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Evidencies del procés de triangulado

"D'on sorgeixen els pensaments, d'on els significats, segueix sent
un misteri. La pàgina no s'escriu sola, sinó quan es descobreix, i es
sotmet a anàlisi, l'ambient adequat, el moment adequat, mitjançant
la lectura repetida de les notes, amb la reflexió profunda, per a que

després es reveli el sentit i se'ns escrigui la fulla".
Stake.

Normalment "el millor" significa allò que millor ens ajuda a
comprendre el cas, sigui característic o no.

Stake.

"Aplicar el conegut lema de la investigació qualitativa de fer
estrany allò quotidià, no té altra implicació en el nostre àmbit
d'estudi, que la de percebre la realitat des de la perspicàcia".

Rodríguez, Gil i García.

Vil/ EVIDÈNCIES DEL PROCÉS DE
TRIANGULACIÓ
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Evidències del procés de triangulació

1.- EL PROCÉS DE LA TRIANGULACIÓ D'INTERCODIFICADORS

Com a tot procés d'investigació, resulta de vital importància
sotmetre els resultats de les anàlisis a interpretacions de persones
alienes al propi procés d'investigació, atès que permet contrastar o
evidenciar les possibles macanees o desajustaments dels continguts
treballats.

De fet aquest és el procés que comprovo dia a dia al llarg de les
meves classes i és una de les claus per fer evolucionar els
coneixements. Això és, sotmetre els coneixements dia rera dia, al
dubte, a la transferència davant noves situacions i als diferents punts
de vista de diferents persones.

D'aquesta mateixa manera i molt proper al meu quefer quotidià
s'afronta la triangulació de codificadors per comprovar si diferents
persones (dues en aquest cas), que no han estat immiscuides en el
procés d'investigació, identifiquen :

• el concepte d'estratègia,
• la categoria a la que pertanyen algunes estratègies,
• la codificació de la pròpia estratègia.

1.1.- CRITERI DE SELECCIÓ D'IMATGES PER ESTABLIR UNA
TRIANGULACIÓ DE CODIFICADORS

Un element problemàtic de qualsevol investigació qualitativa el
constitueix els criteris de validesa. Sparkes en Devis (1996: 332)
considera que :

"les investigacions realitzades des d'un paradigma diferent
al positivista haurien de jutjar-se amb uns criteris que
fossin coherents amb les estructures internes de
significat del paradigma interpretatiu o crític. És a dir,
haurien de ser coherents amb els propòsits
epistemològics i ontològics bàsics, els interessos i
propòsits que es corresponen amb cada un dels
paradigmes anteriors".

En aquest sentit, Riba (1992: 62) considera que la incorporació
de coneixements en Investigació Educativa exigeix adoptar una
perspectiva determinada, de manera que "tot enfocament crític que es
pregunti què és ciència i com ha de desenvolupar-se, resulta en el fons
ideològic, malgrat la seva aprenent neutralitat; ja que perpetua una
determinada racionalitat, una visió del món i de la societat, uns
valors".
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

Al igual que aquests autors, la preocupació de la present
investigació ha estat centrada en interpretar i comprendre els
fenòmens que tenen lloc a les classes d'E.F., centrant l'atenció en el
concepte d'estratègia, així com millorar i introduir reflexions en la
forma d'interacció del professorat. D'aquí que es tracti d'una
investigació que es situa entre el paradigma interpretatiu i el crític.
Aquest fet implica satisfer també les seves respectives nocions de
validesa.

Devis considera que si bé els supòsits epistemològics i ontològics
del paradigma interpretatiu i el crític poden ser comuns, no ho són
els seus interessos i propòsits. D'aquí la necessitat d'ajustar la
validesa als dos tipus de paradigmes.

Reichardt i Cook en Devis (1996: 333) consideren que "la
validesa no és un atribut inherent a un instrument sinó que depèn de
la finalitat amb la que es fa servir".

D'acord al paradigma crític, i seguint les indicacions de Devis
(1996: 333), la validesa de la investigació vindria donada tant per la
interpretació que es faci de les dades, com per la manera en que el
procés d'investigació pot contribuir al canvi professional i a la millora
de l'ensenyança.

Aquesta és la validesa, anomenada catalítica que Lather en Devis
(1996) ressenya, referint-se a aquest aspecte de millora en tant que la
investigació reorienta les accions envers l'objectiu cercat.

Com ells es pot considerar que la validesa catalítica es pot situar
en els següents nivells :

1) el de la utilització de nous recursos i materials,
2) el de l'ús de les noves estratègies,
3) quant a les creences, concepcions i valors, que un

reafirma en el transcurs de la tasca d'investigació.
Així la validesa, la trobaríem en el convenciment que la pròpia

experiència pot donar envers l'ús de les estratègies, encara que això
estarà condicionat per l'alumnat i la dinàmica de classe que es pugui
generar. En principi com més experiències es visquin d'aquest tipus,
més es consolida l'actitud quant a la seva aplicació i a la seva
recerca. Per tant no estem parlant només d'aspectes procedimentals,
sinó també de les pròpies creences.

A la vegada amb l'intent de realitzar una validesa tant des del
paradigma crític corn des del paradigma interpretatiu, podríem
realitzar la validesa per part d'un grup d'experts/es o d'alumnes, que
s'entrenés a tal efecte. D'alguna manera si s'opta per aquest tipus de
validació, és per l'intent de no fugir de la realitat docent. En
definitiva, l'objectiu de la investigació rau en reflexionar sobre els
elements que incideixen en un procés d*E-A, centrant l'atenció en el
concepte de les estratègies docents que permeten desenvolupar
l'autonomia de l'alumnat. Per tant si aquest és l'àmbit d'actuació, és
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lògic que siguin altres professors/es, qui validin fins quin punt les
diferents estratègies responen a aquest objectiu general.

En definitiva el que vull dir, és que és una manera més de
contextualitzar el seu ús dins de l'àmbit què es vol actuar, a la
vegada que de poder-ne valorar d'una forma més idònia la seva
funcionalitat.

En el següent gràfic hi ha representades de forma esquemàtica,
les diferents categories i subcategories que agrupen les diferents
estratègies. En les categories : observació, ZDP i Rol professor/a,
apareixen indicades les diferents subcategories que la composen.

A l'eix horitzontal hi figuren les diferents categories d'estratègies
que s'han analitzat en la present tesi. A l'eix vertical es troben les
diferents sessions de classe analitzades. Dins de la graella a la vegada
podem observar el símbol "x", per indicar que aquella categoria
apareix en aquella sessió de classe, però també podem observar les
abreviatures de les subcategories d'algunes de les categories com
dins de:

- l'Observació : Ob (d'observació guiada), Gest (de Gestió de la
informació) i Professora resolt la tasca;

- Zona de Desenvolupament Proper : Rit (de Ritmes) i Inter (de
Interessos),

- Rol de professor/a : Tut igu (de Tutoria entre iguals), Grup tut
(de Tutoria en petit grup), Rol profe (de rol de professor/a).
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Taula 12.- Relació de sessions de classe amb les categories i
subcategories que són presents en cadascuna d'elles.

Un cop observat el quadre ens adonem que si seleccionem una
classe, per a ser sotmesa a la revisió d'un/a expert/a, ens trobem que
no s'analitzarien totes les categories.

A més a més, en cap moment hauríem de perdre de vista que el
referent final que busquem, és comprovar que :

• realment la seqüència seleccionada respon al concepte
d'estratègia prèviament definit,

• hi ha estratègies que efectivament es corresponen amb
cadascuna de les categories,
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• que realment aquestes estratègies potencien el treball
autònom de l'alumnat, amb tot el que implica quant a
coneixement de la signifïcativitat lògica, treball i
consciència del que vol dir la ZDP (zona de
desenvolupament proper), capacitat d'observació i gestió
de la informació i de la utilització d'estratègies com a
aprenent i com a docent.

Evidentment que interessa contextualitzar al màxim l'estratègia,
perquè només dins d'un context naturalística o ecològic, poden
valorar-se amb la seva plenitud. D'aquí la importància de
l'enregistrament de la cinta com a recull holistic dels esdeveniments
de la sessió. Però fins i tot així se'ns escapa el concepte èmic dels qui
vam viure la situació.

Un exemple, la classe "11" revisada al fer la transcripció, es
presenta als meus ulls com a correcta des d'una perspectiva
constructivista, però sé que no va ser així, perquè des d'una posició
èmic, el procés d'aprenentatge no es va viure amb "l'emoció" d'altres
dies.

Després de tots aquests arguments, la meva proposta és que per
seleccionar les imatges que han de ser revisades per un grup
d'experts/es, cal recollir una mostra de les imatges que representen
de manera més idònia cadascuna de les categories, encara que
pertanyin a classes diferents. Si es considera convenient validar
l'estratègia dins del seu context, caldrà utilitzar el vídeo d'una sessió
de classe, on almenys apareguin algunes de les estratègies validades
mitjançant la selecció de la seqüència d'imatges.

305



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

1.2.- DUBTES I SOLUCIONS ALS PROBLEMES DE LA
TRIANGULACIÓ D'INTERCODIFICADORS

La validació que en un principi havia de realitzar un grup
d'experts/es, l'han acabat realitzant un parell d'alumnes de 3r curs,
les quals des del meu punt de vista són a hores d'ara, les més
expertes en relació al tipus d'estratègies que presento en aquesta
investigació.

Ara bé després de consultar al Dr. Gil interpreto que el procés
que finalment he seguit és el d'una "triangulació que en aquest cas
seria de codificadors", podent parlar de "consistència
intercodifícadors".

Davant el dubte de com resoldre els procediments a utilitzar per
aquest procés de validació vaig demanar a un expert en metodologia
qualitativa com és el Dr. Gil, que m'assessorés en aquest procés123.

Algunes de les preguntes sol·licitades giraven al voltant de :
si era correcte que aquest procés de revisió el poguessin fer
alumnes de 3r curs de la llicenciatura de Ciències de l'Activitat
Física i l'Esport,

- quantes estratègies s'haurien de validar (volum de gravacions),
- en base a quin criteri havia de seleccionar la mostra, tot i que

considerava que no era tant important la quantitat
d'estratègies sinó el tipus d'estratègies.

També li raonava el procés que pretenia seguir, per entrenar
primer a aquests/es alumnes partint de les seqüències d'imatges
enregistrades en l'ordinador, per acabar analitzant un o varis vídeos
on es delimités on comença i acaba l'estratègia, s'identifiques la
categoria a la qual pertanyés, es realitzés la codificació de l'estratègia.

La interpretació que vaig fer dels consells que em va donar van
ser :

- utilitzar un volum de gravacions que no provoqués excessiva
fatiga en els qui han de codificar-les, ni que tampoc suposes
un consum de temps massa gran,

- incloure seleccions de fragments que pertanyin a diferents
categories,

- que sigui la màxima representació de classes les que s'utilitzin
per la anàlisi,

- que les diferents revisions realitzades han de fer-se almenys
per dos codificadors.

En aquest sentit especificar que en principi havia realitzat la
proposta de treballar amb 5 alumnes, però després de sopesar-ho
amb els Directors de tesi, hem considerat que amb 2 persones ja
podem dur a terme aquest procés.

123 Veure carta explicativa a l'annex.
306



Evidències del procés de triangulado

El per què triar aquesta "consistència intercodificadors" i no fer
ús d'una anàlisi de contingut a partir del programa nudist, per citar
una altra possibilitat de treball, respon a la ideologia amb la qual s'ha
treballat al llarg de tota la investigació : acostar-se al màxim a la
realitat docent.

Com comprovo i construeixo coneixement a partir de les classes ?,
doncs presentant amb el màxim de rigor del que sóc capaç, el nivell
de continguts fins al qual puc aplicar uns criteris clars per al treball
dels/de les alumnes (és a dir d'una forma ètica i responsable); i anar
més enllà a partir de les reflexions del dia a dia i dels dubtes de
l'alumnat.

1.3.- LA SELECCIÓ DE COL·LABORADORES I CONDICIONS DEL
PROCÉS DE CONSISTÈNCIA INTERCODIFICADORS

La validació que en un principi havia de realitzar un grup
d'experts, l'han acabat realitzant un parell d'alumnes de 3r curs de la
llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.

La Irene i la Mireia havien realitzat en el primer quadrimestre,
l'assignatura de Procés d'ensenyament i aprenentatge, destacant per
l'assimilació dels diferents continguts treballats, especialment en
relació a les estratègies.

Aquest va ser el motiu pel qual els vaig demanar si volien
cooperar amb mi per validar la categoria i codificació que jo
proposava; la qual cosa comporta implícitament la identificació de la
delimitació d'on comença i acaba el concepte d'estratègia. Agrair en
aquest sentit a la Irene i la Mireia la seva implicació immediat en el
projecte, així com les seves reflexions, que van permetre no només
complir amb un dels requisits propis d'un treball de tesi, sinó a més
a més millorar amb els seus dubtes i reflexions, el resultat final.

Com a l'assignatura anteriorment indicada, no s'analitzaven tots
els continguts que s'aborden en la investigació, va caldre dur a terme
un procés de formació complementària.

L'únic problema segons elles mateixes em comentaven era l'escàs
temps que quedava per finalitzar el curs, amb el que tots sabem que
suposa de nervis i de treballs que sempre s'endarrereixen més del
que és aconsellable.

Si a aquest fet hi afegim el gran volum de pràctiques que es
realitzen en l'entorn natural, com a conseqüència de la tria d'algunes
optatives, ens trobem que la flexibilitat horària, així com el volum
d'hores no podia ser massa elevat.

Valorats aquests possibles entrebancs i sabent que el pes fort del
treball ja s'ha realitzat amb anterioritat a l'assignatura de Processos
d*E-A de l'A.F. i l'esport, tirem endavant el compromís conjunt
d'intensificar en el temps que pugui suposar tirar endavant aquesta
part del projecte d'investigació. Ara bé com sempre passa en els
treballs d'investigació, el treball s'allarga més del que en principi una
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havia previst, però no en excés que valolaria en un volum d'unes 5
hores.

Per deixar constància d'altres factors ambientals que podien
afectar al desenvolupament del treball, esmentar que en cada reunió
vàrem canviar d'espai de trobada : el primer dia en una aula de Ir del
centre, després en la sala d'audiovisuals, el tercer dia ens vam
traslladar a un despatx de la Facultat de Ciències de l'Educació
(F.C.E.), el 4t dia al matí vam treballar al meu despatx de 11NEFC-
Lleida i per la tarda vam tornar al despatx de la F.C.E.; finalment el
5è dia en una aula petita de 11NEFC. Tot i aquests canvis espaials no
considero que aquest afectessin a la qualitat del treball, sí afectava en
canvi els endarreriments provocats per no disposar del material
(portàtil amb possibilitat ól'escoltar el so), que afegien fatiga a la
jornada de treball.

1.4.- CARACTERÍSTIQUES DE LES COL·LABORADORES

Definir el caràcter de la Mireia i de la Irene, encara que sigui en
una contextualització laboral, se'm fa difícil, perquè destacar certes
característiques no vol dir que no n'hi hagi moltes altres que
influeixin d'una manera tant o més important per establir una relació
d'investigació i per tant de col·laboració. A més a més, en tota
interacció interpersonal s'hi troba un rerafons humà, a part de
l'estrictament acadèmic. Sóc del parer que on més coneixes a les
persones és a la feina, treballant colze a colze, on es mostra la
responsabilitat, la maduresa i l'ètica de cadascú.

Aquestes precisament són algunes de les moltes característiques
personals de la Mireia i de la Irene. Responsabilitat perquè des del
primer dia que es van comprometre en la tasca, la van complir.
Maduresa en tant que en tot moment van actuar sense buscar
trampes psicològiques, per evadir-se dels compromisos i excusar les
seves responsabilitats; maduresa també en el sentit d'anteposar una
actitud activa davant tot treball, sense la qual resulta inútil analitzar
i aprendre a partir de les observacions i comentaris de les diferents
situacions que es presentin; i finalment maduresa perquè tot
aprenentatge requereix d'un temps per assimilar els continguts
treballats. Justament elles estaven en predisposició de realitzar
aquest treball per l'esforç, constància i reflexió que havien manifestat
ja des dels inicis de l'assignatura de Procés d'E-A.

Finalment tal com he indicat, destacar una qüestió ètica en tant
que com a persones responsables i madures han estat honestes en
les seves observacions i anàlisis, així com en el compromís de no
difondre la informació proporcionada atès que es tracta d'un procés
d'investigació de tesi doctoral.
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A part d'aquestes característiques humanes tant lloables,
destacaria a nivell acadèmic i investigador, la seva capacitat d'anàlisi
i rigurositat.

Si aquestes característiques les acompanyem d'un tracte
agradable, cordial i desinteressat, la combinació de tots aquests
aspectes no podia resultar més idoni.

1.5.- EL PROCÉS DE LA CONSISTÈNCIA INTERCODIFICADORS

1.5.1.- Introducció

Recordar que en aquest procés de consistència
d'intercodificadors el que es pretenia al final del procés era que les
observadores :

identifiquessin on comença i acaba una estratègia,
a quina categoria o subcategoria pertany l'estratègia, i
que realitzessin una codificació dels elements principals que
apareixien en les imatges.

Després de la contextualització de cada situació didàctica, per
ajudar a entendre on s'ubica l'estratègia que apareix a l'ordinador,
figura la codificació de l'estratègia en majúscula. A continuació s'hi
afegeix el quadre on es contemplen tots els elements que la
professora va tenir en compte per aquella situació didàctica
(Objectius, Recursos, Estratègia de la professora i Procediments que
pot utilitzar l'alumnat). Aquest quadre però, en cap moment va ser
analitzat per les observadores. O més ben dit, només identifiquen la
codificació que apareix en l'apartat d'estratègia de la professora.
Arribats en aquest punt, el motiu d'explicitar tot el quadre sencer,
respon a la intencionalitat de fer el màxim de transparent possible tot
el procés dut a terme al llarg de la investigació, i que es correspon
amb els passos descrits en l'apartat d'aquesta tesi de Metodologia.

El procés inicial que havia previst per a realitzar la validació era
el següent:

1.- Seleccionar imatges amb la codificació i amb la categoria a la
qual pertanyen. Repassar : concepte d'estratègia (bàsicament on
comença, on acaba i què inclou), repassar la codificació que ja es va
veure a classe i ampliar-la amb nous conceptes, introduir el concepte
de categoria d'acord al constructivisme.

2.- a) Escollir imatges i preguntar si es correspon a la seqüència
d'estratègia, b) Presentar diferents codificacions i que escullin quina
és la adient, c) determinar a quina categoria pertanyen.
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3.- Realitzar tot el procés a partir d'un vídeo. Escollir imatges de
les diferents classes analitzades.

Aquesta previsió inicial va ser modificada corn a conseqüència de
l'evolució del procés.

1.5.2.- Primera sessió del procés de consistència
intercodificadors : 27-3-01 (13:3O a 17 h) :

Després d'alguns problemes tecnològics i d'espai, que han
afectat endarrerint el procés de revisió, vam començar revisant (a les
15 h.) :

- les categories establertes,
- la codificació a emprar per descriure l'estratègia dins de cada

categoria,
- la visualització de diferents imatges que pertanyien a les

categories de : Significativitat lògica, Ritmes i Interessos.

Dins de la categoria de significativitat lògica, es va seguir la
següent presentació d'imatges :

En la selecció d'imatges que pertanyen a aquesta categoria, en
surt una primera on s'indica què entendríem per una "estratègia que
només impliqués al/ a la professor/a".

En la següent imatge és un exemple, del concepte d'estratègia tal
i com s'aborda en aquesta tesi. En la mateixa diapositiva es veu la
imatge i la codificació assignada : (Consigna oberta i abastable +
Observació de la demostració de l'alumne/a) +Consigna oberta
d'acord a un criteri + Observació + E. Comunicació

Un cop fet aquest recordatori quant al concepte d'estratègia, es
van anar presentant imatges que corresponien a aquesta categoria i
el que calia fer era identificar la codificació que de forma aleatòria
apareixia en un full. La imatge sortia en una diapositiva i en la
següent, un cop s'havia contestat, apareixia la codificació per a
contrastar-la.

Tot i que ens trobàvem en fase "d'entrenament o assaig", la seva
identificació no va comportar cap problema.

Per tant el procediment seguit va ser : veure la diferència entre
Estratègia que només implica a la professora i Estratègia de les que
categoritzo com a Professora-alumnes. Després calia identificar les
estratègies que figuraven en el full. Després de cada estratègia
comprovàvem el resultat.

Del que ens vam adonar és que calia contextualitzar la imatge,
en el sentit de dir què era el que prèviament havia passat, o quina era
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l'última consigna que havia donat la professora; el que permetia
entendre amb més facilitat la imatge.

Passo a continuació a indicar cadascuna de les imatges
analitzades que es van analitzar en cada un dels dies en què es va
desenvolupar el procés de consistència intercodificadors.

He col·locat en majúscula i centrat, cadascuna de les categories
que es van analitzant.

SIGNIFICATIVITAT LÒGICA

Primer surt una imatge on s'indica la diferència entre una
Estratègia que només implica a la professora,, i una estratègia en la
que la professora comprova la metacognició que realitza l'alumnat en
relació als continguts.

La següent imatge és un exemple, on en la mateixa diapositiva es
veu la imatge i la codificació assignada a l'estratègia: (Consigna
oberta i abastable + Observació de la demostració de l'alumne)
^Consigna oberta d'acord a un criteri + Observació + E. Comunicació

A partir d'aquí comencen aparèixer en una primera diapositiva la
imatge i en la següent la codificació.

Les ajudants per validar-les, van seguir el següent procés :
visualitzar les imatges i identificar-les d'entre una llista de possibles
que estaven barrejades. Tot i que ens trobàvem en fase
"d'entrenament o assaig", no va comportar cap problema.

Resumint, el procediment seguit va ser : veure la diferència entre
Estratègia que només implica a la professora i Estratègia de les que
categoritzo com a Professora-alumnes. A continuació es van
identificar les estratègies que figuraven en el full, i després de cada
estratègia es va comprovar el resultat.

