitzem una còpia passiva de la realitat,
sinó que la reconstruïm. Definicions semblants a les exposades fins
al moment les trobem en Sierra i Carretero (1999: 144).
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Ara bé el mateix Carretero (1998: 88) qüestiona : Si l'adquisició
de nou coneixement depèn de les idees i esquemes previs, llavors,
com és que aprenem coses noves ?

Justament autors com Rumelhart; Brewer i Nakamura en Sierra
i Carretero (1999: 144), destaquen els següents trets bàsics dels
esquemes :

1.- Estan integrats per variables ("Slots"), que poden tenir valors
fixes (atributs que es mantenen constants) i/o opcionals (atributs que
poden canviar). A més a més a aquestes variables, s'hi pot afegir
informació complementària ("default value"), procés que té lloc quan
la informació rebuda és incompleta o ambigua.

2.- Són modulars, el que vol dir que tenim esquemes de cada
domini cognitiu, els quals a la vegada, estan relacionats entre ells.
Dintre de cada mòdul els esquemes estan relacionats uns amb els
altres.

3.- Poden tenir diferent nivell de complexitat i abstracció.
4.- Representen tant el coneixement semàntic com l'episòdic, que

adquirim a través de les nostres experiències.
5.- Condicionen l'adquisició de nous coneixements, com a

conseqüència de centrar la nostra atenció en funció de les
representacions prèvies. A la vegada la interacció amb noves
informacions, activa i/o transforma aquests esquemes de
coneixements inicials, donant lloc a nous esquemes.

Podem considerar per tant que hi ha diferents tipus d'esquemes
com per exemple, d'objectes, d'esdeveniments, de raonament, de
persones, de funcions i altres. (Hernández, 1996: 293)

Per tant aquesta forma d'organització i d'estructuració del
coneixement, suposa una forma d'emmagatzemar la informació a la
memòria, a la vegada que com ja hem indicat anteriorment suposen
una manera de processar la informació.

Anem a destacar algunes de les característiques de les
representacions dels esquemes en la memòria (Sierra i Carretero,
1999: 146-147) :

els continguts que les configuren estan organitzats en
unitats o agrupacions de caràcter holistic, que s'activen a
l'accedir a un dels seus components,els continguts dintre de
cada unitat holística responen a una ordenació de caràcter
temporal, els continguts que formen les unitats holistiques
estan agrupats en subunitats interrelacionades (escenes i
accions), i
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a
l'organització de l'ordre temporal dels continguts s'ajusta
una estructura jerárquica i serial.

Explicitant una mica més aquest concepte d'unitat holística
integrada per subunitats interrelacionades, citaré a alguns autors
com Schänk i Abelson en Badia (1999: 41), que consideren els scripts
(guions) com un tipus d'esquemes organitzats de forma jeràrquica en
temes, que a la vegada estan composais d'escenes i aquests a la
vegada d'accions.

Amb els temes s'identifica un context necessari per l'anticipació
d'objectius, de manera que el subjecte prediu la seva actuació en
funció de la situació.

Una situació determinada representa un tipus particular de
predisposició de l'individu, que el dirigeix cap a algun dels objectius
possibles en aquell context, després d'interpretar els diferents
indicadors que hi apareixen. Per tant el fet d'identificar un tema, vol
dir que s'identifica un context que ajuda a donar sentit a les accions.

D'acord amb Badia (1999: 42), connectats amb els temes hi
trobem els plans d'acció que descriuen el conjunt d'opcions que té la
persona per aconseguir un objectiu. Cadascuna d'aquestes opcions,
estaria integrada per un conjunt d'accions considerades com a
viables envers l'objectiu a aconseguir. Aquest procés requereix d'una
planificació on es determinen els objectius a aconseguir (podent-se
establir a la vegada consecucions parcials envers el l'objectiu final) i
els procediments a emprar.

Citant textualment Badia (1999: 42) :

"El fet que els scripts, com un tipus d'esquema, poseeixi
variables en la seva estructura fa que aquesta
organització del coneixement sigui més flexible i es pugui
adaptar al context d'aplicació, que serà qui determinarà
els valors diferents que poden prendre les variables".

Els esquemes i els processos de memòria.

Tant en els processos de codificació com de recuperació de la
informació, els esquemes hi juguen un paper cabdal.

• La codificació de la informació està integrada per quatre
processos bàsics com són : la selecció, l'abstracció, la interpretació i
la integració. A continuació destacaré alguns aspectes de cadascun
d'ells.
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a) Procés de selecció.

Com a conseqüència d'aquest procés només es representa en la
memòria una part de la informació que rebem, justament aquella que
resulta rellevant o important per l'esquema de coneixement activat.

Tres són les condicions necessàries per a que es produeixi la
selecció d'informació :
• l'existència d'un esquema rellevant en la memòria, la qual

cosa vol dir que ja l'hem adquirit prèviament (aquest concepte
està relacionat amb els coneixements previs d'Ausubel),

• l'activació d'esquemes rellevants. És a dir no n'hi ha prou
amb que aquest esquema estigui a la memòria, sinó que a la
vegada cal activar-lo. Si aquest procés es produeix, com més
consistents siguin les dades rebudes amb el coneixement
previ i amb les expectatives dels subjectes, millor és la
retenció,

• la rellevància de la informació per a l'esquema. Així només es
selecciona aquella informació que es considera important, bé
perquè :

els nous continguts a adquirir no es poden generar a
partir de l'esquema activat, a més a més de la
consistència del propi contingut (criteri de consistència
d'acord a Kozminsky, 1977; Thorndyke, 1977, en Sierra i
Carretero, 1999: 151),
es tracta de continguts atípics, és a dir aquells que no
coincideixen amb els components de l'esquema (criteri de
tipicitat segons Graesser y Nakamura, 1982 en Sierra i
Carretero, 1999: 151).

b) Procés d'abstracció.

És el procés mitjançant el qual s'extreuen els aspectes
significatius i s'eliminen els aspectes superficials. Com amb aquest
procés es perden gran quantitat de detalls, a ells s'atribueix que amb
freqüència recordem de forma incompleta alguns continguts. A la
vegada són responsables de les distorsions que es produeixen en
algunes tasques de recordar.

c) Procés d'interpretació
Són les inferències que fem de la informació a partir d'un

esquema. Dos tipus d'interpretacions :

• Les inferències pragmàtiques, on interpretem els continguts a
partir d'idees prèvies. Per tant, fem inferències a partir del
que pensem que vol dir, no del que potser és en realitat,
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• Les interpretacions efectuades per afavorir la comprensió.
Són inferències realitzades per completar la comprensió de la
informació :

concretant la informació general,
completant els detalls que falten, amb assignacions
complementàries d'informació ("default vàlues"),
simplificant la informació complexa.

d) Procés d'integració

Suposa relacionar i composar els esquemes, en base : als
continguts seleccionats de l'experiència immediata, al coneixement
rellevant activat, a les assignacions de la informació complementària i
al contingut que resulta de qualsevol interpretació que s'efectuï.

• La recuperació, segons Rumelhart, 1984 en Sierra i Carretero
(1999: 155), consisteix en seleccionar i verificar l'esquema conceptual
de la memòria adequat per a comprendre un contingut.
Posteriorment cal reinterpretar les dades emmagatzemades amb la
finalitat de reconstruir la codificació inicial.

En el procés de recuperació és evident que quan més temps
passi entre la presentació i el record, més difícil és recordar els
detalls, obligant a la persona a fer ús d'un coneixement genèric
(esquema) de situacions semblants a la que pretén recordar. Sierra i
Carretero (op. cit.: 155) :

Rumeíhart i Norman en Sierra i Carretero (op. cit.: 156),
consideren tres formes bàsiques d'aprenentatge :

• Aprenentatge per agregació. Es redueix a emmagatzemar més
informació en relació als esquemes ja existents, sense
necessitat de modificar-los, el que vol dir que no
s'adquireixen coneixements realment nous. És la forma més
comú i menys profunda d'aprenentatge.

• Aprenentatge per reestructuració. Es produeix quan
l'adquisició de nou coneixement exigeix la reorganització dels
esquemes que ja existeixen o en creen altres de nous, per
exemple quan es produeix la comprensió sobtada d'una idea,
la qual pot reordenar els coneixements abans desorganitzats.

• Aprenentatge per ajustament. Fa referència a l'elaboració i
refinament dels conceptes a través de l'experiència
continuada. En definitiva, consisteix a fer més eficients els
esquemes existents.
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Però en definitiva, després de tenir en compte tot el que s'ha
anat explicant fins al moment, hem de considerar que els esquemes
que els alumnes poseeixen no només es caracteritzen per la quantitat
de coneixements que contenen, sinó també pel seu nivell
d'organització interna, és a dir, per les relacions que s'estableixen
entre els coneixements que s'integren en un mateix esquema i pel
grau de coherència entre aquests coneixements. Miras (1993: 53).

Quant a les aportacions de la Teoria dels esquemes a l'estudi de
les estratègies, d'acord a Badia (1999: 41, 42, 43), són vàries :

"La identificado que el coneixement estratègic podria
residir en algun tipus d'esquemes (scripts) que en una tasca
pràctica d'aprenentatge, s'activarien per mitjà de determinats
processos cognitius involucrats en l'activitat, els quals
determinarien quins accions prototípiques són més adequades
d'executar en relació a cada context o situació educativa.

La relació existent entre tipus d'estratègies utilitzades en
l'aprenentatge ( amb tots els processos cognitius que comporta)
i el tipus de canvis que es produeixen en els esquemes
provocant un canvi representacional

Estratègies
d'aprenentatg

e
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d'esquemes

propiciat
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Taula 4 Estratègies i aprenentatge per Badia (1999: 41)

El fet de no localitzar deforma separada en la memòria els
coneixements declaratius i els procedimentals, com proposa
la teoria de Anderson.

I un últim element a considerar, és que és dificil que tots
els tipus de coneixement de la realitat tinguin una
representació en els esquemes cognitius, com per exemple
totes aquelles interpretacions que formen part dels diferents
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escenaris educatius (objectius a aconseguir, tipus de
tasques, variables temporals i espacials...)".
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Il·lustr. 5 La modificació dels esquemes i el constructivisme.

1.2.2.4.- La teoria de la modularitat de la ment

La Teoria de la Modularitat de la Ment suscita als investigadors
del desenvolupament posicionaments diferenciats. Així trobem
partidaris de l'innatisme i la modularitat de la ment, com Fodor o
Chomsky, i partidaris del constructivisme i la generalitat de dominis,
com Piaget i l'Escola de Ginebra.

Però un tercer posicionament, intermig entre els dos anterios, es
fa evident amb la teoria de la "redescripció representacional" de
Karmiloff-Smith.

Fodor que representa l'opció estrictament innatista, considera
que la ment està composada de mòduls o sistemes d'entrada de
dades genèticament especificats amb un funcionament independent i
dedicats a propòsits específics.
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Piaget per la seva banda, defensa la idea que el desenvolupament
és general per a tots els dominis i que els canvis a que es dóna lloc,
operen sobre tots els aspectes del sistema cognitiu de manera similar.

Finalment en una posició intermitja trobem l'autora Karmiloff-
Smith, la qual defensa l'existència de predisposicions especificades
innatament que es modularitzen a mesura que avança el
desenvolupament. Des del seu posicionament, considera que aquesta
dotació innata està influïda per la interacció amb l'ambient.

En definitiva, aquest posicionament entre l'innatisme i el
constructivisme suposa en paraules de l'autora (1994: 28), que :

*(..) la base inicial amb què parteix el nen ha d'implicar
especificacions menys detallades del que suposen alguns
innatistes i un procés de modularització més progressiu ( en
contraposició als mòduls preestablerts)".

1.2.2.4.1.- La teoria de la redescripció representacional

Un altre enfocament en relació a l'explicació del
desenvolupament cognitiu el constitueix el de Karmiloff-Smith (1994)
amb la Teoria de la redescripció representacional. No és que des
d'una perspectiva constructivista s'hagi contemplat en cap moment el
plantejament que a continuació presentaré, però considerar-lo
enriqueix la manera d'entendre el desenvolupament i l'aprenentatge,
a la vegada que no entra en contradicció. Quant al procés que m'ha
portat a revisar les aportacions d'aquesta autora ha estat les
recomanacions del Dr. Monereo, de la Dra. Vendrell, així com les
lectures dels llibres més recents que versen sobre estratègies.

Segons Karmiloff-Smith, quan el nen comença a aprendre no
parteix de zero, sinó que hi ha una base inicial de predisposicions
innates especificades impregnades de coneixement en relació a
diferents dominis.

En paraules de Karmiloff-Smith (op.cit: 23) un domini és :

"el conjunt de representacions que sosté un àrea específica
de coneixement : el llenguatge, el número, la física, etc".

Segons l'autora a l'igual que Vygostsky, Leontiev, o altres autors,
considera que el medi i el desenvolupament són interdependents, de
manera que afirma que el component innat s'activa amb l'entrada de
dades de l'exterior, a la vegada que aquesta entrada influeix sobre el
desenvolupament, (op.cit.: 28)
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Quant a la forma d'obtenir coneixement és mitjançant la
redescripció representacional, que consisteix en que la informació
emmagatzemada en la ment (tant innata com adquirida), arriba a
convertir-se en coneixement explícit per la ment, primer dintre d'un
domini i, posteriorment, a vegades al llarg de diferents dominis.
Dintre de cada microdomini i dins de cada domini, el procés de
redescripció representacional és el mateix i passa per les mateixes
fases (domini general). (Karmiloff-Smith, 1994: 37)

"(..) La meva idea és que una forma específicament humana
d'obtenir coneixement consisteix en que la ment exploti
internament la informació que ja té emmagatzemada
(tant innata com adquirida) mitjançant el procés de
redescriure les seves representacions o, per a ser més
precisos, tornant a representar iterativament, en formats
de representació diferents, el que es troba representat
per les seves representacions internes".(op. cit.: 34-35).

Karmiloff-Smith (1994: 45) manté que no es produeixen canvis
generalitzats del format representacional en tots els dominis a
l'arribar a una edat determinada, sinó que aquest procés opera en
diferents moments en cada domini específic i està restringit pels
continguts i el nivell d'explicitud de les representacions de cada
microdomini.

El procés de redescripció representacional opera de la mateixa
forma en diferents dominis i microdominis; però la redescripció
representacional es produeix de forma reiterada en diferents
moments del desenvolupament. Per tant el procés és de domini
general, però l'estructura dels canvis sobre els que opera està
restringida de manera específica. En definitiva, la redescripció
representacional està condicionada per la forma i el nivell d'explicitud
de les representacions que poseeix un determinat microdomini en un
moment donat, i no implica un canvi estructural generalitzat com
suggereix Piaget.". (Karmiloff-Smith, op. cit: 205)

A la vegada, per a que es produeixi una redescripció
representacional cal haver assolit una estabilitat en l'aprenentatge
que es realitza. Així es redescriuen només les representacions que
han aconseguit un estat estable57 (la qual cosa succeeix quan s'ha
aconseguit la mestria conductual58), que suposa primer haver rebut
una retroalimentació negativa, per saber les errades comeses per

57 Com la mateixa autora explica : "Sempre he defensat una idea que a molts els
resulta contraintuitiva : que el canvi representacional es genera quan alguna part
de la dinàmica del sistema aconsegueix estabilitat". (Karmiloff-Smith, 1994: 212)
58 Són representacions procedimentals que simplement s'executen en la seva
totalitat. Vindria a ser semblant a "automatitzar el moviment", on només després
de passar per una fase de maestria conductual es poden realitzar variacions.
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rebre després una retroalimentació positiva. (Karmiloff-Smith, op.cit.:
45).

Només després de passar per un període del que s'anomena
mestria conductual es pot generar variacions, canviar l'ordre
seqüencial de les accions, idear altres accions, etc. El resultat final és
la flexibilitat i el control representacional, la qual cosa obre les portes
a la creativitat. (Karmiloff-Smith, op. cit.: 35).

Aquesta autora considera que la major part del
desenvolupament cognitiu és de domini específic sense ser
estrictament modular59, és a dir que l'emmagatzematge i el
processament de la informació no és encapsulât i preestablert. Per
tant es basa en un procés gradual de procedimentalització (és a dir,
durant el procés d'aprenentatge el coneixement es va fent més
automàtic i menys accessible). D'aquesta forma es dóna lloc a un
procés gradual de modularització. Però a la vegada que es produeix
aquest desenvolupament, l'aprenentatge fa que es guanyi amb una
explicitació i accessibilitat cada vegada més gran del coneixement, el
que permet representar explícitament la informació implícita en les
representacions procedimentals en que es recolza l'estructura de la
conducta. (Karmiloff-Smith, 1994: 36).

Corn hem pogut comprovar en aquesta breu introducció a la
Teoria de la redescripció representacional, podem establir uns punts
de convergència amb la teoria constructivista i uns punts de
controvèrsia amb alguns dels posicionaments de Piaget.

I és que per a Piaget els models d'estadis, depenen de l'edat i
impliquen canvis fonamentals que afecten a tot el sistema cognitiu.
És a dir concep la ment humana com una capacitat unitària, el
desenvolupament de la qual es produeix de forma global. Per tant
destacar d'aquest autor que entén el desenvolupament com a
conseqüència d'un procés general, no relacionat amb àrees concretes
del coneixement, que provoca un canvi estructural generalitzat.

En canvi, Karmiloff-Smith (op.cit : 37) com ja hem dit manté que
la redescripció representacional succeeix de forma recurrent dintre de
cada microdomini (en funció de la forma i del nivell d'explicitud de
les seves representacions) i que pot tenir lloc al llarg del
desenvolupament (perquè estarà en funció en cada moment de l'estat
d'aquestes representacions), (op. cit.: 37).

59 Un mòdul és una unitat de processament d'informació que encapsula el
coneixement i les computacions que es fan amb ell. (Karmiloff-Smith, 1994: 23)
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Karmiloff que com hem vist defensa l'existència d'algunes
predisposicions innates de domini específic, reconeix, que com afirma
Piaget, el cervell té inherentment més plasticitat del que la postura
innatista admet. (Karmiloff-Smith, op. cit.: 211)

La principal diferència entre Piaget i Karmiloff-Smith queda
manifestada en la següent cita :

"La principal diferència entre la postura de fraget i la que jo
adopto aquí és la meva insistència en que hi ha algunes
predisposicions innatament especificades i de domini
específic que guien l'epigènesi. Els nadons arriben a la
cursa del desenvolupament amb més avantatge de
sortida del que Piaget creia". (Karmiloff-Smith, op. cit.:
211-212)

Podríem dir també que per més que Karmiloff-Smith (1994: 212),
afirma que el canvi representacional es genera quan alguna part de la
dinàmica del sistema aconsegueix estabilitat, això no vol dir que es
negui la importància de la inestabilitat, el fracàs, el conflicte i al
competició com a generadors d'altres tipus de canvi, com defensa
Piaget.

Finalment destacar que com a punt bàsic de connexió entre
Piaget, les teories constructivistes, les teories del desenvolupament
cognitiu i en concret la teoria de la redescripció representacional,
segueixen inspirant-se en l'epistemologia de Piaget, en tant
considerar el caràcter ric i constructiu de la interacció entre el nen i
l'ambient i els seu intent de comprendre les propietats emergents.

D'alguna manera també trobo convenient destacar el paral·lelisme
existent entre la redescripció representacional, que converteixen la
informació implícita en coneixement explícit i el procés de
metacognició; així com la importància del procés de domini general
per a reestructurar els esquemes de coneixement i en definitiva ser
més plàstic per adaptar-se a l'entorn.
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1.3.- RESUM DELS PRINCIPALS PUNTS QUE ENS PLANTEJA
LA PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA

" Concepte global del significat del constructivisme
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Il·lustr. 6 Concepte global de constructivisme

Partint que com a docents sabem i ens interessa que el procés
d'aprendre sigui una construcció pròpia del coneixement, la nostra
funció davant el grup classe ha de ser de guia de tot aquest procés,
facilitant el construir o reconstruir els esquemes de coneixement de
l'alumnat.

És per aquest motiu que hem de tenir en compte els esquemes
inicials dels quals parteix l'alumnat, que ens permetran entendre
com s'enfronta a les diferents situacions de la realitat amb més o
menys èxit, sabent que en cada activitat o pràctica física
desenvolupada, canviarà i/o modificarà aquests esquemes. En
definitiva aquest és el procés bàsic de l'aprenentatge, que queda
impregnat d'un segell propi, en interpretar i construir la realitat des
d'una visió personal, provocada per la pròpia experiència.
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• L'aprenentatge significatiu des del punt de vista del professorat
i des del punt de vista de l'alumnat
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II- lustr. 7 L'aprenentatge significatiu des del punt de vista del
professorat i des del punt de vista de l'alumnat

En aquest mapa es mostra les responsabilitats que el professorat
i l'alumnat tenen en realitzar un procés d'ensenyament-aprenentatge.

Hi ha qui oblida que les responsabilitats d'un procés
d'aprenentatge no només recau en el professorat, sinó en l'actitud
conscient i intencional de l'alumnat per aprendre. Sense aquesta, tot
procés està condemnat al fracàs abans del seu inici.

L'alumne/a és qui en últim terme realitza Tacte volitiu
d'aprendre, amb el que suposa de relacionar els nous continguts amb
els que ja coneix, de transferir coneixements a les situacions
d'aprenentatge que així ho permetin i d'activar les estratègies de
suport (Danserau, 1985 en Pozo, 1996: 303), que es caracteritzen per
millorar les condicions materials i psicològiques en què es produeix
aquest aprenentatge (disposant condicions ambientals més
favorables, estimulant la motivació i l'autoestima, afavorint l'atenció i
la concentració, etc.).

Però tal com diu Vigotsky (1989), aquest procés pot
individualitzar-se potenciant el desenvolupament global del subjecte
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si les interaccions culturals i socials estan ajustades a les necessitats
de la persona. És per aquest motiu que el professorat tindrà cura en
la presentació dels continguts de manera que : estiguin estructurats,
siguin funcionals, potenciïn el procés de transferència en
l'aprenentatge al presentar les diferents situacions didàctiques,
permetin la individualització del procés d'ensenyament-aprenentatge
en funció de cada persona, estiguin contextualitzats afavorint la
comprensió de la situació didàctica presentada i tractin els diferents
tipus de continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) d'una
manera equilibrada.

Entrant a desenvolupar aquests punts, específicament en la
situació de l'aula, es definirà la significativitat psicològica
(Ausubel,1990), com els coneixements i experiències prèvies que
tenen els alumnes en relació als continguts a treballar. Serà a partir
d'aquests que s'ajustaran els objectius i continguts de l'assignatura i
de cada sessió de classe. Treballant d'aquesta manera afavorirem que
els aprenents puguin interpretar la informació en relació als seus
esquemes de coneixement (Rumelhart, 1981; Rumelhart i Norman,
1983 en Sierra i Carretero, 1999: 145-146).

Posteriorment, en funció del nivell i particularitats del grup
classe (edat, quantitat d'alumnes, tipus d'interacció que s'estableix,
etc), es presentaran els continguts a desenvolupar tenint en compte
l'estructura interna de la pròpia activitat ísignificativitat lògica ,
Ausubel, 1990). És a dir, tot i que les característiques del grup poden
alterar la presentació de la significativitat lògica des de l'estructura
interna del contingut, podem dir que es respectarà d'acord a la Teoria
de l'elaboració de Merrill, Kelety i Wilson (1981), anar del més general
al més específic i del més simple al més complex. En definitiva, és
evident que la significativitat lògica de la pràctica és sempre la
mateixa independentment del tipus de practicants, però a la vegada
com a docents s'ha de tenir present que la presentació i evolució de la
mateixa estarà condicionada pels coneixements previs dels alumnes.

Destacar que a l'ajustar l'activitat als coneixements previs de
l'alumnat, s'està fent incidència a la vegada en un altre concepte clau
per a l'aprenentatge, la motivació o actitud de l'alumnat per aprendre
(Ausubel, 1990).

En aquest sentit hem de parlar de motivació en relació :

a l'alumnat, de qui depèn l'actitud per realitzar l'esforç
d'aprendre en reestructurar i/o elaborar els seus
esquemes de coneixement,
al professorat, que intentarà presentar les diferents
situacions motrius de la forma més atractiva possible per
a l'alumnat.
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És lògic pensar que com el nivell de coneixements previs, els
interessos i motivacions de l'alumnat són diferents, caldrà actuar de
forma diferent davant aquesta heterogeneïtat. D'aquí la importància
de l'ús de les estratègies, que permetran ajustar-se més al nivell de
cada alumne/a, de manera que, partint del seu nivell de
desenvolupament efectiu, es pugui incidir en el/la discent per a que
aconsegueixi el màxim desenvolupament potencial. Com més ens
atansem a aquest nivell d'interacció, bé sigui mitjançant treball en
petits grups, bé sigui d'una forma més individualitzada, més a prop
ens trobarem de la seva Zona de desenvolupament proper (Vygotsky,
1989).

Que es tracta d'una utopia ? Potser seria preferible
conceptualitzar-ho com l'ideal o meta, que ens guia per a fer-ho el
més real possible. Són varies les estratègies que poden utilitzar-se per
atansar-se a aquest objectiu professional, però segur que com més es
treballi en aquesta línia, més nombre de propostes es podran
generar.

Quant a la cerca de la funcionalitat dels aprenentatges, és a dir a
la seva utilitat, és bàsica en tant que dóna sentit i raó de ser a les
accions motrius. En definitiva és una forma més d'incidir sobre
aspectes de motivació de l'alumnat. A la vegada com més funcionals
siguin aquests aprenentatges, hi haurà més probabilitat d'utilitzar-
los en contextos motrius que tinguin una lògica interna de la mateixa
natura, motiu pel qual es facilitarà una transferència dels continguts
que ja es coneixen a altres situacions.

Quant als aspectes que poden ajudar a donar un significat més
complet de les diferents situacions dTS-A, pot contribuir-hi el
tractament equilibrat dels diferents tipus de continguts (conceptuals,
procedimentals i actitudinals), el plantejament de l'assignatura des
d'un model globalitzador i /o en interrelació amb altres assignatures
finterdisciplinaríetat i transversalitat).

En definitiva el que es pretén és afavorir Fautonomia de
l'alumnat, aquell joc de paraules d'aprendre a aprendre, tant de
moda avui dia. Justament per aquest motiu es cercarà que
l'alumne/a entre altres aspectes :

identifiqui els trets pertinents de l'activitat dels
malabarismes, i per tant de cada situació d'E-A
presentada,
identifiqui i rectifiqui, quan sigui necessari, les errades
comeses,
disminueixi i/o augmenti el nivell de dificultat de l'acció
motriu a realitzar.
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identifiqui que les estratègies utilitzades en aquest
contingut poden ser transferibles a altres situacions
d'aprenentatge així com de la seva vida quotidiana.

Per tant no són els malabars en sí el més important del procés
dT£-A, sinó el propi aprenentatge en identificar la lògica interna de
l'activitat, per la qual cosa haurà de desenvolupar la seva capacitat
d'atenció i d'observació, en la reflexió sobre les pròpies estratègies
d'aprenentatge i sobre les utilitzades pel/per la docent en el moment
d'ensenyar60.

Adonem-nos que en definitiva s'està fent esment a algunes de les
indicacions apuntades per la teoria del processament de la informació
(quant a detectar i regularitzar errades, amb la implicació
metacognitiva que requereix el procés). És per aquest motiu que en
l'apartat de constructivisme i malabarismes es fa especial incidència
en identificar i variar els criteris que fan referència als diferents
mecanismes de percepció, decisió i execució. Aquests elements
ajuden a comprendre la lògica interna de l'activitat, a la vegada que
permeten augmentar, disminuir o senzillament variar les situacions
didàctiques a presentar.

Per tant, com més s'avanci en aquesta autonomia de l'alumnat,
més ens acostem també a la seva Zona de desenvolupament proper,
ja que cada cop l'alumne/a està més capacitat per progressar per ell
mateix en l'aprenentatge, bé observant accions en les altres persones,
bé reflexionant sobre la seva pròpia pràctica i/o ideant accions
motrius a partir de la seva experiència. D'aquesta manera s'afavoreix
que l'alumnat pugui satisfer els seus propis interessos.

Destacar també en relació a aquest apartat, que al llarg de la tesi
es tindrà en compte les aportacions socioculturals de Vygotsky quant
al treball tutoritzat per companys/es i el treball de grup.

• Finalment només esquematitzar algunes de les teories a les
que al llarg de la tesi es fa constant al·lusió.

No oblidem que aquest procés d'E-A el segueixen persones que seran futurs
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Il·lustr. 8 Algunes de les teories que configuren el marc conceptual de
l'actual Reforma Educativa.
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"Nosaltres no només reconeixem els objectes físics, també
reconeixemen el seu significat. No només veiem taques negres en un
llibre, també percebem el significat d'aquest escrit; no només sentim
els sons de la veu humana, també captem el que volen dir; no només

veiem moviments facials i gestos, també percebem intencions,
actituds i desitjós. La comprensió dels significats és una manera

natural d'entendre als éssers humans".
Dilthey en Martínez, M. (1989).

IV/TERMINOLOGIA
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1.- ANÀLISI TERMINOLÓGICA D'ALGUNS MOTS EMPRATS EN
EDUCACIÓ FÍSICA.

Degut a la utilització tan ambigua dels diferents termes d'ús
habitual en la realitat docent de l'Educació Física (E.F.), com :
habilitat, destresa, tècnica, mètode, estil, estratègia, metodologia,
recursos i tasca; resulta imprescindible realitzar una anàlisi i reflexió
que ens permeti unificar criteris i determinar un significat comú de
cadascun dels conceptes.

Malgrat altres intents realitzats per altres autors de posar ordre a
partir d'una revisió crítica dels conceptes, dirigeixo l'atenció cap a la
realitat docent que m'envolta qüotidinament, atès que respon a una
realitat del quefer docent, en el moment d'acordar significats amb
l'alumnat. A la vegada, arribats en aquest punt del treball
d'investigació, és menester comunicar el desenvolupament i els
resultats de la tesi.

Aquesta revisió en cap moment pretén ser exhaustiva, en tant que
són molts els autors que utilitzen els termes amb diferents
intencionalitats. Emfasitzo un cop més que la pretensió és abarcar-ne
només alguns, els més propers a la realitat docent de l'E.F. i fer-ne
una proposta.

1.1.- LA IDEOLOGIA DE LA PROFESSORA EN RELACIÓ A LES
ESTRATÈGIES, L'APRENENTATGE MOTOR I EL
CONSTRUCTIVISME

Abans de començar a conceptualitzar cadascun dels termes,
considero interessant definir el concepte d'aprenentatge motor,
perquè aquest en definitiva és un dels aspectes que ens permet
contextualitzar i per tant entendre millor el paper que juga cada
expressió en el procés d'ensenyament-aprenentatge (E-A).

De fet escollir un o altre autor/a per a definir el concepte, no és
superflu, ja que darrera cada definició s'hi amaga una manera de
concebre i entendre el procés d'ensenyament-aprenentatge.

És per aquest motiu que destaco dues definicions, una referida a
l'aprenentatge en general de Gaskins i Elliot i l'altra contextualitzada
en l'aprenentatge motor de Riera.

Així Gaskins i Elliot (1999: 74, 82) defineixen l'aprenentatge com

"un procés socialment mediat, basat en el coneixement, que
exigeix un compromís actiu per part de l'estudiant i que té
com a resultat un canvi en la comprensió. Aprendre, en

¿K tant un procés com un producte. Com a
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resultat de les experiències d'aprenentatge, els
estudiants principiants es tomen individus competents".

a(..)En resum, aprendre és un procés socialment mediat de
canvi que implica la construcció activa de sentit, utilitzant
coneixements de continguts vells i nous, així com
coneixements al voltant de com aprendre. L'aprenentatge
exigeix motivació per aprendre i està influït pel concepte
que d'ell mateix té la persona que aprèn . Implica un
pensament orientat cap a metes, organitzat, constructiu i
estratègic. Com l'aprenentatge és actiu, exigeix esforç".

Riera (1989: 21-33) entén el concepte d'aprenentatge motor, com
el procés d'adquisició de noves i estables relacions amb l'entorn.

Explicat en altres paraules, suposa coordinar les accions
motrius per adaptar-se i relacionar-se amb unes característiques
específiques de les diferents situacions motrius amb les que ha
d'interactuar el subjecte.

Per tant cal destacar que no s'aprenen moviments sinó relacions
que inclouen moviments. És a dir, allò important no són els
moviments, sinó les accions motrius que coordinen els moviments,
adaptant-se a una situació concreta.

I en aquest sentit destacar que tant Bonnet (1983) com
Famose(1992), consideren que les accions sempre es realitzen en
relació a un objectiu :

"...els nostres moviments no existeixen per ells mateixos, però
en vista de certes accions tenen raó de ser i són el seu
origen" (Bonnet, 1983)

"És l'objectiu qui regula cada seqüència de moviment i li
dóna la seva direcció" (Famose, 1992)

En definitiva tots els autors/es presentats/des coincideixen en
remarcar la importància de l'objectiu final cap al qual adrecem les
nostres accions.

Aquest concepte té una relació directa amb la definició de
procediment i a diferent nivell d'estratègia, ja que les accions sempre
es fan envers la consecució d'una meta. Per tant quan aprenem,
emprem procediments envers una meta.

Però a més a més cal destacar una correspondència més entre el
concepte d'aprenentatge motor i d'estratègia, del qual ens ocuparem
més endavant, i és que els dos conceptes suposen una relativització
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del concepte "automatisme"61, el que suposa una adaptació constant
a les diferents circumstàncies. Cal però entendre el lloc que ocupa
cada terme. Un pertany a la categoria de concepte, l'altre a la de
procediment. Així quan aprenem (terme inclusor) és quan utilitzem
més o menys estratègies.

Per tant i d'acord a Famose (1992) :

"ser hàbil62 no consisteix en buscar en la memòria un
moviment particular o el seu programa motor, sinó que
es tracta de construir-lo cada vegada. (..) Per tant el que
s'emmagatzema d'una habilitat ben apresa, no és una
configuració fixa de moviments, sinó una sèrie de
relacions per dirigir l'habilitat. (..) En definitiva hi ha
una infinita varietat de configuracions de moviment per
assolir un mateix objectiu".

Per tant el mateix autor diferencia habilitat d'automatisme :

"Només els components de l'habilitat són automatitzats a
diferents graus, constituint una activitat global, que
utilitza formes de control cognitiu diferents de les que
intervenen en el moment de la fase controlada
d'automatització".

En paraules de Pozo (1996: 301) :

"Quan hem d'enfrentar-nos a tasques noves ens recolzem en
aquelles rutines que dominem amb certa seguretat, ja
que a l'estar automatitzades, alliberem recursos per a la
gestió global de la tasca".

Per tant l'important és adonar-se que en cada moment en funció
de l'objectiu (que determinarà unes condicions de la tasca),
establirem un tipus o altre de relació amb l'entorn, que dependrà del
nostre bagatge d'experiències anteriors, i de la capacitat per
planificar, seleccionar i regular les nostres accions per assolir l'èxit en
la tasca proposada.

61 O del concepte "estereotip motor" de Parlebas (1999: 209-210), el qual considera
que només poden observar-se realitzacions estereotipades quan el medi extern no
té incertesa. Però el que és més important de Parlebas en relació al concepte
estereotip, és el paràgraf on subratlla que el foment dels estereotips dependrà de
les intencionalitats subjacents o objectius a assolir : " En darrera instància, la
importància concedida als comportaments estereotipats dependrà de les normes i
finalitats educatives adoptades (tipus de destresa motriu perseguida, orientació cap
a la competició o cap a les pràctiques ludodeportives d'oci...".
62 O en termes de Riera podríem dir "establir relacions, aprendre".

145



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

Per tant si l'aprenentatge no és la capacitat d'aplicar continguts
emmagatzemats en la memòria de forma mecànica , voldrà dir que
l'ús de les estratègies seran recomanables tant pels aprenents com
pels/per les docents si es vol potenciar un aprenentatge significatiu.

De fet els/les docents en aquest procés, actuarien com a
mitjancers socials per a facilitar l'autoregulació del procés
d'aprenentatge de l'alumnat. Així ens ho expliquen Pozo i Monereo
(1999: 19) en :

"La consideració de les estratègies com a sistemes
conscients de decisió mediats per instruments
simbòlics ens atansa indefectiblement a l'acceptació
del seu origen social i a l'aproximació als postulats de
Vygotsky i l'escola soviètica (..).

El mediador, a través de la cessió gradual de les seves
estratègies, és a dir, de les decisions que li permeten
autorregular el seu procés de resolució o
d'aprenentatge, afavoreix que l'aprenent s'apropiï
d'aquestes decisions relacionades amb determinades
condicions contextuáis, o el que és el mateix, facilita
l'aprenentatge d'aquestes estratègies".

Aquesta concepció de l'aprenentatge, condiciona forçosament la
manera d'abordar el procés d'E-A, ja que potenciarà un aprenentatge
de les accions motrius contextualitzat, en el sentit de no perdre de
vista la funcionalitat i l'aplicació condicional de l'acció.

En altres paraules, la transferència d'aquests conceptes en
l'àmbit de l'educació de l'activitat física, es reflectiran per exemple en
potenciar un plantejament dels continguts de l'aprenentatge de
l'activitat on es doni prioritat al sentit del joc, sobre l'execució
merament tècnica. Evidentment després caldria tenir en consideració
la naturalesa de la pròpia activitat, que pot condicionar part de les
estratègies a emprar, com per exemple succeeix en l'activitat de
l'escalada per motius de seguretat.

També es traduiria en un plantejament com el de Brady en
Gaskins i Elliot (1999: 54) :

"Brady (1989: 10) suggereix que la instrucció hauria
d'apuntar a crear i clarificar idees o relacions entre
idees dintre d'un marc conceptual (de sentit) utilitzant
els processos intel·lectuals de construcció, organització i
elaboració".
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I més endavant Gaskins i Elliot (op. cit.: 55) :

"La nostra creença és que el fet que els docents siguin molt
selectius en relació als conceptes que els presenten
resulta una experiència d'aprenentatge més profitosa
pels alumnes. Aquests conceptes haurien de ser del tipus
dels que tenen potencial per a desenvolupar riques
connexions i relacions entre diferents àrees del
coneixement".

El que s'ha de destacar en definitiva és que segons el concepte
que tinguem, d'aprenentatge, tendirem a un objectiu o un altre i
potenciarem l'ús d'un determinat tipus d'estratègies.

En el següent paràgraf de Gaskins i Elliot, podríem inferir
relacions d'aprenentatge d'estratègies des d'un plantejament
constructivista, perquè es veu clarament com es tendeix a
l'autonomia de l'alumnat, partint dels seus coneixements previs, per
induir a la anàlisi i ideació de les estratègies, que més s'adaptin a la
manera de ser de cadascú i a les situacions que sels planteja.

"E/s nostres alumnes no superen estratègies ni passen a
altres completament noves, simplement aprenen noves
facetes d'estratègies bàsiques, aprenen a posar en
pràctica estratègies bàsiques en un nivell més avançat,
amb la finalitat d'enfrontar les demandes de tasques i
situacions més complexes i es tomen més adeptes
aorquestrar una varietat d'estratègies a la vegada en el
compliment d'una tasca". (Gaskins i Elliot, 1999: 108)

Per una altra banda no podem oblidar les tendències de la
societat actual. Tal i com indiquen Pozo i Monereo (1999: 15) :

"D'una manera resumida podríem caracteritzar aquesta nova
cultura de l'aprenentatge per tres trets essencials : estem
davant la societat de la informació, del coneixement
múltiple i de l'aprenentatge continu".

"(..) El que necessiten cada vegada més els alumnes del
sistema educatiu no és tant més informació, que poden
sens dubte necessitar-la, com capacitat per organitzar-la
i interpretar-la, per donar-li sentit. I sobretot el que
necessitaran com a futurs ciutadans són capacitats per
buscar, seleccionar i interpretar la informació".
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Aquest concepte d'aprenentatge afavoreix l'adopció d'un
plantejament constructivista, en tant que es considera que és el
subjecte qui construeix la seva representació del món permetent-li
d'aquesta forma un tipus d'interacció i per tant d'adaptació. L'acció
del professorat és la de guia per facilitar i accelerar l'establiment de
relacions entre el món interior del subjecte i l'exterior, on les
estratègies hi poden jugar un paper clau.

Quant al procés per part del subjecte és de reconstrucció o
construcció constant d'esquemes de coneixement.

La correspondència amb l'aprenentatge motor i d'acord a Bonnet
(1983) la podríem trobar en el següent text :

".. no es pot concebre un aprenentatge per ell mateix i en ell
mateix, aquest s'integra obligatòriament en un repertori
d'accions adquirides anteriorment.

Per tant un nou acte motor modifica el conjunt del que ja
existeix, i aquest es modela ell mateix en funció del
contingut anteriorment establert.

El procés és d'integració, és a dir, cada etapa és la resultat
de la que li precedeix".

Quant al rol del professorat com a guia del procés d'E-A envers
l'aprendre a aprendre, Riera (1989: 33) comenta que "el subjecte
haurà de ser capaç d'enfrontar-se a situacions noves, trobant la
combinació de moviments63 adequats".

63 D'acord a Parlabas (1981 ) prefereixo parlar d'accions motrius, doncs el
moviment fa referència a una noció més mecànica d'un canvi de posició a l'espai
(per ex. una fulla d'arbre), mentre que acció motriu ens porta a considerar a la
persona que de forma intencionada, conscient, executa la resposta amb
intel·ligència.
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Montse Comes. 2001
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Il·lustr. 9 Resum de la ideologia de l'autora en relació a les estratègies,
l'aprenentatge motor i el constructivisme

Justament la presentació terminológica que segueix a continuació
respon a una tria d'aquelles definicions que permeten ser coherents
entre el que suposa :

un plantejament constructivista,
- una manera de concebre l'aprenentatge motor, i
- un ús dels termes en correspondència a aquesta

epistemologia. Per exemple, optar per una definició d'habilitat
com la que explica Famose, permet més acostament a la
perspectiva constructivista.

El que vull dir és que un concepte tancat del terme "habilitat"
entès purament com un automatisme, provocaria un plantejament
del procés dT£-A i de l'ús de les estratègies totalment diferent.

Com explica Saenz (1989: 226) :

"Tota concepció del món i de la vida dotada de determinada
coherència engendra una teoria pedagògica que a la seva
vegada es reflecteix en la pràctica didàctica".
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1.2.- PROCEDIMENTS :

Monereo et al. (1995: 19-21) defineixen procediment com a
"maneres de procedir, d'actuar per aconseguir un fi"- Com es tracta
d'un concepte molt general permet un marc ampli d'interpretació. En
aquest sentit una primera acotació la realitzen, al definir què s'entén
per procediments algorísmics i procediments heurístics. Els primers
es refereixen a aquella "successió d'accions a realitzar, que estan
completament prefixades i que la seva correcta execució porta a una
solució segura del problema o de la tasca". Els segons, els heurístics,
fan referència a aquelles "accions que comporten un cert grau de
variabilitat i que la seva execució no garanteix la consecució d'un
resultat òptim".

Un exemple clar el trobem si comparem esports amb intervenció
individual (per ex. salt de longitud) amb esports de col·laboració-
oposició (per ex. futbol), on ens podem adonar que en els primers,
prevalen els procediments algorísmics sobre els heurístics.

En el cas del primer grup d'esports on l'entorn no varia i l'acció
només depèn d'un mateix (autoregulació segons Singer, 1986), sabem
que l'elecció i aplicació d'unes determinades accions ens donaran
sempre un mateix resultat. Aquests factors en canvi no els podem
preveure en els esports de col·laboració-oposició, de lluita o de
pràctiques físiques a la natura que obliguen a prendre contínuament
decisions davant situacions imprevisibles, canviants.

Com no sabem quina serà la reacció de l'oponent o els canvis que
la natura ens ofereix, no podrem preveure amb certesa que les
accions escollides siguin les més òptimes. L'acció per tant no només
depèn d'un mateix, sinó de la capacitat d'anàlisi i reacció a l'entorn
i/o a l'adversari, en funció de les pròpies experiències motrius.

Aquest tipus d'activitats es caracteritzen doncs per l'ús de
procediments heurístics.

Aquest mateix concepte és el que aplica Parlebas (1999: 39) en
referir-ho a l'àmbit de l'activitat física. Així, defineix algorisme motor
com "un esquema d'organització d'una acció motriu que es tradueix en
una successió ordenada i automatitzada de comportaments motors
programats, en relació a l'acompliment d'una tasca motriu prefixada".
D'on es desprèn que si són comportaments motors "automatizáis", és
que a una situació "x" li corresponen unes accions "y". Destaquem
doncs una coincidència del concepte algorisme motor amb
procediment algorísmic.

Reprendré aquest concepte en aplicar-lo a Facció motriu, atesa la
proximitat amb el concepte d'habilitat.
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Per la seva banda Pozo (1996: 290,299), explicita, que tant la
tècnica com l'estratègia són un procediment. És més, un mateix
procediment pot utilitzar-se com a tècnica o com a estratègia.

* Des d'aquest punt de vista no es tractaria tant de diferenciar
quins procediments són tècniques i quins estratègies (fer
una representació gràfica d'unes dades és una tècnica o
una estratègia ?), com de diferenciar quan un mateix
procediment s'utilitza d'una manera tècnica (és a dir,
rutinària, sense planificació ni control) i quan s'utilitza
d'una manera estratègica (Monereo et al. 1994; Pozo i
Postigo, 1994).

Tècnica i estratègia serien formes progressives més complexes
d'utilitzar un mateix procediment."

Per exemple seria una tècnica quan en un entrenament de
voleibol el/la col-locador/a, assaja la col·locació tipus : globus, curta,
tensa, etc. En canvi seria estratègia, quan el/la col-locador/a tria un
tipus o altre de col·locació en funció de : les condicions en que li
arriba la pilota, de la ubicació i reacció de l'equip adversari, de les
característiques de l'equip propi i contrincant, així com de la
puntuació del marcador, entre d'altres.

Si prenem com a referència el Marc Curricular per a
l'Ensenyament Obligatori, trobem que per a Coll (1989: 74), els
procediments són "un conjunt d'accions ordenades i finalitzades, és a
dir, orientades cap a la consecució d'una meta..

(..) La complexitat dels procediments varia en funció del nombre
d'accions64 o passos implicats en la seva realització, del grau de
llibertat65 en l'ordre de successió de les accions o passos i de la
naturalesa66 de la meta cap a la consecució de la qual s'orienten. (Coll,
1989: 14)

(..) S'ha d'entendre que quan parlem dels procediments en el sentit
que es dóna en els dissenys curriculars, ens estem referint pròpiament
a continguts aue han d'aprendre els alumnes,, i no a quelcom que fa o
preveu el prof essor per a conduir els aprenentatges (Coll, 1992: 98)".

És evident que de cara al Disseny Curricular Base (DCB) es vol
deixar clar al professorat, els continguts que ha d'aprendre l'alumnat
i l'ús que aquest n'ha de fer.

64 Per ex. certes figures de malabars requereixen més accions que d'altres.
65 Per ex. per a un mateix objectiu, puc encadenar figures de moltes maneres.
66 Per ex. conquistar el públic que assisteix a un espectacle és una meta més
abstracta i per tant més difícil de concretar que no guanyar un partit, on la meta
està clarament definida per la consecució de més punts que l'adversari. >
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Pel mateix motiu, Valls (1992: 69-70) clarifica que, els
procediments no són sinònims de tècniques, o mètodes, o recursos
que el professorat utilitza a l'escola, (..) sinó que es refereixen al tipus
de continguts que ha d'aprendre l'alumnat.

Es tracta, en definitiva, que l'alumne aprengui a saber fer. I que
ho aprengui de la manera més significativa i autònoma possible. El
que es pretén és tant de fer conèixer les maneres d'actuar, com
d'usar aquests coneixements; d'aquesta manera cada cop estaran
més capacitats per a trobar aquelles vies que els permetran
enfrontar-se amb garantia a noves situacions d'aprenentatge i de
solució de problemes.

Adonem-nos que tal i com Coll i Valls, defineixen el concepte es
tracta de saber aplicar un coneixement conceptual (o declaratiu),
procedimental ("saber fer coses" o "saber aplicar altres
coneixements") i condicional ("saber quan, com i per què s'ha
d'aplicar un coneixement).

En el cas de l'exemple anterior de la col·locació en voleibol,
diferenciaríem entre el que és identificar els diferents tipus de sacada
(coneixement conceptual), del de realitzar les accions de cada acció
motriu técnico-táctica (coneixement procedimental), del d'analitzar la
situació motriu de joc per aplicar l'acció més idònia en el moment
oportú (coneixement condicional).

Valls acaba afirmant que en el desenvolupament de la nostra
vida, tot respon a l'aplicació de procediments :

"(..) ens podem preguntar si el treball que es fa mentre vas
entenent els conceptes o els principis no és una meta en si
mateix, o si es pot deixar en algun moment d'actuar
envers objectius, mentre se segueix viu; és a dir, si podem
fer alguna cosa que no sigui emprar procediments. Com
que això no passa, en aquest sentit tot seria procedimental
(1992: 72).

(..) En el fons, què són els procediments sinó una resposta
humana adaptativa : per assolir les grans i petites metes
de viure i alimentar-se, de protegir-se i buscar seguretat,
de treballar, estudiar, divertir-se, etc... , posem en pràctica
múltiples vies, infinitat de procediments (1992: 104)".

Per tant, Valls (1992: 75) proposa unificar totes aquelles accions
que s'adrecen a un objectiu, sota la denominació de procediments :
"(..) els noms de procediments d'aprenentatge o procediments d'estudi,
en comptes de dir-los estratègies d'aprenentatge o tècniques d'estudi,
com avui es diu tan correntment...''
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Per tant deixaríem d'utilitzar mots com tècnica, mètode i
estratègia entre d'altres, per parlar únicament de procediments.

Un altres autor, Boix (1995: 39), utilitza el mot procediments en
els següents termes:

"Treballar els procediments implica l'aprenentatge d'accions;
i les activitats dels nostres alumnes a l'escola rural es
basa en la realització d'accions ordenades adreçades a
un fl. Són accions que li permetran organitzar els seus
coneixements i experiències, compartir tasques i prendre
decisions adequades al seu nivell".

Per tant per a Boix el procediment es tracta d'accions en relació a
un objectiu. Destacar en relació al concepte procediment, l'ús del mot
decisió en tant que escollir unes accions o unes altres.

Resumint els diferents aspectes a considerar en relació al
concepte procediment, és que :

- representa el "saber fer" de l'alumnat en el moment de resoldre
un problema,

- són accions motrius per aconseguir una meta,
es pot diferenciar els procediments com a més o menys
complexes en funció de l'objectiu a assolir (número d'accions o
passos implicats, grau de llibertat, i naturalesa de la meta) i la
lògica de la pràctica,

- en funció de la meta s'hauran d'aplicar procediments
algorísmics i/o heurístics,

- comporta una presa de decisió quant a l'ús dels diferents
procediments.

Les diferents aportacions ens permeten concloure amb que els
procediments són accions motrius orientades a l'assoliment d'un
objectiu. La complexitat i naturalesa d'aquest, serà el que
determinarà l'ús d'un procediment algorísmic o heurístic.
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1.2.1.- Esquema globalitzador del concepte procediments

A partir de la presentació del concepte PROCEDIMENTS i tenint
en compte el que afirma Pozo (1996: 290,299) : "Tècnica i estratègia
serien formes progressives més complexes d'utilitzar un mateix
procediment", entenc que tant la tècnica com l'estratègia són
procediments i que per tant cal referir-se a dos nivells : un més
general i l'altre més concret.

El nivell més general fa referència al concepte procediment tal i
com l'hem definit, així com al conjunt : d'habilitats, tècniques,
mètodes, estils i estratègies que s'inclourien en el concepte.

El nivell
procediments
mètodes, estils i estratègies. Per tant si emprem el mot "tècnica",
estem fent referència a un tipus concret de procediment.

més concret faria referència a cadascun dels
anteriorment comentats : habilitats, tècniques,

PROCEDIMENT
ALGORÍSMIC

PROCEDIMENT
HEURÍSMIC

Habilitat
Destresa

Tècnica Mètode
Estratègies
(estils)

Il·lustr. 10 Esquema globalitzador del concepte procediments
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1.3.- CAPACITAT, HABILITAT I DESTRESA

1.3.1.- Capacitat / HabUitat

Segons Monereo i Castelló (1997: 76), la capacitat ve a ser una
disponibilitat genètica pròpia de cada espècie, malgrat hi pugui haver
diferències individuals; en canvi l'habilitat és l'ús d'un o varis
procediments per a utilitzar i desenvolupar la capacitat. Així "veure"
és una capacitat i "mirar" és una habilitat. D'aquí que les persones
aprenem habilitats com mirar de reüll, mirar per damunt l'espatlla,
espiar, etc. Monereo et al. (1995) defineixen les habilitats individuals,
com les "disposicions de tipus genètic, que es desenvolupen a través
de l'experiència que produeix el contacte amb l'entorn culturalment
organitzat".

Per tant podríem interpretar, que el procediment vindria a ser el
procés o les accions que es realitzen per l'aprenentatge d'una
habilitat. En el cas anterior, l'habilitat de mirar, requeriria de
l'aprenentatge de saber "mirar de reüll, mirar desafiant...", que seria
el procediment.

Per més que aquesta és una conclusió personal extreta de la
lectura de Monereo i Castelló (1997), no comparteixo que "mirar"
sigui una habilitat. De fet em plantejo si "mirar" no és un objectiu
que jo puc assolir de diferents maneres. Aquestes diferents maneres
de "mirar", és el que constituiria les diferents habilitats, que com a
tal conceptualitzaria de procediments.

Dit d'una altra manera, considero que observar és un objectiu.
Aquest presentarà una sèrie de característiques, que faran que per
aconseguir-lo, s'esculli un o altre tipus de procediment : mirar de
reüll, desafiant, etc. Un exemple clar el constitueix per a mi el món de
l'espectacle. A la pel·lícula "Solas" del director Benito Zambrano es
veu clarament com la protagonista, que representa ser una senyora
d'avançada edat, utilitza amb tal riquesa la mirada, combinada amb
els silencis i les actituds, que no li cal cap més gesticulació per donar
a entendre una amplia gamma de sentiments i sensacions. Per a mi,
cadascuna d'aquestes mirades és una habilitat.

L'habilitat no la constitueix "mirar", sinó fer-ho amb una
determinada intencionalitat.

De fet no hauríem de dir que mitjançant un procediment
aconsegueixo una habilitat, sinó que les diferents habilitats són
procediments. En funció de l'habilitat utilitzo un o altre procediment.
Així per a mirar de reüll utilitzaré un procediment diferent que per a
mirar desafiant.
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D'aquí que a partir de l'esquema que proposen Monereo i
Castelló67 (1997: 76), realitzi la proposta que es presenta a la següent
il·lustració.

Disponibilitat
Genètica

I
CAPACITAT i +

Metacognició

ESTRATÈGIES

Aprenentatge
i

PROCEDIMENT

Observar
Respirar
segons

condicions

ï
Decisió

procediments

Activació
Actualització

HABILITAT

(Monereo, Castelló, 1995)

Il·lustr. 11 Capacitat, Procediment, Habilitat d'acord a Monereo i Castelló
(1995)

67 Citant a nereo et al (1995: 80) s'entén per metacognició, la capacitat de conèixer,
analitzar i controlar els propis mecanismes d'aprenentatge, que inclou també el
coneixement i control dels factors personals, entre els que destaca l'autoconcepte,
l'autoestima i l'autoeficàcia".
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CAPACIDAD

I com

vEURE

j que és una

Disponibilitat genética

E llits
fiai ci o oc

PROCEDIMENTS »

//que son
/ lim Öl

Condicions situació

Condicions personals (caràcter,
processos metacogmtius i altres)

Intencionalitat

Envers un
*• Objectiu

1 com
T

ona les
—>" HABILITATS

s'anomenen i
* ESTRATÈGIES

Mirar manifestant
- desconfiança
- orgull
- desprcci
-por

Mirar de reüll
mirar desafiant
mirar sobre t'espatlla
espiar

Planificar
preveure
avaluar

que requereixen

Aprenentatge

Il·lustr. 12 Els procediments en funció dels objectius.

157



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

1.3.2.- Habilitat /Destresa

Continuant ara amb la anàlisi del terme habilitat, ens
introduirem dins l'àrea de l'aprenentatge motor, d'on es propi el
terme habilitat. Els diferents paràgrafs que a continuació s'exposen
pretenen en primera instància, però de manera més evident que en
els anteriors paràgrafs, expressar la confusió que impera, per poc a
poc anar destriant algun dels elements que ens interessa.

Per a Ruiz (1994: 92, 94, 96) no està clara la diferència entre
habilitat, destresa i tasca. I així ho demostra en alguns apartats del
seu llibre:

"No és senzill trobar una definició que complagui a tots els
estudiosos sobre el concepte d'habilitat motriu, tampoc
està clar si aquest concepte és sinònim, o no, de destresa i
de tasca motriu".

En un altre paràgraf comenta :

"Malgrat tot, en el nostre idioma trobem altres possibilitats
d'expressar la capacitat de moure's de forma eficient i
eficaç. El terme, al que fem referència ara, és de destresa
motriu. Sovint s'utilitza de manera indiferent els termes
Habilitat i Destresa motriu".

Per tant afirma que Habilitat és igual que Destresa.

Un altre autor, Riera (1989: 35), considera sinònims els termes :
tasca i destresa. (Tasca és igual que Destresa).

"Al llarg d'aquesta obra utilitzarem com a sinònims els
termes tasca i destresa, malgrat en general la destresa
acostumi a comportar l'execució d'una tasca amb un elevat
nivell d'eficiència".

En aquest cas desestimaré aquesta igualtat, ocupant-nos més
endavant del concepte tasca.

Com considero que tasca és un concepte clarament diferenciat
de destresa, malgrat l'autor no ho contempli de la mateixa manera,
desestimaré la igualtat que aquest proposa quant als conceptes, per
passar a considerar les opinions de d'altres autors.
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Durand (en Ruiz, 1994: 94) conceptualitza l'habilitat motriu com

"Competència adquirida per un subjecte per a realitzar una
tasca concreta. Es tracta de la capacitat per a resoldre un
problema motor específic, per a elaborar i donar una
resposta eficient i econòmica, amb la finalitat d'aconseguir
un objectiu precís. És el resultat d'un aprenentatge, sovint
llarg, que depèn del conjunt de recursos de que disposa
l'individu, és a dir, de les seves capacitats per a
transformar el seu repertori de respostes".

En un apartat posterior defineix, recollint l'opinió de diferents
experts (Leplat, 1987) les característiques que configuren una
habilitat :

- la seva relació directa amb la idea de "competència" (resultat
d'un aprenentatge).

- el seu caràcter finalista, és a dir d'aconseguiment d'un
objectiu,

- el seu caràcter organitzat (certes unitats inferiors són la base,
d'altres superiors),

- el seu caràcter d'eficiència,
- la seva característica de flexibilitat i adaptabilitat.

A continuació Paillard en Ruiz (1994) :

"Per a Paillard (1960) el concepte de destresa (dexterity)
suposa l'ús de certs òrgans motors per a agafar i
transformar els objectes materials. Es caracteritza, en el
seu sentit original, per la qualitat de les accions hàbils
que són executades per les mans (generalment la
dreta)".

A aquest comentari, Ruiz afegeix que ho generalitza a l'ús de
qualsevol part del cos.

D'acord a aquesta cita de Paillard, podríem inferir que habilitat
faria més referència a una capacitat i la destresa a l'eficiència d'un
aprenentatge.

En Díaz (1999: 51-53) en el llibre "La enseñanza y aprendizaje de
las habilidades y destrezas motrices básicas", recull les següents
definicions :
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"Habilitat és la capacitat adquirida per aprenentatge, de
produir uns resultats previstos amb el màxim d'encert
i, freqüentment, amb un mínim de despesa en temps,
energia o ambdues coses". (Knapp, 1963),

"Habilitat motriu és la capacitat adquirida per aprenentatge
per aconseguir resultats ßxats prèviament amb un
màxim d'èxit i, sovint, amb un mínim de temps,
d'energia o d'ambdós" (Guthrie. 1957).

Pràcticament coincideixen ambdues definicions en destacar com
a conceptes claus : Capacitat, Aprenentatge, Èxit i Eficiència.

I seguint amb la revisió de Díaz :
Batalla (1994) "entén per habilitat motriu el grau de

competència d'un subjecte concret davant d'un objectiu
determinat. És a dir, en el moment que s'ha aconseguit
l'objectiu proposat en l'habilitat es considera que
aquesta s'ha aconseguit, malgrat que aquest objectiu
s'hagi aconseguit d'una forma poc depurada i
econòmica".

Tal i com he subratllat cal destacar els conceptes : Competència,
Objectiu I amb o sense eficiència.

Genovard (1990: 10), analitza l'ús d'aquest terme en l'àmbit
militar. En aquest àmbit, la seqüència d'activitats necessàries per a
dur a terme un pla previ d'operacions "x", no seria possible si els
individus que les realitzen no tinguessin un equip adequat d'eines
cognitive s que habitualment es coneixen pel nom de destreses, això
és, "aquelles capacitats que poden concretar-se en un comportament
donat, que s'han anat desenvolupant mitjançant un entrenament i
després en una pràctica aplicada específica. (Genovard, Gotzens i
Montané, 1987). El més interessant de la relació entre estratègia i
tàctica i d'ambdues amb destresa és que les dues primeres impliquen
activitats conscients i orientades a un fi i l'última, en canvi només
implica acció; en altres termes les estratègies i les tàctiques inclouen
motius, plans i decisions que acaben exigint destreses".

On es destaca que : Destresa només implica una acció, i
Estratègia i Tàctica, es constitueixen en activitats conscients.

D'aquest paràgraf, comparteixo que les estratègies exigeixin l'ús
de destreses, en canvi discrepo en que aquestes impliquin només
acció, atès que suposen l'aplicació d'un o varis procediments per
aconseguir un objectiu.
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Gaskins i Elliot (1999: 89) afirmen referint-se a habilitats
cognitives :

"utilitzem "habilitats" per referir-nos als procediments apresos
que es converteixen en automàtics en els estudiants
competents i que, per tant, són aplicats inconscientement.
Les habilitats són rutines cognitives existents utilitzades
per a facilitar l'adquisició i producció de coneixement. Se
les aprèn una i altra vegada mitjançant la repetició, per a
que la velocitat i precisió s'assegurin cada vegada que es
demana la resposta".

En oposició a aquesta automatització pregonada per Gaskins i
Elliot, es troba la visió de Famose (1992) que conceptualitza l'habilitat
com organitzada jeràrquicament, de manera que està composada per
subrutines, que es combinen de manera diferent en haver de
realitzar una acció, per a donar lloc a un Programa motor nou.

Tal i com he presentat en l'esquema globalitzador del concepte
procediments, les habilitats serien uns dels procediments més
propers al concepte d'algorisme. Precisament si remarco aquest
concepte és per reprendre el concepte que Parlebas utilitza
d'algorisme motor.

Aquest autor destaca que quan ens referim a l'acció motriu,
difícilment podrem descomposar l'acció en una successió d'actes
discontinus, ja que el flux pràctic és continu, de manera que cada
microseqüència que composa els diferents encadenaments motors
està influïda a la vegada per l'anterior i la següent. I acaba dient :

"La separació en unitats discontinues ens allibera doncs del
convencionalisme de fer una anàlisi, que certament és
legítim però que no s'ha de seguir innocentment".
(Parlebas 1999: 40-41)

Podem comprovar dons la gran similitud entre la definició que de
procediments algorísmic ens dóna Parlebas i el concepte d'habilitat
tal i com l'entén Famose.

Per tant, aglutinant conceptes, podríem consensuar que :

CAPACITAT = disponibilitat genètica

HABILITAT = DESTRESA = Competència adquirida per a
realitzar una tasca concreta, el que suposarà l'aplicació
d'un o varis procediments que es combinaran de manera
particular per adaptar-se a cada objectiu concret.
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1.4.- TÉCNICA

Revisant les definicions donades per diferents diccionaris, resulta
interessant destacar la que apareix en el diccionari Larousse :

"Pericia o habilitat en la utilització d'aquests procediments i
recursos (referint-se als propis d'una ciència, d'un art,
d'un ofici o d'una activitat intelectual) : És un jugador de
futbol amb tècnica".

Per tant Tècnica és sinònim d'Habilitat.

Monereo et al (1995: 19-21), defineixen el concepte tècnica, com
dins d'una categorització algorísmica en tant que són "una successió
ordenada d'accions que es dirigeixen a una finalitat concreta,
coneguda i que porta cap a uns resultats concrets". Expliciten també
que les tècniques poden ser utilitzades d'una forma més o menys
mecànica.

Per a Pozo (1996: 291) tècniques, destreses, habilitats i hàbits,
venen a ser termes sinònims. Anem a comprovar-ho :

"D'entre els diferents criteris per a classificar els procediments
(en Aparicio, 1995; Monereo et al, 1994; Valls, 1993; però
també en Schmeck, 1988; Weinstein y Mayer, 1985), es
pot establir una distinció, que desenvoluparé més
endavant, entre tècniques (també anomenades destreses,
habilitats, hàbits, etc.), consistents en rutines d'acció
automatitzades (de les que tracta aquest apartat) i les
estratègies (també tàctiques, plans, etc.) que impliquen un
ús intencionat i planificat de procediments per a obtenir
determinades metes".

Més endavant Pozo (1996: 291) afirma :

"Les estratègies es compondrien de tècniques o destreses
(també anomenades microestratègies per Nisbet i
Shucksmith, 1986, o Monereo, 1990)"

És clar amb aquest últim paràgraf interpreto que tècniques és
diferent de destreses. De totes maneres el que és important destacar
és la coincidència de Monereo et al. i Pozo en definir la tècnica com a
procediment algorísmic.
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Alguns exemples de la utilització d'aquest mot dins del món de
l'esport serien:

Per a Badin (1991), en el llibre "Volley-ball. Formation du jouer et
entrainement", les tècniques són els diferents gestos tècnics que
s'utilitzen en l'esport.

Per Aragón i Rodado (1990: 19) en el llibre "Voleibol, del
aprendizaje a la competición", utilitzen el concepte de gest per a
"definir totes aquelles accions individuals, amb o sense pilota, que
permeten el desenvolupament del joc tant en atac com en defensa. El
gest per tant, és una acció individual de joc".

La tècnica segons ells, defineix el gest esportiu, i està en funció
de :

- l'objectiu a aconseguir,
- les lleis mecàniques humanes,
- les experiències del joc, i
- del reglament.

Per tant, segons aquests autors, la tècnica són les
característiques de cada gest esportiu i dins de la tècnica inclou cada
un dels elements tècnics de l'esport (sacada, passada de dits, colpejos
d'atac, bloqueig i passada d'avantbraços).

A més a més diferencien la tècnica de l'estil, en tant que aquest
últim és l'adaptació que cada jugador en fa de la tècnica.

Adonem-nos a continuació com Lucas (1988) en el llibre "Le
Volley. Une méthode complète et moderne pour apprendre ou se
perfectioner", no parla en cap moment què entén per mètode, es
limita a descriure com ha de ser el treball dels diferents elements
tècnics del voleibol. En definitiva es pot interpretar que per a ell
mètode, consisteix en basar-se en la tècnica del gest.

Parlebas (1999: 338) empra el mot model d'execució en lloc de
tècnica.

Des del meu punt de vista és evident que la tècnica esportiva es
basa en un model d'execució68 (que vindria a ser l'execució idònia
d'una acció); però la tècnica fa referència a l'ús sistemàtic i més o
menys estereotipat de l'acció.

Així model d'execució vindria a representar la imatge global de
l'acció, mentre que la tècnica exigiria un aprenentatge, normalment a
base de repeticions, fins acostar-se a aquest model. Un cop après és
quan podríem parlar en termes de Parlebas, d'estereotip motor.

68 De fet al voler ensenyar una tècnica, tradicionalment s'ha utilitzat una
demostració a partir d\in model.
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Riera com autor estudios de l'aprenentatge motor, orienta el mot
tècnica amb consideracions molt diferents :

Riera (1989: 40, 38, 37) introdueix el concepte tècnica, com a
element més propi de les tasques sense oposició, en relació a les que
tenen oposició. De fet aquest autor no dóna cap definició de forma
explicita. La màxima concreció que realitza és la següent :

"Quan ens referim a l'aprenentatge de la tècnica esportiva,
acostumem a considerar les tasques sense oposició,
mentre que parlem de la tàctica esportiva, en aquells
esports i tasques amb oposició..."

"Quan realitzem una tasca coordinem els nostres moviments
en funció de les peculiaritats dels objectes i persones
amb les que ens relacionem, de les propietats del medi,
de les característiques dels instruments utilitzats i de la
funcionalitat que tinguem en aquell moment".

"Existeixen infinitat de formes de caminar, córrer, saltar i
nedar, malgrat algunes d'elles han demostrat la seva
eficàcia, el que les ha convertit en estàndards o models.
Per això no ha de forçar-se a que tots els aprenents
reprodueixin els mateixos moviments; és precís concedir
una certa llibertat per a que cada un d'ells pugui trobar
el conjunt d'accions que més s'adapti a les seves
condicions".

Aquestes cites estan extretes del llibre "Aprendizaje de la técnica y
táctica deportivas" i en concret del capítol dedicat a "les tasques que
integren la tècnica i la tàctica esportives". El que vull dir, és que per
més que l'autor no dóna com a tal una definició de tècnica i tàctica,
es pot contemplar en el text que continua imperant el concepte de
"relació", al que m'he referit en anteriors apartats.

Ara bé, la meva proposta no és diferenciar tècnica en relació als
esports sense oposició i tàctica en relació als esports amb oposició,
sinó parlar d'elements tècnico-tàctics69 sense desvincular l'un de
l'altre, perquè al realitzar una acció tècnica, exemple sacada de
voleibol (del tipus que sigui), cal buscar intencionadament l'espai de
joc on es vol dirigir la pilota, la intensitat de la mateixa, etc. De la
mateixa manera al realitzar una cursa de fons, caldrà modificar la
gambada en funció del moment de la cursa, de la condició física de
l'atleta, de l'actuació dels adversaris, etc.

69 D'acord a Lasierra (1995) "Estratègia i tàctica esportives". Ir seminari de
Praxiologia. INEFC-Lleida.
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La conclusió tal com s'ha indicat anteriorment :

Les tècniques són procediments algorísmics. El seu grau de
concreció està en funció del tipus d'objectiu a resoldre i determinat
pel tipus de contingut70. En conseqüència ens podem trobar amb
tècniques disciplinars i amb tècniques interdisciplinars. Per exemple
revisant els autors referenciats anteriorment en el món de l'esport,
s'estaria treballant una tècnica disciplinar, quan es demana al
jugador que s'ajusti a les característiques que defineixen un gest
esportiu d'una activitat en concret : futbol, handbol, voleibol, etc.

Tècnica interdisciplinar seria adonar-se dels aspectes comuns de
la tècnica de la passada en les activitats anteriors.

Dit d'una altra manera, la tècnica és l'aplicació d'un procediment
algorísmic concret, que s'adapta a l'objectiu a resoldre dins d'un
contingut disciplinar. De manera que podem utilitzar diferents
tècniques disciplinars per à resoldre un mateix objectiu, havent en
molts casos una tècnica més eficient en relació a la resta.

En relació al món de l'Activitat Física, la proposta71 és utilitzar el
mot elements técnico-tàctics. per referir-nos a les accions del
practicant que estan en funció de : les característiques del medi, els
objectes i persones amb els que es relaciona, l'esportista i
l'instrumental, de les característiques dels instruments utilitzats i de
la funcionalitat que el practicant tingui en aquell moment.

70 No és el mateix un contingut com l'acció técnico-táctica de la passada en voleibol
que en futbol.
71 Considerant les aportacions de Lassierra (1995) i Riera (1989).
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1.5.- MÈTODES

Segons Monereo et al (1995) el mètode són procediments més o
menys complexes, que poden incloure tècniques.

PROCEDIMENTS

MÈTODE

TÈCNICA

Tot i que en l'àmbit científic podríem parlar de mètode des de
molts .diferents punts de vista, anirem a centrar la nostra revisió en
els mètodes educatius o mètodes d'ensenyament-aprenentatge.

D'acord a la revisió realitzada en diferents diccionaris, podem
concloure que tots ells coincideixen en que un mètode vindria a ser la
manera ordenada i sistemàtica de procedir per arribar a un fi. És a
dir, es refereixen a una forma de fer o resoldre una situació, de
manera que sempre que s'aplica el mateix procediment s'obté el
mateix resultat (per tant es tractaria d'un procediment algorísmic).
Un significat equivalent atorguen al concepte tècnica quan el
defineixen com un conjunt de procediments d'una ciència , d'un art,
d'un ofici o d'una activitat intelectual. Ex. la tècnica de la pintura a
l'oli, la tècnica literària. Vindria a representar la resolució d'un
problema aplicant un procediment específic de la matèria tractada.

Per altra banda, com ja hem dit anteriorment si haguéssim
d'ubicar la tècnica dintre del continuum entre mètode algorísmic i
heurístic, es trobaria circunscrit a la influència del primer.

Segons Monereo et al. (1995) un altre tret definidor del concepte
mètode, és que forma part "d'un principi orientador raonat i que,
normalment, es fonamenta en una concepció ideològica, filosòfica,
psicològica, pedagògica, etc. (per ex. el mètode Montessori)". Per tant,
si es tracta d'un principi orientador, entenem que el mètode és més
general que la tècnica.

L'àmbit de l'esport també és un reflex d'aquests problemes
terminologies. Només citaré com a exemple alguns dels llibres
revisats. Així Lucas (1988) en el llibre "Le Volley. Une méthode
complète et moderne pour apprendre ou se perfectioner", no explicita
en cap moment què entén per mètode i es limita a descriure com ha
de ser el treball dels diferents elements tècnics del voleibol.
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En definitiva es pot interpretar que per a ell, mètode, consisteix
en basar-se en la tècnica del gest dels diferents elements tècnico-
tàctics que composen una determinada activitat (en aquest cas
voleibol). És a dir, aquí el mètode estaria integrat per la tècnica dels
diferents gestos esportius.

Un altre autor, Moras (1994) utilitza el concepte de mètode per fer
referència a les característiques dels moviments que s'han de
realitzar per a treballar cadascuna de les qualitats físiques en relació
a l'esport del voleibol (és a dir, amb o sense pes corporal, velocitat del
moviment, etc.).

Altres autors, com per exemple Riera (1989: 139-144) utilitzen
mots com pràctica global, encadenament i progressió. Altres venen a
referir-se al mateix concepte a l'utilitzar termes com mètode global o
analític. Així Sánchez Bañuelos (1992: 222) afirma :

"El plantejament d'un model per al seu aprenentatge podem
fer-ho utilitzant una estratègia global o analítica. Si
utilitzem una estratègia global voldrà dir que anem a
sol·licitar de l'alumne que executi el model en qüestió en la
seva totalitat. Pel contrari si utilitzem una estratègia de
tipus analític, vol dir que, hem identificat en el model una
sèrie de parts o components i que anem a procedir a
l'ensenyança per separat".

Lamour, H. (1991:91) expressa :

"En Educació Física i Esportiva exiteixen progresions. Es
francciona la tasca total en seqüències més fàcils, o bé es
proposen exercicis facilitadors, l'objectiu dels quals és
ajudar a aconseguir la realització global".

Sigui com sigui, tots ells en definitiva es refereixen al concepte de
mètode quant a l'ús que en fa el docent, no l'aprenent. Així pot ser
que per ensenyar certes accions motrius, utilitzi72 sistemàticament la
presentació de l'acció en la seva globalitat (pràctica global), o bé que
es descomposi en parts presentant-la seqüencialment, és a dir a la
primera acció presentada se li afegeix una segona, després una
tercera i així successivament fins a la seva realització completa
(encadenament), o bé que presentin tasques que poc a poc s'atansen
a l'acció completa (progressió)73.

72 Riera (1989: 139-144)
73 En aquest sentit Sánchez Bañuelos (1992: 224- 225) emprà una classificació més
extensa, en relació a les diferents formes de presentar i treballar una acció : Global
pura, global amb polarització de l'atenció, Global amb modificació de la situació
real, Anàlisi progressiu, Anàlisi seqüencial, Anàlisi pur.
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De totes maneres el que cal considerar des del concepte mètode,
sigui des de la vessant docent sigui des de la vessant de l'aprenent,
es que pot estar integrat per tècniques.

Així en aquesta investigació, al igual que Monereo et al. (1995),
opto per considerar els conceptes tècnica i mètode, dintre del
continuum emmarcat entre els procediments algorísmics i heurístics.
És per aquest motiu que les tècniques en relació als mètodes, es
trobarien més properes als procediments algorísmics. Una segona
diferenciació, es trobaria en que el mètode pot estar integrat per
diferents tècniques.

1.6.- ESTILS D'ENSENYANÇA

Mosston i Ashworth (1993: 11) quan al començament del seu
llibre parla d'estils d'ensenyança, es refereix a com preparar les
sessions i com actuar en cada moment.

"Els estils d'ensenyança han estat el pa de cada dia que ha
alimentat a molts entrenadors i a la majoria dels
professors i estudiants d'E.F. Van aparèixer nous
conceptes, es va popularitzar una nova terminologia i es
va omplir de contingut un dels buits que més ha
preocupat als ensenyants : com preparar les sessions i
com actuar en cada moment''.

Més endavant Mosston i Ashworth (op. cit.: 15), explica que l'estil
d'ensenyament ha estat un terme que ha significat l'adopció d'un estil
propi. Ell especifica que en el seu llibre, els considera i tracta de
forma independent a la idiosincràsia de cada una de les persones que
els pugui utilitzar. Podríem dir que el que pretén, és pautar uns
criteris d'ensenyança per aconseguir uns resultats determinats en
l'alumnat.

"Termes com mètodes, aproximacions, models i estratègies
s'utilitzaven i segueixen encara utilitzant-se de diferents
formes per diferents autors. Habitualment aquest terme
es refereix a l'estil personal, però en el present llibre, es
considera tot el contrari. És a dir, que l'estil
d'ensenyança fa referència a una estructura
independent de les pròpies idiosincràsies". (Mosston i
Ashworth, 1993: 15)
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Per Saenz (1989: 226), model docent vindria a correspondre's amb
l'aplicació de diferents estratègies, d'una forma personal, amb la qual
cosa vindria a representar el concepte d'estil, entès d'una forma
popular tal i com afirma Mosston. En paraules del propi autor :

"Al llarg de la història de la Didàctica han existit diferents
models docents, els quals han depès de les
característiques culturals i sociològiques del moment. Tota
concepció del món y de la vida dotada de determinada
coherència engendra una teoria pedagògica que a la seva
vegada es reflecteix en la pràctica didàctica. D'aquí que
procedeixi parlar de diferents models docents com a
diferents tipus i formes d'obrar didàcticament".

Per Pieron (1988) els estils de Mosston (1996, 1981) venen a ser
mètodes.

"Els estils d'ensenyança tal com Mosston (1966, 1981) els ha
descrit, contribueix a organitzar i clarificar el que hem
anomenat com a mètodes d'ensenyança".

En la línia de Mosston, Pieron es refereix als estils entenen que
impliquen modalitats de presentació dels diferents continguts, que
donaran lloc a una relació pedagògica que prendrà formes variades i
específiques en funció dels estils.

A l'igual que Pieron als Programes multimedia per a tècnics
esportius de base, organitzats per la Direcció general de l'esport
(1989), trobem que utilitzen el mot mètode per a referir-se als estils.
Constatem-ho en el següent text :

"El mestre ha de seleccionar després els mètodes didàctics; per
a l'educació motora en el cicle de bàsica estan
particularment indicats aquells mètodes que deixen llibertat
d'expressió a cada alumne. Examinem-ne alguns.