Del que ens vam adonar és que calia contextualitzar la imatge,
en el sentit de dir què era el que prèviament havia passat, o quina era
l'última consigna que havia donat la professora; el que permetia
entendre amb més facilitat la imatge.

A continuació en el moment de presentar cadascuna de les
anàlsisis de les imatges de l'ordindor, diferenciaré els següents
apartats .

- Contextualització,
- Estratègia de la professora,
- Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia.
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1.- Situació didàctica :

Contextualitzacio.- Vaig demanar als alumnes que a partir del treball
amb dues pilotes i fent la figura del "8", que ideessin figures.

Estratègia de la professora : Consigna oberta d'acord a un criteri +
Observació + Demostració alumne/a + Demostració de la professora
simplificant l'acció

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / individual en relació a l'alumne que fa la demostració)
(Preconstructiu / grupal en relació a la resta del grup classe).

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials a la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments resolent una situació oberta,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització + Presentació de l'acció en evolució a temps real

ESTRATÈGIA "Consigna Oberta d'acord a un criteri + Observació + Demostració alumne + !
PROFESSOR Demostració del professor simplificant l'acció ;

, ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
| - Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
', - Ideació d'una acció novedosa,
! - Aplicació d'una estratègia utilitzada per aprendre un contingut : anàlisi
i simplificació de l'acció,
i - Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.
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2.- Situació didàctica :

Contextualització.- Vaig demanar als alumnes : "que més podem fer
amb les caixes?" (Consigna exploratoria), i tothom prova i en un
moment determinat es quan dic : "intentar agafar la de sobre i posar-
la a sota, que era la proposta del Jordi124".

Estratègia de la professora : Consigna oberta i abastable +
Recuperació proposta d'un alumne + Demostració alumne
(+Observació)125

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / grupal)

OBJECTIU - Identificar / aplicar punts essencials de la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments resolent una situació oberta,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització + Presentació de l'acció en evolució a temps real

ESTRATÈGIA 'Consigna oberta i abastable + Recuperació proposta alumne + Demostració
PROFESSOR alumne (+ Observació)

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Ideació d'una acció novedosa,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per la professora*

124 Nom fictici.
125 Els parèntesis al llarg de la investigació, faran referència com en aquest cas, a
una acció que realitza la professora però que no es visualitza en la imatge de
l'ordinador. De totes maneres es pot comprovar en els vídeos que es tracta d'una
constant en la manera de treballar de la professora.
Els parèntesis també poden fer referència a una informació que s'ha donat ^amb
anterioritat o que els alumnes ja tenen identificada com a "consigna" de
funcionament de la classe.
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3.- Situació didàctica :

Contextualització.- Vaig demanar als alumnes : "Que més podem fer
amb les caixes?" (Consigna exploratoria)

Estratègia de la professora : Consigna oberta i abastable + Observació
+ Demostració alumne/a + Funcionalitat + E. comunicació

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / grupal)

OBJECTIU - Identificar / aplicar punts essencials de la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments resolent una situació oberta,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització + Presentació de l'acció en evolució a temps real

ESTRATÈGIA *Consigna oberta i abastable + Observació + Demostració alumne/a + Funcionalitat
PROFESSOR/A + E. comunicació

ALUMNE/A - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Ideació d'una acció novedosa,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per la professora*
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4.- Situació didàctica :

Contextualització.- Vaig demanar al Dani126, que era un dels alumnes
que al final de les classes, ja abans de començar a treballar amb el
material de les caixes, havia demanat que li ensenyes figures.

Estratègia de la professora : Sol-licitació de la demostració a un
alumne/a avantatjat + Observació + E. comunicació

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia:

(Coconstructiu per part de l'alumne que fa la demostració
Preconstructiu per part de la resta de la classe)

OBJECTIU - Identificar/aplicar punts essencials de la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments resolent una situació oberta (per part de l'alumne

avantatjat),
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom (per

part de l'alumne avantatjat),
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització + Presentació de l'acció en evolució a temps real

ESTRATÈGIA *SoHicitació demostració alumne avantatjat ^Observació + E. comunicació
PROFESSOR

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,

Identificació d'una estratègia utilitzada per la professora*

126 Tant aquest com els següents noms que apareixeran en aquest apartat de
consistència d'intercodificadors són ficticis.
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5.- Situació didàctica :

Contextualització.- Els alumnes estan treballant en una tasca
encomanada, consistent en el canvi de dues pilotes realitzant la
figura del "8". Es tracta de la continuació d'una situació anterior,
d'aquí que aparegui "supervisió de la tasca" com a primer element de
la codificació de l'estratègia de la professora. En aquesta tasca
precedent, es demanava a l'alumnat, maneres de canviar les dues
pilotes d'una mà a l'altra. D'aquí que aparegui l'objectiu : identificar
procediments resolent una situació oberta, procediments que poden
idear ells o identificar-ho a partir de la proposta d'un compnay/a.

Estratègia de la professora : Supervisió de la tasca : Observació +
Demostració127 simplificant la tasca descrivint els punts importants +
E. comunicació + Contrastació del procés d*E-A + Explicació en
relació a la significativiat lògica

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Preconstructiu/ individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,
- Identificar procediments resolent una situació oberta,

Aplicar una estratègia donada per la professora : anàlisi i simplificació de
l'acció, j

- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom, ¡
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització + Presentació de l'acció en evolució a temps real

ESTRATÈGIA 'Supervisió de la tasca : Observació + Demostració simplificant la tasca
PROFESSOR descrivint els punts importants + E. comunicació + Contrastació del procés d'E-

A + Explicació en relació a la significatívitat lògica

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
Aplicació d'una estratègia que pot adequar-se al seu ritme d'aprenentatge

anàlisi i simplificació de l'acció,
- Identificació d'una estratègia que pot adequar-se al seu ritme d'aprenentatge,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.

127 A partir d'ara quan aparegui "demostració", vol dir que la realitza la professora i
que es tracta d'una demostració global. En canvi s'especificarà en la codificació
quan aquesta demostració la realitzi un alumne/a.
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6.- Situació didàctica :

Contextualització.- Vaig demanar als alumnes : "que podem fer amb
les anelles?".

Estratègia de la professora : (Consigna oberta i abastable +
Observació +)128 Recuperació de la proposta d'un alumne +
Demostració alumne/a + Observació

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Coconstructiu / individual pels alumnes que fan la proposta,
Preconstructiu / individual pels que la reben

OBJECTIU - Identificar / aplicar punts essencials de la situació presentada.
Identificar / aplicar procediments resolent una situació oberta,

Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge
autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització + Presentació de l'acció en evolució a temps real

ESTRATÈGIA *(Consigna oberta i abastable + Observació) 4- Recuperació de la proposta d'un
PROFESSOR alumne + Demostració alumne + Observació

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Ideació d'una acció novedosa,
- Identificació dels procediments utilitzats pels companys i la professora,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.

128 Aquí poso entre parèntesi "consigna oberta i abastable + Observació", perquè és
quelcom que no queda reflectit en la imatge de l'ordinador. Es tracta d'una
consigna donada amb anterioritat i on durant un temps, la professora s'ha dedicat
a observar. És després d'analitzar les diferents respostes dels/de les alumnes, que
opta per seleccionar una proposta d'entre les altres.
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7.- Situació didàctica :

Contextualització.- Vaig continuar demanant als alumnes : "Accions
que podem fer amb una anella?".

Estratègia de la professora : Consigna oberta i abastable + Observació
+ Demostració alumne/a + Funcionalitat129 + Observació
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Coconstructiu / individual

OBJECTIU - Identificar / aplicar punts essencials de la situació presentada,
Identificar / aplicar procediments resolent una situació oberta,

- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització + Presentació de l'aeció en evolució a temps real

ESTRATÈGIA "Consigna oberta i abastable -t- Observació + Demostració alumne +
PROFESSOR Funcionalitat + Observació

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,

Ideació d'una acció novedosa,
- Identificació dels procediments utilitzats pels companys i la professora,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.

RITMES

Dins de la categoria Ritmes, es posà primer un exemple amb la
codificació que defineix l'estratègia : Consigna oberta d'acord a un
criteri + Observació + Contrastació dels procediments que utilitza
l'alumne.

A diferència de la categoria de SignificatMtat Lògica, ara la Irene
i la Mireia, van anar identificant cada estratègia a partir de les
imatges, sense realitzar la correcció fins al final, és a dir fins que es

129 La funcionalitat ve donada perquè la proposta de l'alumne/a, introdueix
l'element de rotació de l'anella en el moment de manipular-la, aspecte essencial a
l'establir relació amb aquest tipus de material, motiu pel qual la professora ha
seleccionat aquesta resposta.
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va acabar de visualitzar totes les imatges corresponents a aquesta
categoria. Per tant, la dificultat de la tasca a realitzar es va
incrementar, en relació a la categoria anterior.

En aquest cas, tan la Irene com la Mireia van deixar una
estratègia sense identificar de les cinc que hi havia.

Es posa primer un exemple amb la codificació que defineix
l'estratègia : Consigna oberta d'acord a un criteri + Observació +
Contrastació dels procediments que utilitza l'alumne/a. A
continuació es passen a presentar les diferents estratègies que han
d'analitzar les persones que realitzen el procés d'intercodificació.

8.- Situació didàctica :

Contextualització.- Demano als alumnes que practiquin el que
estaven realitzant de la figura del "8" amb dues pilotes, i com
sempre, com a norma de la classe, és que quan ja saben que els surt
una acció motriu, n'han d'idear una altra que s'ajusti a l'estructura
de l'acció anterior.

Estratègia de la professora : (Consigna oberta d'acord a un criteri) +
Observació + Contrastació dels procediments que utilitza l'alumne/a.

Coconstructiu/ individual

OBJECTIU - Identificar i aplicar els punts essencials de la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments resolent una situació oberta,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització -r Presentació de l'acció en evolució a temps real

ESTRATÈGIA * (Consigna oberta d'acord a un criteri) + Observació + Contrastació dels
PROFESSOR procediments que utilitza un alumne

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Ideació d'una acció novedosa,
- Ampliació de continguts a partir de variants pròpies,
- Contrastació dels procediments,

Identificació d'una estratègia d'ensenyança que pot adequar-se al seu ritme
d'aprenentatge*.
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9.- Situació didàctica :

Contextualització.- A partir d'una consigna anterior, un alumne
proposa una variant. Com a tal pertanyeria a la categoria de
Significativitat lògica, però cal adonar-se del tipus de treball que
suposa aquesta tasca per la resta dels companys de classe.

Estratègia de la professora : (Consigna oberta d'acord a un criteri) +
Observació + Possibilitat de treball amb diferents accions a partir de
la demostració d'un alumne (+Observació)
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Coconstructiu / individual per l'alumne que fa la proposta
Preconstructiu / grupal per la resta d'alumnes

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un treball autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA »(Consigna oberta d'acord a un criteri) + Observació + possibilitat de treball
PROFESSOR amb diferents accions a partir de la demostració d'un alumne (+ Observació)

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Ideació d'una acció,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,

Ampliació de continguts a partir de variants pròpies,
- Ampliació de continguts a partir de continguts extraacadèmics,

Identificació d'una estratègia que pot adequar-se al seu ritme d'aprenentatge*,
Identificació d'una estratègia utilitzada per reforçar l'autonomia dels

aprenentatges*.
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10.- Situació didàctica :

Contextualització.- A la classe com no teníem prou material
(diabolos), es veu en aquestes imatges com la meitat estant treballant
amb diabolos i l'altra meitat amb pilotes. El Daniel amb qui treballo
al fons de la pista, no va portar diabolo . Per altra banda, el contingut
que s'estava treballant amb les pilotes ja ho sabia fer, per la qual
cosa li ensenyo una figura a ell, la qual posteriorment, podrà aplicar
amb maces (tot i que més tard s'apunta un espontani, encara que la
tasca anava adreçada al Daniel).

Estratègia de la professora : Consignes diferenciades : Demostració
de la tasca + Funcionalitat + E. comunicació

(Preconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Presentar l'acció amb i sense evolució a temps real + Verbalització.

ESTRATÈGIA * Consignes diferenciades : Demostració de la tasca + Funcionalitat + E.
PROFESSOR comunicació

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants de la situació presentada,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.
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11.- Situació didàctica :

Contextualització.- Les alumnes que es veuen en les imatges del vídeo
es van incorporar a les sessions de classe a partir de les 3 primeres
setmanes, com a conseqüència dels terminis de matriculació de
l'assignatura, per tant elles es trobaven que no podien seguir el ritme
de la resta dels/ de les companys/es de classe, que els portaven unes
quantes hores d'avantatge.

Estratègia de la professora : Observació + Contrastació del procés
d'E-A + Consigna diferenciada : Demostració + E. comunicació

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Preconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització + Presentació de l'acció en evolució a temps real

ESTRATÈGIA »Observació + Contrastació del procés d'E-A + Consigna diferenciada
PROFESSOR Demostració + E. comunicació

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts importants,
Aplicació d'una estratègia que pot adequar-se al seu ritme d'aprenentatge :

anàlisi i simplificació de l'acció (d'acord al seu ritme d'aprenentatge),
Identificació d'una estratègia d'ensenyança que pot adequar-se al seu ritme

d'aprenentatge*.

INTERESSOS

Dins de la categoria interessos es posa una primera imatge
d'exemple : Consigna diferenciada de continguts que no s'abordaran
amb el grup classe : Demostració (+ Observació)

El procediment emprat fou igual al de la categoria Ritmes :
visualitzar totes les imatges i anar-les identificant en el full (on les
estratègies figuraven a l'atzar), deixant la correcció pel final de tot.

El resultat fou : tant l'Irene com la Mireia 6 encerts de 8
estratègies.
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Primera imatge d'exemple : es tracta d'uns dels alumnes que van
iniciar les classes amb un elevat nivell d'execució en relació a dos
materials : pilotes i maces. Com en aquest cas estem treballant
pilotes, li ensenyo amb aquest material, una figura que implica
bastanta dificultat. Estratègia de la professora : Consigna
diferenciada d'acord a interessos : Demostració (+ Observació)
12.- Situació didàctica :

Contextualització.- El Daniel130 se m'atansa per demanar-me si li puc
ensenyar una figura amb caixes, tot i que em diu que no les té
acabades de folrar, amb la qual cosa dificulta l'adherència. Li
contesto que el proper dia que les porti folrades, li n'ensenyaré a ell
de forma particular o bé fins i tot muntaré una altra estació de treball
per tal d'atendre les seves inquietuds, encara que li dic que "potser
em tornaré boja" amb tanta dispersió d'estacions. (Primera imatge de
l'esquerra de la pantalla.).

Estratègia de la professora : Consigna diferenciada d'acord a
interessos.
No especifico res més en la consigna perquè es tractava de treballar-
ho en propers dies.

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia : no
especifico res més perquè es tractava de treballar-ho en propers dies

130 Els noms que aniran apareixen al llarg d'aquest apartat són ficticis.
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13.- Situació didàctica :

Contextualització.- El Jeroni, alumne avantatjat amb el diabolo, em
demana com s'ha de fer per orientar-lo en el sentit que un vol, sense
haver d'aturar-lo. A ell i alguns/es altres els ho comento si m'ho
demanen, però aquest procediment no l'incloc com un contingut
bàsic de l'assignatura.

Estratègia de la professora : Consigna diferenciadad'acord a
interessos : Descripció punts essencials + Demostració (+
Observació)
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Preconstructiu/ individual

OBJECTIU - Identificar / aplicar punts essencials de la situació presentada,
Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom.
Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització + Presentació de l'evolució de l'acció a temps real

ESTRATÈGIA "Consigna diferenciada d'acord a interessos : Descripció punts essencials +
PROFESSOR Demostració (+ Observació)

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants.
Ampliació de l'aprenentatge amb la sol·licitud de continguts que no es realitzaran
a classe.
Identificació d'una estratègia d'ensenyança que pot adequar-se al seus interessos
d'aprenentatge*,
Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.
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14.- Situació didàctica :

Contextualització.- El Jaume és un altre dels alumnes avantatjats de
la classe, motiu pel qual li ensenyo una figura de més dificultat. Els
alumnes que estan al voltant s'hi apunten. Com l'acció és complexa,
les seqüències recollides en l'ordinador, estan desglossades tal i com
a continuació es presenten.

Estratègia de la professora : Consigna diferenciada d'acord a
interessos : a) Demostració global + Demostració parcial
acompanyada de descripció
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia:

(Preconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar els trets essencials de la situació presentada,
- Identificar els procediments que altres han emprat en el moment d'ensenyar,

RECURS Presentació de l'acció amb i sense evolució a temps real + Verbalització

ESTRATÈGIA *Consigna diferenciada d'acord a interessos : a) Demostració global +
PROFESSOR Demostració parcial acompanyada de descripció

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,

Identificació d'una estratègia d'ensenyança que pot adequar-se al seus
interessos d'aprenentatge*,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.

_J
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Com l'acció es complexa, continua recollida en unes altra seqüències
d'imatges, d'aquí que surti l'anotació "a", "b", "c :

Estratègia de la professora : Consigna diferenciada d'acord a
interessos : (continuació) : b) Orientació alumnes en relació a la
professora + Demostració parcial acompanyada de verbalització
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Preconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar/aplicar els trets essencials de la situació presentada,
- Identificar els procediments que altres han emprat en el moment d'ensenyar

RECURS Presentació de l'acció sense evolució a temps real + Verbalització

ESTRATÈGIA * Consigna diferenciada d'acord a interessos : b) Orientació alumnes en relació
PROFESSOR a la professora + Demostració parcial acompanyada de verbalització

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Identificació d'una estratègia d'ensenyança que pot adequar-se al seu ritme
d'aprenentatge*,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.

326



Evidències del procés de triangulado

Estratègia de la professora : Consigna diferenciada d'acord a
interessos (continuació) : c) Demostració parcial -f Ralentisació de les
pilotes que manipula una alumna amb descripció de les accions +
Observació

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Preconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar els trets essencials de la situació presentada,
- Identificar els procediments que altres han emprat en el moment d'ensenyar.

RECURS Presentació de l'acció sense evolució a temps real + Verbalització

ESTRATÈGIA * Consigna diferenciada d'acord a interessos : c) Demostració parcial +
PROFESSOR Ralentisació de les pilotes que manipula una alumna amb descripció de les

accions + Observació

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Identificació d'una estratègia d'ensenyança que pot adequar-se al seu ritme
d'aprenentatge*,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.

327



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

15.- Situació didàctica :

Contextualització.- El Daniel, l'apassionat de les caixes, em demana
al final de la classe que li ensenyi algunes figures.

Estratègia de la professora : Consigna diferenciada d'acord a
interessos : Observació + E. comunicació + Descripció + Simbolització
i ralentisació de les trajectòries al terra + Demostració
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar punts essencials de la situació presentada,
Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,

- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització + Presentació de l'evolució de l'acció amb i sense temps real

ESTRATÈGIA * Consigna diferenciada d'acord a interessos : Observació + E. comunicació +
PROFESSOR Descripció + Simbolització i ralentisació de les trajectòries al terra + Demostració

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
Ampliació de l'aprenentatge amb la sol·licitud de continguts que no es

realitzaran a classe,
- Identificació d'una estratègia d'ensenyança que pot adequar-se al seus interessos
d'aprenentatge*,

Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.
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16.- Situació didàctica :

Contextualització.- Demano als/les alumnes que practiquin amb la
tasca encomanada, i com sempre, com a norma de la classe, és que
quan ja els surt una acció motriu, n'han d'idear una altra que s'ajusti
a l'estructura anterior o també, com en aquest cas, poden provar
alguna cosa que sels ocorri i que els interessi. En aquest cas els/les
alumnes, ideen una acció motriu que no remet a l'estructura de
Facció treballada a classe.

Estratègia de la professora : (Consigna oberta i abastable d'acord a
interessos) + Demostració alumnes + Observació
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments resolent una situació oberta,

Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge
autònom,
- Identificar / aplicar els punts que permeten la generalització de continguts,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA * (Consigna oberta i abastable d'acord a interessos) + Demostració alumnes +
PROFESSOR Observació

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Ideació d'una acció,
- Ampliació de continguts a partir de variants pròpies,
- Elecció de l'estratègia personal que s'adequa més a la seva forma d'aprendre,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per afavorir les iniciatives personals*.

329



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

17.- Situació didàctica :

Contextualització.- El bastó del diable, no era un contingut que
hagués de treballar a classe, però com els alumnes m'ho van
demanar, no hi vaig posar cap invonvenient. El que vaig fer va ser
orientar-los amb les quatre consignes bàsiques que sabia, i al
segon dia ja havien realitzat molts aprenentatges fora dels context
de Taula. Perfecte.

Estratègia de la professora : (Consigna oberta i abastable d'acord a
interessos) + Observació + Demostració de l'alumne + E. comunicació
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar punts essencials del treball amb cadascun dels materials,
- Identificar / aplicar procediments resolent una situació oberta,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA "(Consigna oberta i abastable d'acord a interessos) + Observació +
PROFESSOR Demostració de l'alumne + E. comunicació

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Ampliació de l'aprenentatge amb continguts extraacadèmics,
- Ampliació de l'aprenentatge amb l'intercanvi d'informació amb un company,
- Ideació de noves accions,
- Elecció de l'estratègia personal que s'adequa mes a la seva forma d'aprendre,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per afavorir interessos d'aprenentatge*.
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18.- Situació didàctica :

Contextualització.- Es tracta de l'alumne que tant li agraden les
caixes i que es dedica a ensenyar el que ell ha après amb anterioritat,
als seus companys. D'aquesta manera, el treballa amb el material
que més li agrada, exerceix com a docent, que és un dels objectius de
l'assignatura, i quan ha encomanat una tasca al seu company, pot
dedicar-se a practicar altres figures que a ell encara no li surten.

Estratègia de la professora : (Consigna oberta d'interessos d'acord a
un criteri)131

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :
(Coconstructiu per l'alumne que ensenya / Preconstructiu per qui aprèn,
encara que dependria de com se li presenten les tasques)

OBJECTIU - Acostar punts de vista professora-alumnes,
Identificar / aplicar procediments per la realització d 'un aprenentatge

autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació,
- Identificar els punts que permeten la generalització de continguts.

RECURS Presentació visual d'una acció + Verbalització

ESTRATÈGIA
PROFESSOR

"•(Consigna oberta d'interessos d'acord a un criteri)

ALUMNE - Identificació dels compromisos adquirits de la professora amb el grup classe,
- Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Elecció de l'estratègia personal que s'adequa més a la seva forma d'aprendre.

Ampliació de continguts (algunes accions a partir d'activitats
extraacadèmiques, altres a partir d'idees pròpies)
- Identificació d'una estratègia d'ensenyança per incentivar els seus interessos
d'aprenentatge*.

131 Treball amb material i conünguts de classe com a ensenyant : tutoria entre
iguals a partir del material i continguts treballats fora de classe amb l'alumne
tutor. (Es pot especificar més : demostració acompanyada de descripció).
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1.5.3.- Segona sessió del procés de consistència
intercodificadors : 2-4-O1 (9 a 12h.)

Aquest dia també tinguérem problemes amb el portàtil, aspecte
que va fer que no poguéssim començar a treballar fins a les 9:20 h..
Comparat amb el dia anterior es pot dir que vam estar de molta sort,
tot i tenint en compte la previsió anticipada que havia realitzat de
l'esmentat material.

Vam repassar les categories del dia anterior amb
contextualització prèvia per part meva. En cada full figuraven totes
les estratègies corresponents a les diferents categories :
Significativitat lògica, Interessos i Ritmes.

D'entre totes elles jo vaig seleccionar algunes imatges, per ex. de
7 estratègies que havia a la categoria Significativitat lògica en vaig
seleccionar dues. La Irene i la Mireia les havien d'identificar. Després
d'haver contestat les dues respostes, analitzàvem si la resposta era
correcta.

El repàs va ser tot un èxit, perquè entre la contextualització i que
les imatges del dia 27-3-01 encara les tenien recents, no hi va haver
cap dubte. Com es tracta d'una repetició d'algunes de les imatges del
dia anterior, a continuació especificaré les estratègies, sense tornar a
col·locar els quadres de la situació didàctica corresponent.

SIGNIFICATIVITAT LÒGICA

Contextualització.- Vaig demanar als alumnes : "Que més podem fer
amb les caixes?" (Consigna exploratoria)
Estratègia de la professora : Consigna oberta i abastable +
Observació + Demostració alumne + Funcionalitat + E. comunicació
Contextualització.- Vaig demanar als alumnes : "que podem fer amb
les anelles?":
Estratègia de la professora : (Consigna oberta i abastable +
Observació +) Recuperació de la proposta + Demostració
alumne/a + Observació

RITMES

Contextualització.- Demano als alumnes que practiquin el que
estaven realitzant de la figura del "8" amb dues pilotes, i com sempre,
com a norma de la classe, és que quan ja saben que els surt una
acció motriu, n'han d'idear una altra que s'ajusti a l'estructura de
l'acció anterior.

Estratègia de la professora : (Consigna oberta d'acord a un criteri) +
Observació + Contrastació dels procediments que utilitza l'alumne
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Contextualització.- A partir d'una consigna anterior, un alumne
proposa una variant. Com a tal pertanyeria a la categoria de
Significativitat lògica, però cal adonar-se del tipus de treball que
suposa aquesta tasca per la resta dels companys de classe.

Estratègia de la professora : (Consigna oberta d'acord a un criteri) +
Observació + Possibilitat de treball amb diferents accions a partir de
la demostració d'un alumne (-»-Observació)

Contextualització.- A la classe com no teníem prou material
(diabolos), la meitat estaven treballant amb diabolos i l'altra
meitat amb pilotes. El Daniel amb qui treballo al fons de la pista,
no va portar diabolo i el que es treballava amb pilotes ja ho sabia
fer, per la qual cosa li ensenyo una figura diferent a ell, per a que
després l'apliqui amb maces. (Més tard s'apunta un espontani,
encara que la tasca anava adreçada al Daniel).

Estratègia de la professora : Consignes diferenciades : Demostració
de la tasca + Funcionalitat + E. comunicació)

INTERESSOS

Contextualització.- El Jeroni, alumne avantatjat amb el diabolo, em
demana com s'ha de fer per orientar-lo en el sentit que un vol, sense
haver d'aturar-lo. A ell i alguns/es altres els ho comento si m'ho
demanen, però no ho incloc com un contingut bàsic de l'assignatura.

Estratègia de la professora : Consigna diferenciada d'acord a
interessos: Descripció dels punts essencials + Demostració (+
Observació)

Contextualització.- El bastó del diable, no era un contingut que
hagués de treballar a classe, però com els alumnes m'ho van
demanar, jo no vaig tenir invonvenient en què l'utilitzessin. Els vaig
ajudar amb les quatre consignes bàsiques que sabia, però al cap dos
dies ja portaven aprenentatges que havien realitzat fora dels context
de l'aula. Perfecte !.

Estratègia de la professora : Consigna oberta i abastable d'acord a
interessos + Observació + Demostració de l'alumne + E. comunicació

A partir d'aquí es van acabar d'analitzar la resta de categories :
Rol professor/a, Observació, Gestió, Professora resolt la tasca,
Negociació professora-alumnes, Induïdes.

El resultat en l'anàlisi del procés de consistència
d'intercodificadors, és que a excepció d'algun entrebanc (una errada
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en la categoria ritmes i un dubte en la categoria de negociació), no va
portar a confusió.

NEGOCIACIÓ PROFESSORA-ALUMNES

19.- Situació didàctica :

Primer es posa un exemple.- (Es correspon amb la primera imatge de
l'esquerra de l'ordinador).

Contextualització.- En el joc del mocador, on en grups de quatre es
tracta de llançar un mocador a l'aire i on cadascú, ha de fer un gest
que enllaci amb el gest de qui ho hagi fet amb anterioritat a ell. És
arran d'aquestes i altres situacions, que al final de la classe es van
fer preguntes com : quan hi havia més dificultat ? i quan n'hi havia
menys ? .... què més ?.

Estratègia de la professora : Contrastació de contingut amb pautes
d'interrogació en valoració final

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / grup al)

OBJECTIU

RECURS

ESTRATÈGIA
! PROFESSOR

ALUMNE

- Atansar punts de vista professora-alumne sobre procés d'E-A (reflexió sobre :
ritme aprenentatge, sobre model de pensament alumne - professora, sobre
metacognició aprenentatge),
- Identificar punts essencials de les situacions viscudes,
- Identificar punts essencials per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

Verbalització

' Contrastació de continguts amb Pautes d'interrogació en Valoració final.

- Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Contrastació de procediments amb la professora,

Aplicació d'una estratègia que pot adequar-se a la seva forma d'aprendre :
anàlisi i identificació de l'estructura de l'activitat mitjançant l'observació,

Identificació d'una estratègia per acostar punts de vista i destacar punts
essencials*.
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20.- Situació didàctica :

Contextualització.- En aquesta imatge explico als alumnes que si no
puc saber amb quin material comptaré la setmana vinent em resulta
molt difícil programar.

Estratègia de la professora : Negociació per la construcció de material

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Cocon structiu / grup al)

OBJECTIU - Acordar compromís quant a l'aportació de material de treball,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA * Negociació per la construcció d'un tipus de material
PROFESSOR

ALUMNE - Identificació i realització dels compromisos adquirits amb el professor i/o el
grup classe,

Identificació d'una estratègia per responsabilitzar-se quant a l'aportació de
material*.
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21.- Situació didàctica :

Contextualització.- Recordo a l'alumnat que es van comprometre a
tenir les caixes elaborades pel dilluns vinent (evidentment en relació
a la data en què apareix la imatge en el vídeo) i els torno a recordar :
caixes i maces. Potencialment en aquesta imatge no podria dir que és
una Estratègia de les investigades a la tesi, ja que ara només es
tracta d'un recordatori, però sí ho és, si em refereixo al dia que es va
pactar. A la vegada la confirmació plena es produeix quan duen el
material a classe.

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :Acció de
recordar el compromís negociat quant a la construcció de material
(explicació)

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Preconstructiu / grupal)

OBJECTIU - Realitzar material de treball (caixes i maces),
- Acordar compromís quant a l'aportació del material construït,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA *Acció de recordar el compromís negociat quant a la construcció de material
PROFESSOR

ALUMNE - Identificació i realització dels compromisos adquirits amb la professora i el
grup classe,
- Identificació d'una estratègia per responsabilitazar-se quant a la construcció i
aportació de material*.
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22.- Situació didàctica :

Contextualització.- Un alumne em diu que no pot corregir al company
i li intento rebatre aquest argument destacant el punt essencial per a
fer la tasca, que és identificar els trets essencials de l'estructura
interna de l'activitat.

Estratègia de la professora : Contrastació del procés d'ensenyament-
aprenentatge: Actitud d'escoltar + Explicació amb model de
pensament

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Preconstructiu / individual

OBJECTIU - Acostar punts de vista de la professora als alumnes quant al procés
d'ensenyament-aprenentatge,
- Identificar punts essencials de les situacions viscudes,
- Identificar punts essencials per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA *Contrastació del procés d'ensenyament-aprenentatge : actitud d'escoltar +
PROFESSOR explicació amb model de pensament

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Contrastació dels punts essencials de les situacions presentades,
- Aplicació d'una estratègia que pot adequar-se a la seva forma d'aprendre :
anàlisi i identificació dels elements essencials als que ens remet l'acció motriu,
- Identificació i realització dels compromisos adquirits amb la professora i el
grup classe,

Identificació d'una estratègia per acostar punts de vista i destacar punts
essencials*.
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23.- Situació didàctica :

Contextualització.- Explicació al grup classe en el moment de la
valoració final, d'un comentari realitzat per un alumne mentre
realitzava la tasca, en relació al tamany de les maces, així com al
tipus de textura de les mateixes.

Estratègia de la professora : Contrastació de continguts en valoració
final : Explicació en relació a la significativitat lògica
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / grupal)

j OBJECTIU - Acostar punts de vista, en relació a conceptes de significativitat lògica
(adaptació material),
- Identificar punts essencials de les situacions viscudes,
- Identificar punts essencials per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA *Contrastació dels continguts en valoració final : explicació en relació a la
PROFESSOR significativitat lògica

ALUMNE Contrastació procediments ( de les propostes dels alumnes amb les de la
professora),
- Identificació i realització dels compromisos adquirits amb la professora i el
grup classe (material i continguts a realitzar el proper dia),
- Identificació quant adaptar el material en el treball amb nens,
- Identificació d'una estratègia per desenvolupar la classe : demostració de les
accions novedoses de cada alumne, a la resta del grup classe.
- Identificació d'una estratègia per acostar punts de vista*.
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Evidències del procés de triangulado

24.- Situació didàctica :

Contextualització.- Comento a l'alumna, que encara que no li surti la
figura, m'agradaria que ho fes per comprovar si ha captat la imatge
global de l'acció.

Estratègia de la professora : Contrastació del procés d'aprenentatge
de cadascú : E. comunicació + Observació de l'acció + E.comunicació
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / individual)

OBJECTIU - Acostar punts de vista sobre el procés d'aprenentatge,
- Identificar punts essencials de les situacions viscudes,
- Identificar punts essencials per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA * Contrastació del procés d'aprenentatge de cadascú : E. comunicació +
PROFESSOR Observació de l'acció + E. comunicació

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Contrastació dels punts essencials de les situacions presentades,
- Aplicació d'una estratègia que pot adequar-se a la seva forma d'aprendre
anàlisi i identificació de l'estructura de l'activitat,
- Identificació d'una estratègia per acostar punts de vista*.
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

OBSERVACIÓ GUIADA

Primer hi ha un exemple : Estratègia de la professora : Demostració
amb descripció del punt important + Observació.

25.- Situació didàctica :

Contextualització : els alumnes estan practicant amb el diabolo i
m'atanso a un d'ells, per preguntar d'una forma directa sobre la seva
ubicació en relació a la boca del diabolo.

Estratègia de la professora : Aupervisió de la tasca : Observació +
Pautes d'interrogació

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació : de les pautes

d'interrogació a rautointerrogació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA «Supervisió tasca : Observació + Pautes d'interrogació
PROFESSOR

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
Identificació d'una estratègia utilitzada per la professora per ensenyar un !

contingut*, j
- Identificació d'una estratègia donada per la professora per aprendre un contingut |

: l'observació mitjançant l'autointerrogació. ,
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Evidències del procés de triangulaclò

26.- Situació didàctica :

Contextualització.- Es tracta de fer la figura del "8" amb dues pilotes,
però partint de les dues pilotes en una mateixa mà. És com si una
pilota perseguís a l'altra.

Estratègia de la professora : Supervisió de la tasca : Observació +
Simbolització de les trajectòries de les pilotes, destacant punts
importants + Demostració global

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

( Preconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada.
Identificar una estratègia utilitzada per la professora : anàlisi i ident i f icació de

l'estructura de l'acció,
Identificar els procediments que altres han emprat en una situació

RECURS Presentació de l'acció sense i amb evolució a temps real + Verhalit/ació

ESTRATÈGIA *Supervisió tasca : Observació + Simbolització i descripció de les trajeclòries de
PROFESSOR les pilotes, destacant punts importants + Demostració global

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants.
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,

Identificació d'una estratègia util i tzada per la professora per aprendre un
contingut : anàlisi i identificació de l'estructura de l'acció,

- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut".
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

27.- Situació didàctica :

Contextualització.- Es tracta de presentar una figura amb diabolo
que acostuma a resultar atractiva a qui la veu. Corn es complexa,
començo primer demanant continguts previs que l'alumnat ja coneix.
A partir d'aquest repàs, que seran les tasques inicials que ells/es
hauran de realitzar, passo a mostrar la figurar en la seva totalitat.
Com la realització de la figura era complexa i queda recollida en
l'ordinador en diferents seqüències d'imatges, apareixen cadascuna
d'elles desglossades en "a", "b" i "c".

Estratègia de la professora : a) Repàs continguts anteriors utilitzant
pautes d'interrogació + Funcionalitat de la tasca + Demostració global
de la figura posterior a ensenyar (no es va realitzar el procés de
consistència intercodificadors)

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Coconstructiu per part dels alumnes que contesten/ Preconstructiu / grupal

OBJECTIU - Identificar / aplicar punts essencials de la situació presentada,
Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització + Presentació de l'acció en evolució a temps real.

ESTRATÈGIA *Repàs continguts anteriors utilitzant pautes d'interrogació + Explicitació del
PROFESSOR sentit de la tasca + Demostració global de la figura posterior a ensenyar

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants.
Transferència de continguts anteriors a altres situacions,

- Identificació d'una estratègia per ensenyar un contingut*
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Evidències del procés de triangulado

Contextualització.- (continuant l'acció anterior)

Estrategia de la professora : b) Demostració ralentisant l'acció amb
descripció + Orientació de la professora.

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Preconstructiu / individual

OBJECTIU - Identificar/aplicar punts essencials de la situació presentada,
Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Presentació de l'acció sense evolució a temps real + Verbalització

ESTRATÈGIA *Demostració ralentisant l'acció amb descripció + Orientació de la professora
PROFESSOR

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,

Identificació d'una estratègia per ensenyar un contingut*
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

Contextualització.- (continuant l'acció anterior)

Estratègia de la professora : c) Demostració parcial descrivint punts
essencials + Demostració global

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Preconstructiu/ individual

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,
Identificar els procediments que altres han emprat en una situació,
Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom.

RECURS Presentació de l'acció en evolució a temps real + Verbalització

ESTRATÈGIA Demostració parcial descrivint punts essencials + Demostració global
PROFESSOR

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*,

Aplicació d'una estratègia que pot adequar-se a la seva forma d'aprendre
identificació de l'estructura de l'acció mitjançant l'observació.
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Evidències del procés de triangulado

28.- Situació didàctica :

Contextualització.- Després d'haver deixat clars els criteris amb els
que s'ha de treballar, els alumnes es posen per parelles.

Estratègia de la professora : Supervisió de la tasca : Treball per
parelles amb pautes d'interrogació a l'observador d'acord a criteris
preestablerts+ E. comunicació + Model de pensament132 amb
demostració parcial descrivint l'acció + manipulació mecànica de
l'executant

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Coconstructiu / Preconstructiu / individual

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments resolent una situació tancada,
Ideïentíficar/ aplicar procediments resolent una situació oberta,

Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge
autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització + Presentació de l'acció sense evolució a temps real

ESTRATÈGIA *Supervisió de la tasca : Observació -f Treball per parelles amb pauta ,
PROFESSOR d'interrogació a l'observador d'acord a criteris preestablerts + E. comunicació + |

Model de pensament amb demostració parcial descrivint l'acció + Manipulació ,
mecànica de l'executant i

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Ideació d'estratègies, recursos i/o activitats per ensenyar un contingut,
- Contrastació de procediments amb el company i la professora,
- 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*.

1321 Es refereix a l'explicació que realitza la professora a l'agrupació d'alumnes amb
qui es troba, especificant el seu pensament en l'anàlisi i realització de l'acció
motriu.
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

29.- Situació didàctica :

Contextualització.- Després d'haver deixat clars els criteris amb els
que s'ha de treballar, els alumnes es posen per parelles.

Estratègia de la professora : (Treball per parelles d'observació i
correcció d'acord a criteris preestablerts : descripció) + Observació +
Supervisió de la tasca amb pautes d'interrogació + E. comunicació

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Coconstructiu / individual
OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,

Identificar / aplicar procediments resolent una situació tancada (identificar
errades),
- Identificar / aplicar procediments resolent una situació oberta (ensenyar),
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA *(TrebaIl per parelles d'observació i correcció d'acord a criteris preestablerts :
PROFESSOR descripció) + Observació + Supervisió de la professora amb pautes d'interrogació

+ E. comunicació

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Anàlisi t valoració de l'observació del company,
- Contrastació dels procediments amb company/a i professora,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.
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Evidències del procés de triangulado

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

Primer hi ha un exemple :
Estrategia de la professora : Comparació de dues accions amb :
Pautes d'interrogació + Demostració parcial i global de l'acció
acompanyada de descripció

30.- Situació didàctica :

Contextualització.- Per parelles, ubicats costat a costat, els alumnes
intercanvien el material que cadascú té (pilota i mocador) de forma
alternativa.

Estratègia de la professora : Supervisió de la tasca : Observació +
Pautes d'interrogació + Simbolització de la trajectòria de les pilotes +
E. comunicació

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / individual)

OBJECTIU - 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.

RECURS Verbalització + Presentació de l'acció sense evolució a temps real i sense
material

ESTRATÈGIA 'Supervisió de la tasca : Observació + pautes d'interrogació + simbolització
PROFESSOR trajectòria de les pilotes + E. comunicació

ALUMNE - Discriminado 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*.
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

31.- Situació didàctica :

Contextualització.- Demano que la figura que han fet anteriorment
amb dues pilotes (que era la dutxa, fer un cercle a l'aire amb dues
pilotes), la facin amb tres. (En aquesta estratègia no es va realitzar el
procés de consistència intercodificadors)

Estratègia de la professora : Descripció de la tasca partint d'una
situació anterior + E. comunicació (reforç) + Rellançament de la tasca
destacant l'estructura de l'activitat + E. comunicació + Observació.
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / individual)

i OBJECTIU - Identificar / aplicar punts essencials de la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments resolent una situació tancada,

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

', - Identificar els punts que permeten la generalització de continguts,
- Identificar / aplicar procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATEGI *Descripció de la tasca partint d'una situació anterior + E.comunicació
A (reforç) + Rellançament de la tasca destacant l'estructura de l'activitat
PROFESSOR

I 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 :
identificació d'una analogia entre dues accions,

- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.
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Evidències del procés de triangulació

32.- Situació didàctica :

Contextualització.- Es tracta d'ensenyar una acció complexa,
desgranada en parts més senzilles. D'aquí que figurin els apartats : a,
b i c. De bon començament explico als alumnes que atès el seu nivell
d'aprenentatge i que es tracta d'una acció motriu senzilla, vull que
ells/es la dedueixin a partir de la seva observació.

Estratègia de la professora : a) Explicitació objectiu tasca +
Demostració + Observació
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Coconstructiu / individual

OBJECTIU - Identificar / aplicar punts essencials de la situació presentada,
- Identificar /aplicar procediments resolent una situació tancada,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge !
autònom,
- (Identificar estil d'aprenentatge propi),
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització + Presentació de l'acció en evolució a temps real

ESTRATÈGIA *Explicitació objectiu tasca + Demostració + Observació
PROFESSOR

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants, ¡
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions, í
- Identificació i elecció de l'estratègia personal que s'adequa més a la j
seva forma d'aprendre i a la situació presentada, :
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

Contextualització.- (continuació de l'acció anterior)

Estratègia de la professora : b) Canvi d'orientació a l'espai + Sentit
tasca + Demostració parcial + Observació

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Coconstrucció / individual

OBJECTIU - Identificar / aplicar punts essencials de la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments resolent una situació tancada,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge
autònom,
- (Identificar estil d'aprenentatge propi),
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització + Presentació de l'acció a temps real

ESTRATÈGIA *Canvi d'orientació a l'espai + Sentit tasca + Demostració parcial + Observació
PROFESSOR

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Identificació i elecció de l'estratègia personal que s'adequa més a la
seva forma d'aprendre i a la situació presentada,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.
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Evidències del procés de triangulació

Contextualització.- (continuació de l'acció anterior)

Estratègia de la professora : c) Demostració parcial amb descripció i
ralentisació de l'acció + Canvi d'orientació a l'espai (+ Observació)
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Preconstructiu/ individual

OBJECTIU - Identificar / aplicar punts essencials de la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge
autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Presentació de l'acció sense evolució a temps real + Verbalització

ESTRATÈGIA 'Demostració parcial amb descripció i ralentisació de l'acció + Canvi
PROFESSOR d'orientació a l'espai (+ Observació)

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 j
d'aprendre : anàlisi i identificació de l'estructura de l'acció a partir de !
l'observació, j
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.