- El mètode de la lliure exploració,
- El mètode del descobriment guiat,
- El mètode de la resolució de problemes,
- El mètode mixt (analítico-sintètic),
- El mètode de l'assignació de tasques".

Monereo et al. (1995: 21), interpreto que utilitzen el mot mètode
per a referir-se als estils d'ensenyança quan diu :

"Es parla de mètode de lectura i es considera que aquest
mètode inclou prescripcions seqüenciades, més o menys
precises , que fan referència a actuacions, procediments i
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tècniques que professor i alumnes han de realitzar; el
mateix succeeix quan ens referim a un mètode
d'ensenyança i expliquem amb detall les seves
característiques ".

Interpreto que per aquests autors, un estil està composat d'una
sèrie de tècniques, que per més que amb el seu ús no es pot garantir
un resultat, la seva aplicació es restringeix a respectar les
característiques del mètode.

Així al comentari anterior hi afegeixen a la pag. 22 :

"En molts casos un mètode educatiu no acostuma a agarantir
uns resultats segurs, característica que es considera
definitòria d'un procediment heurístic"

La meva proposta atès que es tracta d'un mètode heurístic, és
utilitzar el terme estratègies quan vulguem referir-nos als estils.

La justificació rau, en que durant un procés d'ensenyament-
aprenentatge i més en concret al llarg d'una sessió de classe, es
combinen i es modifiquen diferents estils d'ensenyament, per
adaptar-nos a l'evolució dels alumnes.

Aquesta visió constructivista del procés d'ensenyament-
aprenentatge, ens condiciona forçosament a la utilització
d'estratègies.

En definitiva cal utilitzar el concepte d'estratègia quan es
combinen diferents estils o es fan adaptacions del mateixos.

Parlaríem en canvi de mètode, quan un estil s'utilitzés d'una
forma molt "standard" i "estereotipada". En aquest cas es tractaria de
mètode i no de tècnica, perquè els estils de Mosston, suposen
l'aplicació de diferents tècniques. Ara bé atès que en comptades
ocasions es podria aplicar un estil amb aquestes característiques,
defenso la utilització del terme estratègia.
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PIlOCEDIMENTS HEURÍSTICS

I¿STRATEGIES

Inclouríem com a estratègies els ESTILS
D'ENSENYANÇA quan s'adapten a
cada realitat.

Il·lustr. 13 Els estils d'ensenyança com a estratègies.
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1.7.- CONDUCTA MOTRIU

Atesa la importància d'aquest concepte i la seva vinculació amb
una visió ecològica i naturalista de la conducta humana
contextualitzada en una situació didàctica, es dedicarà un apartat al
desenvolupament d'aquest concepte.

La importància d'aquest concepte explicitat per Parlebas (1999)
rau en no reduir la conducta motriu a una seqüència de
manifestacions observables, ni a una pura consciència detallada dels
fets. Aquesta respon a la totalitat de la persona que realitza l'acció, a
la síntesi unitària del significat de l'acció motriu. Aquesta doble
perspectiva conjugant el punt de vista de l'observació exterior (el
comportament observable) i el punt de vista de la significació interior
(percepció, imatge mental, anticipació, emoció...) constitueix segons
el mateix Parlebas "una revolució copernicana", que desplaça
l'atenció de la tècnica esportiva cap a la conducta motriu.
La rellevància d'aquest autor es troba en diferenciar moviment de
conducta motriu. Amb aquesta intencionalitat explicita que el terme
"moviment" tant emprat en Educació Física, és inadeguat i és el
testimoni d'una concepció que té en compte el producte i no l'agent
productor. La noció de moviment respon a un cos biomecànic on
l'important és la tècnica com a gest abstracte i despersonalitzat. En
canvi en Educació Física importa tant la persona que produeix el
moviment com el resultat. La noció de moviment reenvia a un
concepte d'enunciat gestual, la conducta motriu a una producció
motriu acomplerta per una persona en unes condicions concretes
d'un context dotat i situat. En el primer cas, es posa l'accent sobre el
producte, mentre que en el segon sobre l'agent productor, sobre la
persona que realitza l'acció motriu la qual es fruit d'una història i per
tant d'una experiència personal.

En relació a la presenta investigació, empraré el concepte
Conducta motriu d'acord a Parlebas, per referir-me a la conducta de
cada subjecte, la qual en l'aplicació pràctica, es té en compte en tant
que en funció de les mateixes, s'aplica una o altra estratègia.

En cap moment es pretén una anàlisi d'aquestes conductes; sinó
dels diferents tipus de manifestacions observables de les estratègies a
que es dóna lloc.
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1.8.- ESTRATÈGIES

1.8.1.- Quant al concepte

1.8.1.1.- Dicotomia entre Estratègia / Tàctica

Seguint amb la dinàmica pautada fins al moment, abordaré el
concepte d'estratègia amb la finalitat d'ubicar-lo conceptualment en
relació als altres termes.

També pretenc evidenciar, algunes de les confusions a que
suscita la lectura de certs paràgrafs en relació a aquest tema.

Referint-se a l'àmbit militar, Genovard (1990: 10) cita l'ús que
se'n feia del concepte estratègia :

"Tornant a la qüestió, "estratègia" va ser inicialment un terme
militar que indicava les activitats necessàries per a dur a terme un
pla previ d'operacions bèliques a gran escala; el domini necessari dels
diferents estadis que aquesta implementació suposava era
anomenada tàctica i la solució dels problemes intermedis que
aquesta activitat conjunta generava, per exemple donar de menjar als
soldats o saber on trobar reforços quan es necessitaven, s'anomenava
"logística" i més modernament "recolzament logístic" (Genovard i
Gotzens, 1990). Potser pugui sorprendre a alguns, però un
coneixement correcte del que s'ha dit, ajuda a entendre que una
estratègia d'aprenentatge és un seqüència de procediments que
condueixen a l'aprenentatge i que els procediments específics dintre
d'aquesta seqüència s'anomenen tàctiques d'aprenentatge (Schmeck,
1988)".

Per tant segons la lectura podríem dir que : ESTRATÈGIES és
sinònim de seqüència de procediments que constitueixen un pla previ
i TÀCTIQUES vindrien a ser els procediments específics.

Dins l'àmbit de l'activitat física el següent autor, Lasierra
considera que estratègia és la preparació prèvia de l'acció tàctica,
mentre que tàctica és la posada en pràctica d'aquesta estratègia.

Lasierra (1995) considera l'estratègia "com a f actor apriorístic de
preparació, planificació i programació, previ a la situació real de joc".
Segons ell, "el límit estratègic, s'ha de considerar en el concepte
d'Estratègia Operativa, donat que com a tal, estudia la preparació de
la competició, font o nucli bàsic de l'aparació de les accions de joc.
Restarien fora de l'anàlisi immediat de les accions de joc l'Estratègia
General o anàlisi del Sistema Esportiu, així com l'Estratègia
Preparatòria, o anàlisi de la Planificació de l'entrenament.

(..) L'Estratègia operativa, prepara, analitza, estudia l'acció teòrica
de joc, considerant la relació dels trets pertinents".
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Amb l'ànim de continuar contextualitzant la tesi en l'àmbit de
l'Educació Física (E.F.), així com de destacar un dels autors més
referenciats, analitzaré a continuació l'aportació a que Parlebas
(1999: 403-404) dóna lloc en relació a la dicotomia entre estratègia i
tàctica :

"És clàssic establir una distinció entre tàctica i estratègia.
Una tàctica seria posar en pràctica accions d'una manera
concreta i l'estratègia l'art d'acordar les tàctiques d'acord
a l'objectiu escollit. D'una banda l'estratègia representaria
la concepció, de l'altra, la tàctica, representaria l'execució.

(..) La dicotomia entre estratègia i tàctica, convida a reinsertar
la decisió en el cor mateix de l'acció motriu. La noció
d'estratègia motriu presenta la particularitat de
solidaritzar íntimament el projecte pràxic i l'execució
corporal. La decisió no es pot dissociar de l'acció,
ambdues fan un cos. La decisió està també en la tècnica
d'execució. L'individu que realitza l'acció, és l'individu que
decideix : la racionalitat de la situació no pot dissociar-se
de les conductes motrius on les característiques
energètiques, afectives i relacionals condicionen la
realització efectiva del projecte".

Per tant, segons Parlebas no podem dissociar estratègia de
tàctica. No podem dir per tant que la primera representa la
planificació i la segona la posada en acció, sinó que es tracta d'una
planificació que en últim terme està condicionada pel moment i les
circumstàncies en que es resolt la situació.

En .un apartat anterior, Parlebas (1999: 398) defineix l'estratègia
motriu, de la següent forma :

"Posada en acció sobre el camp d'un pla d'acció individual o
col·lectiu en vista de resoldre la tasca proposada per una
situació motriu.

(..) per estratègia s'entén la regla de conducta que, tenint en
compte totes les eventualitats de la situació i les seves
conseqüències, és presa pel jugador a l'inici de la resolució
de la situació i U indica així el que ell haurà de fer en
cadascuna de les fases del joc. Aquest pla d'acció
totalment predeterminat, preveu una resposta davant
qualsevol reacció del medi i/o per tot comportament
d'altres persones. Havent realitzat l'esquematització de tot
l'arbre de joc, és a dir "la forma desenvolupada" del que
comporta tots els desenvolupaments previsibles de l'acció,
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el subjecte escull a cada moment la seqüència de l'arbre
que li sembla més aconsellable".

Per tant, l'estratègia no compren només la planificació de l'acció,
sinó també la posada en pràctica de la mateixa. En tant que
s'inclogui la decisió74 de l'acció a realitzar en el mateix moment de
dur-la a terme, el concepte aquí definit equivaldria al que s'utilitza al
llarg de la tesi.

1.8.1.2.- Estratègies d'aprenentatge

Com he dit anteriorment, amb l'ànim de constatar una vegada
més i d'una forma rellevant la confusió que desperta la utilització dels
mateixos termes amb diferent significat, trobem que Saenz (1989:
213) interpreta que, "eïs mètodes d'estudi constitueixen estratègies
ben definides en les que es posen en execució, de forma integrada, les
recomanacions que en altres apartats havia explicitat.

En aquest fragment s'afirma que l'estratègia és un mètode
d'estudi, quan en realitat s'hauria de definir com a tècnica .

Quant a la definició que dóna Beltran (1993: 42-43) en relació a
estratègia d'aprenentatge:

"Les estratègies són conductes o operacions mentals, és a
dir, quelcom que l'estudiant fa en el moment d'aprendre, i
que està relacionat amb alguna meta. Es tracta de
conductes observables (directa o indirectament) durant
l'aprenentatge ".

Destacar de Beltran, que fa referència a estratègies com a
processos interns encara que és observable la seva manifestació
externa.

I més endavant el mateix autor (1993: 47), corrobora que no
sempre són visibles, però que sempre ho són més que els processos
d'aprenentatge :

"Mentre que els processos d'aprenentatge, atesa la seva
naturalesa de constructes invisibles i encoberts, són
difícils d'avaluar i, per suposat, d'entrenar, les estratègies
que activen, desenvolupen i afavoreixen aquests processos
són més visibles, obertes i operacionables i, pel mateix,
susceptibles d'ensenuanca i d'entrenament".

74 Tenint en compte que per a prendre la decisió es comptaria amb la anàlisi del pla
d'acció, i amb la anàlisi dels esdeveniments que es produïssin en la situació de
pràctica.
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Resulta molt clarificadora la diferenciació que Beltran (op. cit.:
50), fa entre tècnica i estratègia d'aprenentatge :

"Les estratègies d'aprenentatge se situen en un altre nivell
diferent al de les tècniques d'estudi. No es tracta d'aportar a
l'estudiant una sèrie de recursos per a sortir airós en algunes
tasques determinades del currículum i assegurar així un èxit
en els temes a estudiar. Les estratègies fan referència , més
aviat, a operacions o activitats mentals que faciliten i
desenvolupen els diferents processos d'aprenentatge escolar.
A través de les estratègies podem processar, organitzar
retenir i recuperar el material informatiu que hem d'aprendre,
a la vegada que planifiquem, regulem i avaluem aquests
mateixos processos en funció de l'objectiu prèviament traçat o
exigit per les demandes de la tasca.

(..) Les estratègies d'aprenentatge afavoreixen, d'aquesta
forma, un aprenentatge significatiu, motivat i independent.
Saber el que s'ha de fer per aprendre, saber-ho fer i controlar-
ho mentre es fa, és el que pretén les estratègies. Es tracta, en
definitiva, d'un veritable aprendre a aprendre".

Gaskins i Elliot (1999: 87), en la mateixa línia de Beltran
defineixen estratègies com :

"les accions i pensaments dels estudiants que es produeixen
durant l'aprenentatge i que influeixen tant en la
motivació com en l'adquisició, retenció i transferència de
coneixements ".

Per més que aquest/es autor/autores fan referència expressa a
estratègies d'aprenentatge, els conceptes subratllats s'han d'emprar
tant quan un aprèn com quan un ensenya. Però a més a més no
podem oblidar què mentre s'ensenya també s'aprèn.

1.8.1.3.- Punts de coincidència entre les estratègies
d'aprenentatge i estratègies docents

En aquest punt es pretén destacar aquells aspectes coincidents
que ha d'utilitzar un aprenent i un docent per aplicar estratègies.

Pozo (1996: 290; 298), en el paràgraf seleccionat a continuació,
deixa clar que per a parlar d'estratègies, cal tenir un coneixement
condicional de les condicions d'ús de les tècniques, és a dir, cal la
comprensió de quan, com i per què utilitzar aquestes tècniques i no
unes altres. Justament en relació a aquest concepte, acostuma a
utilitzar en el seu llibre la frase "ús tàctic de les estratègies", en
funció de les condicions d'aplicació de les mateixes.
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" Des d'aquest punt de vista no es tractaria tant de diferenciar
quins procediments són tècniques i quins estratègies (fer
una representació gràfica d'unes dades és una tècnica o
una estratègia ?), com de diferenciar quan un mateix
procediment s'utilitza d'una manera tècnica (és a dir,
rutinària, sense planificació ni control) i quan s'utilitza
d'una manera estratègica (Monereo et al. 1994; Pozo i
Postigo, 1994).

Tècnica i estratègia serien formes progressives més complexes
d'utilitzar un mateix procediment."

Segons Pozo (1996: 300), el que diferencia la tècnica de
l'estratègia seria que aquesta última requereix :

- de la planificació i control de l'execució. Vol dir que la seva
aplicació no és automàtica sinó controlada. Per tant l'aprenent ha de
comprendre el que està fent i per què ho està fent, el que implica una
reflexió conscient sobre els procediments utilitzats,

- d'un ús selectiu dels propis recursos i capacitats disponibles.
Escollir d'entre tots els recursos disponibles del subjecte, aquells que
són més adients per la realització de la tasca,

- de la utilització de diferents tècniques o destreses.

En aquest sentit Monereo et al (1995), al igual que altres autors
als quals citen, com Pressley i altres (1990); Valls (1993); Zabala i
altres (1993) relacionen les tècniques amb els procediments
algorísmics, i les estratègies, amb els procediments heurístics.

Per a clarificar la diferència entre tècnica i estratègia, encara que
Monereo et al (1995: 23-24) reconeixen que és difícil, posen el
següent exemple :

"Des del nostre punt de vista, aquesta diferenciació pot
facilitar-se si ens centrem en els objectius d'aprenentatge
que es persegueixen. En efecte, quan esperem, com a
professors, que els nostres alumnes coneguin i utilitzin un
procediment per a resoldre una tasca concreta (realitzar el
plànol d'una classe), les activitats que podem plantejar-
los-hi aniran dirigides a assegurar la correcta aplicació
d'aquest procediment, repetint els passos correctes de la
seva utilització. Però si pretenem, a més a més, afavorir
l'anàlisi de les avantatges d'un procediment sobre un altre
enfundo de les característiques de l'activitat concreta que
s'ha de realitzar, o la reflexió sobre quan i per què es útil
aquella tècnica o aquell mètode en qüestió ( i per aquest
motiu ensenyem als alumnes a planificar la seva actuació,
a controlar el procés mentre resolen la tasca i a valorar la
manera en que aquesta tasca es dur a terme), el procés es
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complica i entren en joc les anomenades estratègies
d'aprenentatge".

En aquest paràgraf, cal entendre que els autors utilitzen
procediment per a referir-se indistintament a tècnica, mètode o
estratègia. Així quan parla de "l'aplicació d'un procediment, repetint
els passos correctes de la seva utilització", s'està referint al concepte
tècnica; mentre que quan explica que "es pot afavorir l'anàlisi de les
avantatges d'un procediment sobre un altre en funció de les
característiques de l'activitat concreta que s'ha de realitzar i fent una
reflexió sobre quan i per què és útil (una tècnica o un mètode)", està
fent referència al concepte d'estratègia.

Per tant estableixen una diferència entre un procediment que
s'ha d'aprendre repetint els passos correctes per a la seva utilització, i
l'estratègia, en la que a més a més, s'aprèn quan i per què és útil
utilitzar una tècnica o mètode.

Des del meu punt de vista, resultaria més clarificador parlar
d'acord a una mateixa categoria de conceptes : o bé procediments
algorísmics i heurístics; o bé tècnica, mètode o estratègia.

I és que si no, llegint el següent fragment : "(..) Però si pretenem,
a més a més, afavorir l'anàlisi de les avantatges d'un procediment
sobre un altre en funció de les característiques de l'activitat concreta
que s'ha de realitzar, o la reflexió sobre quan i per què es útil aquella
tècnica o aquell mètode en qüestió ( i per aquest motiu ensenyem als
alumnes a planificar la seva actuació, a controlar el procés mentre
resolen la tasca i a valorar la manera en que aquesta tasca es dur a
terme), el procés es complica i entren en joc les anomenades
estratègies d'aprenentatge", puc interpretar que les estratègies no són
procediments.

Finalment per Monereo et al. (1995) les estratègies, vindrien a
ser la presa de decisions conscients que permeten seleccionar
coneixements apropiats en funció de les condicions de l'entorn. Les
estratègies es fonamenten en el coneixement i regulació conscient
dels propis procediments.

Com a conclusió establir que l'estratègia requereix en funció de
l'objectiu perseguit:

- d'un coneixement conceptual, procedimental i condicional, per
poder portar a terme accions motrius,

- d'una planificació, selecció i control de les capacitats i
procediments utilitzats.
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Procediment algorísmic Procediment heurístic

HABILITAT TÈCNICA MÈTODE ESTRATÈGIA

Il.Lustr. 14 Les estratègies en relació als procediments algorísmic i
heurístics.

1.8.1.4.- Estratègia com a punt de vista integrador de la
docència i l'aprenentatge.

Tradicionalment s'han presentat per separat els conceptes
d'APRENDRE i ENSENYAR. Aquesta manera de procedir , també
queda reflectida en l'anàlisi i l'estudi de les estratègies. Així
s'acostuma a parlar d'estratègies d'aprenentatge (en relació a la
persona que aprèn) i estils d'ensenyament o metodologia, en relació a
les estratègies que empra la persona que ensenya.

En aquesta tesi es pretén justament destacar que a l'aplicar
estratègies, docents i aprenents han d'actuar per igual, és a dir
seleccionant, planificant i aplicant procediments per aconseguir un
objectiu determinat, a la vegada que han de regular i avaluar el seu
ús. En aquest sentit Freiré en Torrents (1989: 9) explicita :

"Sempre he estat molt crític amb les meves pròpies
recerques, procuro constantment d'aprendre mentre
ensenyo. Mai no he fet una dicotomia entre ensenyar i
aprendre. Sempre he insistit en la seriositat de l'acte
d'ensenyar, el qual requereix del professor un cert grau
de competència en la matèria que ensenya i en com
l'ensenya, a més d'una claredat política en contemplar
l'elecció dels beneficiaris de l'educació. Només puc
concebre l'ensenyament com un tot complex : sense
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professors, estudiants, continguts, mètodes, objectius ni
finalitats, no hi hauria ensenyament".

Precisament aquesta relació, és la que es presenta en el següent
mapa conceptual :

Un concepte d'estratègia

Que es pot aplicar per

Aprendre Ensenyar

i no es pot

dissociar

en el

Procés d'Ensenyament - Aprenentatge

amb

Alumnes

F.C.E. INEF

Que seran

DOCENTS
Montse Comes (99-00)

Il·lustr. 15 Docència i Aprenentatge des d'un punt de vista integrador.

Una altra aportació està centrada en l'aplicació del concepte
d'estratègia en l'àmbit docent, com a criteri de revisió de l'actuació de
qui ensenya en relació al comportament dels alumnes.

És per aquesta motiu que la definició no destaca els processos
de presa de decisió que realitza el/la docent, sinó els procediments
que aquest/a utilitza, ja que aquests sí ens permeten diagnosticar i
avaluar l'actuació docent d'acord als objectius que persegueix, a
l'estructura del contingut disciplinar i d'acord a la interacció amb
l'alumnat i el context en general on es desenvolupa el procés d'E-A.
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Aquesta consideració no descarta que les estratègies es puguin
planificar prèviament al moment de la interacció amb els alumnes, i
que per tant puguem considerar que el moment d'inici de l'estratègia,
té una ubicació molt anterior al moment de la seva manifestació
externa. Ara bé en aquesta tesi es centra l'atenció en el mateix
moment en que es desenvolupa el procés d'E-A, perquè és l'element
didàctic que ens permet la seva anàlisi, així com la difusió dels seus
resultats. Centrar-nos en els processos de decisió, seria quelcom que
pertanyeria a una altra disciplina. Per tant atesa la dificultat de
l'anàlisi i la interpretació dels processos mentals, centro l'estudi de la
tesi en la manifestació externa d'aquest procés, el que em permetrà
identificar i millorar la meva actuació docent, així com facilitar la
formació dels/de les meus/meves alumnes com a mestres.

UN CONCEPTE D'ESTRATÈGIA

Que es pot aplicar tant per a

Aprendre Ensenyar

• Seleccionar

Planificar

Aplicar

i que tenen

is punts en comú

Procediments acor a—». Un/s objectiu/s —». Regulant i avaluant

Algorísmics I /o Heurístics l'èxit

Montse Comes (99-00)

Il·lustr. 16 Concepte d'estratègia
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1.8.2.- Trets definidors del concepte d'estratègia

A continuació, a manera d'ampliació, aniré a destacar diferents
trets essencials del concepte d'estratègia. Ara bé, per més que
algunes de les següents cites facin referència a les estratègies
d'aprenentatge i d'altres a les estratègies docents, els conceptes que
destacaré, s'han d'utilitzar tant en el moment d'aprendre com en el
moment d'ensenyar. És per aquest motiu, que l'important és quedar-
se amb els trets comuns d'ambdues situacions i que en definitiva
defineixen el concepte d'estratègia.

Es conclourà l'apartat amb un resum on es destaquen les idees
més importants, juntament amb la definició d'estratègia presentada
en l'apartat anterior.

Aquests són :

1.- Les estratègies sempre van adreçades a un objectiu. D'aquí
que Monereo et al. (1995: 23) defineixen el concepte d'estratègia de la
següent manera :

"Les estratègies són sempre conscients i intencionals,
adreçades a un objectiu relacionat amb l'aprenentatge".

Unes línies més endavant, els mateixos autors afegeixen, citant a
Nisbet y Shucksmith, 1986; Schmeck, 1988; Nisbet, 1991 :
"l'estratègia, es considera com una guia de les accions a seguir, i que,
òbviament, és anterior a l'elecció de qualsevol altre procediment per a
actuar".

2.- La utilització d'estratègies implica identificar el context i
l'estructura de la situació que es presenta.

2.a) A què es fa referència al parlar de context i estructura de la
situació ?

Contextualitzant-ho a l'àmbit de l'E.F., definiré aquest punt a
partir de dos termes que empra Parlebas (1981: 220-222) : Situació
motriu i Lògica interna.

Aquest autor entén per situació motriu, el conjunt de dades
objectives (característiques de l'espai, dels aparells i dels subjectes,
nombre de participants, reglament....,) i subjectives (en relació a les
conductes motrius posades en joc : motivacions i percepcions dels
jugadors, "esperes" i anticipacions motrius ....) que caracteritzen
l'acció motriu d'una o més persones que, en un medi físic donat,
acompleixen una tasca motriu.
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Per tant cal conèixer els diferents tipus de criteris que configuren
aquesta situació motriu d'aprenentatge per aplicar adientment una
estratègia. D'aquí que sigui molt important el concepte de gestió de la
informació en funció de cadascuna de les situacions.

En definitiva aquestes afirmacions es complementen amb el
concepte de lògica interna, que Parlebas defineix com :

"Sistema de trets pertinents d'una situació motriu i de les
conseqüències que comporta la realització de l'acció motriu
corresponent.

(..) Les propietats de la lògica interna són implícites en la
definició mateixa de la situació motriu i estan directament
relacionades al sistema d'obligacions imposades per les
regles del joc esportiu. Elles es troben a l'origen de les
diferents modalitats de conductes motrius, actualitzades en
el desenvolupament de cada joc.

(..) La lògica interna dels jocs esportius es manifesta
fonamentalment en les prescripcions del codi de joc que
indueixen comportaments corporals precisos".

En definitiva quan Parlebas parla de lògica interna, està fent
referència als trets ludomotors pertinents de la situació motriu, és a
dir a les seves característiques essencials.

Ambdós conceptes són equiparables a l'expressió "consideració
del context" que cita Castelló (1995a: 72) :

"Un tercer element d'especial rellevància en aquesta
concepció de les estratègies és la consideració del context,
que implica la necessitat d'avaluar una actuació
determinada en qualitat de més o menys estratègica, en
funció del tipus de contingut que requereix (conceptual,
procedimental o actitudinal), de l'estructura interna
d'aquest contingut, i en funció també de la situació
d'aprenentatge (demandes objectivades o inferides,
familiaritat en la gestió de situacions semblants i format
interactiu)".

Observem que l'autora té en compte :
- El tipus de contingut implicat,
- L'estructura interna d'aquest contingut,
- La situació d'aprenentatge.
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En aquest sentit al llarg de la tesi utilitzaré el terme situació
didàctica75, per referir-me al concepte de situació motriu descrit per
Parlebas, que es correspondria amb el concepte de context definit per
Castelló.

Utilitzaré el terme lògica interna, per referir-me als trets
pertinents de la situació motriu presentada, sempre considerant la
transferència del concepte adaptat a l'anàlisi que fins al moment
presento dels malabars.

Empraré de forma específica, el terme Estructura interna per
referir-me a les característiques que actualment coneixem i ens ajuda
a ordenar la significativitat lògica de l'activitat dels malabars.

Utilitzaré el concepte Conducta motriu d'acord a Parlebas, per
referir-me a la conducta de cada subjecte, la qual en l'aplicació
pràctica, es té en compte en tant que en funció de les mateixes,
s'aplica una o altra estratègia.

En cap moment es pretén una anàlisi d'aquestes conductes; sinó
dels diferents tipus de manifestacions observables de les estratègies a
que es dóna lloc.

En canvi com fins a l'actualitat no hi ha un estudi praxiològic
concloent de l'activitat dels malabars o de les tècniques de circ com a
marc més general, em veig obligada a no poder utilitzar el concepte
de Lògica interna o estructura de l'activitat tal i com l'empra
Parlebas.

Analitzem què diuen al respecte Nisbet i Shucksmith (1987: 45-
47). Per a ells l'estratègia són els processos que serveixen de base a la
realització de tasques intel·lectuals i afegeixen, que un bon
aprenentatge es caracteritza per la capacitat d'examinar les
situacions, les tasques i els problemes i respondre en conseqüència.

"(..) L'analogia pot resultar enganyosa, però aquesta ens
permet entendre per què molts dels programes escolars
que ensenyen habilitats i subhabilitats específicament
diferenciades només obtenen èxits parcials. L'adquisició i
perfeccionament d'aquestes habilitats és part essencial de
l'experiència escolar, però el factor que distingeix un bon
aprenentatge d'un altre de dolent o inadequat és la

•+ J 1 9 • 1 •-* • 1 l • 1

L KJ(.]J&I IKILVIU. KÜVUIUI, pKlU KL JUt^LUl l/k

aprenentatge d'un altre de dolent
capacitat d'examinar les situacions, les tasques i els
problemes i respondre en conseqüència, i aquesta

les tasques i els

75 però sempre contextualitzat en un àmbit docent, és a dir durant el
desenvolupament d'un procés dTS-A.
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capacitat poques vegades és ensenyada o incentivada a
l'escola".

2.b) Estratègies generals versus estratègies específiques.

Que més cal tenir en consideració en relació al context que
defineixo com "situació didàctica presentada" ?, doncs que les
estratègies estan forçosament vinculades al tipus de contingut que es
treballa. En aquest sentit destacar Gaskins i Elliot (1999: 62-63) :

"(..) Realment importa si designem una estratègia com a
general o específica d'un domini ?. Per cert, hi ha una
gran similitud entre les estratègies utilitzades en diferents
àrees del currículum i en les situacions del món real, el
que suggereix que són estratègies generals de pensament,
però que funcionen de manera específica per adequar-se a
la situació".

En definitiva en el moment d'ensenyar, el contingut pot
condicionar l'ús d'unes estratègies docents sobre d'altres. Si he
d'ensenyar una activitat com el descens de barrancs, el factor
seguretat que ha de comportar aquesta activitat determinarà el tipus
d'estratègies a emprar.

Martín (1999: 341) destaca a la vegada corn les anomenades
teories de les estructures conceptuals de domini, descarten la
possibilitat d'abordar estratègies sense referir-les a un domini
específic.

"Aquesta perspectiva, que vindria a proposar que poden
ensenyar-se les capacitats necessàries per generar
coneixement directament, sense atorgar importància als
continguts específics, està actualment qüestionada per
les anomenades teories de les estructures conceptuals de
domini (Carey i Spelke, 1994; Karmiloff-Smith, 1992).
Des d'aquesta perspectiva es considera que els
coneixements tenen característiques pròpies depenent del
camp del saber al que es refereixen, i que els
mecanismes cognitius generals que podrien aplicar-se a
diferents dominis no es generalitzen directament sinó que
es reconstrueixen en funció de les peculiaritats de cada
àmbit. Els enfocaments cognitius més recents sobre
dificultats d'aprenentatge han fet especial incidència en
la importància dels dominis curriculars específcis
(Dockrell i McShane, 1992)°.
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3.- Destacar el caràcter conscient i intencional de les estratègies.
D'aquesta manera es posa de manifest, la diferència entre l'aplicació
mecànica i/o estereotipada d'un procediment, amb la selecció i
aplicació del mateix en funció de cadascuna de les situacions que
s'ha d'aplicar.

A partir d'aquestes consideracions prèvies matisa la definició
inicial, quedant conceptualitzada l'estratègia d'aprenentatge de la
següent forma :

"Les estratègies d'aprenentatge com a processos de presa de
decisions (conscients i intencionals) en els quals l'alumne
escull i recupera, de manera coordinada, els coneixements
que necessita per a acomplir una determinada demanda u
objectiu, depenent de les característiques de la situació
educativa en que es produeix l'acció". (Monereo et al,
1994: 27).

Deny en Castelló (1995a: 79), argumenta que les estratègies no
poden convertir-se només en seqüències ordenades i prefixades de
procediments, sinó que han de permetre sempre la presa de
decisions, sobre els procediments més adequats i la seva
seqüenciació. a partir de l'anàlisi de les característiques de la tasca o
del problema d'aprenentatge. Per aquest autor, formen part
d'aquestes característiques, els coneixements previs, el tipus
d'informació a processar i els objectius cognitius que ha d'assolir
l'alumne.

En aquest sentit clarificar que no podem decidir si només som
capaços d'aplicar un procediment concret. Vegem-ho en el següent
paràgraf :

"Per a que un aprenent pugui posar en marxa una estratègia
ha de disposar de recursos76 alternatius, entre els quals
decideix utilitzar, en funció de les exigències de la tasca
que se li presenta, aquells que creu més adient. Sense
una varietat de recursos, no és possible actuar de manera
estratègica".

4.- El coneixement condicional que implica l'aplicació
d'estratègies, saber quan, com i per què, s'han d'utilitzar uns
procediments i no uns altres.

Destacar que Beltran (1993: 33-34) corrobora la següent
afirmació, en els següents fragments :

76 Consideraria més adient parlar de procediments o bé de procediments i recursos.
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"Les estratègies afavoreixen, d'aquesta manera, un
aprenentatge signißcatiu, motivat i independent. Saber cl
que s'ha cíe fer per aprendre, saber-ho fer i controlar-ho
mentre es fa, és el que pretenen les estratègies*.

5.- La importància de la mctacognició entesa com a control i
regulació del propi comportament així com del coneixement dels
processos cognitius. Castelló (1995a) afirma que aquesta participació
de la consciència implica que existeix algun tipus d'interacció entre
els processos conscients i el sistema cognitiu de la persona. És per
aquest motiu que una de les característiques de Ics estratègies és el
control i regulació que el subjecte exerceix sobre els propis processos
i productes cognitius.

En aquest sentit, Castelló (op.cit.: 71) citant a Monereo indica :
Les estratègies d'aprenentatge són "actes intencionals, coordinats i
contextualitzats, consistents a aplicar uns procediments que fan de
pont entre una informació i el sistema cognitiu del subjecte, amb el
propòsit d'assolir un objectiu d'aprenentatge".

(..) el fet que les estratègies siguin conscients i intencionals,
les vincula a processos de decisió en els quals participa la
consciència, la qual cosa indica l'assumpció implícita que
existeix algun tipus d'interacció, malgrat que sigui poc
coneguda i de difícil estudi, entre els processos conscients
i el sistema cognitiu (no conscient, computacional) del
subjecte. Conseqüentment, aquesta assumpció fa de la
possibilitat de regular i controlar els propis processos i
productes cognitius un dels objectius prioritaris a
aconseguir a través de l'actuació estratègica" (Monereo,
Clariana, 1993).

En relació directa al que acabem d'exposar, trobem el terme
metacognició. Per a definir què s'entén pel mateix, citarem a alguns
autors com : Nisbet i Shucksmith (1987: 59) i Monereo et al. (1995:
80)

"La metacognició és el coneixement dels propis processos
mentals. Aquesta consciència és un ingredient essencial
de moltes de les les activitats estratègiques en les que
centrem el nostre interès. No sabem molt bé quines
relacions existeixen entre pensament i acció en aquest
context. Sembla existir una connexió suficientment
demostrada entre la cognició i el coneixement sobre la
cognició, però seria insensat esperar que es donés sempre
una relació senzilla i directa entre ambdós, tenint en
compte que tants trets del context en el que están
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insertáis els problemes o activitats poden distorsionar
aquesta relació". Nisbet i Shucksmith (1987: 59)

"La metacognició, entesa com la capacitat de conèixer,
analitzar i controlar els propis mecanismes
d'aprenentatge, inclouria també el coneixement i control
dels factors personals, entre els que destacaríem
l'autoconcepte, V autoestima i l'autoeficàcia". Monereo et
al. (op. cit.: 80)

Destacaria doncs tres aspectes importants en relació al que
implica la metacognició :

a) ,un coneixement dels propis processos mentals (com memòria,
comprensió, atenció i altres),

b) saber analitzar i controlar aquests processos ( per ex. saber
regular l'atenció),

c) un coneixement i control dels factors personals (autoconcepte,
autoestima i altres).

Gaskins i Elliot (1999: 60) defineixen les estratègies
metacognitives com :

"les que se centren en la consciència i la supervisió de las
tasca, persona i variables ambientals que afecten el
pensament, inclosa la planificació, el control, el
monitoreig i la revisió".

Tal i com diuen Gaskins i Elliot (1999: 57-58) :

"Entenem que la motivació està tan estratement vinculada
amb la metacognició com Marzano, Brandt, Hughes,
Jones, Presseisen, Rankin y Suhor (1988), qui defineixen
la metacognició com la consciència i el control del propi
pensament, inclòs el compromís, les actituds i l'atenció".

El fet que cadascú es conegui a nivell del coneixement, anàlisi i
control dels processos mentals, i de coneixement i control dels
factors personals, comporta adoptar un o altre tipus d'estratègies de
cara a l'aprenentatge. Un exemple el trobem en Gaskins i Elliot
(1999: 61) :

"(..) Per exemple, Gaskins i Baron (1995) els ensenyaven als
alumnes impulsius a prendre's temps per a pensar
abans de contestar una pregunta, entregar una prova,
escriure una resposta, etc. Aquesta estratègia simple
(altres l'anomenen eina heurística) va afectar
favorablement l'èxit dels alumnes en tot el currículum".
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Adonem-nos per tant que l'estil cognitiu77 personal, caracteritzat
per tots aquests aspectes explicats, influeix de manera decisiva en
l'aprenentatge i per tant en la manera en com els docents hauríem
d'ajustar la nostra acció :

"(..) A partir d'això, nosaltres arribem a la conclusió que pot
ser raonable esperar que una persona reflexiva (una
persona que es pren temps per a pensar) demostri ser
reflexiva en una varietat de dominis i
situacions".(Gaskins i Elliot, op. cit.: 63)

Amb l'ànim d'aglutinar conceptes, cito a Sevillano (1995), en
tant que coincideix en afirmar que per a poder parlar d'estratègia,
cal que la tècnica o les habilitats a utilitzar, vagin acompanyades de
metacognició. És necessari, que l'aprenent sàpiga seleccionar i
planificar l'execució de les activitats d'aprenentatge més adequades
en cada cas, avaluant-les un cop s'hagin aplicat, identificant les
causes de l'èxit o fracàs.

Afegir que aquesta regulació i valoració, s'hauria de fer en tot
moment, és a dir, durant la selecció, planificació, aplicació i un cop
acabada l'acció.

Per concloure aquest apartat, destacar la següent afirmació de
Lara en el capítol del llibre de Sevillano et al. (1995: 51), titulat
"Microestrategias y macroestrategias de aprendizaje : estrategias de
organización y regulación de la comprensión", que al meu entendre
resumeix la finalitat del concepte estratègia :

"Les estratègies d'organització requereixen la utilització dels
metaconeixement per part del subjecte, ja que només es
pot aprendre a aprendre si es produeix més reflexió sobre
les formes en aue un aprèn".

77 És la manera com la persona a partir de les seves creences, valors i actituds, es
comporta d'una determinada manera que provoca organitzar i classificar les seves
percepcions de l'entorn d'una forma personal. D'aquí que alguns exemples que
explicita Costa (1987) a Gaskins i Elliot (1999: 85) com a estil cognitiu són :
"l'esforçar-se per la precisió i l'exactitud (el que implica, creiem, capacitat reflexiva,

flexibilitat i persistència), considerar el punt de insta dels altres (que exigeix
flexibilitat), argumentar les conclusions amb proves (sembla exigir capacitat reflexiva
i persistència), córrer riscos (exigeix flexibilitat) i sentir empatia (exigeix la flexibilitat
deposar-se en el lloc de l'altre)".
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6.- La intencionalitat de cada subjecte envers l'objectiu.

Un concepte relacionat amb metacognició i que trobem tant en
Monereo et al (1995), com després en la tesi de Castelló (1995a), és la
utilització de l'expressió "ús estratègic d'un procediment", mitjançant
la qual defineix l'orientació que pot rebre un mateix procediment en
funció de la intencionalitat de cada subjecte. Així el procediment,
anotar dades, es pot fer servir "per replicar o copiar dades, per a
elaborar de forma personal una informació, per a identificar la seva
estructura i utilitzar-la per a organitzar noves dades o amb la finalitat
d'exercir més control conscient sobre el propi pensament". (Monereo et
al., op. cit.: 28)

Revisem a continuació algunes cites clarificadores d'aquest punt
de vista :

"(..) Una de les característiques definitòries de l'ús estratègic
dels procediments d'aprenentatge és la intencionalitat, és
a dir, que quan l'aprenent decideix utilitzar uns
procediments d'aprenentatge per a solucionar una tasca,
no ho fa a l'atzar, si no amb un propòsit i un objectiu
determinats.

Però l'objectiu perseguit no és sempre el mateix.
A vegades, l'interès es pot centrar en adquirir cultura sobre

un tema: en altres, la intenció estarà en aprofundir en el
coneixement d'una matèria; en altres casos, la finalitat pot
ser la de consensuar un punt de vista, o també,
especialment quan l'aprenent és un professor, l'objectiu
pot consistir en ensenyar als seus alumnes el que acaba
d'aprendre.

És per tant, la intenció de l'aprenent la que determinarà el
tipus i utilització d'uns procediments o altres
procediments". (Monereo et al., 1995: 60)

"(..) hem argumentat que per considerar una estratègia com a
tal no n'hi ha prou de posar en funcionament un
procediment concret de gestió de la informació, sinó que el
procés de decisió que porta a escollir aquest procediment i
a fer-ne un ús determinat és el que constitueix
l'estratègia". (Castelló, 1995a)

L'autora en la seva tesi, destaca com a elements constituents de
l'ús estratègic :

* la intencionalitat. Esmentant a Pressley i altres, 1990, es dóna
a entendre que un comportament estratègic és susceptible de
ser conscient sempre, fins i tot quan la seva pràctica està
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automatitzada, atès que, en últim terme, respon a una
intencionalitat per part del subjecte d'assolir un determinat
objectiu.

* el focus d'interès a què s'adreça :
• informació a aprendre (elaborar-la, organitzar-la,

simplificar-la),
• control dels processos cognitius (entendre bé abans de

memoritzar, saber quan una planificació es prou
acurada..)

• mantenir un estat afectiu òptim per a realitzar una tasca
determinada (controlar l'ansietat, tenir confiança).

7.- Selecció i planificació de procediments.

De tots els autors revisats, és Pozo (1996: 300-302) qui més
destaca el concepte de selecció i planificació dels procediments.
Efectivament, són termes que quedaven inclosos en les anteriors
definicions, però que la seva explicitació ajuda a clarificar idees.

" Podem considerar una estratègia com un ús deliberat i
planificat d'una seqüència composada de procediments
dirigida a aconseguir una meta establerta.

(..) Les estratègies requereixen tenir recursos cognitius
disponibles per a exercir el control més enllà de l'execució
d'aquestes tècniques, requereixen a més a més un cert
grau de reflexió conscient o metaconeixement, necessari
sobre tot per a dues tasques essencials : la selecció i
planificació dels procediments més eficaços en cada cas i
l'avaluació de l'èxit o fracàs obtès després de l'aplicació
de l'estratègia".

"Com pot comprovar-se, completar aquestes fases requereix
no només un domini tècnic de la situació, sinó també
coneixement conceptual, processos de control i reflexió
conscient sobre el que s'està fent, etc. L'adquisició d'una
estratègia implica el domini de diversos components i
processos psicològics".

Com he indicat anteriorment, no es tracta només de realitzar
una valoració al final de l'aplicació estratègica, sinó que aquesta ha
d'aplicar-se sempre i en tot moment. Aquesta acció permet, en cas
necessari, una regulació i correcció durant el seu desenvolupament,
així com una reflexió constant sobre el per què del seu èxit o fracàs.

Per a poder seleccionar i planificar procediments cal :
- tenir coneixement al voltant d'un tema per a poder pensar en

ell.

191



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

"El coneixement al voltant d'un tema és crucial per pensar en
ell. Com el coneixement del contingut (el què) i les
estratègies de pensament (el com) són interdependents i
necessaris per un aprenentatge eficaç, decidim que
ambdós haurien de ser part del currículum dictat per
cada docent".

- disposar, com ja hem comentat anteriorment, de diferents
procediments per poder-los aplicar en una situació
determinada.

* A manera de resum :

Per a concloure enumeraré algunes de les característiques que
Castelló (1995a) utilitza al conceptualitzar estratègia. Vindrien a ser :

- guia de l'acció,
- la seva utilització d'una manera conscient i intencional78,

deixant de banda l'automatisme o les accions mecàniques,
- la subordinació de les tècniques, mètodes i habilitats a les

estratègies,
- la importància del coneixement procedimental, per a saber

com es duen a terme determinades activitats cognitives,
- la necessitat d'un coneixement condicional que indiqui "quan,

com i per què" utilitzar unes estratègies o d'altres,
- el paper decisiu no només del coneixement declaratiu,

procedimental i condicional, sinó també el coneixement de
com està organitzada la informació que disposa el subjecte,
quan i com pot recuperar-la i per què és més útil un operador
o un altre. Com ella mateixa indica es tracta de conceptes
molt propers a "metacognició" o "metaconeixemenf,

- la proximitat del concepte als mètodes heurístics més que als
algorísmics.

De totes maneres la selecció que anteriorment he realitzat de les
aportacions de Castelló al concepte, han estat filtrades tenint en
consideració el seu interès explícit en el control i la regulació de la
pròpia activitat cognitiva.

78 Entenent la consciència : a) en tant que "adonar-se d'alguna cosa"; possibilitat de
ser conscient d'un estímul o encara expressat d'una altra forma, saber que quelcom
està passant. Es podria relacionar amb els conceptes d'atenció selectiva, percepció
conscient o processos controlats de la teoria del processament de la informació: b)
en tant que "autoconsciència". Comporta una dimensió introspectiva. Vindria a ser
la possibilitat de descriure un estímul i sobretot d'especificar com afecta al nostre
comportament i per què. En definitiva es tracta del propi funcionament cognitiu.
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Per tant tal i com ja s'ha indicat amb anterioritat definiria el
concepte :

Estratègia, com la selecció, planificació i execució de
procediments per aconseguir un objectiu determinat, regulant i
avaluant l'èxit o fracàs obtingut, abans, durant i després de realitzar
la tasca o assolir l'objectiu.

Destacar en definitiva, que el concepte d'estratègia consta dels
mateixos punts per a l'aprenent que per al docent. L'únic és que un
ho aplica en el moment d'aprendre i l'altre en el moment d'ensenyar i
d'aprendre a ensenyar.

1.8.3.- Consideracions per a ensenyar

1.8.3.1.- Consideracions generals.

1.- Cal mostrar a l'alumne la importància del coneixement
condicional.

"Les estratègies d'aprenentatge són processos de presa de
decisions que es realitzen conscientment per aconseguir un
objectiu, en els que s'activen tècniques i procediments de
diferent naturalesa (disciplinaris o interdisciplinaris).

Ensenyar una estratègia per tant, suposa ensenyar quan i
per què ha d'utilitzar-se un procediment, un concepte o una
actitud determinada, es à dir, quines són les seves
recomanacions d'ús". Monereo i Castelló (1997: 78)

2.- Els professionals, han de conèixer la lògica interna del
contingut, el que permetrà presentar situacions de més o menys
dificultat als alumnes, adaptant-se a les seves necessitats i al
contingut disciplinar.

Cal també transmetre la utilització d'una estratègia de forma
correcta, relacionant-la i contextualitzant-la amb la lògica interna del
contingut, i més en concret amb l'estructura de cada situació
didàctica presentada.

Enllaçant aquests dos primers punts, tenim la cita de Castelló
(1995a: 71) :

"L'ensenyament dels diferents procediments de gestió de la
informació no pot anar deslligat de l'anàlisi de les
situacions en què s'han d'utilitzar, atès que d'aquesta
manera es possibilita la reflexió sobre "quan", "com" i
"per què" són útils aquests procediments, reflexió que
constitueix l'esmentat coneixement condicional que, des
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del nostre punt de vista, comporta la noció d'ús
estratègic".

Però hi ha un condicionant clar per actuar d'acord a aquesta
lògica interna del contingut :.

"Amb la finalitat de pensar en un domini específic, una
persona necessita coneixements sobre aquest domini. Les
connexions entre saber, pensar i aprendre són profundes
i inseparables (Nickerson, 1988: 35). Un no pot aprendre
o pensar sense coneixements sobre els quals pensar.
Tampoc es pensa sense estar mentalment actiu".
(Gaskins i Elliot, 1999: 85)

3.- Cal induir l'acció metacognitiva en els/les nostres alumnes.
Un exemple d'aquests dos últims punts queda reflectit en els
següents paràgrafs :

Monereo et al (1995: 24-25) afirmen que per a induir estratègies
d'aprenentatge en els aprenents, cal afavorir l'anàlisi de les
avantatges de l'aplicació d'un procediment en relació a un altre en
funció de les característiques de l'activitat concreta que s'ha de
realitzar. També cal reflexionar sobre quan i per què és útil una
tècnica o mètode en qüestió, d'aquí la necessitat d'ensenyar a
planificar la seva actuació, a controlar el procés ( sistema de
regulació) mentre es va resolent la tasca i a valorar com s'ha dut a
terme l'esmentada tasca.

Completa la informació a l'argumentar i justificar la necessitat
d'un coneixement declaratiu i procedimental. que s'ajusta
constantment als canvis i variacions que es fan en el transcurs de
l'activitat, sempre amb la finalitat última d'aconseguir l'objectiu
perseguit de la manera més eficaç possible.

A més a més, tal i com diu Monereo et al. (op. cit.), és necessari
que cadascú exerceixi control sobre els seus factors personals.

Un exemple concret del que acabem d'explicar el trobem en
Gaskins i Elliot (1999: 110) on el/la docent formula una sèrie de
preguntes al/a la discent, actuant a manera de víncul entre una
situació i els processos de pensament que volem que utilitzin els/les
nostres alumnes, en relació a :

"La anàlisi de la tasca : què és el que torna fàcil aquesta
selecció o tasca ?, quina estratègia puc utilitzar per a
dominar-la i fer-la més difícil ? com ho faig ?,

- Analitzar les variables personals : quines coses faig a
vegades que interfereixen el meu progrés ? quines
estratègies em permetrien dominar aquestes
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característiques ?, com ho faré ? que puc fer per seguir
motivat ?,
Analitzar les variables ambientals : quines coses que
m'envolten m'impedeixen efectuar amb èxit el que he defer
?, quina estratègia puc utilitzar per dominar-les ?, com ho
faré ?,
Considerar i seleccionar estratègies necessàries per a la
tasca : quina estratègia s'adequa més ?, per què és
important ? com es realitza ? com controlaré el meu progrés

Aquests tres punts que acabo de comentar queden recollits en
Sanmartí, Jorba i Ibañez (1999: 304) en el següent paràgraf :

"La realització d'una acció pressuposa l'existència d'una certa
representació de la mateixa i de les condicions en que es
durà a terme. Aquesta representació constitueix un
element d'estructura anomenat "base d'orientació de
l'acció" (Talizina, 1988 i Gabay, 1991) que és el conjunt
de condicions en que es basarà el subjecte per efectuar-
la. La base d'orientació està constituïda pel coneixement
que la persona que la realitza té en relació amb qüestions
com : Per què ha de dur-se a terme l'acció ? Que és el que
es vol aconseguir ? Quines operacions es necessiten per
aconseguir-ho ? En quin ordre ? Quins coneixements es
requereixen per fer aquestes operacions ? Amb quins
medis i en quines condicions s'han de realitzar ? Si
s'executa una determinada operació, quin és el resultat
esperat ?"

4.- Corn a professionals caldria diferenciar :

a) aquelles estratègies (didàctiques) que utilitzem els /les
professors /es sense ànim que l'alumne les aprengui. Per
exemple la preparació del material a l'inici de la classe.

b) d'aquelles que considerem necessari induir a l'alumne /a
perquè aquest les assimili. Per ex. observació d'una acció
motriu a partir d'una autointerrogació, identificant els trets
essencials que caracteritzen una determinada acció i
comprovant a la vegada, la veracitat del resultat de la seva
observació.
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1.8.3.2.- Consideracions específiques de l'actuació docent
envers P alumne/a.

Alguns dels requisits que el professorat ha de complir, si vol
induir estratègies en el seu alumnat són :

a) Actuar de forma estratègica. Tal i com diu Monereo
(1995b: 14) :

"(..) uns professors que també utilitzen estratègies de
pensament, ells mateixos, quan actuen com a aprenents al
formar-se sobre temes de la seva especialitat; uns
professors que eviten la rutinització de les seves classes i
prenen decisions sobre com preparar activitats per a
facilitar la reflexió metacognitiva, en els termes que ja hem
resumit; uns professors que també ensenyen el desig i la
possibilitat de controlar les pròpies decisions i de pensar
amb més eficàcia; uns professors que no només reconeixen i
animen a la utilització d'estratègies eficaces, sinó que
també avaluen la seva presència en exercicis i proves.

En definitiva, per a ensenyar estratègies de pensament es
necessita prímerament comptar amb professors que les
utilitzen en el pla personal i professional, per a que no
només pensin el que ensenyin, sinó que també ensenyin el
que pensen i com ho pensen".

Gaskins i Elliot (1999: 64), expliquen amb altres paraules el
mateix concepte:

"(..) Els docents haurien de dominar no només coneixements
de contingut específics sinó a més a més tres aspectes del
pensament :

1.- Principis generals de raonament (per ex., prendre's temps
per a pensar, considerar les possibilitats).

2.- Habilitats per a supervisar l'avançament cap a les pròpies
metes (per exemple, expressar les idees amb les pròpies
paraules, visualitzar conceptes que es presenten).

3.- L'aplicació potencial de les habilitats i estratègies (és a dir,
reconeixent que l'estratègia que s'ensenya podria utilitzar-
se en altres situacions). Nosaltres, com Prawat (1989),
creiem que resoldre problemes consisteix en aplicar
conceptes coneguts a noves situacions. La clau és analitzar
el problema, activitat que considerem una estratègia
general".
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b) Explicitar el/s seu/s objectiu/s. tant del plantejament del
curs, com de cadascuna de les situacions presentades, per tal que
l'alumnat pugui seleccionar les estratègies en funció del/s
mateix/os.

Del que es tractaria és d'anar acostant cada vegada més els
punt's de vista del professorat amb el de l'alumnat. Tots sabem la
distància que separa el marc referencial d'ambdós. Tal com diuen
Sanmartí, Jorba i Ibañez (1999: 305) :

"(..) s'ha de reconèixer que els estudiants perceben de forma
diferent que l'ensenyant els objectius de les diferents
activitats d'aprenentatge, les operacions necessàries per
a dur-les a terme, les estratègies vàlides per a la seva
execució i, consegüentment, els entens que han de
possibilitar avaluar i regular la qualitat de l'acció".

És per aquest motiu que aquests mateixos autors (diuen
Sanmartí, Jorba i Ibañez (1999: 306) proposen que hi hagi :

"una comunicació dels objectius i una regulació de la
representació que d'ells en f a l'alumnat. Es busca que, a
través de les tasques d'E-A proposades, els alumnes
arribin a ser conscients del que van a aprendre, i del per
què se'ls proposa determinades activitats i es plantegen
d'una determinada forma. Però al mateix temps, és
essencial que ambdós, professorat i alumnat, identifiquin
la diversitat de representacions i es promogui la seva
avaluació i autorregulació".

c) Decidir quines activitats ha d'efectuar per a que l'alumnat

• s'adoni de la importància de l'ús de les estratègies,
• aprengui a fer ús de les mateixes,
• prengui consciència d'elles i en regulin el seu ús,

En paraules de Sanmartí, Jorba i Ibañez (1999: 306), hauríem
d'escollir tasques d'E-A que promoguessin la construcció
d'operacions d'anticipació i planificació de l'acció; i d'autorregulació
de les mateixes quan no són adequades a l'objectiu d'aprenentatge.

d) Clarificar què, com i amb quina finalitat anirà a avaluar.
L'avaluació hauria de ser coherent amb la valoració del procés
d'aprenentatge i no només amb el resultat final. Per ex., una jugada
d'un esport de col.laboració-oposició, pot resoldre's de vàries
maneres, però en segons quines circunstancies, hi haurà una
resposta més vàlida en relació a les altres. Quan aquest cas es doni i
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l'alumne no escull la millor opció, cal fer-li veure quina és la més
idònia i per què.

Segons Pozo i Monereo (1999: 24) és a l'avaluació on millor es
reflecteixen els propòsits i les estratègies docents.

"Mentre que l'avaluació ha complert fonamentalment una
funció selectiva o capacitadora en l'educació, davant les
noves demandes socials (..) a partir d'ara, haurà de
convertir-se en un instrument més d'aprenentatge i si la
finalitat del currículum és promoure una major autonomia
i control dels alumnes sobre els seus propis
aprenentatges serà necessari que aconsegueixin aquesta
autonomia també en l'avaluació.

(..j d'aquí que es proposi una nova concepció de l'avaluació,
basada en l'autoregulació dels aprenentatges, com un
exercici estratègic que ha de ser ensenyat i treballat amb
els alumnes i que suposa un canvi radical de la funció
avaluadora dels professors".

És per aquest motiu que Sanmartí, Jorba i Ibañez (1999: 301)
proposen que aquesta avaluació (que ells anomenen com a
formadora i no només formativa com fins ara), passi progressivament
a ser regulada pels propis alumnes.

"Es tracta d'una proposta (Tan referència a l'avaluació
formadora^ de dispositiu pedagògic en el que es pretén
que la regulació dels aprenentatges vagi sent, de manera
progressiva, responsabilitat de l'alumnat. Es presenta
com una superació de l'avaluació formativa, en la que
aquesta funció és essencialment responsabilitat del
professorat".

És per aquest motiu que aquests/es autors/es proposen
(1999: 306) :

"(..) l'apropiació per part dels estudiants, dels criteris i
instruments d'avaluació dels ensenyants. És necessari
que l'alumne reconegui i s'apropiï de les normes i criteris
que li permetin decidir si ha entès un determinat
concepte, si sap posar en pràctica un determinat
procediments, si la seva actitud és l'esperada, etc. Les
tasques d'E-A han de dissenyar-se de forma que es
promogui la comunicació d'aquests criteris i la regulació
de les diferents representacions".
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e) Proporcionar als seus alumnes, quan sigui convenient, Fajut
necessari.

Finalment no es pot oblidar que en aquesta investigació, del que
es tracta, és d'ensenyar a futurs docents. Es pretén per tant, que
adquireixin l'hàbit de ser conscient de com aprenen, de com els
ensenyen i de com ells s'inicien en aquesta pràctica.. Segons
Monereo i Clariana (en Monereo et al., 1995: 52) :

"Aquestes consideracions ens porten a definir el perfil del
professor estratègic, com el d'un professional que posseeix
unes habilitats regulatives que li permeten planificar,
monitoritzar i avaluar els seus processos cognitius tant en
el moment d'aprendre els continguts que ha d'ensenyar
com en relació a la seva actuació docent, mentre negocia
amb els estudiants els significats del contingut que es
proposa ensenyar".

Gaskins i Elliot (1999: 101) corroboren amb la seva pròpia
experiència els avantatges que comporta reflexionar sobre el propi
aprenentatge.

"Com en el cas de les estratègies per a adquirir sentit i
recordar-ho, durant cert temps hem estat experimentat
amb experts i aprenent d'ells estratègies per a ensenyar
a redactar. A mesura que hem experimentat i après de la
nostra experiència, la nostra llista d'estratègies per
composar també va canviar i, sens dubte, seguirà fent-
ho".

Aquesta és una idea bàsica a inculcar en tot aprenent, per a
assolir a llarg termini la capacitat per aprendre a aprendre.
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1.8.3.3.- Seguiment de l'alumnat

Quins indicadors tindrem en compte, per a saber si l'alumnat ha
captat el concepte d'estratègia ?. Caldria (basat en Monereo et al.
1995) :

- comprovar si ha identificat les exigències de la tasca (amb la
qual cosa puc comprovar si s'ajusta la seva actuació, a
l'estructura de l'activitat),

- observar si l'alumne s'adapta als canvis i variacions de
l'entorn, conforme evoluciona l'activitat i el seu aprenentatge,

- detectar si reflexiona i treu conclusions encertades al voltant
de l'anàlisi i resolució d'una situació d'aprenentatge
determinada. Per exemple, en el cas d'un professor que es
planteja una situació d'ensenyament-aprenentatge, que
analitzi correctament :
• l'objectiu que es pretén,
• el temps disponible per a fer una activitat, un procés d*E-

A, etc.
• les característiques de la situació en que ha d'efectuar-se,
• els companys o alumnes a qui s'adreça,
• les condicions en que es realitza la tasca (objectiu

educatiu, utilitari, competitiu o recreatiu),
• etc.

- analitzar si l'alumne s'ha superat les exigències de la tasca, però
analitzar també fins quin punt l'alumne s'adona dels aspectes
realitzats amb correcció en relació a d'altres que caldria
millorar.

En unes altres paraules Sanmartí, Jorba i Ibañez (1999: 306),
consideren com a objectiu prioritari d'aprenentatge :

"l'elaboració d'una representació dels objectius,
- l'anticipació i planificació de l'acció,
- l'apropiació dels criteris i instruments d'avaluació i, en

relació amb ells,
- l'autogestió de les dificultats i errades sorgides al llarg del

procés d'aprenentatge".
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Sanmartí, Jorba i Ibañez
l'elaboració d'una representació dels

objectius
l'anticipació i planificació de l'acció

l'apropiació dels criteris i instruments
d'avaluació

l'autogestió de les dificultats i
errades

Basat en Monereo et al.
la identificació de les exigencies de

la tasca
l'adaptació als canvis i variacions de

l'entorn
a reflexió i conclusió encertada al

voltant de l'anàlisi i resolució d'una
situació d'aprenentatge

la anàlisi de si l'alumne/ a s'ha
superat les exigències de la tasca.
però analitzant també fins quin
punt l'alumne /a s'adona dels

aspectes realitzats amb correcció en
relació a d'altres que caldria millorar

Taula 5 Els indicadors de l'aprenentatge segons els diferents autors

1.9.- ALTRES TERMES :

1.9.1.- Metodologia

El diccionari de la G.E.G., defineix la metodologia com :

"Estudi dels mètodes de coneixement, investigació i
interpretació considerats en ells mateixos"

L'enciclopèdia Larousse en dóna una definició similar.

En l'àrea de la investigació, s'utilitza aquest mot per definir el
procediment a seguir al llarg de la investigació.

Així per Pieron (1986: 136) :

"La metodologia utilitzada en aquest enfocament
experimental, podria ser resumida de la següent manera

a)s'observa una sèrie d'ensenyants en una o en vàries
ocasions....

b)sobre la base d'aquestes observacions es constitueixen dos
grups...

c) el grup experimental es prepara, a vegades durant vàries
setmanes, per l'aplicació del sistema d'anàlisi....

d)amb l'ocasió d'una segona sèrie de prestacions
d'ensenyança, els professors dels dos grups són de nou
observats i comparats...."
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Per analitzar la utilització d'aquest mot dins l'àmbit de
l'educació, citaré autors com :

Rosales (1988: 207-208) que l'entén com a "organització general
de les activitats d'ensenyament i aprenentatge, que ve a estar
constituïda per les aportacions realitzades per cadascú i per tots els
components del procés didàctic".

Més endavant, a la (1988: 210), relaciona Metodologia amb
planificació dient :

"La planificació es vincula estretament amb la metodologia si
considerem a la primera com imaginació i projecte de les
característiques que presentarà l'ensenyança i la segona
com el desenvolupament efectiu de la mateixa".

Per tant segons aquest autor, Rosales, la metodologia és
l'organització de tots els elements que intervenen en el procés
didàctic en el moment de posar-ho en acció.

En conclusió resulta obvi, que podríem identificar aquest
concepte de metodologia, amb el d'estratèRia.

Saenz (1989: 152) conceptualitza la metodologia com un projecte
pedagògico-didàctic que no s'estableix de forma teòrica separat de
l'acció, sinó tot el contrari, es dedueix espontàniament del tipus de
programació que es realitza.

Per tant, si la metodologia és entesa com a planificació i acció,
amb tot el que suposa de selecció i ajustament dels procediments,
durant tot el procés d'ensenyament-aprenentatge, en funció d'un
objectiu, es podria parlar d'estratègia.

En relació a l-'àmbit de l'esport, trobem les següents accepcions :

a) En el llibre "l'educació motora de base", programa multimedia
per a tècnics esportius de base publicat per la Direcció General de
l'esport (1989), utilitzen el terme metodologia per a referir-se a :

la relació d'ensenyament-aprenentatge,
la programació didàctica i els mètodes d'ensenyament,
als objectius didàctics,
a la unitat didàctica, i
a l'avaluació.

b) En el llibre de Del Rio (1990) "Metodologia del baloncesto",
explica en el pròleg, que incidirà en :

- la manera d'agrupar moviments dispars,
- les propostes de "resolució guiada de situacions",
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- la incorporació de certs elements tècnics amb altres, com
manifesta a l'escriure : "incorporo la recepción al típico trio de
fundamentos de tècnica individual (pase, bote y tiro)",

- agregar elements nous d'aprenentatge als moviments bàsics,
que es repeteixen en molts dels gestos tècnics,

- altres.
Són precisament aquest conjunt de consideracions les que

l'autor considera com a metodologia.

En conclusió, la meva proposta aplicada a l'àmbit de l'educació,
seria utilitzar el terme estratègia (docent), en lloc de metodologia,
quan es refereix a seleccionar i planificar procediments, regulant el
seu ús, per aconseguir un objectiu docent determinat.

1.9.2.- Recursos

1.9.2.1.- En relació a l'alumnat

Atès que al llarg de la investigació es farà ús del concepte
recursos, anirem a definir què s'entén pels mateixos :

"Entenem per recursos d'utilitat els instruments, els
utensilis i el material didàctic, de tota mena, de què
l'alumne pot disposar com a ajut i suport en la seva tasca
d'estudiant i del seu treball escolar.

La utilització del material adequat permet sistematitzar i
ordenar la matèria d'estudi i propicia en l'alumne
l'oportunitat de tenir un aprenentatge més significatiu, ja
que l'apropa a la realitat i li ofereix l'ocasió per actuar"
Arnau et al. (1988: 88)

1.9.2.2.- En relació al docent79

Rosales (1988: 224-225) utilitza un concepte més aglutinador i
més ajustat a les necessitats educatives a l'explicar que :

"La metodologia didàctica es fa operativa mitjançant la
utilització d'una sèrie de recursos o medis que s'han
conceptualitzat de molt diferents formes, des dels
mateixos atributs personals i professionals del professor
(aparença, veu, tècniques d'ensenyança...) fins a objectes
materials com la pissarra convencional o els aparells
proporcionats per la tecnologia de tipus industrial,

79 Remto a l'apartat 3.3.2 Recursos del blocVI d'Estratègies on s'ampliarà aquest
contingut.

203



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

passant pels més freqüentment utilitzats a l'àmbit escolar
: els llibres de text".

Saenz (1989: 343-348) barreja tècniques i recursos quan
refererint-se a ells comenta que en aquest sentit, la Didàctica
personalista, realitza les millors aportacions, que són : els plans de
treball, fitxes directives, el treball d'un tema i l'agrupament
d'alumnes.

Considero que en els exemples anteriors, l'agrupació d'alumnes,
és una tècnica, mentre que el treball d'un tema, podria constituir-se
en estratègia.

En aquesta investigació, em basaré en la conceptualització de
recursos, realitzada per Rosales.

1.9.3.- Tasca

Famose (1992: 26), defineix la tasca motriu com "un treball
determinat que un té l'obligació defer, treball imposat per un mateix o
per un altre, o també : Conducta de la qual un se'n fa una obligació".

A la vegada el que defineix la tasca Famose (1992: 27), és la
informació proporcionada pel professor, la qual està constituïda pels
següents aspectes:

- objectiu, més o menys explícit,
- condicions que acompanyen la realització de l'objectiu,
- instruccions precisant un tipus particular de comportament

motor o de procés que s'ha de respectar.

En altres paraules Blazquez (1982: 92) a partir de Famose
reorganitza de la següent manera la informació que explicita el
professor :

- preparació i condicionament del medi,
- instruccions per a la utilització d'aquest condicionament,

especificant :
• material a utilitzar,
• objectius que es persegueixen,
• modalitats o formes d'execució.

Segons Costes (1995b), la tasca ve a representar el màxim grau
de concreció d'un contingut. Segons ell, la tasca, forma part del
procedir del professorat. És el contingut que el professorat proposa a
l'alumnat, en una situació d'ensenyament.
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Aquest autor diferencia la tasca de l'activitat :
La tasca, seria la informació que el professional dóna a l'alumne

o a l'aprenent, en relació a l'activitat que ha de desenvolupar (on
quedarien contemplats els aspectes detallats per Blázquez).

La tasca també pot venir autoimposada per un mateix (Famose,
1992).

L'activitat esdevé quan l'alumne resol una situació presentada
pel professor o que ell mateix s'imposa. És a dir, l'execució de la
tasca, vindria a ser l'activitat.

Interpretant Famose (1992) podem dir que l'activitat és el que
l'alumne executa, el que vivència. La consciència de l'alumne versa
sobre l'activitat i no sobre el contingut.

També quedarien incloses sota el nom d'Activitat les diferents
practiques físiques com : el futbol, l'escalada, l'handbol i altres.

Ruiz (1994: 109-110) comenta : "ens referim a les tasques en un
sentit general o més ampli, considerant-les com una part d'una situado
d'ensenyança o de treball, habitualment suggerida o imposada a
l'esportista, o que ell mateix se la pot autoimposar amb la intenció de
millorar una aptitud, un gest o de dominar una tècnica esportiva".

Finalment Ruiz (1994) acaba ressaltant les característiques que
defineixen una tasca

a) "el seu caràcter instructiu : s'ofereixen amb la intenció
d'informar a l'alumne sobre el que ha defer i en quines
condicions",

b) el seu caràcter finalista : es programen i practiquen per
aconseguir un objectiu o subobjectiu concret,

c) el seu caràcter obligatori : malgrat qualsevol subjecte
pot autoimposar-se una tasca, en general, són
dissenyades i proposades per un expert (professor o
entrenador) per a que l'esportista les practiqui
integrades en el seu pla de treball,

d) el seu caràcter organitzat : suposen una actuació
concreta, en un marc espaial-temporal determinat i amb
una disposició material precisa i prèviament pensada".

Per acabar destacaré la definició duta a terme per Parlebas
(1999: 439) en l'àmbit de l'activitat física. Per a ell, la tasca motriu és
"conjunt objectivament organitzat de condicions materials i de
contractes que defineixen un objectiu, que per la seva realització,
necessita posar en joc conductes motrius d'un o més participants. Les
condicions objectives que presideixen l'acompliment de la tasca motriu,
són sovint imposades per consignes o reglaments".
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Es tracta doncs, de l'únic terme on es produeix consens entre els
diferents autors ressenyats.

Però que m'agradaria destacar del concepte tasca ?
Per a Famose (1992: 27), la tasca "representa el que és

potencialment capaç de desencadenar i d'organitzar l'activitat
orientada envers un objectiu".

Aquesta afirmació té un gran potencial a l'analitzar que, moltes
vegades, l'èxit d'una sessió de classe pot recaure en la pròpia
activitat. Per posar un exemple, un "joc" que tots hem viscut com a
engrescador, com pot ser el de la "pilota caçadora80", garanteix l'èxit
d'una sessió o d'una part de la mateixa. I aquest fet seria quasi
independent del context on es desenvolupa i del tipus d'alumnat. El
per què es troba justament en què aquesta tasca permet
desencadenar per ella mateixa l'activitat del subjecte envers l'objectiu
marcat. Per tant que la tasca representi l'activitat que potencialment
pot generar en el subjecte, considero que és molt explícit i que cal
destacar-ho com un element important a tenir en compte en el
moment de plantejar un procés dTD-A.

Ara bé, aquesta observació no vol dir que amb la tasca n'hi hagi
prou, caldrà l'ús de les estratègies per garantir i comprovar un
determinat aprenentatge. Aquest aprenentatge dependrà evidentment
de l'objectiu marcat pel professor/a. Així si en el cas del joc es vol
destacar el tipus de relacions que poden arribar a donar-se entre els
jugadors, o aspectes de desenvolupament estratègic del mateix,
utilitzarem estratègies diferents a si l'únic que pretenem és engrescar
als jugadors perquè experimentin el plaer del joc.

Per tant la potencialitat de treball de la tasca, condicionada per
la selecció que se'n faci de la mateixa, és un aspecte a no oblidar.

Per altra banda com les tasques es caracteritzen per un objectiu
i unes consignes que poden ser més o menys explícites, el seu grau
de determinació pot incrementar més o menys la dificultat de la
tasca. Aquí es veu clarament el víncul que la tasca té amb el concepte
d'estratègia que s'utilitzarà en aquesta tesi, on intencionadament es
presentaran diferents maneres de transmetre la informació en relació
a la tasca, per tal d'estimular un procés d'aprenentatge autònom on
es comprova la metacognició de l'alumne en relació als diferents tipus
de continguts.

Si fins ara s'ha destacat que la informació que dóna el docent en
forma d'objectius més o menys definits i les consignes, poden
augmentar o disminuir el nivell de dificultat de la tasca; per una altra
banda s'ha d'analitzar la manera com el subjecte rep aquesta tasca.
Així és la pròpia persona la que pot redéfinir la tasca i en aquest

80 Remeto a Parlebas (1988) ¿as cuatro esquinas de los juegos. Lleida: Deportiva
Agonos.
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procés, només ell pot assumir-la com a projecte personal, podent fer
factibles d'aquesta manera els objectius docents.

Aquesta redefinició englobaria tant afegir un objectiu personal a
la tasca prescrita, com completar o especificar millor les consignes
que han quedat indeterminades o ambigües. Del que es tracta és de
respectar les consignes indefinides però particularitzant-les d'acord a
les pròpies cognicions, necessitats, motivacions i experiències
anteriors.

És per aquest motiu que tal com diu Famose (1992: 56) :

"Una mateixa tasca prescrita no té perquè comportar un
mateix tipus de tasca redefinida, per a totes les persones.
I ßns i tot per una mateixa persona, la mateixa tasca
prescrita serà redefinida de forma diferent en funció de si
es situa al començament o al final de l'aprenentatge.

(..) Analitzar aquesta dimensió permanent que determina la
tasca percebuda pel practicant, permet entendre o explicar
part de les diferències individuals en els resultats dels
subjectes".

Justament aquest procés de redefinició de la tasca d'una manera
personalitzada, és el que potencia l'ús de les estratègies a les que en
aquesta tesi es fa referència, perquè en definitiva és la clau per la
realització d'un aprenentatge autònom.

Tota aquesta anàlisi ens pot ajudar a entendre la dificultat
objectiva i subjectiva d'una tasca, el que permetrà afrontar en millors
condicions la anàlisi del propi procés dT£-A, tant des d'una
perspectiva de practicant com de docent.

Per tant s'haurà de tenir en compte entre altres aspectes :
l'objectiu, si està més o menys definit,

- l'exigència a nivell de rendiment,
- les condicions de l'entorn, com pot ser per exemple el grau de

previsió de la trajectòria d'una pilota,
- la manera en com es redefineix la tasca,
- l'esforç percebut, és a dir l'elecció del nivell d'esforç disposat a

realitzar,
- el nivell d'habilitat del subjecte, i
- la dificultat percebuda pel subjecte en el moment de realitzar

la tasca (habilitat percebuda).
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Corn Heráclit, que no podía entrar dues vegades
en el mateix riu, els investigadors són incapaços de duplicar

exactament un esdeveniment natural anterior.
Goetz y LeCompte.

"Comprendre és inventar o reconstruir per reinvenció"
Piaget

V/ CONSTRUCTIVISME I MALABARISME
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1.- UN INTENT D'APLICACIÓ CONSTRUCTIVISTA EN
DESENVOLUPAR ELS CONTINGUTS PROPIS DELS
MALABARS

En l'apartat del marc teòric en el que es basa la tesi, s'han
revisat les principals teories i autors divulgats per la Reforma
educativa.

És clar de res serviria un bonic marc teòric sense intentar
acostar-ho a la pràctica.

En primera instància presentaré mitjançant un mapa conceptual
la relació existent entre els principals elements que al llarg de la tesi
s'han anat comentant i el contingut a desenvolupar dels malabars.
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A l'observar el mapa conceptual81, hem de destacar primer que
res la importancia dels objectius. Hem vist que aquests són els que
marquen el nord dels processos docents (procés d'E-A), de l'ús de les
estratègies (l'adequació de les quals serà diferent en funció de
l'objectiu buscat) i fins i tot de les accions motrius a realitzar
(habilitats), on especificàvem precisament que l'objectiu era el que
originava i donava sentit a les accions motrius.

Evidentment aquests objectius que aniran relacionats amb uns
continguts específics dels malabars, hauran de respondre a la anàlisi
de la seva lògica interna. No és molt el que hi ha desenvolupat a
nivell bibliogràfic en aquest sentit, i, tot i que no és el motiu de la
present tesi, sempre s'ha procurat vetllar al màxim per aquest
concepte. Fruit d'aquesta preocupació sorgeix tant una recerca
bibliogràfica, com una anàlisi sobre el propi procés d'aprenentatge a
partir de diferents cursos com aprenent i docent, fins que finalment
pren forma l'assignatura a la F.C.E.. Algunes d'aquestes reflexions
han estat publicades. Paral·lelament també es realitzà una
investigació amb altres companys de lINEFC-Lleida on entre altres
aspectes s'analitzava la lògica interna de l'activitat.

Per acabar de fer una presentació global dels diferents elements
que composen aquest procés d'E-A, s'ha de fer referència tant a les
tasques, que com he definit en anteriors apartats vindrien a ser el
màxim grau de concreció dels continguts, com a les estratègies, que
són les que ens permetran comprovar el grau d'aprenentatge de
l'alumnat. Per tant, en aquest sentit l'avaluació formativa i
continuada estarà a l'ordre del dia, tant en relació a l'alumnat com
envers la professora (que realitza la revisió de les filmacions
realitzades així com la confecció dels diaris).

Així, els apartats que a continuació desenvoluparé seran els
següents :

1.- Una breu reflexió en relació a la lògica interna de la pràctica
dels malabarismes.

2.- Criteris per la presentació de les tasques a partir de
l'enfocament constructivista i de la Teoria del processament de la
informació.

3.- Les estratègies. No s'abordarà en aquest punt atès que es
desenvolupa en el següent apartat de la tesi..

81 Comes, M. ;i García, I. (col·laborador) (1998) Juegos malabares. En Camerino,
O.i Castañer, M. Guias praxis para el profesorado de E.S.O. Educación fisica.
Contenidos, actividades y recursos. Barcelona: Praxis.
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1.1- UNA BREU REFLEXIÓ EN RELACIÓ A L'ESTRUCTURA
DE L'ACTIVITAT.

1.1.1- El concepte de malabarismes i jocs malabars en
relació a l'aprenentatge82

Davant els nombrosos dubtes terminologies i conceptuals que
planen sobre aquest tipus de pràctica, el que sí resulta evident és que
els malabarismes són un tipus de pràctica física vinculada a l'ús de
diferent tipus de material : pilotes, maces, anelles, sabons,
desatascadors i molts altres objectes, els quals s'han de llançar a
l'aire i rebrels amb diferents parts del cos sense que caiguin al terra.

Per què es destaca el material ?, doncs perquè és un dels
elements que caracteritza la lògica interna dels malabars.

Però "anem a pams" i comencem primer definint segons diferents
autors què s'entén per malabarismes.

Lehn (1991) en una traducció de Tamariz defineix els
malabarismes, com "la manipulació habilidosa i artística d'un o més
objectes sense finalitat pràctica". Com pot observar-se la definició és
prou amplia com per no determinar amb quina part del cos s'ha de
realitzar aquesta manipulació, motiu pel qual es podria considerar
com a malabarista al antipodista, que manipula i controla els
objectes amb els peus.

Altres autors com Goudard, Penin i Boura (1992b) inclouen com
malabarismes, tres formes bàsiques de manipulació com són :

1.- Els qui equilibren (les balanceurs) que realitzen equilibris
amb diferents parts del cos amb un objecte més alt que ample.

2.- El malabarisme giroscòpic (le jonglage gyroscòpique) que
efectua manipulacions d'objectes en rotació : diabolos, plats xinesos,

3.- Els llançadors (les lancers) que llancen i recepcionen
diferents objectes.