I
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

33.- Situació didàctica :

Contextualització.- Els he ensenyat al grup classe una figura i
demano que per parelles la puguin acabar realitzant. La veritat és
que per més que estan per parelles, cadascú està enfrascat en la seva
pròpia tasca, més que en la del company. Però de totes maneres
l'agrupació de parella es manté.

Estratègia de la tasca : Supervisió parelles : Observació + Consigna
d'atenció acompanyada de simbolització de l'acció133

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Coconstructiu / parelles

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,
- Identifidar / aplicar procediments resolent una situació tancada,
- Identificar estil d'aprenentatge propi,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge
autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització + Presentació de l'acció sense evolució a temps real

ESTRATÈGIA »Supervisió de la tasca : Observació + Consigna d'atenció acompanyada de
PROFESSOR simbolització de l'acció.

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,

Identificació i aplicació d'una estratègia que pot adequar-se en el
moment d'aprendre,
- Contrastació dels procediments amb el company,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per la professora per ensenyar ,
un contingut*

133 La consigna d'atenció feia referència a donar continuïtat a l'acció.
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Evidències del procés de triangulado

34.- Situació didàctica :

Contextualització.- He ensenyat al grup classe una figura i demano
que per parelles la puguin acabar realitzant. La veritat és que per
més que estan per parelles, cadascú està enfrascat en la seva pròpia
tasca, més que en la del company. Però de totes maneres l'agrupació
de parella es manté.

Estratègia de la professora : Supervisió de la tasca : Observació +
Contrastació del procés d'aprenentatge de cadascú amb consigna
d'atenció134 + Demostració + Descripció de l'alume/a

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,
- Identifidar / aplicar procediments resolent una situació tancada,
- Identificar estil d'aprenentatge propi,

Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge
autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbahtzació + Presentació de l'acció en evolució a temps real

ESTRATÈGIA *Supervisió de la tasca : Observació + Contrastació del procés d'aprenentatge de
PROFESSOR cadascú amb Consigna d'atenció + Demostració de la professora + descripció de

l'alumne

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,

Identificació i aplicació d'una estratègia que pot adequar-se en el
moment d'aprendre,
- Contrastació dels procediments amb el company,

Identificació d'una estratègia utilitzada per la professora per ensenyar
un contingut*

134 Criteri de continuïtat de l'acció.
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

ROL DE PROFESSOR/A

Frimer hi ha un exemple : ATORGAR ROL DE PROFESSOR/A UN O
MÉS ALUMNES MITJANTCANT LA DESCRIPCIÓ

35.- Situació didàctica :

Contextualització.- Com dos alumnes del grup que estan fent maces
en saben més que els altres, els demano que ensenyin a la resta del
grup d'acord a les pautes que he marcat, però sense perdre de vista,
que ells poden practicar altres accions que encara no els surt.

Estratègia de la professora : Tutoria entre iguals en petit grup +
Consigna diferenciada : explicació

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / individual)

j) Alumne que farà <Je tutor
Idcntiftcar punís essencials de la Mluació presentada.
Identificar / aplicar procediment* résilient una situació obcru (ensenyar).
Identificar / aplicar pnx.cdimcnis per ]j realu/jció d'un aprenentatge autònom

>) Alumne de clisse
Identificar/aplicar els punts importants de la situació presentada.
Identificar / aplicar eh procediments rrnís idonis per la resolució de l'aprenentatge.
Identificar els pn»ceil i ments que el company ha emprat en una situació

O) Tots els aJumncs
Identificar cU priKedimenis que allro han cm prit en una situació

ÏSTRATf.GIA
PROH^SSOR

"Tutuna entre iguals en petit grup + C\*iíigru diferenciada explicació

Discriminació i aplicació dels purtLi me\ importants de ta situació presentada.
Anàlisi i talonuó dcLs résultais Je l'observació.
Transtcrtncia do continguts anteriors a altres situacions.
Ideació J estratègies, recurs»« i usqucs per ensenyar un contingut.
Identificació i aplicació de l'estratègia que s'adequa mis a l'acció a ensenyar.

Discnmmació i aplicació dels punts mes importan« de la situació presentada,
Trans tcrrncia de continguts anienors a altres situacions.
Elecció de l'estratcgia que s'adcxjua mes a l'acció en l'aprenentatge.
Contrastació dels procediments a-iih cl company tutor.

O) Tots els alumnes
Identificació d 'una eMratcgia uiiht/ada per la prolcvsitra per ca^cnyar un contingut".
IdentiliCivio d 'una estratègia d en>i.·n)dr*,a que pot adcituar-sc al seu ritme d'aprenentatge"
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36.- Situació didàctica :

Contextual!tzació.- Els alumnes col·locats en petit grup havien après
una forma de recollir una pilota del terra. Després d'un temps de
pràctica es tracta que cada grup ensenyi la seva forma de recollir la
pilota a la resta de grups.

Estratègia de la professora : (Tutoria entre iguals en petit grup :
Descripció tasca) + Supervisió de la tasca : Observació +
Rellançament tasca
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / grupal)

OBJECTIU - Identificar/aplicareis punts essencials de la situació presentada,
- Identificar estil d'aprenentatge propi.

Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA * (Tutoria entre iguals en petit grup : Descripció de la tasca) + Supervisió de la
PROFESSOR tasca : Observació + Rellançament de la tasca

ALUMNE Discriminació i aplicació dels punts més importants,
Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
Identificació i elecció de l'estratègia personal que s'adequa més a la forma

d'aprendre de cadascú i a la situació presentada,
Contrastació de procediments amb el company.
Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.
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37.- Situació didàctica :

Contextualització.- L'apassionat de les caixes, el Daniel, ensenya
figures a realitzar a un company seu. No se sent la veu, només es
veuen les imatges.

Estratègia de la professora : Tutoria entre iguals a partir del material
i continguts treballats fora de classe com alumne tutor : descripció
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu per qui ensenya / Preconstrucíiu per qui aprèn / Individual)

OBJECTIU a) Alumne que farà de tutor :
Identi ficar punts essencials de ta situació presentada,
Identificar / aplicar procediments resole« una situació oberta (ensenyar),
Identificar/aplicarprocediments perla realització d'un aprenentatge autònom

b) Alumne de classe :
Identificar/aplicareis punts importants de la situació presentada,
Identificar / aplicareis procediments més idonis per U resolució de l'aprenentatge.
Identificar ds procediments que el company ha emprat en una situació.

®) Ambdós alumnes :
Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS

ESTRATÈGIA
PROFESSOR

Verbal ilzació

'Tutoria entre iguals a partir del material i continguts treballats fora de classe com a tutor ~ descripció

Discriminació i aplicació dels punts mes importants de la situació presentada.
Anàlisi i valoració dels resultats de l'observació.
Transferència de continguts anteriors a altres situacions.
Ideació d'estratègies, recursos i tasques per ensenyar un contingut,
Identificació i aplicació de l'estratègia que s'adequa més a l'acció a ensenyar,

Discriminació i aplicado dels punts més importants de ta situació presentada.
Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
Elecció de l'estratègia que s'adequa mes a l'acció en l'aprenentatge,
Contrastació dels procediments amb d company tutor,
Ampliació de l'aprenentatge amb intercanvi d'informació amb un company,

Identi fícació d'una estratègia utilitzada per la professora per ensenyar un contingut*,
Identificació d'una estratègia d'ensenyança que pot adequar-se al seu ritme d'aprenentatge*.
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INDUÏDES

No hi ha cap exemple inicial.

38.- Situació didàctica :

Contextualització.- A la vegada que ensenyo una acció, ho faig d'una
forma o altra perquè aprenguin a analitzar les accions i a afrontar els
aprenentatges d'una determinada manera.

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia:
Demostració amb comparació acompanyada de pautes d'interrogació
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar els trets essencials de la situació presentada,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació,
- Identificar / aplicar procediments pe la realització d'un aprenentatge autònom.

RECURS Presentació de l'acció en evolució a temps real + Verbalització

ESTRATÈGIA Demostració amb comparació acompanyada de Pautes d'interrogació
PROFESSOR

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,

Identificació d'una estratègia utilitzada per la professora per aprendre un
contingut : autointerrogació, |
- Contrastació de procediments. |
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39.- Situació didàctica :

Contextualització.- No se sent en el vídeo però hi ha una alumna que
mentre estic fent la demostració em diu : "pots tornar a començar que
em fixaré quantes pilotes té la mà que comença ?".

Estratègia de la professora : Contrastació de l'estratègia utilitzada per
l'alumna : Autointerrogació
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d "un aprenentatge autònom.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA Contrastació de l'estratègia utilitzada per l'alumna : autoínterrogació
PROFESSOR

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Identificació d'un procediment utilitzat en anteriors ocasions per la professora per
ensenyar un contingut : de les pautes d'interrogació a rautointerrogació

Identificació i aplicació d'un procediment utilitzat per altres per aprendre un
contingut : autointerrogació.
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40.-Situació didàctica :

Contextualització.- Com a resultat d'observar un alumne que ajudava
a una companya seva destaco corn utilitza un dels procediments
utilitzats a classe per ajudar a transmetre una idea global de l'acció a
ensenyar.

Estratègia de la professora : Contrastació del procediment utilitzat
per l'alumne : Simbolització de les trajectòries de les pilotes

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

1.5.4.- Tercera sessió del procés de consistència
intercodiíicadors : 4-4-01 (17 a 19 h.)

Aquest dia també tinguérem problemes amb el portàtil, aspecte
que va fer que ens haguéssim de traslladar a la F.C.E.. A partir
d'aquest moment vam decidir treballar sempre que poguéssim en
aquest espai, on sabem amb el que podem comptar sense dependre
de terceres persones.

Vàrem revisar alguna imatge del dia anterior i vaig presentar una
selecció d'imatges que responien a cadascuna de les categories. En
concret dues per categoria. En el full on havien d'identificar les
imatges no hi havia com en situacions anteriors el nom de cada
categoria, ja que aquí del que es tractava era no només que
identifiquessin la codificació sinó a més a més la categoria a la que
pertanyia cada imatge.

Aquí ens vam adonar que la categoria Professora resolt la tasca,
on en definitiva la professora expressa el seu model de pensament, és
difícil de copsar per part d'un/es observador/es extern/es. De fet
aquesta categoria des del seu inici estava definida com Estratègia de
la professora, perquè considerava que per més que expliqués a
l'alumnat com jo resolia la tasca, aquest fet no volia dir que ells/elles
la resolguessin com jo. A més a més no tinc manera de poder-ho
comprovar, perquè l'aprenentatge com tots sabem és un procés molt
personal. Si que puc preguntar com finalment ho ha resolt, o puc
demanar que m'ho escrigui, o altres possibilitats, però tots sabem
que el que som capaços d'expressar no té per què correspondre's amb
el que hem realitzat. A més a més no podem oblidar la influència que
la professora i el procés dut a terme, poden influir en què es doni un
tipus o altre de resposta.

Són aquests alguns dels motius pels quals des del seu inici es
contemplava al categoria d^Induïdes", on d'alguna manera es veu la
manifestació externa de l'ús d'estratègies que s'havien utilitzat amb
anterioritat a les classes. En canvi no s'inclou l'anàlisi de les
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"estratègies d'aprenentatge de l'alumne" com a tais, perquè entraríem
amb procediments d'anàlisi més propis del camp de la psicologia.

En definitiva, aquesta categoria de Professora resolt la tasca, no
serà sol·licitada en el reconeixement de les imatges per part de les
alumnes validadores del treball d'investigació. Les imatges d'aquesta
categoria s'ubicaran dins de la categoria d'Observació o dins de la
categoria Significativitat lògica, d'acord als criteris donats en el
quadre de codificació de les categories.

De totes maneres romandrà com a categoria dins de la
investigació, en tant que sempre ha estat allà com a explicitadora del
model mental de la professora davant certes situacions.

Resultats d'aquest dia en què s'havia d'identificar la categoria i si
es podia la codificació : de la llista de les 12 estratègies on no hi
figurava la categoria a la que pertanyien, la Irene va dubtar en 3 i la
Mireia va dubtar en 4.
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OBSERVACIÓ DE LA INFORMACIÓ

41.-Situació didàctica :

Contextualització.- Presento als/a les alumnes una nova situació
que en correspondència amb l'anterior que s'havia presentat,
continua emfatitzant els punts claus per poder realitzar la figura del
"8" en malabars (marc de la finestra).

Estratègia de la professora : Demostració global + Demostració
parcial amb descripció emfasitzant punts més importants
(+Observació)
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Preconstructiu / grupal)

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom.

Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Presentació de l'acció amb i sense evolució a temps real + Verbalització

ESTRATÈGIA 'Demostració global + Demostració parcial amb descripció emfasitzant punts
PROFESSOR més importants (+ Observació)

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*.
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42.-Situació didàctica :

Contextualització.- Els alumnes estan treballant amb el diabolo i
m'adono que un d'ells té problemes però no li vull dir què ha de
fer, perquè ell ja ho ha de saber, per tant li faig preguntes per
ajudar-lo a reflexionan actuar en conseqüència.

Estratègia de la professora : Observació + Pautes d'interrogació
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / grup al)

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació : de les pautes

d'interrogació a l'autointerrogació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA »Observació + Pautes d'interrogació
PROFESSOR

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
Identificació d'una estratègia utilitzada per la professora per ensenyar un

contingut*,
- Identificació d'una estratègia donada per la professora per aprendre un contingut

: l'observació mitjançant l'autointerrogació.
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NEGOCIACIÓ

43.-Situació didàctica :

Contextualització.- La batalla constant d'aquesta asignatura va estar
el pactar el material que els alumnes havien de confeccionar, a la
vegada que generar un compromís per dur-lo a classe respectant els
terminis de temps marcats.

Estratègia de la professora : Negociació per la construcció d'un tipus
de material
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Preconstructiu / grup al)

OBJECTIU - Realitzar material de treball (anelles / maces),
- Acordar compromís quant a l'aportació del material construït,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA 'Negociació per la construcció d'un tipus de material (anelles / maces)
PROFESSOR

ALUMNE - Identificació i realització dels compromisos adquirits amb la professora i el grup
classe,

Identificació d'una estratègia per responsabilitazar-se quant a la construcció i
aportació de material*
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44.-Situació didàctica :

Contextualització.- En aquesta imatge comento als/les alumnes que
a part de fer un petit muntatge per l'avaluació que pot servir com a
estímul d'aprenentatge, del que es tracta és de posar-se davant el
grup i com a professors/es crear situacions didàctiques.

Estratègia de la professora : Contrastació procés d'e-a : Model de
pensament quant al procés d'ensenyament-aprenentatge + Proposta
quant a pactar l'avaluació en valoració final.
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / grupal)

OBJECTIU - Acostar punts de vista de la professora als alumnes en relació al rol de professors,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA * Contrastació del procés d'E-A : Model de pensament quant al procés d'E-
PROFESSOR A + Proposta quant a pactar l'avaluació en valoració final

ALUMNE - Identificació i realització dels compromisos adquirits amb la professora i el grup
classe,

Aplicació d'una estratègia que pot adequar-se a la seva forma d'aprendre :
negociació amb compromís en l'aprenentatge,

- Identificació d'una estratègia per acostar punts de vista*.
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GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

45.-Situació didàctica :

Contextualització.- en aquesta imatge es veu com als alumnes els
fallen continguts procedimentals que han après en anteriors
sessions.

Estratègia de la professora : Supervisió de la tasca : observació +
Pautes d'interrogació + Repàs continguts anteriors amb pauta
d'interrogació
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia

Coconstructiu / parelles

OBJECTIU - Identificar / aplicar els trets essencials de la situació presentada, [
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge j
autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA *Supervisió de la tasca : Observació + Pautes d'interrogació + Repàs continguts
PROFESSOR anteriors amb pauta d'interrogació

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Contrastació de procediments,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.
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46.-Situació didàctica :

Contextualització.- Per parelles, un al costat de l'altre, cadascun amb
un tipus de material, un/a amb una pilota i l'altre/a amb una gassa,
es tracta d'intercanviar-lo en dos temps (per tant no s'ha de realitzar
una acció simultània) realitzant la figura del "8" i deixant botar la
pilota al terra135.
Estratègia de la professora : Supervisió tasca : Observació + Pautes
d'interrogació + E. comunicació + Simbolització trajectòria de les
pilotes + E. comunicació

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia:

(Coconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts més importants de la situació presentada, j
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge j
autònom, i
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació. j

j

RECURS Verbalització + Presentació de l'acció sense evolució a temps real i sense material !

ESTRATÈGIA *Supervisió de la tasca : Observació + pautes d'interrogació + E. comunicació
PROFESSOR Simbolització trajectòria de les pilotes + E. comunicació

ALUMNE - Discriminació i aplicado 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,
- Identificado d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.

135 Aquesta seqüència pertany a la primera categoria de gestió : "Observació no
pautada de l'acció amb indicacions generals de la professora". Alerta !, que no porti
a engany el fet de treballar per parelles, ja que aquí treballen per parelles, perquè la
situació consisteix en "fer el 8 entre dues persones", que és diferent a demanar
treballar per parelles perquè aprenguin a observar.
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RITMES

47.-Situació didàctica :

Contextualització.- Demano als alumnes que practiquin el que
estaven realitzant de la figura del "8" amb dues pilotes, i com sempre,
com a norma de la classe, és que quan ja saben que els surt l'acció
motriu, n'han d'idear una altra que s'ajusti als elements essencials de
l'acció anterior.

Estratègia de la professora : (Consigna oberta d'acord a un criteri) +
Observació + Demostració alumne + E. comunicació
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / individual)

OBJECTIU Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,
Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
Identificar / aplicar procediments per la realització d'un treball autònom.
Identificar els procediments que altres han emprat en una situació

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA
PROFESSOR

"(Consigna oberta d'acord a un criteri) + Observació + Demostració alumne + E.
comunicació

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
Ideació d'una acció.
Transferència de continguts anteriors a altres situacions.

- Ampliació de continguts a partir de variants pròpies,
- Ampliació de continguts a partir de continguts extraacadèmics,

Identificació d'una estratègia que pot adequar-se al seu ritme d'aprenentatge*,
Identificació d'una estratègia utilitzada per reforçar l'autonomia dels

aprenentatges*.

367



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

48.-Situació didàctica:

Contextualització.- Mentre al grup en general encomano una tasca
"x", a un grup d'alumnes els demano que facin primer una altra tasca
més senzilla.

Estratègia de la professora : Observació + Consignes diferenciades :
Descripció de la tascaElements de la situació didàctica en relació a
l'estratègia

Elements de la situació didàctica:

Preconstructiu/ individual

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,
Identificar els procediments que altres han emprat en una situació,
Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Presentar l'acció en evolució a temps real + Verbalització.

ESTRATEGI *Observació + Consignes diferenciades : descripció de la tasca
A
PROFESSOR

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants de la situació
presentada,

- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Identificació d'una estratègia d'ensenyança que pot adequar-se al seu ritme

d'aprenentatge*.
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.
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INTERESSOS

49.-Situació didàctica :

Contextualització.- Demano als/les alumnes que practiquin amb la
tasca encomanada, i com sempre, com a norma de la classe, és que
quan ja els surt una acció motriu, n'han d'idear una altra que s'ajusti
a l'estructura anterior o també, com en aquest cas, podem provar
alguna cosa que ideïn i que els interessi.
En aquest cas es tracta d'un treball que no es realitzarà amb tot el
grup classe136.

Estratègia de la professora: (Consigna oberta i abastable d'acord a
interessos) + Demostració + Observació
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,
Identificar / aplicar procediments resolent una situació oberta,

- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar / aplicar els punts que permeten la generalització de continguts,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalítzació

ESTRATÈGIA * (Consigna oberta i abastable d'acord a interessos) + Demostració + Observació
PROFESSOR

ALUMNE Discriminació i aplicació dels punts més importants,
Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
Ideació d'una acció,
Ampliació de continguts a partir de variants pròpies,
Elecció de l'estratègia personal que s'adequa més a la seva forma d'aprendre,
Identificació d'una estratègia utilitzada per afavorir les iniciatives personals*.

136 És clar, són accions que fins que no es presenten a classe, no determino si és
interessant incloure-ho com a contingut, que es trobarien dins de la categoria de
Ritmes o Significativitat lògica; o bé ho deixo com a Interessos.
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50.-Situació didàctica :

Contextualització.- El basto del diable, no era un contingut que
hagués de treballar a classe, però com els alumnes m'ho van
demanar, jo no vaig tenir inconvenient. Els vaig ajudar amb les
quatre consignes bàsiques que sabia, però al cap de dos dies ja
portaven aprenentatges que havien realitzat fora del context de l'aula.
Perfecte !

Estratègia de la professora : (Consigna oberta i abastable d'acord a
interessos) + Demostració de l'alumne + E. comunicació
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar punts essencials del treball amb cadascun dels materials,
- Identificar / aplicar procediments resolent una situació oberta,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA '(Consigna oberta i abastable d'acord a interessos) + Demostració de
PROFESSOR l'alumne + E. comunicació

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Ampliació de l'aprenentatge amb continguts extraacadèmics,
- Ampliació de l'aprenentatge amb l'intercanvi d'informació amb un company,
- Ideació de noves accions,
- Elecció de l'estratègia personal que s'adequa més a la seva forma d'aprendre,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per afavorir interessos d'aprenentatge*.
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Evidències del procés de triangulació

ROL DE PROFESSOR/A

51.-Situado didàctica :

Contextual!tzació.- Els alumnes col·locats en petit grup havien après
una forma de recollir una pilota del terra. Després d'un temps de
pràctica, es tractava que cada grup ensenyés la seva forma de recollir
la pilota a la resta dels grups.

Estratègia de la professora : Tutoria entre iguals en petit grup :
Descripció tasca + Supervisió professora : Observació + Rellançament
tasca

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / grupal)

OBJECTIU - Identificar / aplicar ek punts essencials de la situació presentada,
- Identificar estil d'aprenentatge propi,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA * Tutoria entre iguals en petit grup . Descripció de la tasca + supervisió de la
PROFESSOR professora : Observació + Rellançament de la tasca

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,

Identificació i elecció de l'estratègia personal que s'adequa més a la forma
d'aprendre de cadascú i a la situació presentada,

- Contrastació de procediments amb el company,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

52.-Situació didàctica :

Contextualització.- L'apassionat de les caixes, el Daniel, ensenya
figures a realitzar a un company seu. No se sent la veu, només es
veuen les imatges.