Per la seva banda autors com Beek i Lewbel (1996) acoten més a
l'afirmar que : "hi ha d'haver més objectes que instruments que els
controlen per a que existeixi malabarisme". En la investigació de
lINEFC-Lleida anteriorment comentada, Lavega, Comes, Mateu,
Lagardera, Pomar (1997), la qual es centra en el malabarisme dels
llançadors, consideren que les situacions de malabarisme es
caracteritzen pel "llançament d'almenys un objecte limitat per la
caiguda, el temps de vol i la recepció d'un o més objectes".

82 Comes, M. ;i García, I. (col·laborador) (1998) Juegos malabares. En Camerino,
O.i Castañer, M. Guias praxis para el profesorado de E.S.O. Educación flsica.
Contenidos, actividades y recursos. Barcelona: Praxis.
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Com en aquest apartat no es pretén donar una definició tancada
del concepte de malabarismes, sinó evidenciar una selecció de les
propostes existents a l'actualitat, recullo en els següents punts
alguns dels criteris sorgits fins aquest moment, els quals guiaran
l'elecció de les accions motrius durant el procés d*E-A. Es tracta
d'accions :

que impliquen destresa, consistents en llançar i rebre objectes
diversos (plats, pilotes, punyals, botelles, etc.), amb rapidesa i
sense que caiguin al terra, o mantenir-los en equilibri,

on ha d'haver més objectes que instruments o elements que els
controlen, en el nostre cas ha d'haver més objectes que mans que
els controlen (Goudard, Ferrin i Boura). Així com a mínim hauria
de fer dues pilotes amb una mà, o 3 pilotes amb dues mans,

on el llançament d'un objecte ha d'estar limitat per la caiguda
(temps de vol) i conseqüent recepció d'un o més objectes, així com
de la continuïtat de l'acció.

De cara a l'assignatura desenvolupada a la P.C.E., com
l'important no són en sí els malabars com una tècnica de circ, sinó
com l'excusa per treballar continguts de l'educació física, entre els
que figuren les estratègies tal i com les hem definides en anteriors
apartats, cadascun d'aquests punts seran d'alguna manera
contemplats al llarg del procés d Tï-A.

Efectivament algun d'aquests punts, com per exemple el primer,
prendran més rellevància en els plantejaments inicials de
l'aprenentatge. Pel desenvolupament d'aquesta assignatura, tant
important és :

llançar i rebre objectes sense perdre el control, hi hagi o
no, més o menys extremitats que objectes que els
controlin,
com llançar-los, colpejar-los i recepcionar-los amb
diferents parts del cos,
com fer-los rodolar per diferents parts del cos,
com combinar-ho amb altres disciplines del circ,
com acostar les accions a la tècnica específica de
cadascuna de les figures dels malabars .

En relació a tot el que acabem de comentar, és important tenir
en compte com a docents, quines accions s'atansen més que d'altres
al concepte de malabarisme. Per exemple encara que no variem el
nombre d'objectes, realitzar una acció com llançar un objecte,
realitzar un gest i recollir-lo s'atansa més als malabarismes que
simplement llançar-lo i recollir-lo (Lavega, Comes, Mateu, Lagardera,
Pomar, 1997).
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Per tant d'acord a la definició, podríem adonar-nos que :
llançar un objecte, realitzar un gest amb el braç que ha
llançat la pilota i recollir amb l'altra mà, és menys
malabarisme que llançar una pilota i rebre-la amb l'altra
mà, havent realitzat un gest previ,
llançar dos objectes a la vegada, un amb cada mà i
recollir-los, és menys malabarisme que fer la mateixa acció
però realitzant una palmellada abans de recollir,
llançar dos objectes alternativament, un amb cada mà i
recollir-los amb la mateixa mà amb que s'ha llançat, és
menys malabarisme que fer-ho seguint el ritme de la
música, o realitzant un gest abans de rebre la pilota, o
fent l'intercanvi de les dues pilotes fent la figura de la
"dutxa".

Com aquests podríem citar molts altres exemples. L'aspecte a
destacar, és que l'important no només és el nombre d'objectes que es
manipula, o l'acció a realitzar, sinó la relació espaial-temporal que
guarden els llançaments i recepcions dels diferents objectes en
mantenir la continuïtat de l'acció.

El per què ja l'hem dit amb la definició, sempre que realitzem les
accions limitades pel temps de vol d'un objecte estem més propers al
concepte de malabarisme, si a més a més es llança un objecte
durant el temps limitat per la caiguda (temps de vol) d'un o més
objectes, havent de donar continuïtat a la recepció de cadascun
d'ells, encara ens acostem més als trets propis dels malabars.

Per definir els jocs malabars em centraré bàsicament en dos
autors : Parlebas i Lavega.

Parlebas (1981: 112) entén per Joc esportiu :

"la situació motriu d'enfrontament codificada, anomenada
joc o esport per les instàncies socials. Un joc esportiu
està definit pel seu sistema de regles que endetermina
la lògica interna".

A la vegada Lavega (1995) d'acord a Parlebas defineix el joc com :
"l'activitat lúdica amb una organització reglamentària". Per tant totes
aquelles situacions de malabars que plantegem, podran ser
considerades com a jocs, si existeixen unes condicions pactades o
acceptades per tots els jugadors referides a la forma de relacionar-se
amb :

l'espai,
els jugadors,
els imperatius temporals,
el material.
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A la vegada, els jocs poden estar caracteritzats per altres trets
més de tipus fenomenològic com : incertesa, diversió, voluntarietat,
pacte i creativitat.

Aquestes característiques les anirem ajustant als malabars,
d'aquí que utilitzi el concepte "jocs malabars" per referir-me a aquests
tipus de situacions.

L'avantatge que presenten aquest tipus de jocs, és que si
modifiquem un o més aspectes dels que acabem de definir, el podem
fer evolucionar, de manera que ens permet múltiples variacions. Per
exemple, podem proposar la realització de malabarismes amb 2 ó 3
pilotes durant el màxim temps possible, realitzant al mateix temps
accions que molestin la manipulació de la resta dels companys.

A partir d'aquesta situació, podem modificar una de les seves
regles, per exemple en la selecció amb els altres jugadors. Això
suposarà passar d'una situació psicomotriu a una sociomotriu, és a
dir d'una pràctica en solitari a una en col·laboració. El resultat serà
que es continuarà practicant la figura del "8", però amb la cooperació
d'un company. Així cada parella, agafada per la cintura i en possessió
de 2 ó 3 pilotes, segons s'hagi acordat, intercanviaran el seu material
a la vegada que molestaran l'acció de d'altres parelles.

Si fem una reflexió a partir de la variant introduïda, podem
preguntar-nos: en quin aspecte hem fet evolucionar el joc ?. En
relació a la participació dels jugadors.

Què implica aquest canvi a nivell de la realització de la tasca ?.
Que es reforça : la participació dels jugadors, la seqüència temporal
del moment de llançament del material, el càlcul espaial del
recorregut del mateix, i l'ajustament propioceptiu en relació al
llançament de l'objecte propi i del nostre company.

217



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

1.1.2.- El material i els principis facilitadora dels malabars
en relació a l'aprenentatge

Entrant una mica més en detall en relació al que suposa la
anàlisi de l'estructura de l'activitat, destacar algunes de les
conclusions de la pròpia experiència i de la investigació realitzada a
lINEFC-Lleida. Així destacaríem com a característiques essencials de
la pràctica dels malabars :

a) el material,
b) els principis facilitadors.

a) el material, el qual és indispensable per dur-los a terme, a
la vegada que determina l'establiment d'un determinat
tipus de "relació" o interacció (Lavega, Comes, Mateu,
Pomar, 1997).

Influència de les propietats dels objectes en la realització
dels malabars :
el tarnany. La dificultat en la manipulació del material,
augmenta quan més s'allunya el tamany de l'objecte de
les proporcions de la mà.
el color. Aquest és una de les variables que s'analitzen des
del mecanisme de percepció : persistència i intensitat de
l'estímul. En definitiva ens ve a dir que la percepció de
l'objecte queda facilitada quan aquest té colors vius,
sempre i quan estigui contrastat amb el fons sobre el que
es treballa. Per contra els contrallums o la incidència
directa d'un focus, dificulta la percepció de l'objecte83,
la rigidesa. Quan més dus i menys flexibles són els
objectes, s'incrementa la dificultat per rebrels, ja que
només la mà s'adapta a l'objecte, en canvi amb un objecte
tou com pot ser una pilota de drap, tant la mà s'adapta a
l'objecte, com l'objecte es deforma en impactar amb la mà.
A més a més el material més dur, comporta durant el seu
procés d'aprenentatge un dolor físic superior al del
material més tou.
A la vegada, podem afegir que dins del mecanisme de
decisió, es té en compte el criteride risc84 que es percep en
la tasca. Aquest pot ser objectiu (que seria el risc real que
comporta la realització d'una acció. Per ex. realitzar
malabars amb punyals o maces de foc, comporta més risc
que fer-ho amb desatascadors) o subjectiu (és aquell que

83 Comes, M. (1995) Aprender a aprender. Punto base de una reflexión. Actas
Aspectos didácticos de Educación Física.. Zaragoza: Instituto de Ciencias de la
Educación. Universidad de Zaragoza.
Comes, M. ;i García, I. (col·laborador) (1998) Juegos malabares. En Camerino, O.,i Castañer,
M. Guias praxis para el profesorado de E.S.O. Educación flsica. Contenidos, actividades y
recursos. Barcelona: Praxis.
84 D'acord a Sánchez Bañuelos (1992: 74-75)
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percep la persona més enllà de la realitat objectiva). Així
experiències negatives anteriors, poden marcar un
comportament més poruc davant cert tipus de material).
el pes. A menys pes, més fàcil vèncer la gravetat i es
produeix menys cansament en la realització d'un treballat
continuat. Ara bé els materials molts lleugers, tampoc són
idonis perquè es veuen afectats per les corrents d'aire, per
ex. treball amb boles de paper. D'aquí que el pes de les
pilotes oscil·li entre 100 i 140 grams, corn a més usuals,
la composició orRànica, en tant que permeti la possibilitat
de rebot del material. Aprofitar per exemple la possibilitat
de rebot d'una pilota, permet augmentar el temps per a
poder realitzar una acció,
les dimensions85. L'estructura bidimensional o
tridimensional dels objectes a manipular, així com la
distribució de la massa i del pes en relació als eixos de
simetria, faciliten o dificulten la seva manipulació. Per ex.
les maces en general86, són més difícils d'aprendre al
quedar incrementada la dificultat quant al mecanisme de
percepció87 atesa la diferent distribució del pes juntament
amb l'asimetria de la seva forma.
Quan es llança i recepciona un nombre elevat d'objectes,
l'estructura de l'objecte condiciona la recerca per part de
qui llança de terminades trajectòries a l'espai, de manera
que resulta més senzill manipular aquells objectes que són
bidimensionals, en relació als que són tridimensionals.
Així per ex. resulta més senzill manipular més nombre
d'anelles que de pilotes, la qual cosa no treu que
l'adaptació a l'objecte sigui molt més específica88 en el cas
d'una anella que d'una pilota,
la fragilitat de l'objecte. El risc de ruptura en el material
que es manipula, augmenta la dificultat subjectiva de la
tasca, per la pèrdua de material que comporta,

85 Comes, M. (1995) Aprender a aprender. Punto base de una reflexión. Acias
Aspectos didácticos de Educación Física.. Zaragoza: Instituto de Ciencias de la
Educación. Universidad de Zaragoza.
Comes.M. (1.997) Una actividad alternativa: malabares (Análisis de los mecanismos
de percepción, decisión y ejecución en las técnicas de circo). Acias de la Revista
interuniversitaria deformación del profesorado. Actas del VEÍ congreso deformación
del profesorado Avila. Zaragoza: Imprime Gráficas Olimar.
Comes, M. ;i García, I. (col·laborador) (1998) Juegos malabares. En Camerino, O.i
Castañer, M. Guias praxis para el profesorado de E.S.O. Educación física.
Contenidos, actividades y recursos. Barcelona: Praxis.
86 Encara que sempre hi ha "excepcions que confirmen la regla", suposo que provocades
aspectes de motivació personal envers un determinat tipus de material.
87 Fent una adaptació del concepte que utilitza Famose (1992) podríem referir-nos a la
variable, extensió en la que l'estímul pot ser conflictiu o confús.
88 Atès que implica una rotació de canell en el moment de llançar l'anella.
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la períllositat. quant a dolor físic que pot suposar l'ús d'un
determinat material, augmenta tant la dificultat objectiva
com subjectiva de la tasca89,
la permanència o variabilitat de la forma de l'objecte
augmenta la dificultat de la seva manipulació en relació a
la precisió amb que poden ser llançats o rebuts. Per ex. el
mocador és un material que respon a aquestes
característiques, com a contrapartida el temps de
percepció de l'estímul (mecanisme de percepció) és més
gran en relació a altres objectes com les pilotes, i la seva
prensió és més senzilla de realitzar (mecanisme
d'execució).

Quant a les consideracions didàctiques en relació a la
manipulació del material, és evident que :

el mocador i la pilota de rebot, afavoreixen la durada de la
presentació de l'estímul, proporcionant més temps per a
poder reaccionar,
el mocador o el pom-pon atesa la seva facilitat de prensió
són recomanables en la iniciació als malabars,
la pilota de gra s'adapta millor a la mà que un altre tipus
de pilotes, per tractar-se d'un material tou, però sense que
es deformi excessivament. A la vegada serà important que
qui s'inicia utilitzi un tamany de pilota adient a les
proporcions de la seva mà,
el treball amb diferent tamany de pilotes (gran-petita) o
amb diferents colors d'objetes (rosa-blau), pot facilitar
l'ambidextrisme,
els colors vius en relació a un fons contrastat faciliten la
percepció de l'objecte,
la iniciació amb aquells materials que tenen una forma i
un pes distribuït per igual en relació als eixos de simetria,
són més senzills de manipular. D'aquí que es comenci a
iniciar als malabars amb pilotes, després anelles i
finalment maces, com a materials convencionals. Seria
durant el procés d'iniciació que s'emprarien les gasses (o
mocadors), les pilotes de rebot, els pom-pons i el diferent
tamany de les pilotes, facilitant d'aquesta manera
l'aprenentatge.
el treball amb unes condicions que minimitzin l'absència
de dolor físic al practicant, afavoreixen l'aprenentatge. Un
exemple fàcil d'entendre per tots aquells que ens hem
iniciat en anelles i maces, és el treball amb un material
més tou que l'estàndard. Així per exemple, les anelles de

89 Fent una adaptació del concepte que utilitza Famose (1992) podríem referir-nos a
la variable risc que comporta prendre la decisió (mecanisme de decisió).
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cartró són en el seu inici menys doloroses a les que
habitualment es compren en botigues especialitzades.

Per tant per més que hem fet una breu pinzellada als criteris
d'ús del material aquest no tenen sentit si no s'integren adientment
en el diferent tipus de treball de classe al que es pot donar lloc,
atenent als criteris indicats dels diferents mecanismes i de la
perspectiva constructivista.

Per tant tots aquests conceptes es poden combinar amb un tipus
de treball orientat a incidir envers les relacions amb :

• l'espai :
- estàtic,
- amb desplaçament,
-on es canvia de posició : agenollats, agitats al terra,

altres,
• els altres :

- on es treballa en interacció amb una o més persones,
• el material :

- on es canvia l'acció a realitzar amb el material,
- on es canvia el nombre de material a utilitzar,

on es canvia el tipus de material (pilotes, anelles,
maces i altres),

• on es combinen els apartats anteriors :
estàtic amb parella,
amb parella i amb desplaçament,
estàtic amb diferent tipus de material,
amb desplaçament i amb diferent tipus de
material,
amb parella i amb diferent tipus de material
altres.

b) Principis facilitadors de l'aprenentatge :
• el control visual. Com més material manipulem, més

ens adonem de la dificultat de seguir les trajectòries de
les pilotes a partir de l'observació de les mans. Aquesta
és una prova evident de la necessitat de centrar la
nostra mirada en el punt més alt de les trajectòries de
les pilotes. Aquest contacte visual resulta suficient per
realitzar un ajustament espaial-temporal de les nostres
accions i rebre l'objecte.
De fet en malabars s'estableix una analogia amb un
marc de finestra que es troba ubicat en el mateix plànol
frontal en el que es troben les mans, de manera que la
trajectòria de les pilotes s'orientaran cap als extrems
d'aquesta hipotètica finestra, que en definitiva té la
mateixa amplitud que la distància que guarden entre
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elles les mans. L'alçada de la finestra vindria
determinada per la ubicació de les mans i l'altura
màxima de les pilotes després del llançament90.

• la direcció del llançament91. Es fa referència a que
s'orientarà aquest llançament envers l'angle oposat de
la finestra a partir d'on es realitza el llançament, de
manera que després de la trajectòria més alta del
material caigui en la mà oposada.

• l'altura del mateix. Com s'ha indicat anteriorment
estaria condicionada per l'experiència del subjecte en
realitzar l'acció, així com en el tipus de figura que es
realitza.

• el ritme. Cada figura que es realitza està impregnada
d'una cadència determinada. Resulta més senzill
mantenir un ritme, especialment quan un/a s'inicia,
que no canviar constantment.

L'avaluació de cada un dels aspectes més rellevants que
intervenen en el procés d*E-A, permeten a docents i discents una
autorregulació tant del procés com dels elements que
fonamentalment intervenen. Aquesta forma de procedir permetrà
adaptar-se constantment a les diferents situacions.

90 Tenir en compte que l'alçada d'aquesta finestra pot variar tant perquè quan som
aprenents, necessitem llançar les pilotes més altes per disposar de més temps per
ajustar les nostres accions, com perquè el nombre de material que manipulem és
elevat i per tant obliga a que els llançaments preguin més alçada.
91 M'estic referint en aquest cas a la direcció que hauria de prendre el material que
manipulem quan realitzem la figura del "8" amb pilotes.
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1.2.- CRITERIS PER LA PRESENTACIÓ DE LES TASQUES A
PARTIR DE L'ENFOCAMENT CONSTRUCTIVISTA I DE
LA TEORIA DEL PROCESSAMENT DE LA
INFORMACIÓ.

La manera en com concretem els continguts perquè l'alumnat
pugui assimilar-los, és mitjançant les tasques. Aquestes a la vegada
han de respondre a diferents criteris, entre els quals podríem citar :

els que dóna la perspectiva constructivista que contempla
de forma bàsica : la significativitat psicològica (Ausubel,
1990) la significativitat lògica (Ausubel, 1990) l'actitud de
l'alumnat (Ausubel, 1990), la funcionalitat dels
aprenentatges i la Zona de desenvolupament proper
(Vygotsky, 1977; 1989).
els relacionats amb la manera de programar i plantejar els
continguts a l'alumnat : contextualitzant les situacions,
donant lloc a un tractament globalitzat dels continguts, bé
sigui partint de la pròpia disciplina, o bé aglutinant sota
un mateix tema de coneixement, diferents àrees
(interdisciplinarietat i/o transversalita t),
els relacionats amb el procés que es sol·licita a l'alumnat,
com és la transferència; la qual sempre ha estat tema de
debat dins l'aprenentatge motor,
els relacionats amb la anàlisi de la dificultat objectiva de
la tasca. En aquest cas podríem referir-nos a alguns dels
conceptes relacionats amb la Teoria del processament de
la informació, com la anàlisi de la tasca des del
mecanisme de percepció, de decisió i d'execució, prenent
com a referència entre altres a Famose (1992), Ruiz Pérez
(1994), Ruiz Pérez i Sánchez Bañuelos (1997).

1.2.1- Perspectiva constructivista i docència

La repetició de les idees que figuren en aquest punt en relació a
les presentades en l'apartat del resum de la perspectiva constructiva,
respon a recordar les idees que en definitiva han orientat l'aplicació
pràctica de l'assignatura de Pràctiques físiques alternatives.

A manera de compendi dels principals aspectes
constructivistes92, cal fer referència a la significativitat psicològica
(Ausubel, 1990), és a dir als coneixements i experiències prèvies que
té l'alumnat en relació als continguts a treballar. Serà a partir
d'aquests que podrem ajustar els objectius i continguts de
l'assignatura i més concretament de cada sessió. Treballant d'aquesta
manera afavorirem que els aprenents puguin interpretar la

92 Comes, M. ;i García, I. (col·laborador) (1998) Juegos malabares. En Camerino,
O.,i Castañer, M. Guias praxis para el profesorado de E.S.O. Educación fisica.
Contenidos, actividades y recursos. Barcelona: Praxis.
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informació en relació als seus esquemes de coneixement (Rumelhart,
1981; Rumelhart i Norman, 1983 en Sierra i Carretero, 1999: 145-
146).

Posteriorment, en funció del nivell i particularitats del nostre
grup classe (edat, quantitat d'alumnat, tipus d'interacció que
s'estableix, etc), presentarem el contingut a desenvolupar tenint en
compte l'estructura interna de la pròpia activitat (significativitat
lògica , Ausubel 1990). És a dir, tot i que les característiques del grup
poden alterar la presentació de la significativitat lògica des de
l'estructura interna del contingut, podem dir que es respectarà
d'acord a la Teoria de l'elaboració de Merrill, Kelety i Wilson (1981),
anar del més general al més específic i del més simple al més
complex. En definitiva, és evident que la significativitat lògica de la
pràctica és sempre la mateixa independentment del tipus de
practicants, però a la vegada com a docents s'ha de tenir present que
la presentació i evolució de la mateixa estarà condicionada pels
coneixements previs de l'alumnat.

Destacar que a l'ajustar l'activitat als coneixements previs de
l'alumnat, s'està fent incidència a la vegada en un altre concepte clau
per a l'aprenentatge, la motivació o actitud de l'alumnat per aprendre
(Ausubel, 1990).

En aquest sentit hem de parlar de motivació en relació :

a l'alumnat, de qui depèn l'actitud per realitzar l'esforç
d'aprendre per reestructurar i/o elaborar els seus
esquemes de coneixement,
professorat, que intentarà presentar les diferents
situacions motrius de la forma més atractiva possible per
a l'alumnat.

És lògic pensar que com el nivell de coneixements previs, els
interessos i motivacions de l'alumnat són diferents, també com a
professors/es procurarem actuar de forma diferent davant aquesta
heterogeneïtat. D'aquí la importància de l'ús de les estratègies, que
permetran ajustar-nos més al nivell de cada alumne, de manera que,
partint del seu nivell de desenvolupament efectiu, puguem incidir en
el discent per a que aconsegueixi el màxim desenvolupament
potencial. Com més ens atansem a aquest nivell d'interacció, bé sigui
mitjançant treball en petits grups, bé sigui d'una forma més
individualitzada, més a prop ens trobarem de la seva Zona de
desenvolupament proper (Vygotsky, 1989).

Que es tracta d'una utopia? Potser seria preferible
conceptualitzar-ho com l'ideal o meta, que ens guia per a fer-ho el
més real possible. Són varies les estratègies que poden utilitzar-se per
atansar-se a aquest objectiu professional, però segur que com més es
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treballi en aquesta línia, més nombre de propostes es podran
generar.

Quant a la cerca de la funcionalitat dels aprenentatges, és a dir a
la seva utilitat, és bàsica en tant que dóna sentit i raó de ser a les
accions motrius. En definitiva és una forma més d'incidir sobre
aspectes de motivació de l'alumnat. A la vegada com més funcionals
siguin aquests aprenentatges, hi haurà més probabilitat d'utilitzar-
los en contextos motrius que tinguin una lògica interna de la mateixa
natura, motiu pel qual es facilitarà una transferència dels continguts
que ja es coneixen a altres situacions.

Quant als aspectes que poden ajudar a donar un significat més
complet de les diferents situacions d'E-A, pot contribuir-hi el
tractament equilibrat dels diferents tipus de continguts (conceptuals,
procedimentals i actitudinals), el plantejament de l'assignatura des
d'un model globalitzador i /o en interrelació amb altres assignatures,
interdisciplinaríetat i transversalitat.

En definitiva el que es pretén és afavorir l'autonomia de
l'alumnat, aquell joc de paraules d'aprendre a aprendre, tant de
moda avui dia. Justament per aquest motiu es cercarà que l'alumnat
entre altres aspectes :

identifiqui els trets pertinents de l'activitat dels malabars, i
per tant de cada situació d'E-A presentada,
identifiqui i rectifiqui, quan sigui necessari, les errades
comeses,
disminueixi i/o augmenti el nivell de dificultat de l'acció
motriu a realitzar.
identifiqui que les estratègies utilitzades en aquest
contingut poden ser transferibles a altres situacions
d'aprenentatge així com de la seva vida quotidiana.

Per tant no són els malabars en sí el més important del procés
d'E-A, sinó el propi aprenentatge en identificar la lògica interna de
l'activitat, per la qual cosa haurà de desenvolupar la seva capacitat
d'atenció i d'observació, en la reflexió sobre les pròpies estratègies
d'aprenentatge i sobre les utilitzades pel/per la docent en el moment
d'ensenyar93.

Com més avancem per tant en aquesta autonomia de l'alumnat,
més ens acostem també a la seva Zona de desenvolupament proper,
ja que cada cop està més capacitat per progressar per ell mateix en
l'aprenentatge, bé observant accions en les altres persones, bé
reflexionant sobre la seva pròpia pràctica i ideant accions motrius a

93 No oblidem que aquest procés d'E-A el segueixen persones que seran futurs
mestres.
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partir de la seva experiència. D'aquesta manera afavorim que
l'alumnat pugui satisfer els seus propis interessos.

Però com podem ajudar a l'alumne/a a treballar d'acord al seu
nivell d'aprenentatge ?. Una de les possibilitats és analitzant la
dificultat objectiva de la tasca94 a partir dels diferents mecanismes
implicats en l'acció motriu (percepció, decisió i execució).

1.2.2- Anàlisi de la dificultat objectiva de la tasca en relació
a l'aprenentatge.

És veritat que en l'acció motriu és difícil separar els tres aspectes
bàsics de la seva realització : percepció, decisió i execució, però
també és cert que com a docents i aprenents ens interessarà centrar-
nos en un d'ells per augmentar o disminuir la dificultat de l'acció
motriu, o senzillament per variar-la.

Famose (1992: 121) atenent a l'anàlisi de la dificultat objectiva
de la tasca, proposa inspirant-se en la teoria del tractament de la
informació, limitar-se a la anàlisi dels diferents tipus d'incertesa
relacionats a l'objectiu de la tasca i a les que provenen de l'entorn o
del cos del practicant.

És per aquest motiu que analitza :
"les condicions de l'entorn : incertesa espaia!, temporal,
dels esdeveniments; relació senyal-soroll, temps acordat;
les operacions: transport-no-transport del cos;
compatibilitat; dimensió d'error permesa d'ordre espaial o
d'ordre temporal;
l'objectiu: claredat de l'objectiu i número de subobjectius
components;
el feedback: caràcter balístic o continu del feedback i
naturalesa extero o interoceptiva d'aquest".

Tal com diu Famose (1992: 148) l'interessant d'una proposta és
anar-la perfeccionant i adequant-la a l'interès del treball que s'estigui
realitzant. Així per exemple de la proposta que ell realitza, afirma :

"Pensem però que aquest sistema ha de ser perfeccionat :
afegint dimensions pertinents a les propostes de
Herkowitz, Billing o Landers i Butcher;
suprimint dimensions que, sense ser errònies, erts semblen
poc pertinents;
operacionalitzant totes les dimensions retingudes;
associant aquests descriptors als diferents elements de la
tasca;

94 Famose (1992), Ruiz Pérez (1994), Ruiz Pérez i Sanchez Bañuelos (1997).
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posant en vista de cada descriptor l'estadi de tractament
que està més particularment sol·licitat per un augment de
la dificultat en aquesta dimensió".

Justament la proposta en aquesta tesi no és analitzar la
informació en funció de: l'objectiu, les condicions de l'entorn de tipus
bioinformacional i de Testat del cos, sinó que es pretén organitzar la
anàlisi de la dificultat de la tasca des de cadascun d'aquests estadis
sol·licitats : estadi perceptiu, estadi de decisió i estadi efector.

Per a què ens serviran ? Des d'un punt de vista docent95, per a
poder modificar la dificultat de la tasca, o simplement per variar-la.
La manera en com podem identificar si una tasca comporta més o
menys dificultat, és simplement analitzant els diferents criteris o
dimensions que afecten a cadascun dels mecanismes o estadis i
comparant-les entre elles.

"El millor mitjà per estimar el nivell de dificultat d'una tasca,
ja sigui objectiva, relativa o percebuda, és procedir de
manera comparativa". (Famose, 1992: 60).

Anàlisi de la dificultat objectiva de la tasca en funció de la
complexitat perceptiva :

1.- La Incertesa espacial. Ve donada per la predicció de l'espai
d'intervenció. En el cas dels malabars estaria relacionat amb el lloc
on s'ha de recollir el material que ha llançat un mateix o en interacció
amb altres practicants. (Famose, 1992: 122)

2.- La incertesa temporal. Fa referència a la predicció del temps
en què succeirà un determinat esdeveniment. En el cas dels
malabars faria referència a la previsió de quan la pilota arribarà a un
determinat punt : la mà, el punt més alt del seu llançament per
iniciar en aquell moment una altra acció, altres. (Famose, 1992: 122)

3.- La durada de la presentació de l'estímul. És el temps que
s'atorga al mecanisme perceptiu per a que pugui donar lloc al
tractament de la informació i actuar en conseqüència. En altres
paraules, seria el temps durant el qual es pot veure l'estímul. Quan
menys temps disposem per analitzar l'estímul, més gran és
l'exigència de la tasca. (Famose, 1992: 122)

95 Comes, M. (1995) Aprender a aprender. Punto base de una reflexión, /icios
-Aspectos didácticos de Educación Física.. Zaragoza: Instituto de Ciencias de la
Educación. Universidad de Zaragoza.
Comes, M. (1.997) Una actividad alternativa: malabares (Análisis de los
mecanismos de percepción, decisión y ejecución en las técnicas de circo). Acias de
la Revista interuniversitaria deformación del profesorado. Actas del VIII congreso de
formación del profesorado Avila. Zaragoza: Imprime Gráficas Olimar.
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4.- L'estat inicial de l'individu i l'objecte. Fitts en Famose
(1992: 130-133), analitza el grau de complexitat de la tasca en funció
de si l'objecte i/o persona estan estàtics o en moviment.

Estableix 4 categories :
a) Persona i objecte estàtics,
b) Persona estàtica i objecte en moviment,
c) Persona en moviment i objecte estàtic,
d) Persona i objecte en moviment.
Com a gradació de la dificultat, estableix que les tasques de la

primera categoria poden ser relativament fàcils (a), les de la segona i
tercera (b i ©) de dificultat intermitja i les de la tercera (d)
relativament difícils.

Un exemple d'aquesta classificació aplicada als malabars, seria
la graduació de la dificultat que suposaria de passar d'una situació
motriu on la persona realitza malabars trobant-se en posició estàtica,
a quan els realitza havent de desplaçar-se a la vegada.

5.- La discriminació. "Possibilitat de distingir en l'entorn els
signes pertinents per la realització de la tasca". (Famose, 1992: 123)

Si la llum del lloc on realitzem les accions motrius no és
l'adequada, s'incrementa la dificultat de la tasca.

6.- Número d'estimuls a tenir en compte. Vindrien a ser tots
aquells estímuls que es troben presents en una determinada situació:
objectes, companys, terreny de joc, altres. (Billing en Sanchez
Bañuelos, 1992: 61-63)

7.- Intensitat i persistència de l'estímul. La intensitat estaria
representada per la claredat amb què apareix l'estímul. Ex. el color
més o menys intens d'un determinat objecte: anelles, pilotes, dianes,
altres.

La persistència estaria representada per la permanència o
intermitència amb què pot presentar-se un estímul. Ex. la visibilitat
en esquí pot estar afectada per la incidència del sol o per la boira.
(Billing en Sanchez Bañuelos, 1992: 61-63)

8.- Extensió en què l'estímul pot ser conflictiu o confús.
Fa referència a l'ambigüitat amb què es presenta un determinat

estímul, de manera que la confluència de diferents estímuls
obstaculitza seleccionar el que té més incidència. Ex. finta d'un
adversari. En malabars es podria posar l'exemple d'algun joc on
s'intentés mantenir el control del propi material interrompen l'acció
dels companys. (Billing en Sánchez Bañuelos, 1992:61-63)
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9.- La capacitat d'atenció selectiva. L'individu ha d'identificar i
atendre aquelles característiques de l'entorn que tenen més
influència en l'organització de les seves accions motrius. (Sánchez
Bañuelos, 1992: 63-66)

En aquest sentit aprendrà més ràpid aquella persona que sàpiga
captar els elements essencials de la tasca.

10.- L'anticipació perceptiva. S'entén per la mateixa, la
resposta a una interpretació perceptiva correcta dels estímuls
produïts en l'entorn abans que el resultat d'aquests es materialitzi.

Evidentment com a educadors/es podem modificar les
condicions de la tasca, potenciant l'actuació del/de la practicant en
aquest sentit. (Sánchez Bañuelos, 1992: 66)

Anàlisi de la dificultat objectiva de la tasca en funció de la
complexitat a nivell de la presa de decisions :

1.- Diversitat de propòsits de la tasca. Hi ha tasques que
tenen un objectiu molt concret en relació a d'altres on l'objectiu no
està tan clar i/o hi ha diferents solucions possibles per aconseguir el
resultat esperat.

A manera d'exemple es podria comparar una cursa de 100 m.
llisos i la consecució d'èxit en una representació de malabars.
(Sánchez Bañuelos, 1992: 68)

2.- Número d'elements que es necessari recordar per prendre
la decisió. Fa referència a les exigències que li implica a la memòria
la realització d'una tasca.

Així, aquelles situacions on es necessiti operar amb poques
dades, tenen una complexitat relativament inferior, que aquelles en
les que el subjecte ha de tenir en compte molts aspectes per
aconseguir una realització satisfactòria. Un exemple el constitueix
l'augment de dificultat que suposa realitzar una representació de
malabars en grup, en relació a realitzar-la individualment. (Sánchez
Bañuelos, 1992: 76-77)

3.- Número de respostes alternatives a cada decisió. En
aquest sentit quantes més respostes possibles a cada situació
plantejada, més gran serà la dificultat de saber escollir la que ens
condueixi de forma més eficient a l'èxit.

Quantes més accions motrius es coneixen, més elevada és la
dificultat per escollir-ne una entre la resta. (Sánchez Bañuelos, 1992:
68-69)

4.- Temps que es requereix per prendre la decisió. Hi haurà
més exigència quan menys temps es disposi per prendre una decisió
o escollir una resposta. (Sánchez Bañuelos, 1992: 69-71)
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5.- Nivell d'incertesa amb que es pren la decisió o "incertesa
de l'esdeveniment" segons Famose (1992: 122-123).

Representa la probabilitat que es té de preveure quin
esdeveniment es produirà.

Quants més en puguin tenir lloc, més difícil resulta decidir com
actuar.

Tal com diu Famose (1992: 123) :

"Aquest tipus d'incertesa està en relació a la vegada amb
l'espai perceptiu, en la mesura en què el subjecte ha de
formular probabilitats subjectives, i amb l'estadi de
decisió, en la mesura en què el subjecte ha d'escollir un
estat de preparació de la resposta en relació amb les
seves probabilitats subjectives".

6.- Claredat de l'objectiu. "Fa referència al nombre
d'alternatives per realitzar l'objectiu. Quantes més alternatives hi hagi,
més dißcil serà la tasca.

(..) Si generalitzem aquesta definició, podem dir que quan més
general és la consigna i mal definida (o sigui quan menys precisa és),
més alternatives possibles hi ha". Famose (1992: 124)

Per exemple l'objectiu de sorprendre i agradar a un públic
determinat és més difícil per l'inexactitud de l'objectiu i per les
moltes possibilitats que disposa un actor, actriu, malabarista o
altres.

7.- El número de sub-objectius. "Aconseguir un objectiu
qualsevol suposa generalment la realització simultània o successiva
de cert número de sub-objectius. (..) Quants més sub-objectius s'han
de realitzar al mateix temps, sempre és més difícil des del punt de
vista del tractament de la informació". Famose (1992: 124)

Un exemple el constituiria, el realitzar malabars damunt del
monocicle.

8.- L'ordre seqüencial de les decisions. Són més complexes
aquelles accions motrius, que no presenten per la seva realització
una seqüència fixa o definida dels elements que la configuren. Per
exemple si es realitza una improvisació a nivell d'un espectacle,
sempre comporta més dificultat decidir en el mateix moment les
figures que poden integrar la representació, que quan aquestes es
porten prèviament encadenades i assajades. (Sanchez Bañuelos,
1992: 75-76)

9.- Nivell de risc que comporta la decisió. Fa referència al risc
físic al que es sotmet una persona al prendre una decisió respecte a
l'execució d'una tasca.
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Aquest pot ser de dos tipus :
real (objectiu). El que veritablement existeix.
el subjectiu. El que li sembla a l'alumne que hi ha.

(Sánchez Bañuelos, 1992)

Anàlisi de la dificultat objectiva de la tasca en funció de la
complexitat de Tacte motor :

1.- La dimensió transport-no-transport del cos. "Es refereix a
la dificultat de seleccionar i combinar les unitats motores que seran
sol·licitades" Famose (1992: 123). Per ex. d'acord a aquest criteri
resultarà més senzill, realitzar malabars estàtic que amb
desplaçament.

2.- La dimensió amplitud d'errada permesa. Fa referència a la
precisió amb que s'ha de realitzar l'acció motriu. Quant més reduït és
el marge d'errada, més sol·licitats estaran els processos de selecció i
d'organització de les unitats motores. Per ex. treballar amb maces de
foc suposa menys amplitud d'errada que treballar amb pilotes.

Anàlisi de la dificultat objectiva de la tasca en funció del control
de l'acció motriu. L'aprenentatge d'una acció i per tant les seves
conseqüents correccions, depenen directament del feedback, és a dir
de contrastar la diferència percebuda per l'executant entre l'objectiu
desitjat del moviment i l'objectiu que ha de ser aconseguit. (Famose,
1992: 125).

L- La dimensió acció motriu balístic-acció motriu
controlada.

Les accions de caràcter cíclic en relació a les balístiques
demanden més tractament de la informació. "Quan més gran és el
control, més gran és la càrrega". (Famose, 1992: 125)

El cas dels malabars al tractar-se d'accions motrius cícliques,
requereixen de feedback.

2.- La dimensió feeback exteroceptiu-feedback interoceptiu.
Destacar que tal com diu (Famose, 1992: 125): "els signes
exteroceptius que comparen l'objectiu i la realització seran menys
incerts, més fàcilment détectables que els signes propioceptius".

En el cas dels malabars l'aprenentatge es basa en el feedback
propieceptiu, per més que es pot rebre informació externa
proporcionada pel/ per la docent.

Els malabars es caracteritzen per un control de l'acció motriu
mitjançant feebacks visuals i propioceptius. Destacar que en
l'aprenentatge d'una acció motriu nova, només obtenim informació
un cop acabada la tasca, ja que al començament resulta difícil
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aconseguir mantenir els objectes a l'espai, per la qual cosa, la
brevetat de l'acció, dificulta obtenir informació durant la seva
realització. No serà per tant fins després d'un període d'aprenentatge
que es podrà regular l'acció en funció del feedback visual i
propioceptiu.

Per concloure aquest apartat en relació al control del moviment,
es pot dir que quan la quantitat, qualitat i precisió del feedback
disminueix, la complexitat de la tasca augmenta.

Finalment destacar una vegada més, que encara que pugui
resultar artificial separar en l'organisme humà, funcions tant
íntimament relacionades com la percepció, decisió i execució, el que
didàcticament es pretén és posar èmfasi en una funció sobre les
altres, per afavorir el procés d'aprenentatge.
Tots sabem que resulta de gran dificultat assimilar gran quantitat
d'informació en poc temps, pel que aquesta s'ha de dosificar en
relació al nivell de cadascú. D'aquí que de forma operativa, resulti de
gran utilitat la reflexió sobre les diferents variables que es troben en
cada un dels diferents mecanismes.
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"Per a Sócrates, tot diàleg és una discussió i no un consens, ja
que sense la discussió el diàleg no tindria raó de ser. De manera
especial, el que enseña es dedica més aviat a preguntar. En molts
dels seus escrits, Sócrates no presenta cap tesi personal : només
refuta. O, més exactament, condueix al seu interlocutor a refutar-se a
ell mateix. L'obliga a mostrar les debilitats i les contradiccions de la
seva posició, a treure a examen les seves pròpies opinions, la
refutació d'aquestes mateixes opinions. Aquest hàbil joc de preguntes
i de respostes és irreemplaçable. El veritable diàleg no consisteix en
oposar dues opinions arbitràries. Consisteix, per a cada un, en
sotmetre la seva pròpia opinió a la prova de les preguntes de l'altre".