Estratègia de la professora : Tutoria entre iguals a partir del material
i continguts treballats fora de classe amb l'alumne tutor (descripció)

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu alumne per qui ensenya / Preconstructiu per qui aprèn)
OBJECTIU a) Alumne que farà de tutor

Identificar punts essencials de U situació presentada.
Identificar / aplicar procediments resolent una situació oberta (ensenyar),
Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom

b) Alumne de classe
Identificar / aplicar els punts importants de la situació presentada,
Identificar / aplicar els procediments mes idonis per la resolució de l'aprenentatge,
Identificar els procediments que el company ha emprat en una situació

©) Ambdós alumnes
Identificar els procediments que altres ban emprat en una situació

RECURS Verbahtzació

ESTRATÈGIA *Tutona entre iguals a parto: del material i continguts treballats fora de classe amb
PROFESSOR l'alumne tutor descripció

ALUMNE a)

b)

Discriminació i aplicació dels punts mes importants de la situació presentada.
Anàlisi i valoració dels resultats de l'observació,
Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
Ideació d'estratègies, recursos i tasques per ensenyar un contingut,
Identificació i aplicació de l'estratègia que s'adequa mes a l'acció a ensenyar.

Discriminació i aplicació dels punts mes importants de la situació presentada,
Transferència de continguts anteriors a altres situacions.
Elecció de l'estratègia que s'adequa mes a l'acció en l'aprenentatge,
Contrastació dels procediments amb el company tutor,
Ampliació de l'aprenentatge amb intercanvi d'informació amb un company.

Identificació d'una estratègia utilitzada per la professora per ensenyar un contingut*,
Identificació d'una estratègia d'ensenyança que pot adequar se al seu ntme d'aprenentatge*
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Evidències del procés de triangulado

SIGNIFICATIVITAT LÒGICA

53.-Situado didàctica :

Contextual!tzació.- Demano una proposta amb les caixes. Un/a
alumne/a proposa un equilibri. A partir d'aquí demano un joc per
aplicar-ho amb nens/es.

Estratègia de la professora : (Consigna oberta i abastable +
Observació de la demostració de l'alumne) +Consigna oberta d'acord
a un criteri + Observació + Demostració alumne/a amb descripció de
l'acció per part de la professora + E. comunicació
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Coconstructiu/ individual

OBJECTIU - Identificar / aplicar punts essencials de la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments resolent una situació oberta,

Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS

ESTRATÈGIA
PROFESSOR

' ALUMNE

Verbalització + Presentació de l'acció en evolució a temps real

*Consigna oberta i abastable + Observació (de la demostració de l'alumne) +
Consigna oberta d'acord a un criteri + Observació + Demostració de l'alumne
amb descripció de l'acció per part de la professora + E. comunicació

Discriminació i aplicació dels punts més importants,
Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
Ideació d'una acció novedosa,
Identificació d'una estratègia utilitzada per la professora*
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54.-Situació didàctica :

Contextualització.- Vaig demanar als alumnes : "Que més podem fer
amb les caixes?" (Consigna exploratoria).

Estratègia de la professora : Consigna oberta i abas table +
Demostració alumne + Funcionalitat + E. comunicació

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar punts essencials de la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments resolent una situació oberta,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització + Presentació de l'acció en evolució a temps real

I ESTRATÈGIA »Consigna oberta i abastable + Demostració alumne + Funcionalitat + E.
' PROFESSOR comunicació

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Ideació d'una acció novedosa,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per la professora*
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Evidències del procés de triangulació

INDUÏDES

55.-Situació didàctica :

Contextualització.- A la vegada que ensenyo una acció, ho faig d'una
forma i no d'una altra perquè aprenguin a analitzar les accions i a
afrontar els aprenentatges d'una determinada manera, es per aquest
motiu que en aquesta situació utilitzo les Pautes d'interrogació.

Estratègia de la professora : Demostració amb omparació
acompanyada de pautes d'interrogació

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar els trets essencials de la situació presentada,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació,
- Identificar / aplicar procediments pe la realització d'un aprenentatge autònom.

RECURS Presentació de l'acció en evolució a temps real + Verbalització

ESTRATÈGIA Demostració amb Comparació acompanyada de Pautes d'interrogació
PROFESSOR

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,

Identificació d'una estratègia utilitzada per la professora per aprendre un
contingut : autointerrogació,

- Contrastació de procediments.
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

56.-Situació didàctica :

Contextualització.- Com a resultat d'observar un alumne que
ajudava a una companya seva, destaco com utilitza un dels
procediments utilitzats a classe, per ajudar a transmetre una idea
global de l'acció a ensenyar.

Estratègia de la professora : Contrastació del procediment utilitzat
per l'alumne/a : simbolització de les trajectòries de les pilotes
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia:

COMPARACIÓ ACOMPANYADA DE PAUTES D'INTERROGACIÓ
(Coconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar els trets essencials de la situació presentada,
Identificar els procediments que altres han emprat en una situació,

- Identificar / aplicar procediments pe la realització d'un aprenentatge autònom.

RECURS Presentació de l'acció en evolució a temps real + Verbalització

ESTRATÈGIA Comparació acompanyada de Pautes d'interrogació
PROFESSOR

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,

Identificació d'una estratègia utilitzada per la professora per aprendre un
contingut : autointerrogació,
Contrastació de procediments.
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Evidencies del procés de triangulado

PROFESSOR RESOLT TASCA

Recordar que aquesta categoria després de realitzar el procés de
consistència d'intercodificadors, com ja havia confirmat amb
anterioritat, la vaig desestimar com a categoria a observar, per
tractar-se del model de pensament de la professora; el qual, per més
que es faci explícit a l'alumnat, no es pot saber fins quin punt ells/es
resolent la tasca d'acord al que ha indicat el professorat. En
definitiva, cadascú resolt els problemes d'una forma molt personal,
motiu pel qual explicitar verbalment una forma de resoldre! no és
sinònim d'un aprenentatge estricte i fidel per part de l'alumnat.

Les estratègies que figuren a continuació vaig optar per incloure-les
dins de d'altres categories com ritmes o observació, entre d'altres, és
per aquest motiu que no n'especifico la situació didàctica, sinó que
senzillament les deixo indicades com a testimoni de la seva
existència.

Primer exemple :
Estratègia de la professora : Demostració i descripció dels punts
importants de l'acció + Autointerrogació alumne + Model pensament
quant a l'estructura de l'activitat : Demostració amb explicació*
Demostració + Observació
Contextualització.- Davant la dificultat que un grup d'alumnes tenen
per realitzar una tasca, els explico la manera com personalment la
vaig resoldre.
Estratègia de la professora : Model de pensament en relació a les
pròpies estratègies : descripció

Contextualització.- La figura en que es fa un efecte especial amb dues
pilotes, cal fer-lo ara amb 3 pilotes.
Estratègia de la professora : Model de pensament quant a estructura
de l'activitat i procediments : Observació + Demostració
acompanyada de descripció + Simbolització i aturada de l'acció
emfasitzant punts essencials
Contextualització.- Recomano anar canviant de figures durant
l'aprenentatge, que no obsersionar-se en fer una sola figura.
Estratègia de la professora : Model de pensament quant a ritme i
motivació en l'aprenentatge : explicació (+ Observació)
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

1.5.5.- Quarta sessió del procés de consistència
intercodificadors : 18-4-2001 (de 9 a 1O h. i de 17 a
20 h.)

Per aquest dia de 9 a 10 h. i només sol·licitant-ho el dia anterior,
vam poder disposar d'un portàtil i d'altaveus sense cap problema. No
puc ni creure-mTio !.

Després del període de vacances de Setmana Santa, vam fer una
primera hora al mati (de 9 a 10h), on es van repassar els continguts
que havíem vist amb anterioritat. També es van repassar els quadres
modificats, arran de les anàlisis dels dies anteriors.

Les imatges que vam revisar a partir de cada categoria, eren de
sessions anteriors. Fent un pas més de cara a la prova de l'últim dia,
les col·laboradores van identificar a nivell oral, a quina categoria
pertanyien les imatges i van realitzar la codificació pertinent. Resultat
: excel·lent.

A la tarda tot i tenir preparats fulls d'identificació en la línia dels
utilitzats els dies anteriors, vam considerar que es podia fer un salt
qualitatiu tant per :

- identificar les categories de les imatges presentades,
- com per codificar-les.
És per aquest motiu que van passar directament a col·locar el

resultat del seu anàlisi sobre un full en blanc. El resultat excel·lent
de 18 estratègies presentades :

Irene
Mireia

Categorització
15 encerts
16 encerts

codificació
17 encerts
14 encerts

Van tenir problemes en la codificació de l'estratègia de la
categoria d'observació, on s'utilitzava Demostració + Analogia de
l'acció (descripció); però no va ser en cap moment un problema de
concepte sinó de manera d'expressar-ho.

La Mireia també va tenir problemes en la codificació d'una
estratègia en la que entre altres elements figurava : Treball amb
variants originades per l'alumnat. Ens vam adonar arran dels
problemes que a ella li presentava que calia afegir que eren variants
originades per l'alumnat amb material de classe (s'entenia per altra
banda que al pertànyer a la categoria interessos, les variants no
responien a l'estructura a la qual remetia l'acció que es treballava a
la sessió).

L'última categoria presentada que era induïdes, la vaig extreure
del que havia de ser la prova de l'últim dia.
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Evidències del procés de triangulació

SIGNIFICATIVITAT LÒGICA (FINAL)

57.-Situació didàctica rContextualització.- En aquesta tasca vaig
demanar si havia altres parts del cos, amb les que poguéssim fer
rodolar l'anella.

Estratègia de la professora : (Consigna oberta i abastable) +
Observació + Demostració alumne/a + E. comunicació

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Coconstructiu/ individual

OBJECTIU - Identificar/aplicar punts essencials de la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments resolent una situació oberta,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització + Presentació de l'acció en evolució a temps real

ESTRATÈGIA Consigna oberta i abastable + Observació + Demostració alumne/s + E.
PROFESSORA comunicació

, ALUMNE/A - Discriminació i aplicació dels punts importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Ideació d'una acció novedosa,
- Identificació dels procediments utilitzats pels companys i la professora,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

58.-Situació didàctica :

Contextualització.- Els alumnes ja saben fer el canvi amb dues
anelles d'una mà a l'altra (fent la figura del "8") i demano que ho facin
al ritme de la música.

Estratègia de la professora : Descripció de la tasca (augmentant la
dificultat) + ObservacióElements de la situació didàctica en relació a
l'estratègia

Preconstructiu / individual

OBJECTIU - Identificar / aplicar punts essencials de la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbahtzació

ESTRATÈGIA Descripció de la tasca augmentant la dificultat + Observació
PROFESSORA

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts importants,
Transferència de continguts anteriors a altres situacions,

- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.
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Evidències del procés de triangulado

OBSERVACIÓ GUIADA

59.-Situació didàctica :

Contextualització.- Vull que s'adonin de l'acció per aprendre a
mantenir la rotació del diabolo.

Estratègia de la professora : Demostració exagerada acompanyada de
pautes d'interrogació
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Coconstructitu/ individual

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,
Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge

autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació : de les
pautes d'interrogació a l'autointerrogació.

RECURS Verbalització + Presentació de l'acció en evolució a temps real.

ESTRATÈGIA »Demostració exagerada acompanyada de pautes d'interrogació
PROFESSOR

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
Identificació d'una estratègia utilitzada per la professora per ensenyar un

contingut*,
Identificació d'una estratègia donada per la professora per aprendre un

contingut : l'observació mitjançant rautointerrogació.
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

69.-Situació didàctica :

Contextualització.- Amb el símil amb els focs d'artifici, es vol centrar
la capacitat d'observar de l'alumne perquè s'adoni de la coincidència
de l'acció d'una mà amb el punt més alt de la trajectòria de la pilota.

Estratègia de la professora : Demostració + analogia de l'acció
(descripció)
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Preconstructiu / individual)

j OBJECTIU - Identificar / aplicar punts essencials de la situació presentada,
¡ - Identificar l'estratègia que la professora ha emprat en una situació : analogia,
I - Identificar els punts que permeten la generalització de continguts,
i - Identificar/aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
1 - Identificar / aplicar procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Presentació de l'acció a temps real + Verbalització

ESTRATÈGIA »Demostració + Analogia de l'acció (Descripció)
PROFESSOR

ALUMNE/A - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Identificació de l'estratègia que la professora ha emprat en una situació : analogia,
- Aplicació d'una estratègia que pot adequar-se a la seva forma d'aprendre,

Identificació d'una estratègia utilitzada per la professora per ensenyar un
contingut*.
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Evidències del procés de triangulado

61 .-Situació didàctica :

Contextualització.- Mentre m'atanso a atendre a unes alumnes que
volen preguntar-me alguna cosa, veig una parella que no recepciona
bé el diabolo, és per aquest motiu que li aixeco el braç, sense dir-los
res més. Em contesten alguna cosa i els dic que efectivament el que
ells/es m'han dit també influeix perquè l'acció no els hagi sortit
correctament.
Estratègia de la professora : Supervisió de la tasca : observació +
simbolització exagerant l'acció.

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Presentació de l'acció sense material

ESTRATÈGIA * Supervisió de la tasca : Observació + Simbolització exagerant l'acció
PROFESSOR

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
Contrastació de procediments amb la professora,

- Identificació d'una estratègia utilitzada per comprovar un contingut*.
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

Contextualització.- Tots els/les alumnes estan fent la mateixa tasca i
passo a donar feedback a una de les alumnes.

Estratègia de la professora : Supervisió tasca : Observació +
Demostració/ simbolització acompanyada de descripció +
Demostració

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Preconstructiu / individual)

j OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,
i - Identificar/aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
i - Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Presentació de l'acció en evolució a temps real + Verbalització

¡ ESTRATÈGIA *Supervisió de la tasca : Observació + Demostració / Simbolització acompanyada
PROFESSOR de descripció + Demostració

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Contrastació dels procediments emprats per la professora,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.
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Evidencies del procés de triangulado

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

63.-Situació didàctica :

Contextualització.- Un cop donada la tasca, passo a supervisar la
seva realització.

Estratègia de la professora : Supervisió de la tasca : Observació +
Pautes d'interrogació amb simbolització + E. comunicació

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Coconstructiu/ parelles

OBJECTIU - 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.

RECURS Verbalització-i- Presentació de l'acció sense evolució a temps real i sense material

ESTRATÈGIA *Supervisió de la tasca : Observació + pautes d'interrogació amb simbolització + E.
PROFESSOR comunicació

ALUMNE - Discriminado i aplicado dels punts més importants,
- Transferènda de continguts anteriors a altres situadons,
- Aplicado d'una estratègia que pot adequar-se a la seva forma d'aprendre

anàlisi i identificado de l'estructura de l'acdó,
- Identificado d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

64.-Situació didàctica :

Contextualització.- Demano a l'alumnat que per parelles es
corregeixin en relació a les accions motrius que han après en
anteriors classes. Concretament en aquesta tasca, cal realitzar algun
"efecte especial" après amb anterioritat. Per tant ja tenen clars els
criteris a partir dels quals han de treballar. Podem dir que els/les
alumnes coneixen la forma de realitzar l'acció motriu però diguem-ne
que d'una manera molt global. Del que es tracta en aquesta situació
didàctica, és que descobreixin aquells ajustaments òptims de l'acció
motriu que provoca "l'efecte especial desitjat".

Estratègia de la professora : Supervisióde la tasca : Observació +
Contrastació de procediments mitjançant descripció de l'acció + E.
comunicació

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar punts essencials de la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments resolent una situació oberta (procés d'ensenyar),

Identificar / aplicar procediments resolent una situació tancada (procés de
correcció),

- Identificar estil d'aprenentatge propi,
- Identificar / aplicar els procediments més idonis per resoldre una situació ("efecte

especial"),
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar / aplicar procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA 'Supervisió de la tasca : Observació + Contrastació de procediments mitjançant
PROFESSOR descripció de l'acció + E. comunicació

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Anàlisi i valoració de l'observació del company,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Identificació de l'estratègia personal que s'adequa més a la seva forma d'aprendre,
- Identificació de l'estratègia personal que s'adequa més en el moment d'ensenyar,
- Contrastació dels procediments amb el company/a i professora,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.
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Evidències del procés de triangulado

65.-Situació didàctica :

Contextualització.- La tasca consistia en que cada persona
manipula un diabolo i l'ha de llançar al/a la company/a, rebent a
la vegada el que aquest/a li envia. Es tracta en definitiva
d'intercanviar el diabolo que cadascú manipula amb el del/de la
company/a. Com que no acaba de sortir l'acció motriu com
hauria de ser, realitzo preguntes perquè per ells/es mateixos/es
s'adonin de l'errada.

Estratègia de la professora : Supervisió de la tasca : Observació +
Pautes d'interrogació.

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Coconstructiu / individual

OBJECTIU - Identificar / aplicar els trets essencials de la situació presentada,
Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge

autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA
PROFESSOR

*Supervisió de la tasca : Observació + Pautes d'interrogació

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Contrastació de procediments,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*

387



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

NEGOCIACIÓ PROFESSORA-ALUMNES

66.-Situació didàctica :

Contextualització.- Aquests dos alumnes són dels avantatjats de la
classe. En aquests moments, un d'ells intenta ensenyar una figura a
l'altre ("megamix"). Justament el que actua de tutor o professor, s'ha
incorporat a l'assignatura, com a dues o tres setmanes més tard que
la resta dels alumnes. En aquesta conversa aquest alumne que fa de
tutor, em diu que li costa ensenyar al seu company aquesta figura
perquè és complexa. Li dic que és cert que és complexa, però que li
puc explicar i descriure pas a pas com anar-la aprenent, i li destaco
que l'important és reflexionar sobre la pròpia acció, que és el que li
permetrà després ensenyar l'acció sense tenir aquests problemes.
Estratègia de la professora : Contrastació del procés d'e-a : explicació

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Preconstructiu/ individual

OBJECTIU - Identificar el procés que la professora ha emprat en una situació : reflexió sobre
el propi aprenentatge,

Identificar el procés per la realització d'un aprenentatge i d'un procés
d'ensenyameni-aprenentatge autònom.
Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA
PROFESSOR

•Contrastació del procés d'E-A : explicació

ALUMNE - Identificació d'un procés utilitzat per la professora per aprendre i ensenyar un
contingut : reflexió sobre el propi aprenentatge,
Contrastació de procediments (professora-alumnes),
Aplicació d'un procés que pot adequar-se a la seva forma d'aprendre : reflexió
sobre el propi aprenentatge.
Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.
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Evidències del procés de triangulado

ROL DE PROFESSOR/A

67.-Situació didàctica :

Contextualització.- Contrastació de continguts, després d'haver
ubicat als alumnes en el rol de professor/a mitjançant un examen.
En aquest examen havien de comparar dues accions : una
d'incorrecta amb una de correcta i proposar estratègies per resoldre-
ho.Estratègia de la professora : Contrastació de continguts a partir
del rol de professor/a : Revisió i comentari de les respostes dels
exàmens en valoració final

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Coconstructiu / grupal

OBJECTIU - Identificar / aplicar punts essencials de la situació presentada,
Identificar / aplicar procediments per la resolució d'una situació tancada

(identificar errades),
- Identificar / aplicar procediments per la resolució d'una situació oberta (ensenyar),
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació,
- Identificar els punts que permeten la generalització de continguts,
- (Identificar estil propi d'ensenyament).

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA Contrastació de continguts a partir del rol de professor/a : Revisió i comentari de
PROFESSOR les respostes dels exàmens en Valoració final

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Ideació d'estratègies, tasques i recursos per ensenyar un contingut,
- Anàlisi i síntesi de continguts a partir de la proposta d'una aplicació pràctica,
- Contrastació de procediments entre professora i alumnes.
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

NEGOCIACIÓ PROFESSORA-ALUMNES

68.-Situació didàctica :

Contextualització.- En aquesta valoració final es parla sobre els
aspectes treballats a classe com per ex. en una situació "x", com
s'incrementa o disminueix la dificultat de la tasca. També
s'introdueixen altres aspectes de reflexió com per exemple el pacte de
normes, el qual resulta interessant generar entre els propis alumens.

Estratègia de la professora : Contrastació de continguts : Pautes
d'interrogació per comparar diferents situacions + E. comunicació +
Model de pensament (quant a pacte de normes) + E. comunicació en
valoració final

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Coconstructiu/ grup al

l OBJECTIU - Acostar punts de vista, en relació a conceptes de significan" vital lògica
(adaptació material),

- Identificar punts essencials de les situacions viscudes,
j - Identificar punts essencials per la realització d'un aprenentatge autònom,
i - Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

i RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA *Contrastació dels continguts : utilitzant pautes d'interrogació per comparar
; PROFESSOR diferents situacions + E.comunicació + Model de pensament (quant a pacte de

normes) + E. Comunicació en valoració final

j ALUMNE - Discriminació dels punts més importants,
i - Identificació dels resultats de comparar dues accions, dues situacions,
j etc.

- Resposta a partir de la deducció/inducció,
; - Síntesi de continguts
i - Identificació d'una estratègia per acostar punts de vista*.
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69.-Situació didàctica :

Contextualització.- Demano als alumnes si tothom té maces i
anelles, perquè d'aquesta manera el proper dia podríem treballar
amb aquest material.

Estratègia de la professora : Negociació de material : Construcció
d'un tipus de material (Podríem especificar que es realitzen Pautes
d'interrogació, però no cal concretar tant).
Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia:

Coconstrucció grupal

OBJECTIU - Realitzar material de treball (anelles i maces),
- Acordar compromís quant a l'aportació del material construït,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA *Negociació per la construcció d'un tipus de material (anelles i maces)
PROFESSOR

ALUMNE - Identificació i realització dels compromisos adquirits amb la professora i el
grup classe,

- Identificació d'una estratègia per responsabilitazar-se quant a la construcció i
aportació de material*.
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

70.-Situació didàctica :

Contextualització.- En el moment de la valoració final, agafant com
excusa l'avaluació que s'ha de realitzar i que s'ha d'acabar de pactar
amb els alumnes, la professora transmet el que ella pensa de la
importància d'ensenyar un contingut de diferents maneres, motiu pel
qual en el moment de l'avaluació, un grup d'alumnes pot ensenyar
un contingut treballat amb anterioritat a classe, però que pugui
resultar novedós per la forma d'abordar-lo i treballar-lo.