Revel.

"Malgrat vaig seguir estant sobretot a càrrec del contingut, a
mesura que avançava l'any em vaig adonar que m'estava tornant més

conscients del meu propi estil de lectura(estudi i de que el meu
enfocament canviava quan llegia diferents tipus de llibres o fins i tot

diferents parts del text. Estava constantment buscant estratègies
efectives que poguéssim compartir amb els alumnes. Abans de dictar
aquestes classes de ciències socials, mai m'havia aturat a pensar en

la lectura, simplement llegia. Ara, vaig començar a pensar : Que faria
per a manipular eficaçment aquest fragment ? Que faria per a

estudiar-lo ?".
Gaskins i Elliot

VI/ ESTRATÈGIES
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1.- BREU RECORDATORI

Fent un breu recordatori de l'objecte d'estudi i d'alguns aspectes
de la investigació, situar el seu origen a l'inici del treball docent en els
diferents Instituts, especialment a 11.B. Camp Clar de Tarragona,
ubicació des de la qual, vaig optar al que fou el primer curs de
Reforma Educativa (1991).

A partir d'aquest moment, l'intent d'acostar la tasca docent als
criteris plantejats des de la perspectiva constructivista, es convertí en
una constant.

A la Universistat, en concret a la Facultat de Ciències de
l'Educació de Lleida, amb l'assignatura de Pràctiques Físiques
Alternatives : Malabarismes, va ser on vaig centrar la investigació en
"les estratègies que empra el professorat d'Educació Física per a
aconseguir que els alumnes aprenguin a aprendre". Sé que el tema és
ambiciós i que tot professorat voldria tenir la vareta màgica per
aconseguir-ho. Per aquest motiu també apareix en el títol "Estudi de
cas". Ara ja és una mica més.modest, però no deixa de ser pretensiós.
Manifestar en aquest sentit de la manera més planera possible i
perquè no porti a cap tipus de confusió, que no crec amb el/la
professor/a ideal, no només com a tòpic sinó com a realitat. Malgrat
l'apassionament que en alguns moments es posa de manifest en el
treball, en cap moment posaria aquesta investigació o el treball
docent com a model de res ni de ningú. Estic massa desencisada com
per pensar-ho d'una altra manera. De totes formes el que acabo de
dir, no es contradiu amb l'apassionament que sento per la docència.
Una cosa és la vocació, l'altra la realitat de determinats contextos i
situacions, que fan pensar que les estratègies per aprendre a
aprendre és el que menys interessa. L'objectiu per tant, no és
l'ampul·lositat, sinó senzillament realitzar un treball amb el màxim
de rigor que una és capaç, ni més ni menys.

Quant a formar-se en els diferents aspectes relacionats amb
l'objecte d'estudi, resultava un deure que s'havia intentat realitzar
previ a l'inici de l'esmentada assignatura, des de la tasca docent i
investigadora.

És llavors quan amb la realització de l'assignatura s'opta per
filmar totes i cadascuna de les sessions, amb ànim de disposar de
material per analitzar, comprovar i donar mostra de les verificacions.

Com la intencionalitat és no fugir en cap moment de la realitat
docent, opto per una perspectiva naturalista en tant que interessa
analitzar una realitat holística, global i dinàmica.

Quant al model d'investigació, es tracta d'un estudi de casos
instrumental (Goetz/Lecompte, 1998: 69). És a dir, s'escull el cas a
estudiar per comprendre quelcom més general. Així en la investigació,
l'interès no recau sobre la comprensió de la tasca de la professora,
sinó en l'ús de les estratègies per la facilitació d'un aprenentatge
autònom.
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En el bloc II de Metodologia s'ha explicat pas a pas el procés de
reflexió-aplicació, recollida, anàlisi de dades i resultats que s'anaven
obtenint al llarg de tot el procés, és a dir abans, durant i després del
treball de camp.

En el III i V bloc : Models explicatius de la Psicologia de
l'Educació i Constructivisme i malabarisme, es presenta una
aproximació de la perspectiva constructivista a la pràctica dels
malabarismes, que acaba articulant-se en cada una de les sessions
de classe.

El bloc V de Terminologia respon a una necessitat per clarificar i
unificar conceptes.

Arribats en aquest punt i continuant amb el plantejament
metodològic anterior, es pretén facilitar la comprensió :

de les estratègies en relació a la perspectiva
constructivista, quan cerquen com a finalitat última
l'aprendre a aprendre,
d'uns criteris d'agrupació d'estratègies, considerats
indispensables pel desenvolupament de la tasca docent.

En aquest bloc VI d'estratègies es definirà per tant el tipus
d'estratègia investigat, per a continuació presentar els criteris i les
categories generals d'estratègies analitzades.

2.- LES DIFERENTS IMPLICACIONS DEL PROFESSORAT I
L'ALUMNAT EN LES ESTRATÈGIES

Tot recordant el concepte definit en l'apartat de terminologia,
entenc per :

Estratègia, la selecció, planificació i execució de procediments
per aconseguir un objectiu determinat, regulant i avaluant l'èxit o
fracàs obtingut, abans, durant i després de realitzar la tasca o assolir
l'objectiu.

Aquest procés no només es comptència del/de la professor/a,
sinó també de l'aprenent, cadascú d'acord als objectius que els
pertoca assolir.

Destacar d'aquesta definició, les accions a realitzar per part del
docent i de l'alumnat, en relació a les estratègies, les quals no es
poden deslligar dels continguts dels malabarismes.

En els diferents tipus d'implicacions del professorat i l'alumnat
en relació a les estratègies, trobem aquelles que només incumbeixen :

1.1. al professorat,
1.2. a l'alumnat,
1.3. al professorat que comprova la metacognició de l'alumnat

en relació als diferents tipus de continguts.
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1.1.- El professorat i la implicació en les estratègies.
Podriem recollir sota la denominació d'Estratègies del

professorat, aquelles que farien referència a : l'anàlisi, la selecció, la
planificació i la regulació dels continguts; l'organització de l'espai;
l'organització dels grups; l'organització del material; l'organització
temporal; els aspectes de comunicació (empatia, caràcter, altres); els
aspectes de contextualització i altres.

1.2.- L'alumnat i la implicació en les estratègies.
Podríem recollir sota la denominació d'Estratègies de l'alumnat.

aquelles que empra tant per entendre els continguts de les situacions
plantejades pel/ per la professor/a, com per ajustar-se a la dinàmica
de classe generada pel professorat, pels alumnes, per les activitats
(amb els seus continguts) i per la pròpia situació didàctica.

En definitiva aquestes estratègies fan referència a la forma
personal i intransferible d'aprendre de cadascú.

En aquest sentit el/la professor/a pot mirar d'induir estratègies
ajudant a centrar l'atenció en els aspectes importants de la situació
presentada, però en definitiva qui aprèn i de la manera que ho fa, és
l'alumne/a. Com a docents no podem garantir com s'aprèn, ni
tampoc és l'objectiu, perquè l'important és que cadascú s'adoni dels
seus punts forts i febles i sàpiga operar amb els mateixos.

Aquestes estratègies pròpies de cada alumne, vindran marcades
pel caràcter i experiències prèvies dels seus aprenentatges, així com
pel marc contextual on desenvolupi el seu aprenentatge (em refereixo
a la relació entre els conceptes de desenvolupament, aprenentatge,
cultura i educació, de Cole (en Coll, 1991), al que hem al·ludit en
anteriors apartats. Com aquest grup d'estratègies d'aprenentatge
respon a maneres personals d'operar i atesa la dificultat que els
processos d'investigació de la psicologia ha tingut i té en l'estudi dels
processos metacognitius, considero que seria excessivament ambiciós
voler-les abarcar.

Fins i tot Karmiloff Smith (1994: 245) deixa constància que es
poden produir canvis a nivell intern, abans que es puguin detectar
externament, la qual cosa ens mostra el grau de complexitat d'aquest
tipus d'estudis.

"El problema és que, en el cas dels nens, el millor indici al
que podem recórrer es troba, avui per avui, en les dades,
és a dir, en les sortides observables. Encara que és cert
que, a mesura que comencem a utilitzar els estudis
d'activació cerebral, potser siguem capaços de captar
aquestes diferències internes en els subjectes".

De totes maneres en alguns moments de la investigació, es cerca
que els alumnes reflexionin sobre el seu propi estil d'aprenentatge.
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1.3.- La interacció del professorat-alumnat en les estratègies.
Vindrien a ser aquelles Estratègies que utilitza el professorat, per

comprovar la metacognició dels alumnes en relació als diferents tipus
de continguts (conceptuals, procedimentals i d'actituds, valors i
normes). És un nom curt !, però de moment no n'he trobat d'altre. A
diferència dels dos anteriors grups d'estratègies, aquí el/la
professor/a implica a l'alumne/a perquè aquest/a realitzi un procés
metacognitiu, de la mateixa manera que a diferent nivell, el realitza
el/la professor/a. Es tracta per tant d'una interacció entre docent i
discent en funció dels objectius marcats en el procés d'ensenyament-
aprenentatge.

Aquesta serà la categoria en la que desenvoluparem l'estudi de la
present investigació. El motiu és clar, ja que les estratègies d'aquest
apartat resulten un element indispensable, per a la formació
autònoma i crítica de futurs docents.

La justificació es troba en que :

a) el/la propi/a professor/a com a docent, necessita
d'aquestes estratègies per a desenvolupar les classes d'acord
als criteris constructivistes,

b) són les que permeten al professorat, realitzar un
seguiment del ritme i nivell d'assimilació dels continguts de
classe per part dels alumnes,

c) són aquelles que forçosament ha d'utilitzar el
professorat, quan es marca com a objectiu final del procés
d'ensenyament-aprenentatge que l'alumnat sigui crític i
autònom,

d) són les que s'identifiquen millor en el moment de
constatar si un alumne assumeix el que implica el concepte
d'estratègia, tant en qualitat d'aprenent com d'ensenyant.
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3.- ESTRATÈGIES P-A COMPROVANT LA METACOGNICIÓ QUE
EN RELACIÓ ALS CONTINGUTS QUE REALITZA
L'ALUMNE/A

3.1.- CONCEPTUALITZACIÓ.

Com ja he dit a l'inici de la tesi, el que realment m'interessa és la
formació del futur docent. En aquest sentit, les "estratègies que
comproven la metacognició de l'alumnat en relació als continguts"
són un dels puntals bàsics, en tant que permeten l'autonomia i la
capacitat crítica del subjecte que es forma, aspecte que per altra
banda no és exclusiu de la formació professional, sinó també
personal. Aquesta reflexió fa que aquest contingut sigui doblement
interessant, atès que un/a professor/a no pot oblidar a la persona
que hi ha darrera de tot aprenentatge. De fet, el seu
desenvolupament humà, és més important que la materialització o
constatació d'uns continguts merament disciplinars.

Com definiria les estratègies que comproven la metacognició de
l'alumnat en els diferents tipus de continguts ? Doncs fent referència
a l'apartat de definició de conceptes (o de clarificació terminológica),
entendria per les mateixes, aquelles estratègies que el professorat
presenta a l'alumnat, perquè aquest a la vegada, seleccioni, planifiqui
i reguli les estratègies més adients per resoldre una tasca ( és a dir
per assolir un objectiu determinat). Evidentment, durant tot el procés
de resolució (és a dir abans, durant i després de la tasca), l'alumne/a
haurà de regular en tot moment (és a dir reflexionar i comprovar) si la
seva resposta s'ajusta a l'objectiu marcat. D'aquesta forma podrà
valorar, l'èxit o fracàs del resultat aconseguit.

Per acabar d'entendre l'abast de l'ús d'aquest concepte
d'estratègia en l'àmbit educatiu, cal destacar que aquest procés
seleccionat i planificat prèviament pel professorat, per implicar a
l'alumnat en el procés d'ensenyament-aprenentatge, també suposa
que el/la professor/a ha de regular, és a dir ha d'ajustar la seva
actuació, en funció de l'evolució de l'aprenentatge de l'alumnat,
valorant el seu resultat de cara a futures aplicacions i/o adaptacions.

Per tant ens trobem que professor/a i alumne/a, realitzen
processos similars (selecció, planificació, regulació i avaluació) en el
moment d'afrontar les respectives situacions : aprendre / ensenyar.

Per exemple, quan la professora utilitza l'estratègia "imatge
global de l'acció + pautes d'interrogació", pensa en una situació que
obligui a l'alumne a captar la idea global de com ha de fer els
malabars quan realitza l'acció del "8"96. Aleshores, la professora
pensa en una situació didàctica, que permeti a l'alumne transferir al

96 Sinònim de la figura de la "cascada" amb tres pilotes, la trajectòria de les quals
descriu a l'espai la figura d'un "8" en posició horitzontal. Podríem establir una
analogia amb el símbol matemàtic de l'infinit.
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terra, la figura de la cascada realitzada a l'aire. Per tant la professora,
primer selecciona i planifica l'objectiu final que pretén (idea global de
la figura del "8", així corn els procediments que vol que els seus
alumnes duguin a terme. A continuació, selecciona i planifica quina
serà la situació més adient perquè els alumnes s'hagin d'implicar.
Mentre es qüestiona si aquesta situació resulta prou adient i
potencialment significativa, està regulant la necessitat de dur-ho a la
pràctica, abans de dicidir si és prou operativa.

Què fa el/la professor/a, un cop ha decidit presentar la situació
a l'alumne/a? Li planteja un problema presentant el
desenvolupament de l'acció a temps real, a la vegada que li dóna
certs indicis per sol.lucionar-ho. A partir d'aquí, deixa treballar a
l'alumnat. Mentrestant la professora passa per les diferents parelles
que treballen i observa la seva evolució. Per tant comprova (avalua) si
l'alumne/a assimila l'aprenentatge i en cas negatiu detecta les
mancances. Fruit de la anàlisi de l'observació de l'alumnat regula, si
s'escau, el procés (per tant ho fa durant el desenvolupament de la
tasca). La manera com ho fa és utilitzant les pautes d'interrogació,
que recondueixen als/a les alumnes a centrar l'atenció en els punts
essencials, proporcionant l'ajut necessari per la resolució del
problema. A continuació el/la professor/a continua observant i
detectant si cal ajustar de nou la situació (regular després d'aplicar
l'estratègia), o si finalment pot donar el contingut per assimilat
(avaluació).

Com en aquesta tesi, més que interessar l'aprenentatge de
l'alumnat en relació als continguts dels malabars, interessa la seva
formació com a docent, la professora fixarà l'atenció de l'alumnat en
aquest procés paral·lel:

- el coneixement de l'estructura dels malabars,
- el desenvolupament didàctic de les situacions a presentar.
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3.2.- QUAN COMENÇA I ACABA UNA ESTRATÈGIA ?

Una clarificació prèvia es fa necessària en abordar aquest punt.
Així quan es defineix on comença i acaba una estratègia que es
realitza en una sessió de classe, es fa referència a la identificació que
l'alumnat i/o el professorat pot realitzar quant a la forma de donar
uns continguts i comprovar la realització i metacognició que dels
mateixos efectua l'alumnat. Però el fet d'observar la manifestació
externa de l'estratègia, no vol dir que aquesta no s'iniciï, com he dit
en l'apartat anterior, en el moment de seleccionar i planificar els
procediments en funció de l'f dels objectiu/s a assolir.

A la vegada aquesta afirmació no treu que es puguin improvitzar
estratègies durant el desenvolupament de la sessió.

L'estratègia pot començar amb l'inici d'una tasca i acabar
quan es comprova que l'alumnat ha comprès la tasca; però també
podem considerar l'inici de l'estratègia quan el/la professor/a,
un cop ha llançat la tasca a tot el grup classe o a un petit grup,
revisa i actua en relació a cada alumne/a o petit grup d'alumnes
per comprovar el grau d'assimilació de l'aprenentatge.

Per tant un cop llançada la tasca, l'important és comprovar si
l'alumnat ha assimilat l'objectiu que s'havia plantejat per cadascuna
de les situacions.

El/la professor/a pot optar per comprovacions que van des de
l'observació de la demostració de l'alumnat (estratègies que anomeno
de baixa potencialitat), fins a d'altres que impliquen una resposta
més elaborada de l'alumne/a, com per exemple pot ser una explicació
del per què realitza l'acció d'una determinada manera.

En el cas de l'observació, el professorat pot optar per aquesta
manera de procedir, sempre i quan més endavant faci una
comprovació complementària a aquesta observació inicial. Per
exemple quan s'utilitza estratègies com "demostració professora +
observació de l'execució de l'alumne/a", val la pena realitzar més
endavant una altra comprovació, bé presentant una situació que
obligui a la transferència implicant una presa de consciència, com
succeiria a l'emprar una estratègia com : "consigna oberta d'acord a
un criteri97"; o bé utilitzant estratègies que obliguin a una
verbalització.

En canvi si per ex. imaginem que el/la professor/a utilitza
"consigna oberta d'acord a un criteri", i l'alumne/a no només fa una
proposta sinó vàries, i a més a més durant diferents dies; podem
realment afirmar que l'alumnat està assimilant els continguts
presentats.

97 Consigna oberta d'acord a un criteri.- consigna en la que els alumnes poden
donar moltes respostes d'acord a un criteri. És a dir, hi ha possibilitat de moltes
respostes però no totes són vàlides.
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Aquesta estratègia per tant, permet d'entrada més comprovació
del grau d'assimilació dels continguts de l'alumnat que la mera
Demostració seguida d'observació de les accions de l'alumnat, ja que
es tracta d'un model coconstructiu98.

Pensem que no podem perdre de vista el referent de fer a
l'alumne/a autònom, per tant cal veure quina combinació
d'estratègies és més idònia per aconseguir-ho.

3.3.- ANÀLISI DELS ELEMENTS QUE INTEGRA LA SITUACIÓ
DIDÀCTICA

Considero que quan el professorat empra estratègies ho fa sense
perdre de vista el que implica en conjunt la situació didàctica, d'altra
banda aquestes no tindrien sentit.

Són cinc els elements que configuren aquesta situació didàctica
que el professorat presenta a l'alumnat :

3.3.1. Objectius,
3.3.2. Recursos,
3.3.3. Estratègia del/ de la professor/a,
3.3.4. Procediments de l'alumne/a,
3.3.5. Condicionament del medi.

Posaré un exemple per facilitar la comprensió global de com
aquests diferents elements formen part d'una situació didàctica.

Contextualitzant en una de les seqüències de vídeo analitzades,
s'observa que la tasca que la professora ha encomanat a l'alumnat
consisteix en intercanviar una gassa i una pilota de rebot per
parelles.

En la imatge s'observa com més tard una parella d'alumnes
realitzen una acció motriu, on no han fet ús de continguts que havien
après en anteriors sessions de classe. Aleshores la professora en
observar-ho, intervé realitzant preguntes per a que els propis
alumnes s'adonin de l'errada comesa (Pautes d'interrogació). Al
respondre correctament, la professora els ho comunica i els anima (E.
comunicació"). A més a més, la professora confirma la seva resposta

98°Quant al procés d'E-A coconstructîu, es basa en la negociació intersubjectiva
de significats, motiu pel qual s'acostuma a utilitzar "formats interactius basats
sobretot en la reflexió sobre les actuacions dels estudiants i en la planificació de
noves accions, i amb actuacions docents prototípiques que es produeixen oferint
guies i ajudes pedagògiques que facilitin la reflexió dels estudiants".
Per tant, en la perspectiva coconstructiva s'utilitzen principalment estratègies i
continguts sobre estratègies construïdes en el mateix moment de la interacció.
Aquest tipus de plantejament permetrà a l'alumne resoldre situacions on hagi
d'ajustar-se a les condicions variables del context". (Monereo, 1995).
99 Col·loco la codificació Estratègies de comunicació per no codificar a la vegada les
diferents formes amb les que es podria establir una fluïdesa comunicativa amb els
alumnes. Aquest podria ser el motiu d'una altra tesi.
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realitzant una simbolització de la trajectòria que seguirà el material
(Simbolització i descripció).

L'estratègia que en aquest cas utilitza la professora és :
Supervisió del treball de la tasca : Observació + Pautes d'interrogació
+ Estratègia (E.) de comunicació + Simbolització de la trajectòria del
diabolo + E. comunicació.

L'estratègia a la vegada pot tenir el suport dels recursos com : el
vídeo, la pissarra, la márfega, les fulles de transparències, la
presentació de l'acció a evolució a temps real o altres.

En del cas de l'exemple, es produeix una "presentació de l'acció
sense evolució a temps real" i una verbalització, el que vol dir que el
recurs es basa en una visualització d'una simulació d'una acció i en
establir comunicació a partir d'un llenguatge amb codi comú. El que
m'agradaria diferenciar és que una cosa és el que afecta a nivell
perceptiu (canal visual), i les característiques amb què es presenta
l'acció : amb o sense evolució a temps real i l'altra són les diferents
estratègies que utilitza el professorat i que poden respondre a aquest
tipus de presentació, com seria una demostració de l'acció, una
simbolització de l'acció, una ralentització de l'acció motriu o una
descripció de l'acció.

Però a més a més aquesta estratègia no la podem deslligar en
cap moment de la situació didàctica en la que es troba ubicada, on la
professora té clars els objectius que es persegueixen i els possibles
procediments que pot utilitzar l'alumnat100, encara que aquest pot
resoldre la tasca utilitzant-ne d'altres que el professorat no hagi
previst.

Quant al condicionament del medi, en la pràctica dels
malabarismes faria referència principalment a l'ús del material,
encara que també pot fer referència a ubicacions en l'espai i a
combinacions d'aquests dos elements.

En les diferents situacions didàctiques que es presentaran al
llarg de la tesi, s'omet fer referència explícita al Condicionament del
medi, per més que en algunes ocasions apareix ja definit en la
contextualització de la situació que es presenta. De totes maneres
com cada situació didàctica tractada i analitzada al llarg de la
investigació, s'ha realitzat a partir d'una imatge, bé sigui de vídeo o
d'ordinador, resultava innecessari aquesta especificació, ja que
resultava bastant obvi. A més a més l'interès de la tesi es centra
sobre aquells elements directament relacionats amb l'estratègia de la
professora, com són : l'objectiu, el recurs i els probables
procediments a utilitzar per l'alumnat.

100 Per abreviar apareix en el quadre "Alumne" en lloc de "possibles o probables
procediments a utilitzar per l'alumnat".
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Anem a veure de forma conjunta tots aquells elements que
s'aniran abordant al llarg de la investigació :

Situació didàctica

OBJECTIU

RECURS

Identificar / aplicar els punts més importants de la situació presentada,
Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge

autònom,
Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

Verbalització+ Presentació de l'acció sense evolució a temps real i sense
material

ESTRATÈGIA *Supervisió de la tasca : Observació + pautes d'interrogació + E. comunicació +
i PROFESSOR Simbolització i descripció de les trajectòries

| ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Aplicació d'una estratègia que pot adequar-se a la seva forma d'aprendre

: anàlisi i identificació de l'estructura de l'acció,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.

Taula 6 Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia.

3.3.1.- Objectius

Vindria a ser d'acord a la definició de Lanshere (1985:248) el que
esperem que aconsegueixi l'alumnat després d'un procés
d'ensenyament-aprenentatge. És el punt de mira on volem que
arribin els/les nostres alumnes.

Per tant quan el/la professor/a planteja una situació a un
alumne/a, té molt clar què pretén. Resulta obvi que l'estratègia no es
pot deslligar d'aquesta intencionalitat; és més la determinació d'un o
altre objectiu, condicionarà el tipus d'estratègia a utilitzar pel/per la
professor/a. Així no és el mateix que esperem d'un/a alumne/a que
faci la reproducció d'una acció, a que apliqui procediments per
resoldre una situació de múltiples formes.
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Concretar per tant la intencionalitat docent en el moment
d'escriure l'objectiu, redactant-lo en termes de la conducta esperada
en el discent, contribueix a que el/la professor/a tingui clar el que
cerca i per tant estigui pendent d'aconseguir-ho, emprant la/les
estratègia/es necessàries a tal efecte.

Els objectius específics presentats per cadascuna de les diferents
situacions, han estat principalment :

1.- Acostar punts de vista professor-alumnes
2. Identificar/ aplicar punts essencials de la situació

presentada,

3.- Identificar estil d'aprenentatge propi,

4.- Identificar/aplicar procediments resolent una situació
tancada

5.- Identificar/aplicar procediments resolent una situació oberta
6.- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un

aprenentatge autònom.

7.- Identificar els procediments utilitzats per altres persones
davant d'una situació didàctica,

8.- Identificar els procediments més idonis per resoldre una
situació presentada (quins, quan, com i per què utilitzar
uns procediments i no uns altres),

9.- Aplicar els procediments més idonis per resoldre una
situació presentada (quins, quan, com i per què utilitzar
uns procediments i no uns altres),

12. -Identificar els punts que permeten la generalització de
continguts (conceptes, procediments i actituds),

11.- Identificar/Aplicar una estratègia donada per la professora o
company/a : autointerrogació, ....

12.- Realitzar material de treball
Taula 7 Objectius de la professora en relació a cada situació didàctica.
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3.3.1.1.- Diferenciació d'alguns dels objectius.

A continuació aniré a explicitar l'abast d'alguns dels objectius
que poden induir a confusió, especialment la diferenciació entre
algun d'ells.

En relació als objectius :

-Identificar / aplicar els punts essencials de la situació
presentada,

-Identificar / aplicar procediments resolent una situació
tancada,

El primer objectiu fa referència a identificar els punts essencials;
el segon a aplicar procediments davant un problema presentat.

- Identificar estil d'aprenentatge propi, respon a la intencionalitat
de fer adonar a l'alumnat que cada persona aprèn d'una forma
personal. És a dir, cadascú aprèn d'una manera diferent, en funció
del seu caràcter (per exemple, no és el mateix una persona que
acostuma a actuar amb una reflexió prèvia a l'acció, d'aquella que
justament acostuma a treballar a partir de l'acció) i de les seves
experiències anteriors d'aprenentatge.

En aquest sentit Hunt (en Hernández, 1996:144), ha realitzat
investigacions afirmant que els individus mostren diferències en
relació a l'estil cognitiu. Aquest autor defineix estil cognitiu com la
coherència que s'observa entre certes formes del processament de la
informació i certes característiques afectives i socials.

En la present investigació es plantegen situacions on es
presenten tasques obertes de resolució, en les quals després, es
demana contrastar els procediments emprats amb una altre
company. És una manera de fer més conscient a l'alumnat, de la
forma com ell aprèn, perquè ho contrasta amb el seu company.

- Identificar/aplicar procediments resolent una situació
tancada.

- Identificar/aplicar procediments resolent una situació oberta.

Ambdós estan pensats per quan la professora presenta un
problema a l'alumne.

L'objectiu "resoldre una situació tancada", es refereix a quan una
situació es presenta amb característica de problema. Per exemple
dins de la situació d'aprenentatge de llançaments múltiples, quan
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indico expressament que només es demostra l'acció sense descriure-
la, perquè es cerca que siguin els alumnes qui extreguin els punts
essencials. Aquesta situació es presenta com a problema, ja que no
sels diu prèviament com ho poden fer i on han de fixar l'atenció. A
més a més la situació és "tancada", perquè tots haurien de coincidir
en els punts que realment són importants.

Em refereixo a resoldre una situació oberta, quan no té perquè
coincidir la resposta dels/de les diferents alumnes en el moment de
resoldre el mateix problema.

Així quan per exemple es demana corregir a un company, on les
errades que aquest pot realitzar, poden ser molt diferents a les d'un
altre company, ens trobem amb dos aspectes a tenir en compte :

• un primer és que, sigui la persona que sigui la que realitza
l'acció, el criteri en relació al qual es corregeix és tancat
(respondria per tant a l'objectiu "resoldre una situació
tancada"),

• un segon, és que les diferents propostes de correcció a que
es poden donar lloc, són tantes com el/la professor/a (en
aquest cas alumne/a observador/a), estiguin disposats a
pensar (respondria per tant a l'objectiu "resoldre una
situació oberta").

Per tant, aquest objectiu en relació a l'anterior és més coconstructiu.

Per acabar de clarificar conceptes, posem un altre exemple.
Imaginem ara que el/la professor/a només demana que li copiïn una
acció i considera per tant, que la solució ja els la dóna. En aquest cas
l'objectiu a col·locar seria : Identificar /Aplicar els punts essencials
de la situació presentada.

Identificar els procediments que altres persones han emprat en
una situació.

Sigui una situació oberta o tancada, el que és important en
aquest objectiu, és veure com soluciona una situació una altra
persona.

Es veu encara més clar, quan a la vegada, la persona que ha
solucionat el problema explica el model de pensament que ha seguit
per aconseguir-ho.

Adonem-nos per tant, que aquest objectiu és més preconstructiu
que els dos anteriors.
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L'objectiu:

Identificar i aplicar procediments per la realització d'un
aprenentatge autònom, pretén fer adonar a l'alumnat que la
utilització de diferents procediments o estratègies, li permeten
evolucionar en l'aprenentatge sense el guiatge del/de la professor/a.

Pel que fa a l'objectiu :

Identificar / aplicar els procediments més idonis per resoldre
una situació (quins, quan, corn i per què utilitzar uns procediments i
no uns altres), fa referència a situacions molt concretes, on es veu
clara la necessitat d'utilitzar uns procediments en relació a uns
altres, atès que s'ajusten millor a la resolució de la situació
presentada.

En relació a : Identificar els punts que permeten la generalització
de continguts (conceptes, procediments i actituds).

Ve a referir-se a tots aquells aspectes, que són els trets
pertinents de l'activitat i que per tant la seva identificació situa a la
persona (a l'alumne/a), en condicions de poder realitzar
transferències a totes aquelles situacions que presentin una
estructura similar amb els continguts que ja coneixem. (Bonnet,
1983)

Considero interessant utilitzar-lo quan els/les alumnes han de
contestar preguntes que els exigeix forçosament sintetitzar el que
saben fins al moment. Ex. examen per escrit.

També pot utilitzar-se quan els alumnes creen les seves pròpies
variants, sense estar contextualitzades dintre de signifïcativitat
lògica.

Finalment amb :

Identificar / aplicar una estratègia donada per la professora o
company/a : autointerrogació,..., es tracta d'induir d'una forma
explicita la manera de procedir d'una altra persona, sigui aquesta la
professora o un company/a.
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3.3.2.- Recursos.

És el suport "físic" que utilitza el/la professor/a i/o alumne/a.
Per tant, si la professora fa una demostració o demana fer una
demostració a un alumne/a, el recurs serà en tots dos casos :
presentació de l'acció en evolució a temps real, perquè els alumnes
que aprenen es basen en la visualització de la imatge per aprendre
aquell contingut. Així es veu clarament, com una cosa és el recurs i
l'altra l'estratègia.

L'estratègia en aquest mateix cas, seria la d'utilitzar la
demostració de l'alumnat en lloc de la del professorat. Per tant aquest
fet d'utilitzar un o altre tipus de demostració, respon a una
intencionalitat docent que pot anar des de : la necessitat de
visualitzar una imatge més o menys perfecta, a donar protagonisme a
un alumne/a en concret (perquè ho fa molt bé, perquè senzillament
ha captat la idea, o per altres motius), a demanar que faci la
demostració un/a alumne/a per fer-ho més accessible a la resta de la
classe, o a emfasitzar que pel professorat el que més compta, en la
dinàmica de la classe, és l'alumnat.

Alguns dels recursos fàcils d'identificar serien : els fulls de
registre o planilles amb indicacions del/de la professor/a, el vídeo,
les transparències, diapositives, canó multimedia, miralls, fitxes,
articles...

2.3.3.- Estratègia del professorat.

3.3.3.1.- Aspectes que integren l'estratègia del profesorat

- "què" demanem a l'alumne/a. Pot ser per exemple un
problema al que li donem l'opció de trobar-hi una única
resposta (problema o situació tancada, algorísmic) o vàries
respostes (problema o situació oberta; heurístic). Una altra
possibilitat, seria demanar una resposta única a una situació
que no s'ha presentat com a problema. Ex. reproducció d'una
acció a partir d'una demostració.
Per exemple, en aquest últim cas, si li demanem una còpia
del que estem fent, li estem demanant una única resposta; en
canvi si demanem que ideï una acció d'acord a un criteri i que
li ensenyin al company/a i comparin les dues accions , estem
sol·licitant múltiples respostes contrastant els procediments
emprats.

- com ho demanem ?. Per exemple, podria utilitzar una
"Consigna oberta d'acord a un criteri" (múltiples solucions),
"Treball per parelles d'observació d'acord a un criteri" (una
solució vàlida), Demostració, Demostració acompanyada de
descripció, Comparació de dues accions amb Pautes
d'interrogació, ...
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Cadascuna d'aquestes formes de demanar-ho es correspondrà
amb el punt anterior, en tant que implícitament voldrà dir que
demanem una o vàries respostes possibles a un problema
presentat; o una resposta de reproducció a una situació que no
constitueix un problema.

Per exemple puc donar lloc a una consigna verbal per a
sol·licitar una "Consigna oberta d'acord a un criteri mitjançant la
descripció de la tasca", però també puc utilitzar "Consigna oberta
d'acord a un criteri mitjançant la demostració de la professora" o
"Consigna oberta d'acord a un criteri mitjançant la demostració
d'un/a company/a". En tots tres casos dono la possibilitat de
trobar diferents respostes possibles a la situació presentada.

Com en aquesta investigació sempre que s'ha utilitzat la
consigna oberta d'acord a un criteri s'ha fet de forma verbalitzada,
només s'ha explicitat "Consigna oberta d'acord a un criteri101".

Anem a veure dos exemples, on es relaciona els dos punts
anteriors. Primer exemple, on interessa que reprodueixin una
acció :

Què es demana ? copiar una acció (una resposta única que ja
ens ve donada),

Com es demana ? amb una "Demostració de la professora".

Segon exemple, on podria sol·licitar idear accions :
Què es demana ? idear accions (diferents respostes possibles),
Com es demana ? donant la consigna : a partir de la

demostració del professorat, cal que l'alumnat ideï altres accions
(en aquest cas seria "Consigna oberta d'acord a un criteri
mitjançant una demostració i descripció de la tasca").

Com s'ha pogut comprovar, algunes d'aquestes consignes,
com per exemple "Consigna oberta d'acord a un criteri" o per
posar un altre exemple, la "Contrastació de procediments", poden,
a la vegada, estar integrades per altres descriptors, ja que aquesta
contrastació a la que al·ludíem es pot fer : utilitzant preguntes
molt dirigides per part del/de la docent, o bé sol·licitant a
l'alumnat una demostració acompanyada d'una descripció dels
punts més importants.

Extraient un exemple de la tesi, on es sol·licitava a l'alumnat
que aprenguessin una acció per observació vaig realitzar l'acció i
la vaig passar a revisar. A un dels alumnes, li vaig demanar que es
fixes en si l'acció s'interrompia en algun moment (consigna
d'atenció). A continuació vaig fer l'acció i l'alumne em va
especificar on requeia el punt essencial per aprendre a realitzar-la.

101 La qual cosa no treu que la consigna faci referència a una demostració
realitzada amb anterioritat.
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La manera en com ho expressaríem seria la següent :
Supervisió de la tasca amb contrastació de procediments :
Consigna d'atenció (criteri de continuïtat de l'acció) + Demostració
+ Descripció.

- tipus d'agrupació per la realització del treball, sempre i
quan formi part de l'estratègia. Així no és el mateix, recórrer
a fer grups per organitzar la classe (que seria una estratègia
d'organització), a quan s'utilitza el treball en grup com una
manera de provocar entre l'alumnat la discussió,
l'argumentació, la recerca i el consens.

- accions del/de la professor/a per comprovar l'aprenentatge
: doncs per exemple observa, pregunta ("pautes d'interrogació"),
articula una valoració final o altres. Un exemple podria ser :
contrastació de continguts amb pautes d'interrogació en
valoració final.

- grup o persones a gui va adreçada la informació. S'especifica
si va adreçada a tothom per igual o només a un petit grup o a
una persona. Per ex. Consignes diferenciades, on a un/a
alumne/a o grup d'alumnes no sels demana la mateixa tasca
que a la resta de la classe.

A la vegada dins de les Consignes diferenciades, trobem diferents
maneres de donar-les : amb descripció de la tasca, amb qüestionaris,
amb demostracions,

En definitiva en una estratègia ha de constar de què es val el/la
professor/a per presentar la situació a treballar, fins que comprova si
pot aixecar el nivell d'exigència al grup o a una persona en concret.

3.3.3.2.- Codificació i definició d'alguns dels termes que
poden formar part de la consigna.

Destacar que aquesta codificació de manera aïllada, no tindria
sentit per parlar del tipus d'estratègies que en anteriors apartats
s'han definit. El que vull dir, és que l'estratègia no recau en cadascun
d'aquests procediments de forma aïllada, sinó en la combinació dels
mateixos, permetent comprovar la metacognició de l'alumnat en
relació als continguts presentats.

Comentar al respecte que no considero tant important entrar en
detalls o amb exhaustivitat en aquest apartat, com en copsar què es
pretén, què es demana a l'alumne/a i com es fa. Aquest apartat
només l'incloc per qüestions de protocol en el moment de validar les
estratègies.

251



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

Alguns dels enunciats que poden formar part de les estratègies
són :

• Analogia.- S'utilitza quan no es tenen idees específiques per a
poder comprendre alguna cosa. Aleshores s'activa una concepció
potencialment útil per a donar significat a aquest domini. Per
exemple, al realitzar una figura explico a la vegada a l'alumnat, que
pensar en els focs d'artifici, els pot ajudar a realitzar l'acció.

• Comparació.- En la comparació en canvi, es tracta de
contrastar dues imatges, conegudes o no prèviament, però de les
quals s'identificaran els punts comuns i per tant també els trets
diferencials. Ex. comparar la figura de la "dutxa" realitzada a l'aire i
al terra.

Diferència entre Analogia i Comparació.-
Analogia.- Es parla d'analogia quan s'utilitza una imatge gràfica

coneguda per l'emissor i el receptor, que ajuda a representar-se la
idea general de l'acció. Ex. L'acció "x" em recorda els focs d'artifici.

• Consigna d'atenció.- s'utilitza quan es vol centrar l'atenció de
l'alumnat en algun punt de l'acció o d'una situació determinada. Per
exemple es pot dir a l'alumne/a que es tornarà a repetir l'acció
motriu i que cal que observi si en algun moment s'atura l'acció.

• Consigna oberta i abastable.- sempre que sigui una consigna
donada per produir en l'alumne/a una conducta exploratoria.

Alerta !, no confondre amb "pautes d'interrogació". Encara que es
digui, i què més podem fer ?, és consigna oberta i abastable no
"pautes d'interrogació", perquè la pregunta és utilitzada, com una
forma d'animar, o de rellançar l'activitat per incitar a buscar altres
respostes o possibilitats.

• Consigna oberta d'acord a un criteri.- sempre que sigui una
consigna en la que l'alumnat, al igual que en el cas anterior, pugui
donar moltes respostes però d'acord a un criteri. És a dir, hi ha
possibilitat de moltes respostes però no totes són vàlides.

Destacar que en aquesta investigació quan apareix aquesta
codificació, fa referència a que la consigna ha estat realitzada de
forma verbal, però això no exclou que pot fer-se d'altres maneres com
: Consigna oberta d'acord a un criteri amb una demostració de la
professora i descripció de la tasca, o amb la demostració d'un
company/a, ....

En definitiva es sol·licita a l'alumnat que busqui altres
possibilitats d'acció amb el material que es treballa.
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• Consigna oberta d'interessos d'acord a un criteri102.- es
treballa amb material de classe, però els continguts tant poden fer
referència a la classe, com poden ser extraacadèmics.

• Consigna oberta i abastable d'acord a interessos.- Com estem
dins de la categoria Interessos vol dir que es treballa amb continguts
i/o material diferent al planificat per les classes.

Dues possiblitats quant a codificació, dins de la present
investigació :

- Treball amb variants originades pels/per les alumnes. En
aquest cas es treballa amb material planificat a classe (per
exemple mocadors, pilotes o altres), però els/les alumnes
ideen variants pròpies que no responen a l'estructura de
l'activitat que en aquell moment es treballa.

- Treball amb material i continguts diferents als planificats.

• Consignes diferenciades.- quan el professorat dóna diferent
tasca a un alumne/a o grup d'alumnes, en relació a la resta de la
classe. El motiu d'aquest tipus d'actuació recau en la diversitat dels
nivells i ritmes d'aprenentatge dins del grup classe.

* Consigna diferenciada d'acord a interessos.- de fet el que es
vol remarcar, és que com a denominador comú amb la consigna
diferenciada, es tracta d'una tasca que no es donarà per igual a tot el
grup classe i que respon als interessos i també al nivell dels alumnes
que ho sol·liciten.

En el cas de la present investigació, aquesta consigna
diferenciada, ha anat bàsicament acompanyada de demostració i/o
descripció de continguts que no s'aborden amb tot el grup classe.

* Contrastació : d'una estratègia, d'un procediment, de
continguts, del procés d'E-A o del procés d'aprenentatge de
cadascú.- Quan el/la professor/a d'alguna manera comprova que
aquell/a alumne/a està treballant correctament d'acord al significat
de cada concepte.

Aquesta codificació s'utilitza bàsicament en les categories :
Negociació professora-alumnes i Induïdes.

Especificant els conceptes anteriors :

102 Consigna oberta d'interessos d'acord a un criteri / Consigna oberta i
abastable d'acord a interessos.- aquesta forma de treball és una consigna base
dins de la classe, és a dir qualsevol alumne de la classe que vulgui treballar amb
un material sigui caixes, sigui bastó del diable, o altres, sense subjectar-se als
continguts estrictes de classe ho pot fer. Com es tracta d'una consigna donada per
igual a tota la classe, no considero que es tractí d'una "Consigna diferenciada".
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a) Contrastació d'una estratègia.- s'utilitzaria per controlar fins
quin punt l'ahunnc/a està combinant els procediments de manera
adient.

b) Contrastació d'un procediment.- emprant algun o varis dels
procediments per la tasca a realitzar, però no de manera
combinada.

c) Contrastació de continguts103.- corroborar fins quin punt
han identificat alguns dels aspectes essencials que es treballaven a
classe, en relació als coneixements disciplinare.

A la vedada indicar que aquesta contrastació de continguts la
podem especificar indicant si es realitza amb : pautes
d'interrogació, descripció de la acció, comparació entre dues
accions, etc.

d) Contrastació del procés d'E-A104.- en aquesta estratègia
professora-aluinnes contraposen alguns dels processos
d'aprenentatge que se segueixen a classe, per exemple, en relació a
ser capaços de corregir als companys, d'identificar els punts
essencials. O sigui el que la professora vol que l'alumne tingui clar
a partir d'experiències viscudes a classe, és la importància de
saber observar, identificar els trets essencials i en conseqüència
actuar.

Aquest procés que pennet dotar a l'alumnat d'autonomia, no es
fàcil, motiu pel qual s'ha abordat al llarg de l'assignatura. Aquesta
acció no depèn tant del nivell d'execució, sinó de la capacitat

Aixi. les imatges que s'aglutinen amb aquesta nomenclatura,
pretenen contrastar les declaracions que l'alumnat va realitzar el
primer dia. en la presentació i negociació de l'assignatura, amb el
que desprès senten i experimenten durant el seu procés d'E-A com
a professors/es.

e) Contrastació del procés d'aprenentatge de cadascú.- El
professorat comprova fins quin punt l'alumne/a ha captat la idea de
l'acció. No és tant important l'execució en si. com el procés que
indica que l'alumnc/a va per bon camí. Ho podem comprovar
emprant una :

* Demostració.- quan es sol·licita a l'alumne/a una còpia o
reproducció d'una acció.

103 Es pot especificar quan aquesta contrastació es realitza al final de la classe,
reunint a tot el grup : Contrastació de procediments : a partir de la revisió
d'exàmens, o bé a partir de qüestionaris, o bé a partir de pautes d'interrogació, etc.
en Valoració final.
104 ídem anotació superior però en relació al procés d"E-A.
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- Demostració global,
- Demostració parcial,
- Demostració emfasitzant un punt essencial,

També es pot utilitzar una ralentisació i/o simbolització. Vindria
a ser una forma alternativa de realitzar una demostració. Si es
col·loca en aquest apartat, és per deixar clar que en presentar una
acció es pot utilitzar aquests procediments :

a) Ralentisació de l'acció o de les trajectòries de les pilotes.-
Quan es realitza l'acció o es mouen les pilotes, seguint la trajectòria
real que aquestes seguirien a l'espai, l'únic és que molt lentament.

b) Simbolització.- S'utilitza per llançar una idea aproximada de
com és l'acció, sense haver-la de realitzar completament des del seu
inici fins al final.

S'indica per tant, com fer l'acció representant les trajectòries de
Ics pilotes a l'aire, o representant les accions dels segments
corporals implicats, però sense que ambdues formes de
representació hagin de fer-se a la vegada.

• Descripció.- verbalitzar amb paraules l'acció a realitzar.

- Descripció dels punts importants / punts diferencials,
- Descripció per part del professorat d'una proposta de

treball amb diferents nivells de dificultat.- l'enunciat es prou
explícit en relació a la situació que representa.

- Altres.

• Explicitació de l'objectiu de la tasca.- quan es diu clarament
quin és l'objectiu que es persegueix en la situació presentada.

• Funcionalitat.- quan es manifesta explícitament la utilitat de
l'acció o situació presentada.

Bé a significar per a què es proposa aquell treball, per a què pot
servir.

• Model de pensament : D'alguna manera el model de
pensament implica explicar el procés mitjançant cl qual, com a
aprenent unes vegades o com a professor/a d'altres, s'analitzen
determinades situacions, accions, etc. , quant a :

- Estructura de l'activitat,
- Estratègies de cadascú, metacognició
- Ritmes i motivació d'aprenentatge,
- Estructura / procediments,
- Procés d'ensenyament-aprenentatge.
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* Negociació del material :

- per la construcció de material.- es tracta d'acordar quin material
cal tenir elaborat per les properes sessions,

- pel compromís en dur el material pel dia següent. Es tractava del
cas concret dels diabolos o d'altre material que un cop elaborat,
calia portar a classe.

• Observació.- S'utilitza el mot observació quan després
d'explicar, demostrar una acció, llançar una consigna o altres, es
mira la resposta dels alumnes, tant es faci de forma grupal com
individual.

En general es fa per analitzar el seguiment del grup, altres
vegades permet intervenir en els casos en què sense ser feedback, el
que es fa és incrementar o disminuir la dificultat de la tasca.

Observació = seguiment de l'evolució de l'alumnat. Podríem
establir un equivalent amb "quan el professorat s'adona de..."

* Pautes d'interrogació.- aquesta estratègia implica una sèrie
de preguntes que pretenen la metacognició de l'alumnat en relació a
l'aprenentatge. Són preguntes que el/la professor/a realitza i van
encaminades des del més senzill al més complex, permetent, a la
vegada que es van realitzant, una jerarquització dels conceptes de
forma progressiva. Per tant a mesura que es van desenvolupant les
preguntes, ja es va realitzant una contrastació dels continguts, cosa
que en la pluja d'idees, acostuma a succeir després del buidat de les
idees inicials de l'alumnat.
Les pautes d'interrogació és una estratègia que podríem incloure dins
del concepte d'estil de Producció Convergent i Descobriment guiat de
Mosston, Ashworth (1993), encara que caldria afegir a tots nivells la
metacognició.

• Pluja d'idees.- aquesta estratègia es refereix a quan primer es fa
un buidat d'idees que aporta l'alumnat i després s'organitzen. En
aquest cas el resultat final podria ser : "Pluja d'idees + Síntesi d'idees
mitjançant esquema o mapa conceptual". La pluja d'idees és una
estratègia que podríem incloure dins del concepte d'estil de Producció
Divergent de Mosston, Ashworth (1993).

• Recuperació de la proposta d'un alumne.- quan el professorat
tot recordant una acció realitzada anteriorment per un/a alumne/a,
considera adient d'acord a la significativitat lògica, que aquella acció
sigui incorporada en aquell moment a la situació de classe.

• Rellancament de la tasca destacant l'estructura de
l'activitat.- la mateixa consigna ho diu, es tracta de tornar a donar
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la consigna de la tasca, en aquest cas, fent incidència en l'estructura
de l'acció.

* Repàs de continguts anteriors utilitzant105 quan es vol que
l'alumnat recordi situacions viscudes anteriorment i que estan
relacionades amb el treball que s'ha de dur a terme en aquell
moment.

* Sol.licitació de la imatge global de l'acció.- l'alumnat a partir
d'aprenentatges previs, haurà de ser capaç de transferir l'acció a
una altra situació que presenta una estructura comuna amb els
elements essencials.

* Sol-licitació de la demostració a un/a alumne/a
avantatjat/da.- Surt en una ocasió quan demano a un dels alumnes
avantatjats que proposi una de les primeres accions a realitzar amb
caixes. En aquest cas es tracta d'un alumne que al final de les
classes, ja abans de començar a treballar amb el material de les
caixes, havia demanat que li ensenyes diferents figures. Ell a la
vegada de practicar les que li proposava, també en buscava d'altres.

* Supervisió de la tasca.- S'acostuma a utilitzar aquest terme
quan primer el professorat llança la tasca i després passa a mirar a
cada persona, parella o petit grup d'alumnes.

Quan es passa a comprovar si la persona o grup estan realitzant
la tasca amb els criteris indicats i en conseqüència es dona feedback,
es parla de supervisió de la tasca.

Per ant supervisó com a sinònim de correcció.

* Treball per parelles d'observació i correcció d'acord a
criteris prèviament establerts.- la mateixa consigna ja ho explicita.
Es tracta d'un treball per parelles on els criteris de l'acció a observar
s'han explicitat o treballat amb anterioritat.

Així doncs cal identificar si s'acompleixen o no aquests aspectes
en l'acció que realitza l'altra persona de la parella. En funció de si
concorda l'execució amb els criteris d'observació, serà precís corregir
l'acció.

No confondre amb "Consigna oberta d'acord a un criteri", primer
perquè és realitza per parelles, però el més important és que només
val una resposta, que es correspon amb els criteris prèviament
explicitats; en canvi en la consigna oberta d'acord a un criteri,
moltes respostes podien ser vàlides sempre i quan es respectes un
criteri.

105 A la vegada cal pensar que aquest repàs es pot realitzar de moltes formes :
utilitzant pautes d'interrogació, la demostració d'un/a alumne/a, etc.
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• Treball per parelles d'observació i/o d'observació i
correcció.- en aquest cas a diferència de l'anterior, els criteris que
corresponen a l'acció presentada, els hauran de deduir entre els/les
dos/dues components de la parella.

•Possibilitat de treball amb diferents accions.- vol dir que
davant de la mateixa situació es presenta de forma explícita (bé per
part del professorat, bé per part d'un/a alumne/a), la possibilitat que
cadascú pugui ubicar-se a diferent nivell d'exigència quant al grau
d'execució o complexitat de l'acció.

Alerta !, perquè aquesta no és l'única forma de treballar al nivell
i ritme d'aprenentatge de cadascú, com es podrà comprovar al llarg
d'aquesta investigació; l'únic és que en aquest cas, es mostra
cadascuna de les situacions en què es pot treballar.

* Tutoria / rol professor/a / treball per parelles :

a) Tutoria iguals.- sempre que es treballa per parelles o en
peut grup, de manera que un ensenya a l'altre, perquè en
sap més.
• Tutoria entre iguals (parelles),
• Tutoria entre iguals en petit grup

b) Rol professor/a.- quan l'alumne/a s'ha de fer càrrec no
només d'una persona o d'unes quantes, sinó de tota la
classe.
• en situacions puntuals,
• en el desenvolupament d'una sessió de classe.

c) Treball parelles.- quan els alumnes davant un problema
parteixen del mateix nivell de coneixements i experiències.
En principi no hi ha un/a alumne/a més avantatjat/da
que un/a altre/a.

Per concloure aquest apartat, especificar que aquí només s'ha
inclòs la codificació que bàsicament s'ha utilitzat en les imatges
presentades en el moment de la tríangulació de codificadors. El que
m'agradaria expressar és que la força de l'estratègia no es troba
precisament en fer ús d'un receptari, sinó en idear per cada
situació i sessió, diferents formes de treballar, que permetin
comprovar en tot moment la metacognició que l'alumnat
realitza en relació als continguts que se li presenten. Algunes de
les estratègies es duran planificades altres s'improvitzaran en el
mateix moment en què es desenvolupin, però unes i altres seran
conscients i intencionals en funció de l'objectiu buscat.

Per tant al llarg de totes les imatges que s'ha analitzat per
realitzar aquest treball d'investigació, han sorgit moltes altres
possibilitats que no queden recollides en aquest apartat. Reitero un
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cop més, que no es tracta d'un receptari, ja que llavors ens allunyem
de la lògica interna del concepte d'estratègia.

En general el que es pretén amb l'ús combinat de les diferents
estratègies és el que indiquen Sanmartí, Jorba i Ibáñez (1999: 311),
quan expressen :

"Tota base d'orientació és personal, pel que és important que
la construeixin els mateixos alumnes en activitats
conjuntes amb el professorat i amb els seus companys,
propiciades per aquelles situacions didàctiques que
afavoreixin la interacció a l'aula. Un procés útil i eficaç per
elaborar-les consisteix en formular-se algunes preguntes
sobre els elements estructurals de l'acció, l'anticipació i la
planificació, com :

- a quina categoria pertany la situació plantejada ?
(identificació del problema),

- quines operacions s'han de realitzar per executar
l'acció i per què ? (operacions de l'acció),

- quins coneixements es necessiten per efectuar de
manera conscient aquestes operacions ? (continguts
de la base d'orientació),

- quines estratègies es poden adoptar per resoldre la
situació plantejada ? (possibles estratègies i ordre
d'execució de les accions de cada estratègia),

- quin pla d'execució seguirem ? (pla de treball),
- quin és el resultat esperat de les operacions

projectades ?".

3.3.3.3.- Moments en què s'utilitza l'estratègia.

Destacar que aquestes estratègies les s'utilitzarn tant en el moment
de:

- llançar la tasca,
- rellançar la tasca,
- reconduir la tasca,
- donar feedback,
- d'individualitzar la tasca.
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3.3.4.- Procediments de l'alumnat.

En aquest apartat hi figura la "manera de fer" de l'alumne/a, que
com a professors/es considerem que seria pertinent i desitjable que
realitzes, per assolir l'objectiu proposat, encara que no descartem
altres possibilitats (altres procediments), que pot realitzar i que
nosaltres prèviament no haguem considerat.

Com no podem saber quina manera d'actuar triarà l'alumne/a,
utilitzo el mot procediments en lloc d'estratègies, com a concepte
genèric que em defineix el conjunt d'accions ordenades i amb
caràcter intencional envers un fi.

Els procediments que es considerava interessants que l'alumne
utilitzes en aquesta assignatura són :
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Identificació i realització dels compromisos adquirits amb el
professor i/o el grup classe
Contrastació de procediments
Discriminació i aplicació dels punts més importants
Anàlisi de l'observació del company (resultat de l'observació),
Valoració de l'observació del company ,
Representació de la idea global d'una acció,
Aplicació de la idea global d'una acció,
Aplicació de continguts anteriors a altres situacions,
Realització d'inferències
Realització d'una acció a partir de la deducció / inducció de
continguts,
Identificació i elecció de l'estratègia personal que s'adequa
més a la forma d'aprendre de cadascú i a la situació
presentada (Estil cognitiu),
Identificació i/o aplicació d'una estratègia que pot adequar-se
al seu ritme d'aprenentatge,
Identificació i aplicació de l'estratègia que s'adequa més en el
moment d'ensenyar,
Contrastació dels procediments
Identificació i/o aplicació d'una estratègia que pot adequar-se
a la seva forma d'aprendre1,
Identificació i aplicació de l'estratègia personal que s'adequa
més en el moment d'ensenyar,
Identificació i anotació dels resultats de l'observació,
Identificació dels resultats de comparar dues accions, dues
situacions, etc.
Analogia entre dues accions o situacions,
Sintesi2 de continguts
Ampliació3 de continguts,
Ideació4 d'una acció / d'una situació novedosa,
Identificació/aplicació i/o ideació d'estratègies, recursos, etc,
per ensenyar un contingut5

Ideació d'una acció / d'una situació novedosa,
Comprovació de l'evolució del procés d'aprenentatge autònom,
Identificació i anotació dels resultats de l'observació,
Identificació d'una estratègia utilitzada per la professora per
aprendre un contingut.

Taula 8 Procediments en relació a cada situació didàctica.

1 Aquí dins en tot cas estaria el Plantejament de subobjectius encaminats a
l'objectiu final. També seria comú a altres procediments com : Identificació i/o
aplicació d'una estratègia que pot adequar-se al seu ritme d'aprenentatge.
2 Més propi d'una situació tancada.
3 Més propi d'una situació oberta.
4 Més propi d'una situació tancada.
5 Més propi d'una situació oberta.
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Taula 8 Procediments en relació a cada situació didàctica.

4.- CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ

Parlo de criteris perquè no es tracta d'elaborar una classificació,
sinó de tenir en compte els aspectes que han prevalgut o que s'han
ponderat en el procés d'E-A per afavorir l'autonomia de l'alumnat.
Així les estratègies emprades han afavorit processos de Negociació
professora-alumnes, d' Observació, d'individualització de
l'aprenentatge (ZDP), d'anàlisi i comprensió de la Significativitat
lògica, de desenvolupament del rol de professor/a, de potenciació de
l'ús d'estratègies d'ensenyança entre els propis alumnes (estratègies
induïdes).

Que vull posar en evidencia '

i
Des d'una perspectiva docent

Concepte teònc
d'estratègia

Identificació de l'estratègia

al

Estratègies

Desen\olupar
una classe

l'analitzar
una classe Professor Professor-

alumne
Alumne

Perspectiva
constructivista

Negociació „ , , „ . - —
Professora- Observacl0 S'gnlficauv"al ZDP E induïdes Rol de professor

lògica
\ alumnes s

Objectius

Elements bàsics
Estratègies piofessora

Procediments alumnes

Il·lustr. 18 Criteris de classificació de les estratègies
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4.1.- NEGOCIACIÓ PROFESSORA - ALUMNES

El grup d'estratègies d'aquesta categoria busca pactar des del
primer dia i al llarg de tota l'assignatura, el procés d'ensenyament-
aprenentatge que als/a les alumnes i la professora els agradaria
seguir.

Per tots és sabut la gran distància conceptual i d'interessos que
separa alumnes de professors/es. Aquest fet s'incrementa quan es
tracta d'un contingut pràctic com són els malabars, escollit per la
professora com una excusa i com un element més per la motivació
dels participants. L'objectiu principal és el de donar una visió global
dels elements essencials a tenir en compte en tot procés
d'ensenyament-aprenentatge.

Aquest és un dels conceptes que tracten abastament els autors
Jorba i Casellas (1996) i també Sanmartí, Jorba i Ibáñez (1999: 301 a
322), on es parteix de la necessitat d'entendre el procés educatiu des
d'una mateixa perspectiva. És fa necessari per tant aquest diàleg
entre alumnes i professora, perquè cadascú comuniqui el seu punt de
vista, establint una negociació que finalment permeti un acord que
acosti ambdues posicions. Fent una adaptació de les paraules que
Riba (1992: 66) empra en relació a la recerca de la validesa, també
podríem dir que aquesta categoria permet el diàleg crític entre la qui
investiga i els qui són investigats/des, permetent d'aquesta manera la
negociació de la intersubjectivitat en relació als diferents aspectes del
procés d'E-A.

En aquest sentit destacaria un pacte o acostament de posicions
entre professora- alumnes a tres nivells : del material a elaborar, de
les activitats a desenvolupar (per exemple el tractament d'un material
en principi no planificat, com el cas del bastó del diable) i acostament
dels marcs de referència (dels coneixements de la professora quant a
la forma d'abordar el procés d'E-A i els coneixements i concepcions
que l'alumnat té al respecte).

Quelcom semblant ens diuen Sanmartí, Jorba i Ibáñez (1999:
307) :

"És precís que els estudiants siguin conscients del que van a
aprendre, de per què se'ls proposen determinades
activitats i per què aquestes es plantegen d'una
determinada forma".

En aquest sentit, Coll (1991: 184) citant Wetsch, afirma que :

"el procés que permet la negociació entre els dos participants i
l'establiment d'una definició intersubjectiva de la situació
depèn de si s'utilitzin formes apropiades de mediació
semiòtica, el que posa de relleu l'enorme importància dels
usos del llenguatge en la relació educativa".
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En les estratègies d'aquest apartat es farà evident el distanciament
i la necessitat d'un debat constant com a eina de formació tant per
l'alumnat com per la pròpia professora. En aquest sentit Mauri
(1995: :21) considera l'escola com el lloc de debat dels continguts del
futur.

" Per tant (..) si el saber constituït ha estat el resultat d'un
procés d'elaboració i el significat culturalment establert és
format de la negociació, si, com diu Bruner (1988), la
cultura és un fòrum per negociar i renegociar els significats
i explicar l'acció com un conjunt de normes o especificacions
per a l'acció, llavors l'educació és un fòrum important per
realitzar aquesta funció".

Quelcom semblant ens explica Pérez Gómez (1994: 73) :

"L'aula ha de convertir-se en un foro obert de debat i
negociació de concepcions i representacions de la realitat.
No pot ser mai un espai d'imposició de la cultura, per més
que aquesta hagi demostrat la potencialitat virtual dels
seus esquemes i concepcions".

Així per més que el primer dia es va gestar i pactar alguns dels
processos a seguir, no és fins al transcurs de les classes que ha estat
possible contrastar i continuar acostant el punts de vista entre
els/les participants i la professora.

De totes maneres la meva experiència em fa adonar, que una cosa
és el que l'alumnat diu que pensa sobre el que els agradaria que fos
un procés d'ensenyament-aprenentatge, l'altra és el que realment
després sol·liciten.

Aquesta observació pretén contrastar les declaracions que el
primer dia, en la presentació i negociació de l'assignatura111, van
realitzar els/les alumnes de l'assignatura, amb el que després senten
i experimenten durant el seu procés dT£-A com a professors/es. Així
per exemple el primer dia de classe, els/les alumnes poden dir que
un dels aspectes més importants d'un professor/a, és saber analitzar
l'estructura de l'activitat i orientar en cada moment a l'alumnat, en
funció de les seves necessitats. Fins i tot un exemple clar per a ells,
ve a ser la figura dels entrenadors de futbol d'equips tan emblemàtics
com el Barcelona. En aquest cas afirmen que l'entrenador no té
perquè ser un gran executor per a dirigir i fer progressar a l'equip en
el seu joc.

Ara bé, en la investigació es presentaran imatges, on per més que
es faci aquesta afirmació, els/les alumnes se senten incapaços de
corregir a un company. En altres situacions s'observa com continuen
donant més importància a realitzar una acció amb un bon nivell

111 Malauradament no tenim enregistrat el diàleg, per problemes tècnics.
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d'execució, que a saber analitzar l'estructura de l'activitat i els
aspectes didàctics implicats per dur a terme un procés
d'ensenyament-aprenentatge. Així ho il·lustren Sanmartí, Jorba i
Ibáñez (1999: 309-310) :

"Això ens demostra la necessitat de promoure que l'alumne
avaluï i autorreguli les seves representacions al voltant de
què i com va aprendre (o està aprenent).

(..) Per exemple, en les activitats realitzades en el laboratori els
estudiants tendeixen, sovint, a manipular sense
reconèixer per què efectuen determinades operacions i fins
i tot poden respondre a les qüestions plantejades sense
saber a què es refereixen".

"(..) Moltes vegades, els objectius d'una activitat d'ensenyança
només els percep el professorat i l'alumnat suposa que
realitzant-la està aprenent altres coses".

D'aquí que les imatges recollides en aquest apartat, presenten
aquest procés de negociació no com un fet puntual, sinó amb una
continuïtat al llarg del procés dTD-A. No penso que les idees o el
postulat d'ensenyament-aprenentatge es pugui canviar en un dia (per
ex. a l'inici de curs), ni en una assignatura; però si que es pot
convertir en un punt de partida per contrastar :

• el que pensem,
• el que fem,
• amb el que ens agradaria que realment fos.

Considero que els alumnes sabien el que volien, però a la vegada
factors com :

• tradició cultural,
• falta de seguretat en ells mateixos per veure's com a

mestres, feien que es donessin dissonàncies com les que
s'acaben de comentar.

Coll (1991: 193) afirma que el que succeeix és que l'alumnat, la
major part de vegades, només pot atribuir significats parcials al que
aprèn, ja que els marcs de referència del professorat i de l'alumnat
són diferents, de manera que no significa el mateix per al professorat
que ho ha ensenyat que per l'alumnat que ho ha après. De fet els
continguts no posseeixen per uns i els altres, la mateixa força com a
instrument de comprensió i d'acció sobre la parcel·la de la realitat a
la que es refereix; el que vol dir que l'aprenentatge no és qüestió de
tot o res, sinó de grau.

Un altre concepte relacionat amb el pacte de continguts a
desenvolupar, es recull en una cita de Rogoff citat en Coll (1999:
450), en els següents termes :
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"En aquesta línia, Barbara Rogoff ha desenvolupat
recentment la idea que el professor i l'alumne gestionen
conjuntament l'ensenyança i l'aprenentatge en "un
procés de participació guiada"

(..) Però gestió conjunta no implica en absolut simetria de les
aportacions : en la interacció educativa, el professorat i
l'alumnat desenvolupen papers diferents, encara que
igualment imprescindibles i totalment interconnectais".
(Rogoff, 1984)

Quant a la codificació que podríem establir en relació al tipus de
Negociació que bàsicament es va dur a terme al llarg de les diferents
sessions, va ser :

Contrastació de continguts.- contrastar fins quin punt han
identificat alguns dels aspectes essencials que es treballaven a classe.

Negociació material (construcció material / compromís dur-lo a
classe). Es va tractar d'acordar quin material convenia tenir elaborat
per les properes sessions, o quin material calia dur a classe (ex.
diabolos) o ambdues coses.

Contrastació del procés d*E-A.- professora-alumnes contrasten
alguns dels processos que es segueixen a classe, per exemple, en
relació a ser capaços de corregir als companys, la qual cosa no té
perquè dependre del nivell d'execució, sinó de la capacitat
d'identificar els punts essencials. En altres ocasions a més a més, es
demanarà presentar situacions al/a la company/a perquè ho pugui
superar. O sigui al que el/la professor/a dóna importància i que vol
que l'alumnat tingui clar, és la importància de saber observar,
identificar els trets essencials i en conseqüència actuar.
Aquest procés que permet dotar a l'alumnat d'autonomia, costa de
fer-ho entendre, motiu pel qual s'ha intentat acostar aquest punt de
vista cada cop que a classe s'ha presentat l'oportunitat per fer-ho.
Es parla d'acostar punts de vista perquè es pretén contrastar les
declaracions que els/les alumnes van realitzar el primer dia, en la
presentació i negociació de l'assignatura, amb el que després senten i
experimenten durant el seu procés dTS-A com a professors/es.

Contrastació del procés d'aprenentatge de cadascú.- La
professora comprova fins quin punt l'alumne/a ha captat la idea de
l'acció. No és tant important l'execució en sí, com el procés que indica
que l'alumne/a va per bon camí.
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Negociació Professora-Alumnes

Contrastació
de continguts

Contrastació
cel procés
d'E-A

Contrastació
els procés
d'aprenentatge
de cadascú

Negociació
material

(contrucció) (compromís
en dur el
material)

Il·lustr. 19 Codificació de la categoria Negociació professora-alumnes.
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4.2.- SIGNIFICATIVITAT LÒGICA

Les estratègies d'aquest grup pretenen mostrar a l'alumnat, un
ordre de menys a més dificultat en la presentació de les diferents
situacions d'aprenentatge, d'acord a l'estructura de l'activitat i als
criteris constructivistes. Evidentment a part de presentar els
continguts de la forma més rellevant i entenedora possible, cal estar
atents en el procés d'ensenyament-aprenentatge, a conceptes de
motivació i de capacitat de concentració, que poden alterar
puntualment una organització disciplinar.

Es pot observar aquest èmfasi en l'estructura de l'activitat en el
moment de :

- presentar situacions cada cop més complexes (concepte de
"progressió"),
simplificar les accions atesa la dificultat que s'observa en algun
grup d'alumnes,
repassar continguts anteriors,

- aplicar conceptes anteriors a altres materials (concepte de
"transferència"),

- donar consignes per explorar la utilització d'un nou material,
- donar consignes d'acord a un criteri112,
- que els/les alumnes presenten variacions de l'acció a la resta

dels companys/es, d'acord a les consignes donades per la
professora,

- altres.

Recordar que la professora utilitza estratègies en relació a
aquestes situacions, per comprovar si els/les alumnes assumeixen
aquest concepte d'augment en la complexitat de la tasca, en funció de
l'estructura interna de l'activitat i en funció de diferents
necessitats113.

També aquestes estratègies permeten al professorat :

- comprovar l'aprenentatge de l'alumnat quant a la significativitat
lògica de l'activitat,

- ampliar les accions d'aprenentatge a realitzar,
- reforçar l'actitud de l'alumnat en relació a un esforç constant de

millora,
- potenciar l'autonomia en l'aprenentatge. En aquest sentit qui

genera una variant o idea una acció nova, s'adona que aquesta

112 Remeto a l'apartat 2.3.3.2.- CODIFICACIÓ I DEFINICIÓ D'ALGUNS DELS
TERMES QUE PODEN FORMAR PART DE LA CONSIGNA.
113 Remeto a l'apartat 2.1 de la CONCEPTUALITZACIÓ de les estratègies que
s'aborden en aquesta tesi.
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forma de procedir el permet millorar sense l'ajut del professorat, a
la vegada que satisfer els seus interessos i motivació.
Per una altra banda, l'alumnat que observa la variant originada
pel seu company/a, pot adonar-se de com el seu company/a ha
solucionat un problema o ha millorat el seu aprenentatge.
Justament aquest model de pensament manifestat en una acció,
(que pot o no anar acompanyada d'una explicitació del procés fins
arribar a la citada acció), pot ajudar a l'alumne/a que observa, a
resoldre els seus problemes, així com adonar-se d'una forma
d'ampliar els continguts de classe i satisfer els seus interessos.
Una consideració important a realitzar és que, les estratègies de
més baixa potencialitat dins d'aquesta categoria, són aquelles en
les que la professora dóna la tasca amb demostració i/o
descripció, o altres de característiques similars i observa la
resposta en l'alumne/a. Considero que és de baixa potencialitat
perquè si no va acompanyada d'altres estratègies que comprovin
no només l'acció de l'alumne/a, sinó també la metacognició dels
continguts a assimilar, emfasitzant el coneixement condicional
dels mateixos i la capacitat de transferència, no podem assegurar
la incidència del professorat en el procés d'E-A de l'alumnat envers
la seva autonomia (aprendre-aprendre).
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4.3.-ZONA DE DESENVOLUPAMENT PROPER (Z.D.P.)

Les estratègies d'aquesta categoria pretenen atansar-se en cada
moment al nivell i ritme d'aprenentatge de cada alumne/a.

Aquest criteri suposa tenir en compte tant aspectes de
signifícativiat lògica, com de zona de desenvolupament proper. És a
dir, per adaptar la creixent dificultat d'una tasca (significativitat
lògica), cal tenir en compte el nivell del qual parteix l'alumnat
(significativitat psicològica). I si en cada moment aconseguim
combinar la proporció justa d'ambdós criteris, permetrem que
l'alumnat pugui treballar d'acord al seu nivell i ritme d'aprenentatge,
assegurant d'aquesta forma el seu desenvolupament potencial.

Si aconseguir identificar i afinar els aprenentatges fins aquest
punt, és un incentiu prou important per motivar a l'alumnat, convé
encara afegir un additiu més com són els interessos d'aprenentatge
de l'alumne/a.

Dues subcategories configuren aquest concepte de Z.D.P.: ritmes
i interessos.

onsigna oberta

criteri

Consigna
diferenciada

Consigna
D'acorda

criteri
continguts que
oo s'abordaran

amb tot el
grup classe

Il·lustr. 20 Codificació de la categoria Zona. de Desenvolupament Proper
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4.3.1.- RITMES

Les estratègies ubicades en aquesta subcategoria pretenen, més
enllà de l'aprenentatge com a tal, el desenvolupament personal de qui
aprèn. El que vull dir és que tots sabem que quan aprenem, no
només aprenem continguts, sinó que ens adonem que som capaços
d'aprendre. Tots necessitem tenir èxit en el nostre aprenentatge.
Aquest aspecte genera no només confiança en un mateix, sinó que
repercuteix positivament en la pròpia imatge. D'aquí la importància
constant que aquesta assignatura concedeix, a la possibilitat que
cada alumne pugui aprendre d'acord al seu ritme d'aprenentatge,
tant donant o incentivant variants, destinades a aquells alumnes que
assimilen amb eficiència els continguts d'aprenentatge, com en sentit
invers, facilitant l'aprenentatge a aquells a qui els costa més.

Les possibilitats de diversificar el treball són vàries, entre elles :
• treball amb continguts a partir de les variants114 dels/de les

propis/es alumnes,
• possibilitat d'elecció d'entre diferents accions presentades en

funció del nivell i ritme d'aprenenetatge,
• l'adaptació de les situacions tant als alumnes amb problemes,

com a aquells que aprenen amb gran eficiència,
• altres.

En aquesta subcategoria de ritmes, a diferència de la següent
interessos, els continguts que s'aborden formen part de la
programació de l'assignatura.

114 Variant que respon a un criteri donat per la professora. A la vegada aquestes
variacions individuals que responen a l'estructura de l'activitat presentada per la
professora, queden dins la classificació de les categories com a ritmes, en tant que
no són exposades ni realitzades per la resta de compants/es. Quan les imatges
recullen que algunes d'aquestes variacions passen a presentar-se a la resta del
grup classe, passa a convertir-se en la categoria de Signiflcativitat lògica.
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Ritmes

Consigna oberta
d'acord a un
criteri

Possibilitat de
treball, de tot
d grup classe.

Complexitat
de la tasca

Il·lustr.21 Codificació de la categoria Ritmes

Al llarg d'aquesta investigació, s'han utilitzat bàsicament dos tipus
de consignes en el moment de diferenciar les situacions didàctiques
per adaptar-les al nivell i ritme d'aprenentatge dels alumnes.

Anem a recordar el seu significat :

Consigna oberta d'acord a un criteri.- sempre que sigui una
consigna en la que els/les alumnes, puguin donar moltes respostes
per aconseguir un objectiu determinat, però sempre d'acord a un
criteri. És a dir, hi ha la possibilitat de donar moltes respostes però
no totes seran considerades com a vàlides, només ho seran aquelles
que respecten el criteri indicat pel/per la professor/a.

Destacar que en aquesta investigació quan apareix aquesta
codificació, fa referència a que la consigna ha estat realitzada de
forma verbal, però això no exclou que pot fer-se d'altres maneres com
: Consigna oberta d'acord a un criteri amb una demostració de la
professora i descripció de la tasca, o amb la demostració d'un
company/a, ....

En definitiva es sol·licita als alumnes que busquin altres
possibilitats d'acció amb el material que es treballa.
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Després que el professorat ha donat la consigna d'acord a un
criteri poden produir-se a la vegada diferents situacions didàctiques
dintre de la classe, com :

• que els alumnes a partir de fer seva la tasca115 (redefinint-la
d'acord a Famose, 1992: 56), continuen treballant amb els
continguts de classe, però ideant variants pròpies,

• es pot donar una tasca, on des del mateix moment de donar-la,
es presentin diferents accions a poder realitzar, podent passar
d'una acció motriu a una altra o encadenant-les, d'acord al
nivell de cadascú. Aquesta proposta la pot realitzar la mateixa
professor/a o pot ser un alumne/a qui la faci.
En el cas de la present investigació, es dóna el cas que la
professora utilitza una consigna, mentre que l'alumne/a
utilitza una demostració acompanyada d'una descripció.

Consigna diferenciada.- quan el professorat dóna diferent tasca
a un/a alumne/a o grup d'alumnes, en relació a la resta de la classe.
El motiu d'aquest tipus d'actuació recau en la diversitat dels nivells i
ritmes d'aprenentatge dins del grup classe.

Així tal i com es recull en la il·lustració 21 el professorat pot :
• adaptar situacions a l'alumnat que tingui problemes,
• o pot presentar una situació de més complexitat a l'alumnat

que posseeix un bon nivell i ritme d'aprenentatge,

Però també observem en el mapa conceptual, que pot ser el/la
propi/a alumne/a qui coneixedor del seu progrés, demani a la
professora un augment en la complexitat de la tasca.

115 És a dir a partir de redéfinir la tasca com a projecte personal que l'alumnat
pot fer factibles els objectius docents. Aquesta redefinició suposa tant afegir un
objectiu personal a la tasca prescrita, com completar o especificar millor les
consignes que han quedat indeterminades o ambigües. Del que es tracta és de
respectar les consignes indefinides però partieularitzant-les d'acord a les pròpies
cognicions, necessitats, motivacions i experiències anteriors.
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4.3.2.- INTERESSOS

Com el mateix nom ho defineix pretén satisfer algunes de les
necessitats de l'alumnat en relació a l'aprenentatge dels
malabarismes. És per aquest motiu que es treballa amb continguts i
material diferents al planificats des del començament de
l'assignatura.

Interessos

Consigna diferenciada
d'acord a interessos:

Demostració
continguts que
no s'abordaran

amb tot el
grup classe
(professora)

Durant la
classe

Fora de
la classe

Consigna oberta i
abastable d'acord

a interessos

Treball amb
variants

originades
pels alumnes
(amb material

de classe)

Treball amb
material i

continguts
diferents als
planificats
(alumnes)

Consigna oberta
d'interessos d'acord

a un criteri

Treball amb
material i

continguts de
classe i

extraacadèmics
com a

ensenyants
(tutoria entre

Iguals)

Il·lustr.22 Codificació de la categoria Interessos

En aquesta investigació s'han utilitzat bàsicament tres tipus de
consignes, que a la vegada poden desembocar en diferents tipus de
situacions didàctiques. Aquestes són :

Consigna diferenciada d'acord a interessos.- com a
denominador comú amb la consigna diferenciada emprada en la
subcategoria Ritmes, es tracta d'una tasca que no es donarà per igual
a tot el grup classe i que respon als interessos i també al nivell de
l'alumnat que ho sol·licita. Quant a la diferència entre les dues es
troba amb què en la subcategoria Interessos es treballa amb
continguts que no es troben programats dins de l'assignatura.
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En el cas de la present investigació, aquesta consigna
diferenciada, ha anat bàsicament acompanyada de demostració i/o
descripció de continguts.

En el cas de la investigació, ha estat la professora qui ha guiat
aquesta ampliació de l'aprenentatge, per més que l'alumne/a disposa
a la vegada de d'altres possibilitats de formació com es comprova en
el següent punt (educació no formal).

Consigna oberta i abastable d'acord a interessos.- Com estem
dins de la categoria Interessos vol dir que es treballa amb continguts
i/o material diferent al planificat per les classes.

Dues possiblitats quan a codificació, dins de la present
investigació :

Treball amb variants originades pels/per les alumnes. En
aquest cas es treballa amb material planificat a classe (per
exemple mocadors, pilotes o altres), però els/les alumnes
ideen variants pròpies que no responen a l'estructura interna
a que ens remet l'acció motriu que en aquell moment es
treballa.
Treball amb material i continguts diferents als planificats.