Estratègia de la professora : Contrastació continguts : Model de
pensament quant al procés d'ensenyament-aprenentatge + Pacte de
l'avaluació en valoració final.

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Preconstructiu- Coconstructiu/ grupal

OBJECTIU - Acostar punts de vista quant al procés d'ensenyament-aprenentatge ( en relació a rol
de professor i la forma en com aprenem).
Identificar punts essencials per la realització d'un aprenentatge autònom,

- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA *Contrastació continguts : Model de pensament quant al procés d'ensenyament-
PROFESSOR aprenentatge + Pacte de l'avaluació en valoració final

ALUMNE - Identificació i realització dels compromisos adquirits amb la professora i el grup
classe,

- Contrastació de procediments amb la professora,
- Discriminació i aplicació dels punis més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,

Identificació d'una estratègia per acostar punts de vista i destacar punts essencials*.
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Evidències del procés de triangulado

RITMES

71.-Situació didàctica :

Contextualització.- A partir d'una consigna anterior, un alumne
idea una variant.

Estratègia de la professora : (Consigna oberta d'acord a un criteri) +
Observació + Demostració alumne + E. comunicació

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar els trets essencials de la situació presentada,
Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge

autònom,
- Identificar els punts que permeten la generalització de continguts,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA * (Consigna oberta d'acord a un criteri) + Observació + Demostració

í PROFESSOR alumne + E. comunicació

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Ideació d'una acció novedosa,

Síntesi de continguts a partir de l'anàlisi i identificació de l'estructura de
l'activitat,
- Identificació d'una estratègia d'ensenyança que pot adequar-se al seu ritme
d'aprenentatge*.
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

72.-Situació didàctica :

Contextualització.- Després d'una estona de pràctica, vaig al grup
que treballa amb les maces (tinc un altre grup que treballa amb
caixes) i li dic a dos alumnes (un noi i una noia) que estiguin
pendents de quin és el procés que segueix per ensenyar les maces,
però que aquest fet no impedeix que treballin al seu nivell amb les
tasques que anteriorment ja li he comentat a un d'ells. Per tant li dic
a la noia que vagi fent les mateixes tasques que li he comentat al/a la
company/a.

Estratègia de la professora : Observació137 + Consignes diferenciades
: Descripció de la tasca interessos

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Preconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació

RECURS Verbalització + Presentació de l'acció sense evolució a temps real i sense
material

ESTRATÈGIA »Observació + Consigna diferenciada : Descripció deia tasca
PROFESSOR

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
Identificació d'una estratègia d'ensenyança que pot adequar-se al seu ritme

d'aprenentatge* (està més proper a ser una proposta que una realitat)

137 Adonar-se que en aquest cas no poso Supervisió de la tasca, perquè en realitat
és afegir una informació diferent a dos alumnes del grup, pel que considero que
l'únic que he fet ha estat observar-los, però no corregir-los.
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Evidències del procés de triangulació

INTERESSOS

73.-Situació didàctica :

Contextualització.- A partir d'una consigna, un/a alumne/a idea una
variant que no té a veure amb l'estructura de la consigna donada
anteriorment. Es tracta d'una variant que no es treballarà amb la
resta del grup classe.

Estratègia de la professora : (Consigna oberta i abastable d'acord a
interessos) + Treball amb variants originades pels/per les alumnes :
Demostració alumne/a + Contrastació procediments + Observació +
E. comunicacióElements de la situació didàctica en relació a
l'estratègia

Coconstructiu/ individual

I OBJECTIU - Identificar/aplicar procediments resolent una situació oberta,
j - Identificar / aplicar els continguts que permeten la generalització de continguts,
! - Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA '(Consigna oberta i abastable d'acord a interessos) +• Treball amb variants
PROFESSOR originades pels alumnes : Demostració alumne + contrastació

procediments + Observació + E. comunicació

ALUMNE - - Transferència de continguts anteriors a altres situacions.
Síntesi de continguts a partir de l'anàlisi de l'estructura de l'activitat.
Contrastació dels procediments.
Ideació d'una acció novedosa,
Identificació d'una estratègia d'ensenyança que pot adequar-se als seus interessos
d'aprenentatge*..
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

74.-Situació didàctica :

Contextualització.- Corn jo només m'atanso un moment per veure
què és el que estan fent els alumnes que treballen amb material
diferent al planificat, com és el bastó del diable, només explicito la
meva estratègia sense acabar de determinar les estratègies que a la
vegada utilitzen els alumnes. Evidentment veig la seva demostració,
però no m'he quedat allí per veure com el tutor explica una acció a la
persona que no en sap. Em resultava molt difícil estar a totes
bandes, la qual cosa no treu, que esperava, (i en algunes ocasions ho
havia explicitat, com és el cas de les caixes, material planificat), que
la forma en com havia treballat amb l'alumne tutor prèviament,
quedés reflectida en aquesta situació didàctica de tutoria.

Estratègia de la professora : Consigna oberta i abastable d'acord a
interessos : Treball dels/de les alumnes amb material i continguts
diferents als planificats + E. comunicació

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar punts essencials de la situació presentada,
- Identificar procediments resolent una situació oberta.

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

- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATEGI
A
PROFESSOR

Consigna oberta i abastable d'acord a interessos : Treball dels
alumnes amb material i continguts diferents als planificats + E.

comunicació (dins de la classe. Ex. Bastó del diable).

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Ideació d'una acció novedosa,
- Ampliació de l'aprenentatge amb continguts extraacadèmic

Elecció de l'estratègia personal que s'adequa més a la seva forma
d'aprendre.

Identificació d'una estratègia d'ensenyança que pot adequar-se al seus
interessos d'aprenentatge*.
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Evidències del procés de triangulado

75.-Situació didàctica :

Contextualització.- L'alumne avantatjat amb caixes ensenya a un
company seu diferents accions a realitzar amb les caixes. D'aquesta
manera, aquest alumne pot treballar amb el material que més
l'interessa, a la vegada que exerceix de docent.
El matís de diferència entre aquesta situació i l'anterior, és que
mentre en la aquesta segona l'alumne idearà treballarà amb variants
no planificades a l'assignatura, ho ha de fer complint però amb el
deure d'ensenyar el company. En l'anterior en canvi l'alumne/a està
treballant pel seu compte amb material i continguts diferents als
planificats.

Estratègia de la professora : Consigna oberta d'interessos d'acord a
un criteri : Treball amb material i continguts de classe i
extraacadèmics com a ensenyant

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu per qui ensenya/ Preconstructiu per qui aprèn).

OBJECTIU - Idnetificar/aplicar els punts essencials de la situació presentada (aprenent),
Acostar punts de vista professora-alumnes (aprenent/ tutor),

Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge
autònom(aprenent/ tutor),

, Identificar / aplicar procediments resolent una situació oberta (tutor),
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació (aprenent),
- Identificar els punts que permeten la generalització de continguts (tutor).

RECURS Presentació visual d'una acció + Verbalització

ESTRATÈGI (Consigna oberta d'interessos d'acord a un criteri) : Treball amb material i
A continguts de classe i extraacadèmics com a ensenyant
PROFESSOR

ALUMNE - Identificació dels compromisos adquirits de la professora amb el grup
classe,

- Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,

Elecció de l'estratègia personal que s'adequa més a la seva forma
d'aprendre,

Ampliació de continguts (algunes accions a partir d'activitats
extraacadèmiques, altres a partir d'idees pròpies)

Identificació d'una estratègia d'ensenyança per incentivar els seus
interessos d'aprenentatge*.
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

INDUÏDES

76.-Situació didàctica

Contextualització.- En aquesta situació vull passar del treball de
dues pilotes al de tres, recordant prèviament algunes situacions que
havíem realitzat al terra amb tres pilotes per captar la imatge global
de l'acció. A partir d'aquí els dic que s'han de plantejar una sèrie de
preguntes per poder realitzar amb èxit la tasca. En dono algun
exemple, sense donar resposta. Un cop he encomanat la tasca marxo,
i els dic que quan torni comprovaré si han sabut resoldre la situació.
Cal observar fonamentalment com dono la tasca.

Estratègia de la professora : De les pautes d'interrogació (de d'altres
situacions) cap a l'autointerrogació

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Preconstructiu / individual)

I OBJECTIU - Identificar /aplicar punts essencials de la situació presentada,
; - Identificar els procediments que altres han emprat en una situació
i - Aplicar una estratègia donada per la professora : autointerrogació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA De les pautes d'interrogació cap a l'autointerrogació.
PROFESSOR

I 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
¡ l'autointerrogació,
j - Contrastació de procediments d'aprenentatge,
i - Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.
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Evidències del procés de triangulació

1.5.6.- Cinquena sessió del procés de consistència
intercodificadors : 2O-4-2001 (15:30 a 16:30 h.)

Últim dia. Tot havia anat molt bé, el que feia suposar que la
anàlisi de les estratègies, categories i codificació arran la visualització
de diferents vídeos, no tenia perquè comportar problemes.

Com en aquest darrer pas el que es volia era comprovar si les
observadores delimitaven correctament on començava i acabava una
estratègia, el que vaig fer, va ser preparar estratègies que pertanyien
a diferents sessions de classe. Jo col·locava els diferents vídeos de
manera que elles havien d'indicar on començava la primera estratègia
que veien i on acabava.

Les diferents categories pertanyien a classes diferents, d'acord al
criteri de Dr. Gil qui després d'una consulta, m'aconsellà que hi
hagués la màxima diversitat de sessions de classe. Aquest fou el
mateix criteri seguit en les sessions de validació anteriors.

Les imatges triades per aquesta última sessió pertanyen en
relació a cada categoria a :

Significativitat lògica.- classe 1
Observació guiada.- classe e
Gestió de l'observació.- classe f
Ritmes.- classe 11
Interessos.- classe p
Negociació.-classe i
Induïdes.- classe n
Rol professor/a.- classe 1. Aquesta va ser l'única categoria que no
van visualitzar. Les raons són vàries :

per una banda per exclusió només quedava una categoria per
completar,
per altra, l'únic que s'havia de fer aquest dia, era comprovar
si identificaven on començava i acabava una estratègia, motiu
pel qual no calia revisar tantes estratègies,

- anàvem limitades de temps, encara que aquest fet no hauria
estat obstacle per quedar per un altre dia, si els resultats de
les categories anteriors no haguessin estat els esperats.

El resultat va ser que no hi va haver cap problema en identificar
on començava i acabava l'estratègia.

Quant a les categories van dubtar en una, va ser en la de Gestió
de la informació, i en una altra, la d'Induïdes van dir que era
Significativitat lògica, perquè es tractava d'una demostració que
realitzava una alumna per als/ a les seus/seves companys/es. Per
tant la resposta era correcta.
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Després d'acceptar la resposta com a vàlida i atès e! solapament
que poden presentar dues categories, els vaig demanar que em
diguessin a quina altra categoria pertanyia : després d'alguna que
altra reconducció (procediments que també utilitzo en les meves
classes), em donaren la resposta correcta.

En la categoria de Gestió de la informació que com he dit
anteriorment dubtaven, només els vaig demanar que comparessin si
era igual que l'anterior estratègia que havien analitzat. També vaig
contextualitzar la situació, atès que elles no han fet malabars i una
part de les imatges presentades podien induir a error. Aleshores els
vaig representar l'acció davant seu especificant els problemes que
comporta el seu aprenentatge. El que vaig fer per tant, va ser
contextualitzar i acabar de donar la informació que una persona que
no ha realitzat el procés d'aprendre malabars, no pot entendre d'altra
forma.

Resultat.- com a docent un èxit, com a resultat d'una
investigació diria que també.

Les diferents situacions que es van presentar en la prova final de
Vídeo responent a una situació en relació a les categories que a
continuació figuren :
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SIGNIFICATIVITAT LÒGICA

77.-Situació didàctica :

Contextualització.- ALERTA ü He de tallar la imatge una mica abans
del final, perquè si no es pot confondre amb Ritmes.
Aquesta imatge, on es treballa amb anelles, la ubico dins d'aquesta
categoria de Significativitat lògica, en tant que és un repàs i aplicació
de conceptes de dies anteriors a aquest altre material.
Explico que les figures que s'havien fet amb dues pilotes es podrien
aplicar ara al fer les anelles (vull destacar la funcionalitat de la
tasca). La tasca en realitat la proposo a partir del treball que realitza
un alumne, tot recordant les accions que havien après a fer amb les
dues pilotes. Després l'alumne fa la demostració.

Estratègia de la professora : (consigna oberta d'acord a un criteri) +
138repàs de continguts anteriors : demostració d'un alumne +
descripció139 + observació

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Coconstructiu/ individual

OBJECTIU

RECURS

ESTRATÈ-
GIA
PROFES-
SORA

- Identificar / aplicar punts essenciak 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 en evolució a temps real

'(Consigna oberta d'acord a un criteri) + Repàs de continguts anteriors a
partir de la proposta d'un alumne : Demostració de l'alumne + Descnpció-i-
Observació

ALUMNE/A - Discriminació i aplicació dels punts importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,

Identificació dels trets essencials a partir d'una comparació,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.

iss per poder destacar la resposta d'un alumne, sempre hi ha d'haver una
observació, que pot o no donar-se per implícita. ,
139 Funcionalitat de la tasca. De fet tant abans de la tasca com després, la
professora emfasitza l'aplicació de continguts anteriors a l'actual situació didàctica.
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OBSERVACIÓ GUIADA

78.-Situació didàctica :

Contextualització.- Només dir que en aquesta situació queda clar
que els alumnes es basen en un criteri per realitzar la tasca. Al
col·locar el vídeo es veu una part de la situació didàctica anterior
on es deixen clars els criteris a partir dels quals treballen en
aquest moment.

Estratègia de la professora : Treball per parelles d'observació i
correcció d'acord a criteris establerts

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstmctm / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments resolent una situació tancada (en el moment

d'identificar les errades),
- Identificar / aplicar procediments resolent una situació oberta (en el moment

d'ensenyar),
Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge

autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació

RECURS Verbahtzacio

ESTRATÈGIA *Treball per parelles d'observació i correcció d'acord a entens establerts
PROFESSORA (s'entén que mitjançant una descripció de la tasca)

ALUMNE/A - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Ideació d'estratègies, recursos i/o activitats per ensenyar un contingut,
- Contrastació de procediments amb el company,
- 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*
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GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

79.-Situació didàctica :

Contextualització.- La tasca que es presenta, parteix d'una situació
didàctica anterior, on els alumnes havien de realitzar un treball amb
dues pilotes, creant un efecte visual determinat. El que els demano
en aquesta situació didàctica a diferència d'anteriors treballs, és que
han d'esbrinar quines accions s'han de fer per provocar l'efecte visual
desitjat. Per tant encara que partim d'una situació anterior que ells
ja coneixen, i encara que a un grup els faig una demostració, no
destaco els punts més importants per ajustar les seves accions, que
és justament el que ells/elles encara no han resolt. De fet és després
d'haver realitzat una demostració a un grup, que encomano la tasca
a tota la classe, adonant-me en aquell moment de la potencialitat de
l'estratègia.

Estratègia de la professora : Demostració + Treball parelles
d'observació i correcció (descripció)

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Coconstructiu /individual

OBJECTIU - Identificar / aplicar punts essencials de la situació presentada,
Identificar / aplicar procediments resolent una situació oberta (procés

d'ensenyar),
- Identificar estil d'aprenentatge propi,
- Identificar / aplicar els procediments més idonis per resoldre una situació

("efecte especial"),
Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge

autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització + Presentació de l'acció en evolució a temps real

ESTRATÈGI »Demostració + Treball parelles d'observació i correcció (descripció)
A
PROFESSOR

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Anàlisi i valoració de l'observació del company,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,

Identificació de l'estratègia personal que s'adequa més a la seva forma
d'aprendre,

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

- Contrastació dels procediments amb el company,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.
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NEGOCIACIÓ PROFESSORA-ALUMNES

80.-Situació didàctica :

Contextualització.- Del que es tracta és de destacar la importància de
la anàlisi , de l'observació i la reflexió que cada aprenent ha de
realitzar al llarg de les diferents situacions didàctiques plantejades,
en el procés d'ensenyament-aprenentatge. D'aquí que la professora
comprovi mitjançant el treball per parelles que realment l'alumnat
està treballant en aquest sentit.

Estratègia de la professora : Contrastació del procés d'ensenyament-
aprenentatge : actitud d'escoltar + Explicació amb model de
pensament.

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

(Coconstructiu / parelles)

OBJECTIU - Acostar punts de vista de la professora als alumnes quant al procés
d'ensenyament-aprenentatge,

- Identificar punts essencials de les situacions viscudes,
- Identificar punts essencials per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGI «(Treball per parelles d'observació i correcció d'acord a criteris prèviament
A establerts) + Contrastació del procés d'ensenyament-aprenentatge : actitud
PROFESSOR d'escoltar + explicació amb model de pensament

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Contrastació dels punts essencials de les situacions presentades,
- Aplicació d'una estratègia que pot adequar-se a la seva forma d'aprendre :

anàlisi i identificació de l'estructura de l'activitat,
- Identificació i realització dels compromisos adquirits amb la professora i el

grup classe,
Identificació d'una estratègia per acostar punts de vista i destacar punts

essencials*.

404



Evidències del procés de triangulació

RITMES

81.-Situació didàctica :

Contextualització.- Veig que a un alumne ja li surt una tasca i li
complico una mica més140. L'únic que faig és avançar la complexitat
de la tasca, a la que més tard han d'arribar la resta de companys de
classe.

Estratègia de la professora : Observació + Consigna diferenciada :
Demostració global + Descripció de l'acció

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :

Preconstructiu / individual

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada, ¡
Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge !

autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Presentació de l'evolució de l'acció a temps real + Verbalització

ESTRATEGI * Observació + Consigna diferenciada : Demostració global + Descripció '
A de l'acció j
PROFESSOR !

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts importants de la situació presentada,
Identificació d'una estratègia que pot adequar-se al seu ritme

d'aprenentatge*,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.

140 La codificació és Observació, perquè no el corregeixo.
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INDUÏDES

82.-Situació didàctica :

Contextualització.-
En el vídeo es recull l'estratègia utilitzada per una alumna per
ensenyar una figura als companys.

Dos aspectes a considerar de cara al procés d'intercodificació :
a) es tracta d'una imatge que podria ubicar-se tant dins de

la categoria Significativitat lògica, en tant que es tracta
d'una demostració d'una acció motriu que una alumna
realitza davant la resta de l'alumnat de la classe; com
dins de la categoria induïdes en tant que l'alumna utilitza
estratègies per ensenyar que prèviament s'havien utilitzat
a classe. D'aquí que les persones que van realitzar el
procés de validació d'intercodificadors, van col·locar les
dues categories.

b) com en el vídeo no es recull el so, és difícil saber el que
passa. D'aquí que , si es considera que la imatge pertany
a la categoria Significativitat lògica es codifiqui com :
Demostració de l'alumna que pot o no anar acompanyada
d'explicació (es pot induir a partir de veure que aquesta
alumna mou els llavis però la imatge està agafada de
lluny i no es veu clar). Ara bé, si entrem dins de la
categoria Induïda, la codificació seria : Contrastació de
l'estratègia (utilitzada per l'alumna) : Comparació entre
dues figures. On per tant com a professora, sí puc
observar que aquesta alumna indueix en aquest cas als
seus companys a comparar entre les accions que durant
el procés dT£-A anem es van aprenen.

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :
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(Coconstnictiu / individual)

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments resolent una situació oberta,

Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització

ESTRATÈGIA Contrastació de l'estratègia utilitzada per l'alumna : comparació entre
PROFESSORA dues figures (la "dutxa" realitzada a l'aire i al terra)

ALUMNE/A - Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Identificació i aplicació d'un procediment utilitzat en anteriors ocasions

per la professora per ensenyar un contingut : analogia entre dues figures,
- Contrastació de procediments.
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INTERESSOS

83.-Situació didàctica :

Contextualització.- La major part de l'alumnat està treballant amb
maces, però alguns ho fan amb caixes. Arriba un moment que mentre
vaig passant pels grups, un alumne em demana que li ensenyi una
nova figura de caixes.
És clar, contextualitzada d'aquesta manera o si, es visualitzen les
imatges del vídeo, qualsevol podria dir que la categoria de què es
tracta és Ritmes i no Interessos. Així ho van identificar justament les
observadores que s'encarregaven del procés de consistència
intercodificadors. La qual cosa resulta d'una certesa absoluta.
Ara bé, si explico que el que em demana aquest alumne, és una acció
que no està planificada dins de l'assignatura i que no es donarà per
tant amb tot l'alumnat de la classe, efectivament deduïm que es
tracta de la categoria Interessos.
Quant a la codificació, evidentment es tracta d'una consigna
diferenciada, tant si fos categoria Ritmes com Interessos. La
diferència està que al tractar-se d'aquesta última i per tant els
continguts no trobar-se dins de la programació de l'assignatura per a
tot el grup classe, es codifica com a Consigna diferenciada d'acord a
interessos (per tant s'introdueix un element de distinció en relació a
les Consignes diferenciades de la categoria Ritmes). Si s'especifica
més la codificació, es podria dir que s'utilitza la Demostració que més
tard o més aviat anirà seguida d'Observació.

Estratègia de la professora : Consigna diferenciada d'acord a
interessos : Demostració global de continguts que no s'abordaran
amb el grup classe, acompanyada de descripció de l'acció +
(Observació)

Elements de la situació didàctica en relació a l'estratègia :
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Preconstructiu / individual

OBJECTIU - Identificar / aplicar els punts essencials de la situació presentada,
Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge

autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Presentació de l'evolució de l'acció a temps real + Verbalització

ESTRATÈGI * Consigna diferenciada d'acord a interessos : Demostració global de
A continguts que no s'abordaran amb el grup classe, aocmpanyada de
PROFESSOR Descripció de l'acció

ALUMNE - Discriminació i aplicació dels punts importants de la situació presentada,
Identificació d'una estratègia que pot adequar-se al seu ritme

d'aprenentatge*,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.
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1.5.7.- Resum del procés de la consistència intercodificadors

Ir dia
27-3-O1

(13:30 a 17 h)

presentació categories,
revisió codificació d'anteriors classes +
ampliació codificació,
identificació de les estratègies que figuraven
de forma aleatòria dins de cada categoria :
Significativitat lògica, Ritmes i Interessos.
contrastació després de cadascuna de les
respostes.

2n dia
2-4-01

(9 a 12h.)

repàs de dues estratègies de cadascuna de
les categories presentades el dia anterior amb
contextualització prèvia,
revisió de la resta de categories

Srdia
4-4-01

(17 a 19 h.)

repàs d'algunes de les imatges del dia
anterior,
identificar codificació i categoria a partir d'un
llistat d'estratègies on ja no estaven
agrupades les estratègies per categories.

4tdia
18-4-2001 :

de 9 a 10 h. i
de 17 a 2O h.

Matí:
- repàs de continguts i presentació de les

modificacions dels quadres i codificacions
explicatives,
identificació oral de les categories i
codificació a partir del repàs d'imatges
anteriors,

Tarda :
- identificació categories i codificació

estratègies sobre un full en blanc.
5è dia

20-4-2O01
de 15:30 a 16:30

h.

identificació categories i codificació
estratègies sobre un full en blanc, a partir de
revisar diferents vídeos.

Taula 13 Procés de la consistència intercodificadors
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2.- EL PROCES I LA REVISIÓ DELS/DE LES
INTERESSATS/DES

El dia 7 de maig a les 9 h. a la Sala d'audiovisuals de HNEFC
ens reunirem de forma voluntària totes aquelles persones que havent
cursat l'assignatura de Pràctiques físiques alternatives :
malabarismes, estaven interessades en revisar els resultats que
s'havien obtingut arran del treball d'investigació realitzat a partir de
l'anàlisi de les classes.

El procés per convocar als alumnes que en el seu dia van fer
l'assignatura, no era del tot senzill si tenim en compte que alguns
dels alumnes feia dos anys que havien acabat la carrera (els que en el
seu dia cursaven 3r curs). D'altres, la major part de primer, es troben
en aquest moment a 3r curs. D'aquí que tingués especial interès en
reunir-los abans que arribessin els exàmens de final de curs. Afegir
que la diversitat d'especialitats dels diferents alumnes que cursaren
l'assignatura com Primària (3 alumnes), Especial (2 alumnes) i
Educació física (28), contribuïa a dificultar la possibilitat de
convocatòria. D'aquests alumnes 19 estudien encara a la Facultat (12
en l'especialitat d'Educació física, 2 en l'especialitat d'Especial i 3 en
l'especialitat de Primària).

Com la major part dels alumnes eren de l'especialitat d'Educació
física, vaig optar perquè fossin ells, els que d'alguna manera
determinessin el dia i hora que els pogués anar més bé. Després de
parlar amb ells repetides vegades optarem per la data assenyalada.
L'inconvenient que vaig preveure de la data, és que es tractava d'un
dilluns a les 9 h. del matí, per la qual cosa sempre resulta més difícil
de recordar un compromís pres setmanes anteriors i a més a més, de
més difícil compliment quan és en dilluns. L'altra data accessible per
a ells, era en dimecres a les 9 h. del matí, però aquest dia de la
setmana, una de les alumnes de 3r que havia col·laborat en les
entrevistes, m'havia comentat que no podia venir, per motius de
feina. Com tenia especial interès que ella vingués vaig optar per
col·locar-ho en dilluns.

Un cop determinada la data, vaig redactar una carta141 explicant
els motius pels quals volia reunir-los i en la que d'alguna manera,
sense cap tipus de compromís, em confirmessin la seva assistència.
És el que vaig fer amb els/les alumnes de l'especialitat d'Educació
física i de Primària, amb qui vaig poder contactar d'una manera més
directa. La idea era enviar aquesta carta a tots els/les alumnes que
cursaren l'assignatura, però després vaig pensar que una trucada de
telèfon podia ser més personal, per la qual cosa vaig desestimar
entregar la carta a qui no podia accedir de manera personal.

141 Veure la carta en l'apartat corresponent de l'annex.
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Un cop determinada la data, em vaig dedicar a fer trucades de
telèfon a quasi tots els alumnes que feia dos anys que ja havien
acabat la diplomatura. Dic a quasi tots, perquè en una d'aquestes
trucades, una de les ex-alumnes, em digué que el dijous d'aquella
setmana, es reunien per fer un sopar i que segurament hi serien
bastants dels/ de les alumnes de 3r. Atesa la dificultat que tenia per
poder trobar-los en els números de telèfon de les seves respectives
famílies, em va semblar una bona oportunitat que em fes d'enllaç per
a passar informació i confirmar-me el nombre d'alumnes que
poguessin venir.

Després d'una altra trucada em confirmà l'assistència de dos. La
resta no tenia disponibilitat per poder assistir en la data
assenyalada, bé perquè treballaven o bé perquè no es trobaven a
Lleida en la data esmentada.

Amb les altres especialitats, primària i especial, vaig seguir el
mateix procés.

El resultat d'aquest sondeig fou que :
10 de les 19 persones que encara cursen estudis a la Facultat
em confirmaren l'assistència per carta, però dos d'ells per
motius de coincidència amb proves d'accés a bombers, em
comunicaren més tard que no podrien assistir.
3 alumnes de 3r em confirmaren per telèfon la seva assistència.

- 2 alumnes em confirmaren per carta que no podien assistir.

En la data assenyalada, foren 8 els/les alumnes que assistiren,
un/a d'ells arribà amb retard. Dies posteriors alguns s'excusaven
perquè havien oblidat el compromís acordat.

Atesa la dificultat previsible de poder trobar una data adient per
a tots i atès que els alumnes que en el seu dia cursaren l'assignatura,
més que interessats en la investigació, ho estaven pels malabars,
considero que el resultat de la convocatòria és suficientment éxitos
com per acomplir amb una de les seves funcions : comunicar els
resultats de la investigació, com a resposta a una consideració ètica.

Aquest era un dels requisits indicats pel Dr. Gil (1999, 2000) en
dos dels cursos sobre metodologia qualitativa que sota el títol de
"Métodos e instrumentos cualitativos en la enseñanza no formal" i
"Dissenys qualitatius i naturalistes en la invetigació", s'impartí en dos
cursos de doctorat realitzats a 1' lINEFC-Lleida.

El resultat d'aquesta comunicació fou afirmatiu en tots els casos,
és clar que resulta certament difícil exposar en un espai d'hora i
mitja, que era el temps de trobada que havíem pactat, els resultats de
tantes hores de treball.

Fins i tot, aquests alumnes o companys, molt responsables ells,
em preguntaren al final de la meva exposició amb un talant una mica
amoïnat, fins quin punt podien corroborar el resultat de la meva
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exposició. No he d'amagar que la pregunta em va agradar, a la vegada
que em va copsar, perquè denotava un interès real pels resultats,
amb el que jo no comptava, ja que pensava que els alumnes o
companys que van assistir, ho havien fet més per compartir una
estona i veure unes imatges on ells eren els protagonistes, que per un
interès real en la informació a exposar. Per a mi aquest tràmit era
una qüestió ètica que de no haver assistit als dos cursos de doctorat
no hauria realitzat, perquè considero que les tesis són més una
preocupació del professorat que no dels alumnes i més, quan el tema
sorgeix per una inquietud de la professora i no fruït de cap negociació
amb el grup implicat.

A la pregunta formulada de fins quin punt ells podien corroborar
que realment els resultats de la investigació fossin correctes, els vaig
puntualitzar que no es tractava de dir si eren correctes o no, perquè
caldria explicar i estudiar a fons durant dies, tot el que els exposava;
del que es tractava doncs era de confirmar si consideraven que el que
els havia explicat havia estat un treball intencional que d'alguna
manera els havia arribat corn a contingut quan cursaren
l'assignatura.

Els resultats, afirmatius tots ells, poden comprovar-se en
l'annex.

Al final, quan ja donarem per tancada la trobada, em vaig quedar
parlant amb alguns dels alumnes o millor dit companys/es, sobre la
investigació, tant en referència al procés com al resultat.

Un dia entranyable, com cada vegada que em reuneixo amb ells i
sorprenent per un interès que no podia imaginar.

A l'annex es presenten el model de carta i de qüestions que es
realitzà per aquest procés de Revisió dels interessats.
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"En el camp de l'educació i en el sentit més rigorós, això és ben
cert. I no pensessis pas, aprenent de mestre, que no en saps prou

perquè tot just comences. Et passarà el mateix quan portis anys fent-
hi de valent, i el mateix, quan et sembli que ha hi tens la mà

trencada. Mai, mai no se'n sap prou".
Mercè Torrents (1989: 71)

"Per això, encara que sigui tan evident, convé recordar que un
dels principals requisits del bon educador és saber observar. Perquè

educar és (entre altres coses) l'art d'esperar el moment en què resulta
oportuna una intervenció, el moment en què es pot orientar d'una

manera eficaç, ja que s'ha d'entendre que hom no educa ni com, ni
quan vol, sinó com i quan pot".

Mercè Torrents.

'No es veu bé sinó amb el cor, l'essencial és invisible als ulls....
La bellesa és interior".

Saint-Exupéry.

VIU/ CONCLUSIONS
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Conclusions

1.- CONCLUSIONS

En un fragment de Coll (1991: 161) es destaca la importància de
les experiències educatives per induir a un tipus o altre de
desenvolupament cultural.

"Així les investigacions antropològiques i transculturals han
posat de relleu, en paraules de Scribner i Cole (1973), la
universalitat de les capacitats cognitives bàsiques (per
exemple, la capacitat de generalitzar, recordar, formar
conceptes, raonar lògicament, etc.) en tots els grups
culturals estudiats; però aquestes mateixes
investigacions posen de relleu que existeixen diferències
importants en la manera d'utilitzar aquestes capacitats
en situacions concretes de resolució de problemes; i, el
que és més interessant per als nostres propòsits, que
aquestes diferències estiguin relacionades amb el tipus
d'experiències educatives de les persones en els
diferents grups culturals1'.

Per tant si aquestes diferències existeixen entre cultures, degut
precisament a una forma o altra d'afrontar la resolució de problemes,
més ens ha de preocupar l'interrogant que plana sobre el nostre món
educatiu. Realment ens preocupa com s'aprèn ? o en tenim prou amb
que s'aprengui ?

Tal i com diu Monereo (1995: 49), la manera d'ensenyar
condiciona la manera d'aprendre.

a(..)els procediments que se li ensenyen,i que després el nen
emprarà de manera independent per aprendre, són els
mateixos que utilitzarà per a ensenyar allò que aprengui a
altres?

(..) Sense poder donar una resposta absolutament taxativa,
podem considerar alguns arguments al respecte que
apunten a contestar afirmativament a aquestes qüestions.

(..) Com acostuma a dir-se, "acercando el ascua a nuestra
sardina", es podruïria un cert paral·lelisme entre la
manera com el nen s'ensenya la tasca a ell mateix, i la
forma com l'aprèn".

Així es pot dir que : "s'ensenya tal i com s'aprèn", és a dir
corrobora que efectivament la manera d'aprendre ve condicionada per
com s'ensenya i es comprova en la forma en com es transmet la
informació.

Aquest és per tant un primer punt de reflexió des d'una
perspectiva docent.

417



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

Si a la vegada analitzem el món que ens envolta, ens trobem
davant una societat amb uns canvis vertiginosos, on s'elabora i emet
una quantitat d'informació desbordant, difícil d'assimilar i pair, fins
al punt de preguntar-nos : quina és la informació valida ?, quina és la
font que he de seleccionar per verificar l'autenticitat i rigurositat del
coneixement ?, què he d'aprendre per obrir-me camí en aquesta
societat?, emmagatzemar informació és més important que saber-la
utilitzar ? que prioritzar per tant en el propi aprenentatge i en el
procés d'aprenentatge dels alumnes ?

En una entrevista que es realitzà al doctor Castells de la
Universitat de Californià de Berkeley en el programa Catalunya segle
XXI (2000), destaca que l'important :

"(...) és la capacitat dels estudiants i dels professors per a
que sàpiguen organitzar el seu propi treball amb els
nous instruments metodològics (es refereix a internet), no
només amb una sèrie de regles i de mecanismes, sinó
que siguin capaços d'aprendre, d'aprendre a aprendre".

Aquesta és la idea que ha orientat la present tesi doctoral. Les
necessitats són evidents, ara només cal una contextualització en
l'àmbit docent. Com he destacat repetides vegades, són molts els
tipus d'estratègies en què es podria aprofundir, però aquelles que
sTian considerat com a indispensables en el procés d'E-A han estat
les estratègies que utilitza el/la professor/a per comprovar la
metacognició que realitzen els alumnes sobre els diferents tipus de
continguts.

Per realitzar aquesta tasca docent caldrà que el/la professor/a :
identifiqui el màxim nombre d'elements de l'estructura de
l'activitat a presentar,
apliqui d'acord al plantejament constructivista, el procés
d'E-A dels continguts que implica l'esmentada activitat,
reguli la dificultat objectiva i subjectiva de la tasca en
funció d'algunes de les teories relacionades amb
l'aprenentatge motor (com per exemple alguns aspectes
vinculats amb la Teoria del processament de la
informació),
identifiqui, seleccioni, planifiqui, apliqui, reguli i valori
constantment les estratègies més adients per a fer a
l'alumnat autònom; el que no només inclou continguts
sinó també les estratègies per aprendrels, posant per tant
especial èmfasi en el control per part dels propis alumnes
de les capacitats intel·lectuals, dels aspectes contextuáis
que envolten les situacions d'aprenentatge i de les
personals, per treure'n el màxim partit.
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Cercar una formació i un procés d'ensenyament-aprenentatge
d'aquest tipus permetrà a l'alumnat aprendre continguts (siguin
aquests acadèmics o extraacadèmics), sense la necessitat d'estar
tutelats directament pel/per la professor/a, a la vegada que el propi
procés predisposarà o induirà a entendre l'aprenentatge, com un
procés personal que aporta satisfacció i capacitat constructiva i
creativa.

Realitzada aquesta breu introducció, aniré a destacar alguns
dels punts més importants del resultat de la tesi.
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• Tipus d'estratègies o criteris que aglutinen les estratègies.

L'interès d'aquesta investigació recau en l'anàlisi dels diferents
tipus d'estratègies que utilitza la professora, amb la finalitat de fer a
l'alumne autònom. Aquestes estratègies poden resultar una
exemplificació, que motivin a idear moltes altres estratègies
adequades dins d'un determinat context. La idea per tant, no és de
limitar el nombre d'estratègies, sinó de mostrar-ne algun exemple de
les moltes que es poden generar.

S'explica també, els criteris o intencionalitats que agrupen sota
un mateix nom, les estratègies utilitzades per la professora, el que
configura cadascuna de les categories o subcategories. I aquestes
intencionalitats no són altres que els objectius que es pretén
aconseguir en els/les alumnes. És a dir, que aquests s'adonin :

de l'estructura de l'activitat (Significativitat lògica),
dels elements importants de cada situació presentada
(Observació),
de la importància de treballar d'acord al seu nivell i ritme
d'aprenentatge (ZDP),
de com es transmet un contingut a classe i quins aspectes
del qual consideren interessant apropiar-se (E. induïdes),
què implica estar davant dels/de les alumnes o companys
en categoria de tutor o de professor/a (Rol de
professor/a),
la importància d'acostar els punts de vista dels alumnes i
de la professora, sobre el que es considera un procés
d'ensenyament-aprenentatge.

• Indicadors del procés metacognitiu de l'alumne/a en
relació als continguts.

Aquestes categories a la vegada, es constitueixen en indicadors
(per a la professora) per controlar el procés metacognitiu de l'alumne
en relació als continguts d'aprenentatge. Alguns d'aquests indicadors
són :

la generació de variants per part de l'alumne de les
situacions presentades, respectant l'estructura de
l'activitat (significativitat lògica),
la identificació i l'aplicació ordenada per part de l'alumnat,
dels elements que augmenten i disminueixen la dificultat
objectiva o subjectiva d'una tasca (significativitat
lògica142),

142 M'estic referint a la necessitat de presentar els continguts als alumnes, d'acord
a una estructura ordenada i rellevant, que contempli tant els coneixements que té
l'alumne (significativitat psicològica), com les percepcions que aquest en pugui tenir
sobre la mateixa. El que vull dir és que tant important és tenir en compte les
capacitats de l'alumne/a en el moment d'haver de realitzar un salt de plinton, per
exemple, com les seves pors i estat psicològic per decidir-se a fer el salt.
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la anàlisi, la identificació i l'aplicació dels elements
essencials als que remet una acció motriu d'acord a uns
criteris previs (Observació : observació guiada),
la anàlisi, la identificació i la correcció d'aquells elements
als que remet l'acció motriu d'una altra persona quan no
s'adeqüen als criteris previs explicitats (Observació :
observació guiada),
la anàlisi, la identificació i l'aplicació dels elements
essencials d'una tasca sense recordar, moments abans de
l'acció, els criteris previs a partir dels quals observar. En
aquest cas al llarg de la investigació (de les sessions de
classe), la professora ha donat indicacions generals a
manera de pregunta, que han orientat de forma vaga a
l'alumne envers la seva observació (Observació : gestió de
la informació),
la anàlisi, la identificació i l'aplicació dels elements
essencials als que remet una acció motriu apresa a partir
de la pròpia experiència i estil personal d'aprenentatge
(Observació : gestió de la informació),
la anàlisi, la identificació i la correcció dels elements
essencials als que remet l'acció motriu d'una altra persona
sense recordar, moments abans de l'acció, els criteris
previs a partir dels quals observar (Observació : gestió de
la informació),
la anàlisi, la identificació i l'aplicació dels elements
essencials als que remet una acció motriu que els
alumnes observen en la professora. La professora només
realitza l'acció i els demana que l'observin correctament
per poder reproduir després l'acció (Observació : gestió de
la informació),
la anàlisi, la identificació, l'aplicació i la correcció de la
pròpia acció motriu, per tant autocorrecció (Observació :
gestió de la informació),
la utilització d'estratègies emprades anteriorment a classe
per la professor/a o companys/yes (Induïdes),
la ideació d'estratègies per part del propi subjecte
(Induïdes),
l'adequació del nivell i ritme d'aprenentatge amb que cada
subjecte es compromet en cada sessió de classe.
Recordem que la idea és que la professora vetlla per
aquest aspecte, però a la vegada es demana la implicació
de l'alumnat en el procés, el que a la vegada indica el grau
de maduresa del propi subjecte (ZDP : ritmes),
la realització o l'assoliment dels propis interessos (ZDP:
interessos),
l'assumpció del rol de professor/a (Rol professor/a),
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la comprensió dels processos dTî-A que s'estan duent a
terme al llarg de les classes (Negociació P-A).

Per tant una vegada més destacar la importància dels objectius
finals que es persegueixen en el procés d'ensenyament-aprenentatge,
els quals ens serveixen per aglutinar un conjunt d'estratègies. És
precisament a partir d'aquesta intencionalitat docent que sorgeixen
cadascuna de les categories i subcategories : Significativitat lògica,
Zona de Desenvolupament Proper (Ritmes i Interessos),
Observació(Observació guiada, Gestió de la informaci), Rol de
professor/a (Rol de professor/a en situacions puntuals, Rol de
professor en el desenvolupament d'una sessió de classe, Tutoria entre
iguals i Tutoria en petits grups) i Negociació professora-alumnes.

De fet, no hi ha una estratègia prototípica de ZDP o de
Significativitat lògica, perquè n'hi ha moltes, però és que a més a més
cal destacar que una mateixa estratègia com per ex. Consigna oberta
d'acord a un criteri, pot trobar-se en aquestes dues categories
anteriors, acomplint funcions i significats diferents.

També podem trobar-nos en altres casos que, en funció de
l'objectiu final pretès (ex. observació) i en funció del nivell i ritme
d'aprenentatge de l'alumnat, s'idearà una estratègia amb unes
característiques determinades i per tant diferencials de qualsevol
altra estratègia que es trobi dins de la mateixa
categoria/subcategoria o en altres categories/subcategories. Per
exemple una de les estratègies dins de la categoria de gestió de la
informació és : Observació + Contrastació de procediments: Consigna
d'atenció (criteri de continuïtat de l'acció) + Demostració + Descripció
de l'alumne/a. Per tant el que vull dir, és que es pot idear una
estratègia exclusiva per a una determinada intencionalitat i que
òbviament en aquest cas pertanyeria a una categoria.

* Elements que composen una situació didàctica.
Una altra conclusió és que la Situació didàctica està composada

per :
- Objectius,
- Recursos,

Estratègia del/ de la professor/a,
- Procediments de l'alumne/a,

Condicionament del medi.

Resulta interessant diferenciar l'objectiu que es pretén en la
tasca (el qual es pot o no fer explícit : deductiu/inductiu), de la forma
en corn es dóna la tasca i de com s'interactua amb l'alumne
comprovant la metacognició que realitza dels continguts.
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Explicitar que el canvi de situació motriu vindrà provocat
fonamentalment143 per la modificació de les estratègies del/de la
professor/a i del condicionament del medi.

Aquests canvis del condicionament del medi farien referència
bàsicament a la relació que s'estableix entre el material144 i els
diferents mecanismes de : percepció, decisió i execució.

Per tant es fa molt evident que una situació didàctica està
composada per una tasca i l'estratègia (que porta implícit la
consecució d'un determinat objectiu i l'ús d'uns recursos).