Consigna oberta d'interessos d'acord a un criteri116.- es
treballa amb material de classe, però els continguts tant poden fer
referència a la classe, com poden ser extraacadèmics. Considero que
és tracta d'una consigna oberta d'acord a un criteri perquè es
demana a l'alumne/a que ensenya, que ho faci seguint un criteri de
Significatvitat lògica.

D'aquí que en el mapa conceptual es contempli el treball amb
material i continguts de classe i extraaacadèmics com a ensenyants.
Per exemple algun dels/de les alumnes que prèviament havia
sol·licitat ampliació de continguts117, pot actuar més tard com a
professor/a d'una altra persona, amb la qual cosa qui fa de
professor/a practica en continguts que a ell/a l'interessa, a la vegada

116 Consigna oberta d'interessos d'acord a un criteri / Consigna oberta i abastable d'acord a
interessos.- aquesta forma de treball és una consigna base dins de la classe, és a dir
qualsevol alumne de la classe que vulgui treballar amb un material sigui caixes,
sigui bastó del diable, o altres, sense subjectar-se als continguts estrictes de classe
ho pot fer. Com es tracta d'una consigna donada per igual a tota la classe, no
considero que es tracti d'una "Consigna diferenciada".
117 Els continguts que en principi aquest alumne ensenyarà als seus companys,
seran continguts planificats prèviament a l'assignatura, però n'hi haurà d'altres
que no estan planificats i que se li han ensenyat a aquest alumne avantatjat, però
que no seran extensibles a tot el grup classe. D'aquí que s'inclogui dins de la
categoria interessos.
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que al fer de tutor/a d'un company/a, es produeix un reconeixement
públic del seu aprenentatge.

A continuació destacaré un paràgraf de Coll (1991: 191) que ve a
definir molt bé aquesta categoria :

"Davant l'aprenentatge extrínsec118, n'hi ha un altre, que
succeeix en gran mesura al marge del sistema escolar, i
que sorgeix directament de les experiències personals.
És a través d'aquestes experiències personals, d'una
sèrie d'aprenentatges fonamentalment intrínsecs, com
aprenem més sobre nosaltres mateixos i arribem a
descobrir i reconstruir la nostra pròpia identitat. A partir
d'aquí, les orientacions per erradicar l'aprenentatge
extrínsec de l'educació formal són ben conegudes : que
els alumnes decideixin per ells mateixos el que vulguin
aprendre, ja que només ells poden saber el que s'adapta
millor a la seva individualitat, a les seves necessitats
bàsiques; donar prioritat a l'objectiu d'aprendre a
aprendre davant l'objectiu de destreses o continguts,
etc".

118 Maslow (en Coll, 1991: 191), anomena aprenentatge extrínsec a l'adquisició de
continguts externs a la persona, imposats culturalment i aliens a la seva identitat".
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4.4.- OBSERVACIÓ

Les estratègies agrupades sota el nom genèric d'observació,
pretenen que l'alumnat adquireixi procediments per identificar els
punts essencials de les diferents situacions que se li presenten, com
saber observar :

• una acció (identificar l'estructura de la situació presentada),
• una altra persona (hipotètic alumne),
• l'acció que realitza un mateix, el que vol dir que prèviament

haurà d'haver assumit els procediments anteriors (identificació
de l'estructura de la situació presentada i ser capaç
d'identificar les accions correctes i incorrectes d'una altra
persona). Així un cop sabem observar i corregir a una altra
persona, resulta més senzill realitzar el següent pas de fer-ho
en relació a un mateix.

És per aquest motiu que dins l'apartat d'observació, s'estableixen
les categories :

4.4.1.- OBSERVACIÓ GUIADA.
S'empren estratègies encaminades a identificar unes vegades

l'estructura de la situació presentada, altres vegades, l'acció
realitzada per una altra persona.

El denominador comú de totes aquestes estratègies, es troba en el
guiatge molt directe de la professora, per a educar l'atenció de
l'alumnat envers els punts considerats essencials de la situació
presentada.

4.4.2.- GESTIÓ DE L'OBSERVACIÓ.
Aquestes estratègies que cerquen cada cop més l'autonomia de

l'alumnat en el procés d'observació, es caracteritzen per pretendre
que sigui el propi alumne/a qui identifiqui els punts claus de l'acció,
de manera que la professora es dedica més a supervisar i reconduir a
l'alumnat que no a indicar els criteris a partir dels quals observar.

Aquest procés d'aprenentatge porta a l'alumne/a des de centrar
l'atenció en l'acció presentada, a centrar l'atenció en l'acció realitzada
per una altra persona, fins a l'acció realitzada per un mateix. Com ja
s'ha indicat, en tots els casos serà l'alumne/a qui haurà de deduir les
pautes d'observació.

4.4.3.- MODEL DE PENSAMENT DEL PROFESSORAT EN
LA RESOLUCIÓ D'UNA SITUACIÓ. (ESTRATÈGIA DEL/DE LA
PROFESSOR/A)

Situaríem en aquest apartat les estratègies que utilitza la
professora per transmetre a l'alumne/a, el procés i els procediments
emprats per ella en el moment de resoldre la situació presentada.
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Adonar-se que l'estratègia Model de pensament del professorat o
dels companys/es pot :

- no involucrar a l'alumne/a. com succeeix quan la professora :
a) manifesta com considera que ha de ser l'aprenentatge, amb

l'intent d'atansar el punt de vista professora-alumne, però
sense que això suposi un diàleg o una contrastació dels punts
de vista,

b) explica quina és la significativitat lògica que es seguirà a
l'assignatura o analitza l'estructura de cada acció presentada,

c) explicita la funcionalitat de la tasca,
d) argumenta les estratègies utilitzades pel/per la professor/a.

- involucrar a l'alumne/a com succeeix quan la professora
seguit del seu model de pensament, demana a l'alumne/a :

a) que aporti una altra solució sobre el problema,
b) una resposta on es vegi de manera evident una transferència

dels coneixements i experiències anteriors a altres situacions,
c) que apliqui estratègies al desenvolupar el rol de tu tor/a,
d) que s'ubiqui d'acord al seu ritme d'aprenentatge en el nivell

pertinent.

Aquesta categoria és bàsicament una estratègia que és
competència només de la professora, com ja he indicat
anteriorment. Sí que podem involucrar a l'alumnat, però en cap
moment es pot assegurar que els/les alumnes estiguin utilitzant
el model de pensament de la professora.
Aquest ha estat el motiu principal pel que en el moment de
realitzar la triangulació de codificadors, després de dos dies de
revisar l'esmentada categoria, es va optar per deixar-la com una
explicació del procedir de la professora que es reflectirà d'una
manera molt evident en el grup d'estratègies "induïdes". De fet
des dels seus orígens sempre l'he tractada com a "estratègia de la
professora", que podia derivar en respostes variades que
impliquessin a l'alumnat a diferents nivells, com s'ha explicitat
anteriorment.
En el moment de realitzar la triangulació de codificadors, l'únic
que es va posar de relleu, és que efectivament tal i com ja m'havia
adonat, es tractava d'una estratègia de la professora.
És clar, aquestes imatges només poden ser reconegudes com a
model de pensament, per qui ha estat realitzant les classes, és a
dir, jo mateixa, però és difícil que observador/es externs/es
puguin reconèixer-la, perquè és fàcil identificar-la dins d'una de
les categories d'observació, induïdes, negociació professora-
alumnes o altres.
La pròpia professora ho pot reconèixer perquè sap la
intencionalitat que s'amagava en tota situació didàctica
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Es tracta d'una categoria, que només presento amb caire
explicatiu, com una comprovació que la professora explicava als
alumnes la seva pròpia reflexió sobre els diferents aspectes
implicats en el procés d'E-A.
Ara bé tal com he dit en la classificació inicial de les estratègies (
del/de la professor/a, de/de la l'alumne/a i del/de la professor/a
- alumne/a), a part d'aquesta dificultat en reconèixer el procés
metacognitiu deia docent, es difícil comprovar que un alumne
apliqui la mateixa estratègia que la professora per resoldre una
tasca.

• Seqüència temporal d'utilització de les tres categories
anteriors.

Quant al gradient d'autonomia que la professora concedeix
progressivament a l'alumnat, ordenaríem les subcategories de la
següent forma : en primer terme les estratègies d'observació
guiada, en tant que és la professora qui ajuda a centrar l'atenció
dels alumnes en els punts més importants; després seguiria el
model de pensament de la professora, que dóna a l'alumnat una
solució de com ella resolt la situació presentada i finalment
trobaríem la gestió de la informació, en tant que són els/les
alumnes qui resolen per ells mateixos els problemes d'observació
presentats.

En cap moment s'estableix un ordre prefixat de com passar d'una
categoria a la següent, perquè el que resulta convenient, és
combinar-les en funció de l'evolució de les situacions presentades
quant al nivell i ritme d'aprenentatge dels/de les alumnes.

A la vegada, com a conseqüència de buscar l'autonomia de
l'alumnat, s'estableixen una sèrie de subcategories119 que ajuden
a orientar l'atenció del professorat, envers els punts considerats
importants.
Destacar doncs, que la idea de la investigació no pretén en cap
moment ser categòrica, sinó orientativa; d'altra manera
incompliria la filosofia amb que aquest treball fou iniciat.

119 Dins de la categoria d'Observació trobem les subcategories : Observació guiada i
Gestió de la informació. També hem parlat de la influència que exerciria la
subcategoria "Model de pensament de la professora (o com la professora resolt la
tasca)", que considero que és una estratègia que només involucra a la professora.
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4.4.1.- Observació guiada

OBSERVACIÓ
GUIADA

de
l'acció
ode

l'acció d'una

Il·lustr.23 Presentació general de la categoria Observació

Dins d'aquesta subcategoria diferenciaré bàsicament dos tipus
de treball. Un que es realitza de forma individual i l'altre per parelles :

4.4.1.1. Es centra el treball de forma individual en observar
l'acció d'acord als criteris que dóna la professora
(Observació pautada de l'acció).

Com del que es tracta és de deixar clara la pauta d'observació,
s'utilitzen estratègies que responen més a un model
preconstructiu120 que coconstructiu (Monereo, 1995), com :
Demostracions (parcials, globals, pas a pas amb l'alumne/a,
ralentisant l'acció, exagerant l'acció); Simbolitzacions;
Descripcions; Comparacions; Contrastacions dels procediments;

120 El professorat presenten els continguts a l'alumnat, prèviament construïts,
motiu pel qual s'acostuma a utilitzar "formats interactius basats en activitats
informatives i amb actuacions docents prototípiques que es realitzen presentant de
forma optimitzada el coneixement".
Per tant, la perspectiva preconstructiva intenta incidir en la construcció cognitiva
del coneixement mitjançant processos representacionals del sistema cognitiu.
Aquest tipus de plantejament permetrà a l'alumne resoldre bàsicament situacions
on no hi ha variació del context on s'aplica l'estratègia. (Monereo, 1995)
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Pautes d'interrogació directes; Repàs dels punts importants
mitjançant pautes d'interrogació; Diferents combinacions de les
mateixes; Altres.
Adonem-nos com les estratègies basades en la Contrastació, les
Pautes d'interrogació i el Repàs de continguts, responen a un
model més coconstructiu, que es potenciarà encara més a l'arribar
a les estratègies de gestió de l'observació.

A manera de punts que ajuden a identificar estratègies ubicades
dins d'aquesta categoria, cal adonar-se que :

és la professora qui dóna els criteris a partir dels quals
realitzar l'observació,
quan es mostra l'acció a partir de demostracions o
simbolitzacions, és bàsicament la professora o un/a alumne/a
avantatjat/da qui fa de model, però en les dues situacions, és
la professora qui destaca els punts essencials,
en el cas que es doni una instrucció o es faci una pregunta, és
també la professora qui ho realitza de forma molt directa.

4.4.1.2. Es centra el treball en observar l'acció que realitza una
altra persona d'acord als criteris que dóna la professora
(Observació pautada de l'acció o de l'acció d'una altra
persona (treball per parelles).

En aquesta categoria :

És la professora qui dóna els criteris a partir dels quals
observar a una altra persona.
El treball pot centrar-se en la identificació dels punts
essencials de l'acció o bé en la identificació de l'acció en l'altra
persona121. La primera vindria a ser una estratègia
complementària a l'observació pautada de l'acció (apartat
3.4.1.1), ja que l'observació d'una altra persona és utilitzada
per facilitar l'observació de l'acció.

121 Aquesta diferenciació subtil, és més conceptual que pràctica. En definitiva la
diferència estaria on es posa èmfasi, si en la identificació dels punts essencials de
l'acció o en la correcció de l'acció de la persona que ho realitza. Es tracta d'una
diferencia subtil que només afecta a la professora, però que pretén matisar que a
lïnici, aquesta utilitza intencionadament aquest tipus de treball per parelles, per
ajudar a l'alumne a centrar l'atenció en la identificació dels aspectes essencials de
l'acció. Es pot pressuposar que l'acció continuada de l'altra persona, permet
observar l'acció durant més estona, que no quan la professora realitza una
demostració inicial i/o puntual.
En canvi quan observo l'acció de l'altra persona, és per a identificar quins aspectes
realitza correctament i quins incorrectament.
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* Seqüència temporal d'utilització de les dues categories
anteriors.

Les categories a i b, són complementàries, en tant que és entre
les dues que s'aconsegueix identificar :

• els punts essencials de cada acció,
• els punts correctes/incorrectes de l'acció d'una altra persona.
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Estratègies
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Il·lustr. 24 Categoria general de la categoria Gerstió de la informació

Dins d'aquesta categoria diferenciaré, de la mateixa manera que
en la categoria anterior diferents tipus de treball, un que es realitza
de forma individual i l'altre per parelles.

4.4.2.1. Es centra el treball de manera individual en observar l'acció
amb indicacions generals de la professora : (Observació no
pautada de l'acció amb indicacions generals de la
professora).

La professora utilitza estratègies on forçosament es provoca la
reflexió de l'alumnat en relació a l'aprenentatge d'una acció. Aquest
plantejament metacognitiu es realitza a partir d'indicacions generals
en relació al problema plantejat i que obliguen a l'alumnat a revisar
i/o recuperar continguts anteriors. Per ex. després d'una acció
realitzada per un/a alumne/a preguntar : que ha passat?.

Algunes de les estratègies que poden utilitzar-se, bé aïlladament
o bé amb combinació amb d'altres són :
Pautes d'interrogació; comparació d'accions amb pautes
d'interrogació; sol·licitació imatge global de l'acció implicant
transferència; altres.
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4.4.2.2. Es centra el treball (generalment per parelles), en observar
l'acció pròpia o d'una altra persona (Observació no pautada
de l'acció o de l'acció d'una altra persona : Treball per
parelles).

Conjunt d'estratègies encaminades a que siguin els propis
alumnes qui :

4.4.2.2.1.- Extreguin criteris d'observació de l'acció, a partir de
l'estil d'aprenentatge propi. És a dir cadascú ha de fixar-se en com
ell/a aprèn, en què s'ha fixat, quins són els seus punts forts i febles i
com els supera. Acte seguit o de manera paral·lela ( a mesura que
s'obtenen) es contrasten aquestes pautes amb el/la company/a.

Algunes de les estratègies que poden utilitzar-se, bé aïlladament
0 bé en combinació amb d'altres són : treball per parelles d'observació
1 correcció; supervisió de la professora del treball de les parelles122 (la
qual pot estar composada a la vegada per diferents estratègies com
pot observar-se en les imatges); Consigna d'atenció; Pautes
d'interrogació; Demostracions emfasitzant els aspectes essencials;
altres.

4.4.2.2.2- Extreguin criteris per observar i corregir l'acció d'una
altra persona. Es tracta de realitzar un treball per parelles, on els/les
alumnes saben quins criteris han d'observar, però a diferència de la
categoria d'Observació guiada, no es presenten ni es recorden en el
moment abans de realitzar la tasca. Aquests criteris es considera que
formen part del bagatge de coneixements de l'alumnat, que haurà de
saber aplicar en corregir al/a la company/a, el que comportarà que a
la vegada haurà de saber destriar quina informació selecciona i
prioritza per dir-li aquells aspectes que poc a poc podrà anar
assimilant.

A la vegada l'alumnat que ha de corregir l'acció del/de la
company/a, pot triar múltiples situacions que afavoreixin
l'aprenentatge. Aquesta gestió es també competència seva.

Algunes de les estratègies que poden utilitzar-se, bé aïlladament
o bé amb combinació amb d'altres són : Pautes d'interrogació;
Supervisió de la professora (pot estar composada per diferents
codificadors com pot observar-se en les imatges) ; Contrastació de
procediments mitjançant descripcions o altres aspectes; altres.

122 En realitat aquí estic donant feedback, però considero dues opcions en el
moment de marcar l'inici i el final d'una estratègia :

a) Quan dono la consigna al grup i ho comprovo a nivell general. Per ex.
Consigna oberta d'acord a uns criteris + Observació,

b) Quan com a conseqüència de la consigna anterior, hi ha una o vàries
persones que no els surt l'acció a realitzar i jo, adreçant-me només a
ells/elles, dono pas a una altra estratègia.

284



Estratègies

4.4.2.2.3.- Es centra el treball en l'observació d'una acció on
l'alumnat haurà de deduir per ell mateix els punts essencials per a
poder-la realitzar amb èxit : Observació no pautada de l'acció sense
indicacions generals de la professora (treball individual).

Es pretén que l'alumnat aprengui a extreure els aspectes
essencials de l'acció, sense cap més indicació que la presentació de la
situació sol·licitant la seva observació.

Com hem pogut veure anteriorment, el primer pas dins de la
gestió de l'observació es realitzava amb indicacions generals de la
professora, després es passava a un treball d'observació per parelles
a partir de l'aprenentatge del propi alumnat, tant en relació a la seva
pròpia acció com en relació a l'acció d'una altra persona.

Així en aquest grup d'estratègies, l'alumnat ja no compta ni amb
l'ajut extern de la professora ni del company/a, es tracta d'un treball
individual.

Algunes de les estratègies utilitzades, bé aïlladament o bé amb
combinació amb d'altres són : Demostracions; Descripcions;
Rellançament de la tasca destacant l'estructura de l'activitat; altres.

4.4.2.2.4.- Es centra el treball en l'autoobservació del propi
aprenentatge : Gestió individual de l'observació en l'aprenentatge de
la pròpia acció fautocorrecció).

En aquest grup d'estratègies, no només es vol que l'alumnat
observi i extregui les pautes a partir de les quals comparar si realitza
l'acció correctament o no, sinó que a més a més es pretén que
reflexioni sobre el seu propi aprenentatge.

Algunes de les estratègies utilitzades que poden utilitzar-se, bé
aïlladament o bé amb combinació amb d'altres són : Consigna
d'atenció acompanyada de simbolització; Contrastació de
procediments amb : pautes d'interrogació; descripcions; altres.
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OBSERVACIÓ
NO PAUTADA

AMB
INDICACIONS

GENERALS DE
LA

PROFESSORA

La
professora
realitza
preguntes
generals sobre
l'acció. Ex. Què
ha passat aquí
?,

La
pregunta de la
professora per
més que sigui
de caràcter
general, dóna
indici de si
alguna cosa
està bé o
malament.

OBSERVACIÓ NO PAUTADA
DE L'ACCIÓ O DE L'ACCIÓ

DUNA ALTRA PERSONA
(treball per

Observació de
l'acció a partir

de l'esül
d'aprenentatge

propi
En aquest

tipus de treball
es parteix de
l'estil propi
d'aprenentatge
de l'alumne.

parelles)
Observació
i correcció
de l'acció

d'una altra
persona

- En aquest
treball es
tracta
d'aplicar
criteris que
han
assimilat de
sessions
anteriors.

OBSERVACIÓ
NO PAUTADA
DE L'ACCIÓ

(treball
individual)

- Aprendre una
figura senzilla a
partir de
l'observació,
sense que la
professora
destaqui cap
aspecte, ni faci
cap tipus de
reconducció
encara que
aquesta sigui
general.

GESTIÓ INDIVIDUAL
DE L'OBSERVACIÓ

EN L'APRENENTATGE
DE LA PRÒPIA ACCIÓ

(Autoobservació del
propi aprenenetatge)

- Es tracta d'observar
com s'executa la
pròpia acció.

Taula 9 Quadre resum de la categoria de Gestió de la informació.
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Amb la intenció de clarificar a grans trets les diferències entre
Observació guiada i Gestió de l'observació, es defineix la següent
graella :

GESTIÓ DE L'OBSERVACIÓOBSERVACIÓ GUIADA
Per aprendre a observar accions.-
La professora guia d'una forma

directa a l'alumne.
Les pautes d'interrogació fan

al·lusió directa al que s'ha indicat
amb anterioritat. Per ex. la boca del
diabolo on esta ?.

Les pautes d'interrogació també
les puc utilitzar per centrar l'atenció
en un aspecte en concret que es
desconeix. Moltes vegades, en
aquests casos, va acompanyada
d'una demostració exagerada
acompanyada de la pregunta
pertinent.

Per aprendre a observar
accions.-

Les preguntes són indirectes i
generals. Per ex. podem fer alguna
cosa més per millorar l'acció ?, o
que ha passat aquí ?, de manera
que els alumnes han conegut amb
anterioritat aquests elements.

Les pautes d'interrogació o
situacions que es presenten, fan
referència a aspectes que els
alumnes ja coneixen i són capaços
d'identificar què fan bé i què fan
malament.

En altres situacions les
indicacions o situacions de la
professora, cerquen l'autonomia
individual en l'observació de l'acció
i en altres, la capacitat d'identificar
les errades pròpies i corregir-les.

Per aprendre a observar als
al tres.-

En Observació pautada de l'acció
o de l'acció d'una altra persona, els
alumnes ja saben què han
d'observar. Sels dóna uns criteris
previs a partir dels qual comparar
l'acció.

Per aprendre a observar als
altres.-

En observació no pautada de
l'acció o de l'acció d'una altra
persona, els alumnes són qui han
de clarificar aquestes pautes
d'observació.

També pot donar-se el cas que
es tracti de criteris que l'alumnat
ha assimilat en situacions anteriors
i que han d'aplicar. Cal llavors que
sàpiga destriar quina informació
selecciona i prioritza.

A la vegada en el moment de
corregir pot presentar múltiples
situacions que afavoreixin
l'aprenentatge, la gestió de les quals
es també competència seva.

Taula 10 Diferències entre les categories Observació guiada i Gestió de l'observació
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4.4.3.- Model de pensament de la professora.

Vindria a ser el que Monereo et al. (1995: 67) anomena com
"pràctica guiada", que ho defineixen com l'exemplificació que realitza
l'expert/a dels processos (anàlisi de la situació i decisions que pren) i
procediments que ell/a utilitza per resoldre la situació.

* Model de pensament de la professora quant a l'estructura de
l'activitat.

Estratègies que utilitza la professora per transmetre a l'alumnat
com analitza i resolt l'estructura de l'activitat. És a dir, en molts
casos entendre en què consisteix l'activitat et permet formar una
imatge mental que ajuda a organitzar els diferents procediments.

* Model de pensament de la professora quant a estratègies o
procediments que empra cadascú.

Estratègies que utilitza la professora per decidir : on es troba el
punt essencial a observar ?, com i quan comença una acció ? , o bé
com ho fa ?.

• Model de pensament de la professora quant a la metacognició.

Es tracta de realitzar una reflexió o anàlisi sobre la pròpia
reflexió. Per ex. reflexionar sobre les preguntes que un/a s'hauria de
fer a l'iniciar una acció; o bé reflexionar sobre el propi aprenentatge.

• Model de pensament de la professora quant a estructura i
procediments.

Es tracta de situacions que aborden tant l'estructura com els
procediments però el problema de l'acció presentada no recau en la
identificació de l'estructura (encara que es necessita entendre la
mateixa), sinó en com realitzar els procediments.

En una de les imatges recollides, la professora planteja a partir
de les experiències del seu propi aprenentatge, un augment en la
complexitat de la tasca. Pretén indicar a l'alumnat aquest camí
d'anar de més senzill a més complex, a partir de la seva pròpia
experiència. D'alguna manera s'està fent referència a la
significativitat lògica, sense fer-ho explícit.

En altres imatges es tracta l'estructura de l'activitat, tot
recordant continguts anteriors.

A diferència de la microcategoria "b", no s'està destacant uns
punts essencials de l'acció, sinó que es descriu i demostra la manera
d'augmentar el gradient de dificultat.
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En definitiva la diferència rau, en que la professora no fa
referència a una manera personal i "única" de resoldre una situació,
sinó que podríem parlar d'una forma més o menys estandartizada.

* Model de pensament de la professora quant a ritme i
motivació en l'aprenentatge.

Es transmet a l'alumnat que és cadascú qui ha de marcar el
ritme i les seves pròpies estratègies de motivació en l'aprenentatge.
Per exemple, la professora indica el seu model de pensament, quant a
la necessitat d'introduir situacions menys complexes, quan es porta
mantenint durant bastant estona un elevat grau de concentració.

* Model de pensament de la professora en relació a Negociació
professora-alumnes.

És evident que en aquesta categoria, la professora explica i
contrasta amb els alumnes, el que pensa sobre com ha de ser un
procés d'ensenyament-aprenentatge. D'alguna manera pot anar
veient si a mesura que avança l'assignatura, els/les alumnes entenen
i s'acosten al model de pensament de la professora, observant les
seves reaccions i la seva forma de treballar a classe.

En resum el que es vol destacar, és que aquesta categoria de
Negociació, com la de Model de pensament de la professora, fan més
referència a una estratègia de la professora, que a una estratègia de
la professora que intenta comprovar la metacognició de l'alumne en
relació a aquests continguts.
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Il·lustr. 25 Model de pensament de la professora en la resolució de la tasca
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4.5.- ROL DE PROFESSOR/A

En aquesta categoria el que es pretén és que l'alumnat vagi
assumint el que vol dir estar pendent de les accions de d'altres
persones, tant en el moment d'ensenyar com en el moment d'observar
i donar feedback. Per aquest motiu s'abordaran situacions a classe,
on s'exercicirà el rol de professor/a amb diferent grau de dificultat.

En aquest sentit una cita de Sanmartí, Jorba i Ibáñez (1999:
305), ens ajuda a entendre la importància de viure les situacions i
abordar els continguts amb estratègies que facilitin adonar-se de les
diferents errades comeses :

"Tal com indica Nunziati (1990) :
- ni la lògica de la disciplina ni la lògica de l'expert permeten

posar de manifest la manera en que cada alumne aprèn;
- el discurs del professor no garanteix l'apropiació dels

continguts de la disciplina per part de l'alumne, ja que el
que ensenya i el que aprèn es troben en registres de
funcionament diferents;

- la correcció de les errades només la poden portar a terme el
mateix alumne que els ha comès, i no el professor, que
simplement les detecta".

Aquest "discurs" és justament un dels objectius que contempla
aquesta categoria.

4.5.1.- Rol de professor/a en el desenvolupament d'una
sessió de classe

Referit a quan l'alumnat s'ha d'adreçar a tot el grup classe, tant
en el moment d'ensenyar un contingut com en el moment de
supervisar l'aprenentatge que realitzen els seus companys.

4.5.2.- Rol de professor/a en situacions puntuals

Quan es demana a un/a o dos/dues alumnes que facin de
professors/es adreçant-se a tot el grup classe. És el mateix que
l'anterior, l'únic és que en aquest cas es produeix esporàdicament,
sense una preparació prèvia del contingut a ensenyar per part de
l'alumnat que faran de professors/es.

En aquest grup d'estratègies, la professora aprofita a vegades,
l'aprenentatge extraacadèmic d'algun/a alumne/a, que per tant
presenta més nivell d'execució en relació als seus companys/es. En
altres casos es reconeixerà senzillament a l'alumne/a que adquireix
un aprenentatge amb més celeritat que la resta dels companys/es.
En tots dos casos, aquesta persona passaria a exercir el rol de
professor/a.
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4.5.3.- Tutoria iguals / tutoria iguals en petits grups
Referit à quan l'alumnat s'adreça a un/a company/a o a un petit

grup, respectivament, però on precisament pel tipus d'agrupament
indicat : parelles o petit grup, no se li demana l'exigència d'estar
pendent de tot el grup classe.

Quan es parla de la Demostració de l'alumnat dins de
l'apartat de signifieativitat lògica, pot confondre's amb rol de
professorat, perquè efectivament la demostració la realitza davant de
tot el grup classe. Ara bé en rol de professor/a, l'alumne/a ha de fer-
se càrrec de la supervisió de la tasca.

Montse Comes 200(1

Rol de professor/a en el
desenvolupament
d'una sessió de

classe

ROL DE PROFESSOR/A

Quan professora
atorua a un/s al umne/s

Rol de professor/a
en situacions

puntuals

Tutoria entre
iguals

situacions

Alumne que
ha après

continuats
exrraacademi-

cament

Mentre dono
continuat

Alumne que aprèn
més ràpidament

Prèviament
encomano

tasca a
al umnes

avantatjats

Il·lustr. 26 Codificació de la categoria Rol de professor/a
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4.6.- ESTRATÈGIES INDUÏDES

»uaii
iscn\a comments

amda a un a lu in iK

E. Induïdes
les podem trobar
en les següents -

situacions
Quan professora

atorga a un/s alumne/s

Tutoria entre
d ' u n a sessió de imials

Montse Comes 2

Il·lustr. 27 Situacions didàctiques on s'indueixen estratègies

Són aquelles estratègies on es pot veure com la professora de
forma explícita incita a l'alumne perquè entengui i utilitzi algunes de
les estratègies utilitzades, bé per facilitar el seu propi aprenentatge,
bé per facilitar la tasca com a futur mestre.

En altres paraules, vindrien a ser totes aquelles estratègies que
l'alumnat transfereix a altres situacions tant en qualitat d'aprenent
com de docent.

Les situacions en que aquestes estratègies poden presentar-se
són molt variades :

• quan la professora ensenya un contingut de classe,
• quan la professora ajuda a un alumne/a a aprendre un

contingut,
• quan a partir del treball d'un contingut, l'alumne/a explica

l'estratègia utilitzada en el seu aprenenetatge,
• quan els alumnes ajuden espontàniament a un/a company/a

seu/va,
• quan la professora atorga a un/s alumne/s :

rol de professor/a en situacions puntuals,
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rol de professor/a en el desenvolupament d'una sessió
de classe,

tutoria entre iguals (parelles / grups).

4.7.- QUADRE COMPARATIU DELS ASPECTES
DIFERENCIADORS D'ALGUNES CATEGORIES

A continuació es presenta un quadre, que ajuda a identificar
aquells elements més importants de les categories i subcategories que
en ell apareixen.

Bàsicament ha estat ideat per identificar i diferenciar aquells
punts que resulten més conflictius . Per ex. en la fila 5 es diferencia
quan :

• la variació de la tasca realitzada per l'alumnat respon als
continguts planificats i es mostra a la resta de persones de la
classe (significativitat lògica),

• la variació de la tase realitzada per l'alumnat respon també als
continguts planificats però no ensenya a la resta dels/de les
companys/es (Ritmes),

• la variació de la tasca no respon als continguts que es treballen
a classe i tampoc arriben a la resta de persones de la classe
(Interessos).
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Signif. lògica
Fa referència a
l'estructura de
l'activitat :
• "progressió"
• simplificació

acció
• repàs
• aplicació

conceptes
anteriors a un
altres material
(transferència)

Profe dóna tasca i
observa la resposta
de l'alumne (baixa
potencialitat). Pot
fer-ho emprant :

• demostració
í

• descripció,
• simbolitzaci

ó,
•

La professora
utilitza consignes
per explorar el
material
La professora
utilitza consignes
d'acord a un criteri

Variacions
creades pels
alumnes i es
mostren a la
classe

La variant ha
d'anar relacionada
§mb_Pestructura de
üacçjó presentada
per la professora

Ámbar a presentar
una determinada
figura és Sign.
Lògica. Ex. cucú
-aSib_eUiàbolo

Observació Guiada

Destacar algun punt
important :
• demostració i

verbalització,
• demostració amb

pauta d'interrogació
• demostració

exagerant acció
• demostració amb

ajuts com analogia

Com ensenyo l'acció
condicionada per la
naturalesa de la pròpia
tasca és Observació

Ritmes
Tasca diferents a
la de la resta de la
gent de la classe.
No es tracta de
donar feedback,
perquè aquest
com a norma,
sempre és
diferent.

Variacions
individuals
creades per
l'alumne però no
arriben a tota la
classe

La variant ha
d'anar relacionada
amb l'estructura
de l'acció
presentada per la
professora

Interessos
Treball
amb
continguts
i material
no
planificats
a
l'assignatu
ra. Ex.
diabolo,
rulo.

Variacions
individuals
creades
per
l'alumne
però no
arriben a
tota la
classe
Les
variants no
responen a
Pestructur
a de l'acció
i no formen
part del
contingut
planificat
de la
classe

Induïdes
Quan utilitzo

les estratègies
Induïdes ? :
a) quan dono

feedback a
l'alumne. En
aquest cas al fer
referència a les
estratègies que
els alumnes
realitzen, codifico
: contrastació de
procediments,

Contrastació en
tant que jo
identifico el que
utilitza l'alumne i
li dono feedback
al respecte,

b) quan com a
professora
utilitzo
estratègies que
de manera
explícita vull
que utilitzi
l'alumne. En
aquest cas no he
de posar

sinó que dic de
forma directa
l'estratègia
utilitzada.
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Signif. lògica Observació Guiada Ritmes Interessos Induïdes
Quan faig correccions
(feedback), o me les
demana l'alumne,
sempre és Observació, ja
que ajuden a centrar
l'atenció sobre els punts
importants:
• pauta

d'interrogació directa
• simbolitzant,

demostrant,
ralentisant, amb o
sense verbalització

Taula 11 Quadre comparatiu dels aspectes diferenciadors d'algunes categories

4.8.- ALTRES CONSIDERACIONS

Però què passa amb altres aspectes com : funcionalitat,
transferència, motivació, contextualització de l'aprenentatge,
globalització dels continguts?.

És que no són continguts importants, per aplicar estratègies que
comprovin fins quin punt els/les alumnes, que seran futurs mestres,
les han assimilat de forma metacognitiva ?

Com sempre, ens trobem amb el problema que el professorat ha
de seleccionar d'entre tota la informació que vol aportar a l'alumnat,
aquella que considera prioritaria.

Aleshores, quin és el criteri seguit ?. Per què l'elecció de les
categories anteriorment comentades ?

Doncs per què :
1.- la negociació professorat-alumnat es troba a la base de

qualsevol procés d'ensenyança-aprenentatge.
2.- per realitzar qualsevol aprenentatge i especialment aprendre

accions, resulta essencial centrar l'observació en els punts
importants.

3.- aprendre malabars no només vol dir, aprendre "x" figures amb
diferent tipus de material, sinó entendre l'estructura de l'activitat
(significativitat lògica).

4.- aprendre vol dir tant, satisfer els propis interessos, com
treballar en el propi nivell i ritme d'aprenentatge, com adquirir cada
cop més autonomia. Tots aquest aspectes s'aconsegueixen tenint en
compte el concepte de Zona de Desenvolupament Proper.

5.- finalment el grup d'estratègies que anirien encaminades a
permetre a l'alumnat posar-se en el rol de professor/a, em permetrien
comprovar fins quin punt l'alumnat ha assimilat els conceptes
anteriors, juntament amb el concepte d'estratègia.
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Reprenent de nou els conceptes exposats al començament com :
funcionalitat, transferència, motivació, contextualització de
l'aprenentatge, globalització dels continguts , trobem que :

alguns d'ells, són utilitzats com a estratègies que impliquen
només al professorat, com el concepte de contextualització o
de motivació. Immediatament ens sorgeix la pregunta: es
comprova en aquests continguts la metacognició de l'alumnat
?. La resposta és : no de forma explícita. Ara bé, gràcies a
aquestes podem veure que el seu ús no és en debades, atès
que el fet de contextualitzar una situació, permet a l'alumnat
entendre millor el sentit de la tasca i per tant que aquest
ajusti la resposta a la situació amb més idoneïtat,
altres conceptes s'utilitzen explícitament, com el de
funcionalitat en una de les estratègies d'observació, però
només en una seqüència d'imatges es comprova com a procés
metacognitiu de comprensió d'aquest concepte en l'alumne/a,
quant a la transferència és utilitzada com un procés per
comprovar els diferents aprenentatges. Així es sol·licita a
l'alumne/a amb assiduïtat que apliqui continguts apresos
anteriorment. De fet és una de les formes usuals utilitzades
per contrastar l'evolució de l'aprenentatge dels/de les
alumnes, així com el seu progrés en relació a la seva
autonomia.
finalment el tractament globalitzat dels conceptes, per més
que la professora ho aplica, no s'explicita als alumnes ni
tampoc es comprova.

En definitiva, tots sabem que davant un procés d'ensenyament-
aprenentatge resulta necessari dosificar la quantitat d'informació a
presentar al nostre alumnat.

De totes maneres aquests comentaris no treuen que em
preguntés, per què emfasitzar uns conceptes sobre d'altres del
constructivisme ?. Al meu entendre una resposta complementària a
tot el que he explicat, es troba en la pròpia intencionalitat i
comportament de l'alumnat, que des del primer dia van tenir clar que
venien a aprendre malabars, afecció que tots compartíem. En canvi
els costava fer-se càrrec del que suposava ensenyar, per més que tots
serien futurs mestres. Alguns/es fins i tot pensaven, que només amb
una bona execució es podien convertir en uns bons/es professors/es
de malabars, sense tenir en compte la resta de factors que envolten
els processos d'ensenyament-aprenentatge.

El que vull dir en definitiva, és que fer malabars, aprendre
figures noves en relació al diferent material presentat, suposava per a
ells/es tenir prou significat, el que em feia intuir que per a ells/es, els
malabars, no necessiten de cap justificació; no tenen perquè fer-se
per una finalitat productiva, sinó bàsicament per pur plaer; per
aquest caràcter màgic que envolta la seva realització. Per tant, com a
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professora, no em veia amb la necessitat de justificar perquè
presentar una figura i no un altra. I precisament quan ho feia, era
per carregar l'accent sobre els diferents aspectes que cal tenir en
compte en el moment d'ensenyar. D'aquí que la funcionalitat, per dir-
ho d'alguna manera, estava assumida des del primer minut pels/per
les alumnes, la qual cosa no vol dir que jo no la tingués en compte,
com es posa clarament de manifest en una de les imatges recollides,
formant part d'una estratègia de la subcategoria d'observació.

Per altra banda no es pot perdre de vista que alguns/es alumnes
són de primer de magisteri, el que implica donar prioritat a un tipus
d'informació sobre d'altra.

4.9.- BREU CONCLUSIÓ DE L' APARTAT ESTRATÈGIES P-A
COMPROVANT LA METACOGNICIÓ QUE EN RELACIÓ
ALS CONTINGUTS REALITZA L'ALUMNE

Arribats en aquest punt, destacar que una de les constants
d'aquesta tesi gira al voltant dels objectius marcats per la professora.
perquè en definitiva: què és el que ha originat la necessitat de
categoritzar un grup d'estratègies com aquelles que permeten
comprovar la metacognició de l'alumnat en els diferents continguts ?
quin ha estat l'origen de la subclassificació d'aquesta categoria ? per
quin motiu es tenen en compte uns determinats ítems i no uns altres
en el moment de definir una estratègia ?. Adonem-nos que la
resposta és sempre la mateixa : tenir clar com a professors/es quin
és el procés i resultat final que busquem. Al meu entendre, aquest és
el tret pertinent que articula classificar les estratègies al voltant d'un
criteri o d'un altre.

D'aquí que no sigui tant important quina classificació donem a
les estratègies, sinó si aquestes resolen els objectius marcats.
Tampoc és tant important el nom que rep cada estratègia com el fet
dïdentifïcar-la, de saber- la seleccionar, planificar, regular i avaluar,
realitzant els ajustaments oportuns per obtenir l'objectiu desitjat.
D'altra banda, penso que realitzar una classificació va contra-natura
del que implica el propi concepte d'estratègia.
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