Comes

Situació didàctica

Objectiu
Recursos de la situació didàctica

+
Estratègia del/ de la professor/ a

Procediments/ estratègies de
l'alumne /a

per realitzar les Accions motrius145

Condicionament del medi

Famose

Tasca

Objectiu

Operacions a efectuar

Condicionament del medi

Taula 14 Concepte de Situació didàctica per Comes i Tasca per
Famose

Però és clar, aquesta situació didàctica no tindria sentit si no
estès sòlidament construïda sobre la base dels Criteris bàsics del
constructivisme :

- Signifïcativitat psicològica,
- Signifïcativitat lògica,
- Motivació,
- Zona de desenvolupament proper (Z.D.P.),
- Funcionalitat,
- Transferibilitat,
- Globalitat en el tractament del continguts,

Contextualització dels continguts.

143 Sempre centrant-nos en aquelles manifestacions de les accions que són el reflex
extern d'una conducta. Seria més complex abordar el món interior de cada
alumne/a, quan a la utilització diferenciada i particular dels procediments que
apliquen a cada situació didàctica.
144 Sense ells no es parlaria de malabars.
145 Per tant no es tracta només de realitzar una acció motriu, sinó de ser conscient
de la selecció, planificació, regulació i avaluació dels procediments emprats per
aconseguir l'objectiu.
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Aquests criteris que es constitueixen en Ta-b-c", en les normes
bàsiques de tot professor/a, tindran un fidel reflex en les
característiques de les tasques presentades, que d'acord a Florance
han de complir amb :

- Originalitat,
- Dinamisme,
- Sentit de la tasca,
- Obertura,
- Càrrega.

Establint una relació de les mateixes amb els criteris bàsics del
constructivisme, tindríem :

Característiques de les tasques
(Florance)

Originalitat
Dinamisme
Sentit de la tasca

Obertura
Càrrega

Criteri bàsics dels
constructivisme a l'aula

Motivació

Funcionalitat
Transferibilitat
Significativitat lògica
Globalització dels continguts
Contextualització
Significativitat psicològica
Z.D.P.

AUTONOMIA DE L'ALUMNE
APRENDRE A APRENDRE

Taula 15 Les tasques en relació al constructivisme

En el quadre on hem fet la correspondència entre les tasques i el
constructivisme, només hi figuren les relacions més evidents. De fet
les interrelacions entre els diferents conceptes són més riques. Per
posar un exemple, per a segons quin tipus de persones, la motivació
només va lligada al sentit de la tasca.

En canvi segons Florance, la tasca té sentit sempre que
respongui als objectius de la sessió encara que no en tingui per
l'alumnat.
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I la veritat és que a diferència de Florance, anteposaria el sentit
que cadascú troba a la tasca, fruit d'un interès estimulat pel propi
subjecte, que no el que ha de venir provocat externament, d'altra
manera la motivació mimva. La importància de les tasques hauria de
basar-se en un enfocament profund de l'aprenentatge, més que en
una recompensa externa (enfocament superficial).

Així doncs, un dels requisits bàsics de tota tasca, és que
respongui a l'objectiu amb el que fou ideada, però en definitiva no
hauria de ser el motor principal, sinó un additiu més.

Com aquest exemple trobaríem altres relacions entre les
característiques de les tasques i els criteris del constructivisme.

Com a resum :

SITUACIÓ DIDÀCTICA

composada per

-Objectius d "acord a
-Recursos de la situació didàctica * CRITERIS CON STRUCT! VISTES
- Estratègies del/ de la professor/ a
- Procediments de l'alumne/ a
- Condicionament del medi utilitzarà

TASQUES
POTEN CIALEMENT

SIGNIFICATIVES

per afavorir

L'AUTONOMIA DE L'ALUMNE

I en el procés

D'APRENDRE A APRENDRE

Il·lustr.28 La situació didàctica en relació als criteris constructivistes
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• Les evolucions de les estratègies en les situacions
didàctiques.

Una altra conclusió general a destacar és que :
a) Una estratègia pot estar integrada només per una situació

didàctica146.
b) Una estratègia pot estar integrada per vàries situacions

didàctiques.
c) Una mateixa estratègia es pot utilitzar en situacions

didàctiques iguals147 o diferents amb finalitats i significats
diferents

d) En una mateixa situació didàctica es poden utilitzar vàries
estratègies. Ex. "Demostració de l'acció + Treball per
parelles" (dins de l'Observació : observació gestionada per la
professora).

Anem a veure un exemple de cadascuna d'elles:

a) En el cas d'aquest primer exemple, una estratègia pot estar
integrada només per una situació didàctica, la qual cosa no s'ha de
confondre amb el nombre i varietat de respostes que dóna l'alumnat.
És a dir l'estratègia utilitzada és : Consigna oberta i abastable +
Observació + Demostració de l'alumne/a + E. comunicació, davant la
qual l'alumnat pot donar diferents respostes. Es tracta d'una
estratègia que es dóna especialment, quan es treballa amb material
que s'utilitza per primera vegada i s'indueix a una conducta
exploratoria del mateix.

En aquest cas es pretenia la familiarització amb el material i en
concret amb aspectes de rotació del mateix, motiu pel qual es va
demanar a l'alumnat que pensessin en diferents formes de fer rodolar
l'anella. Una de les respostes recollides en a l'ordinador és amb el
turmell, però també podria fer-se amb la mà, el canell, el braç i
altres. Totes aquestes respostes donades a aquesta mateixa consigna,
les inclouríem com formant part de la mateixa situació.

En definitiva voldria clarificar que quan s'incideix en conductes
exploratòries, com la consigna esmentada, pot haver accions de més
o menys complexitat, però en realitat allò important, és que implica
un treball a partir de les possibilitats de cada alumne. En aquest cas
per tant, parlem d'una mateixa situació motriu. En canvi si a partir
d'una conducta exploratoria digués copieu el que fa el Marcel, o ideeu
una acció motriu semblant a la que ell ha realitzat, implicaria actuar

146 Com hem definit en anteriors apartats, una situació didàctica està constituïda
per les característiques del context i de l'estructura de l'activitat. Per tant cada cop
que canviem algun aspecte que afecta a alguna d'aquestes característiques (per
exemple afecta algun dels elements del mecanisme de percepció, decisió i/o
execució), hem de parlar de situacions didàctiques diferents.
147 En el sentit que puc trobar-me situacions, on la categoria de significativitat
lògica i ZDP poden solapar-se.
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d'acord a un criteri, motiu pel qual només es tindrien en compte
aquelles respostes que respectessin aquesta norma. La tasca
obligaria en aquest cas als implicats, a haver-se d'adaptar al nivell
exigit i seguir l'estructura de l'activitat. En aquests cas, totes les
conductes exploratòries que podien aparèixer en el primer exemple
pertanyerien a una situació motriu diferent en relació a la consigna
copiar o idear una acció motriu, d'acord a un criteri.

O sigui que el canvi de situació didàctica bé provocat pel canvi
de dificultat objectiva de la tasca.

Una estratègia que es correspondria amb l'exemple seria :
(Consigna oberta i abastable) + Observació + E. Comunicació

OBJECTIU - Identificar / aplicar punts essencials de la situació presentada,
- Identificar / aplicar procediments resolent una situació oberta,
- Identificar / aplicar procediments per la realització d'un aprenentatge autònom,
- Identificar els procediments que altres han emprat en una situació.

RECURS Verbalització + Presentació de l'acció en evolució a temps real

ESTRATÈGIA (Consigna oberta i abastable) + Observació + E. comunicació
PROFESSOR/A

ALUMNE/A - Discriminació i aplicació dels punts importants,
- Transferència de continguts anteriors a altres situacions,
- Ideació d'una acció novedosa,
- Identificació dels procediments utilitzats pels companys i la professora,
- Identificació d'una estratègia utilitzada per ensenyar un contingut*.

En el següent exemple, es vol diferenciar què suposa un canvi de
situació didàctica. En aquest cas, es tracta de continuar una acció
"x" iniciada amb anterioritat, però ara augmentant el nivell de
dificultat de la tasca, de manera que l'intercanvi que primer es
realitzava entre dues anelles, ara s'ha de fer seguint el ritme de la
música. Com varia la anàlisi dels aspectes que afecten la percepció
(forma de relacionar-se amb el temps), a l'haver d'ajustar l'acció
motriu al ritme de la música, es considera per aquesta circumstància
com una situació didàctica diferent.

La consigna seria : Descripció de la tasca (augmentant la
dificultat) + Observació

En definitiva aquesta afirmació que acabo de realitzar en aquest
treball d'investigació, la vaig poder corroborar posteriorment en el
llibre de Gaskins i Elliot (1999: 87) on expliciten :

427



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

"Una estratègia pot aparèixer com un esdeveniment únic, però
més sovint és una seqüència d'activitats; en conseqüència, els alumnes
han d'aprendre tant els processos que la composen com una rutina per
a organitzar aquests processos".

b)Una estratègia pot estar integrada per vàries situacions
didàctiques148. Per exemple es pot anar canviant de situacions
que se li presenten a l'alumne/a, per finalment amb pautes
d'interrogació realitzar una anàlisi del treball i extreure'n unes
conclusions.
També es pot emprar Consigna oberta d'acord a un criteri
mitjançant la descripció, però en realitat l'alumne/a s'ajusta a
canvis qualitatius diferents, que remeten a l'estructura interna
de l'activitat (per tant experimenta diferents situacions
didàctiques). Aquests consignes obertes d'acord a un criteri«
podrien ser :

proposar figures que exigeixin la utilització de material
utilitzant dissociacions segmentaries,
proposar figures que exigeixin la utilització de material
utilitzant dissociacions segmentaries, però d'una forma
jugada,
proposar figures que exigeixin la utilització de material
utilitzant dissociacions segmentaries, representant una
escena quotidiana,
altres.

Aquí per tant veiem que efectivament estem canviant de
consignes que donem a l'alumnat i que impliquen que
aquests/es realitzin i visquin situacions didàctiques diferents,
però a la vegada cal adonar-se que l'estratègia en definitiva és la
mateixa : Consigna oberta i abastable mitjançant descripció de la
tasca.

c) Una mateixa estratègia la puc utilitzar en situacions didàctiques
iguals149 o diferents amb finalitats i significats diferents, tal i
com s'ha explicitat anteriorment. Per exemple, Consigna oberta
d'acord a un criteri amb descripció de la tasca, tant la puc
utilitzar per buscar la comprovació de la significat lògica, com
per animar a l'alumne/a que treballi d'acord al seu nivell i ritme
d'aprenentatge.

148 Recordar que la definició terminológica del concepte situació didàctica s'incloïa
tant les variacions contextuáis, com les variacions de l'estructura de l'activitat. Per
tant variïn o no els Objectius, perquè aquests pot donar-se el cas que siguin els
mateixos, cada cop que canviem d'activitat estem canviant elements dels
mecanismes de : percepció, decisió i/o execució, la qual cosa ens indica que ens
trobem en una situació diferent.
149 En el sentit que puc trobar-me situacions, on la categoria de significativitat
lògica i ZDP poden solapar-se.
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d) En una mateixa situació didàctica es poden utilitzar diferents
estratègies. Per exemple en la classe "j" es produeix una situació
en la qual els alumnes practiquen un "efecte especial" que
havien après amb 2 pilotes, ara l'apliquen amb 3 pilotes. Hi ha
recollides diferents imatges on la professora va passant pels
diferents alumnes o grup d'alumnes, afegint en cada interacció
un element més en la configuració de l'estratègia. Això és degut a
dos motius principals, per una banda a conservar aquells
aspectes de l'estratègia anterior que han servit per resoldre un
problema a un grup d'alumnes, i per un altra banda respon a
una adaptació a cada situació particular que presenten els
alumnes (ZDP).

A mesura que va passant per les diferents agrupacions d'alumnes, la
professora utilitza les següents estratègies :

Estratègia en la primera agrupació d'alumnes :
Supervisió tasca : observació + Demostració acompanyada de

descripció

Estratègia en la segona agrupació d'alumnes :
Supervisió tasca : Observació + Demostració acompanyada de

descripció + Comparació amb situacions anteriors +
Observació (dues pilotes).

Estratègia en la tercera agrupació d'alumnes :
Supervisió tasca : observació + demostració acompanyada de

descripció + simbolització i aturada de l'acció emfasitzant
punts essencials

Estratègia de la quarta agrupació d'alumnes :
Supervisió tasca : Observació + Comparació entre dues

situacions + Demostració acompanyada de descripció +
Simbolització i aturada de l'acció emfasitzant punts
essencials + Demostració global

• Un altre exemple el tenim a la classe "m" on s'explicita als
alumnes des del primer moment, que no es donaran indicacions de
com es realitza l'acció perquè es considera que l'acció es prou senzilla
i a més a més d'acord al procés que porten seguint a l'assignatura,
estan ja en condicions per poder-ho realitzar. Així les estratègies que
es van produint són :

Estratègia en el moment d'encomanar la tasca a tot el grup
classe:
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Explicitació objectiu de la tasca + Demostració emfasitzant un
punt essencial + Treball per parelles d'observació-correcció +
Observació + Consigna d'atenció (criteri de continuïtat de
l'accció) + Demostració global + E. comunicació + Supervisió
parelles

Estratègia en la primera agrupació d'alumnes :
Supervisió parelles : observació + consigna d'atenció

acompanyada de simbolització de l'acció

Estratègia en la segona agrupació d'alumnes :
Supervisió parelles : Observació +Demostració alumna +

Contrastació procediments amb pautes d'interrogació + E.
comunicació

Estratègia en la tercera agrupació d'alumnes :
Observació + Contrastació de procediments: consigna d'atenció

(criteri de continuïtat de l'acció) + Demostració + Descripció
de l'alume

Estratègia de la quarta agrupació d'alumnes :
Observació + Demostració exagerant l'acció + Simbolització amb

descripció del moviment ralentisant l'acció + Contrastació
procediments mitjançant descripció de l'acció+ e.
comunicació + Funcionalitat.

Per tant adonem-nos que la situació didàctica no canvia mentre
les estratègies evolucionen. Especificar que no forçosament cada una
de les estratègies aplicades corresponen a grups diferents, sinó que
pot donar-se el cas que en un mateix grup i en la mateixa situació
didàctica, es presenti a l'alumnat diferents estratègies per part de la
professora.

e) Una estratègia pot evolucionar al llarg de diferents situacions
didàctiques. Per exemple, en una situació didàctica es produeix
que després de la consigna d'exploració i d'una estona de
treball, la professora proposa realitzar la proposta que amb
anterioritat havia realitzat un/a alumne/a, motiu pel qual
demana que faci una demostració. L'estratègia seria : Consigna
oberta i abastable + Recuperació de la proposta de l'alumne/a
+ Demostració de l'alumne/a.

El que s'indica amb: Recuperació de la proposta, és que no es
tracta d'un procediment realitzat en aquell mateix moment sinó en
situacions molt anteriors a la present. A vegades fins i tot, quan es
recupera la proposta d'un/a alumne/a ja han passat varios dies, la
qual cosa implica per part de la professora, no només tenir clara la
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significativitat lògica dels continguts que se li vol presentar a
l'alumne/a, sinó estar molt pendent de cada una de les seves
propostes, per recordar-les i ubicar-les en el moment considerat
oportú. És per aquest motiu que l'alumne/a indicat/ada realitza, a
petició de la professora, la demostració davant dels companys/yes.

Un altre exemple podria ser : com podem intercanviar-nos dues
pilotes de mà? (Consigna oberta d'acord a un criteri). A partir d'aquí
deixo una estona perquè puguin presentar diferents opcions i en el
cas de l'exemple, em decanto per recuperar la proposta d'un/a
alumne/a, demanant que faci la demostració davant dels seus
companys.

Un cop s'han observat les accions dels alumnes, per exemple si
es considera que cal pulir l'acció, es podria comparar una acció
correcta amb una altra d'incorrecta, que pot realitzar el/la
professor/a, acompanyada de preguntes que cerquin la reflexió sobre
els punts essencials de l'acció motriu : Observació + Comparació
entre dues accions + Pautes d'interrogació + Observació.

Finalment la situació pot evolucionar per demanar a l'alumne
que proposi una situació en la que s'emfatitzi els punts essencials de
la figura del "8" amb dues pilotes : Consigna oberta d'acord a un
criteri + Observació.

• Diferenciació dels elements que integren una situació
didàctica.

Important adonar-se que en una intervenció docent, no és el
mateix : un objectiu, un contingut, un recurs, una estratègia que
utilitza la professora per a comprovar la metacognició de l'alumne/a,
o els procediments que preveiem utilitzarà l'alumne/a. Per tant :

a) Cal adonar-se que puc assolir un mateix objectiu utilitzant
estratègies diverses, que a la vegada a l'alumne/a li
implicaran procediments diferents. Per ex. si es compara les
estratègies :

Imatge global de l'acció + pautes d'interrogació (dins d'observació
: observació gestionada per la professora),

amb :

Treball per parelles mitjançant demostració i descripció de la
tasca + Supervisió de la tasca : Observació + Pautes
d'interrogació a partir de l'acció del company + E.
Comunicació (reforçar) (dins d'observació : observació
gestionada per l'alumne).
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S'observa en els dos exemples següents, corn l'Objectiu és el
mateix, mentre que les estratègies i els procediments són diferents.

Així en el primer cas, la professora demostra l'acció de la
cascada (figura del "8" amb 3 pilotes) i sol·licita als alumnes que per
parelles, la dibuixin al terra. Un de la parella realitzarà l'acció mentre
que l'altre només es dedicarà a retornar les pilotes actuant a manera
de "força de gravetat".

Després d'una estona de pràctica la professora recondueix
realitzant preguntes per ajudar a adonar-se d'on recauen els punts
importants de l'acció.

Estratègia : Sol-licitació de la imatge global de l'acció + Observació +
Pautes d'interrogació

(Coconstructiu/ parelles)

Identificar/ aplicar punts essencials de la situació presentada (figura del "S" de
malabars)

OBJECTIU

, RECURS El terra com a espai físic, o una pissarra, o una márfega o l'ajut d'un company +
Presentació de l'acció en evolució a temps real + Verbalització

i ESTRATÈGIA Sol·licttació de la Imatge global de l'acció mitjançant una demostració global de l'acció
í PROFESSOR/A motriu + Observació + Pautes d'interrogació.

ALUMNE/ A - Discriminació i apbcació dels punts més importants
Comparació entre l'acció de la figura del "8" amb pilotes i la realitzada al terra.
Aplicació / Realització de la idea global de l'acció.

En la segona situació didàctica presentada, s'encomana que per
parelles es corregeixin una acció motriu. La professora prèviament
realitza una demostració acompanyada de descripció.

Estratègia : Treball per parelles d'observació i correcció d'acord a
criteris prèviament establerts, mitjançant demostració i descripció de
la tasca + Supervisió tasca : observació + Pautes d'interrogació a
partir de l'acció del company + E. comunicació
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(Preconstructiu per part de l'alumne/a que realitza l'acció motriu,
Constructiu per part de l'alumne/a que analitza l'acció motriu)

OBJECTIUS Identificar / aplicar els punts essencials de la situació
presentada,

REUCRS Verbalització
ESTRATÈGIA
PROFESSOR/A

(Treball per parelles d'observació i correcció d'acord a
criteris prèviament establerts, mitjançant demostració i
descripció de la tasca) + Supervisió de la tasca : Observació +
Pautes d'interrogació a partir de l'acció del company/a + E.
comunicació (reforçar)

ALUMNE/A Alumne executant :
Discriminació i aplicació dels punts més importants,

Alumne/a observador/a :
Discriminació i aplicació dels punts més importants

- Anàlisi de l'observació de l'acció del company,
- Valoració de l'observació de l'acció,
- Contrastació dels procediments amb la professora.

b) També puc assolir un mateix objectiu utilitzant diferents estratègies
però demanant bàsicament els mateixos procediments als alumnes.
Per ex l'estratègia de la professora de : Demostració de l'acció +
Treball per parelles d'observació i correcció (dins de l'Observació :
observació gestionada per l'alumne), que a la vegada la podríem
trobar tant en una mateixa situació didàctica com en diferents
situacions didàctiques.

El que succeiria si comparem aquest exemple amb l'anterior, és que en
aquest cas els alumnes no tenen uns criteris de referència dels punts més
importants de l'acció i els han de deduir a partir de la seva pràctica i
contrastació entre ells.

Estratègia del professorat : Demostració de l'acció + Treball per parelles
d'observació i correcció.
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(Coconstructiu/ parelles)

OBJECTIUS

RECURS

ESTRATÈGIA
PROFESSOR/A
ALUMNE/A

- Identificar / aplicar els punts essencials de la situació
presentada,
(Identificar/aplicar l'estratègia més idònia per la realització
de l'acció).

Presentació del desenvolupament de l'acció en temps real +
Verbalització
Demostració global de l'acció + Treball per parelles d'observació i
correcció.

Discriminació i aplicació dels punts més importants,
- Realització de l'acció,
- Anàlisi de l'acció
- Valoració de l'observació de l'acció,
- Contrastació dels procediments amb el company/a.

En aquest cas dins de la mateixa situació (és a dir no varia), es canvia
l'estratègia a utilitzar, ja que la professora passa i en funció de cada problema
canvia a una estratègia diferent.

Aleshores :
• és important tenir clar que és el que busco, és a dir quina és la

conducta que espero en l'alumne/a per veure la idoneïtat de
la situació presentada. Per tant he de tenir en compte
l'objectiu, contingut, recurs, tasca i estratègia emprada, per
fomentar a l'alumne/a uns procediments o uns altres.

• A la vegada com ja s'ha explicat en anteriors apartats, com no
tots els alumnes aprenen de la mateixa manera, serà
interessant utilitzar diferents estratègies, per assolir un mateix
objectiu.

En definitiva, és important diferenciar com a concepte : Objectiu, recurs,
tasca, procediments i estratègia, per saber on comença i acaba una estratègia,
i no només conèixer per conèixer, sinó per saber metacognitivament com
estic treballant, què estic demanant en cada moment als alumnes i com ho
faig.
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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 professorat tingui clar el que cerca
i per tant estigui pendent d'aconseguir-ho, emprant la/les
estratègia/es necessàries per tal efecte.

A la vegada, redactar correctament els continguts que volem
observar en l'alumnat (en especial en la nostra àrea, els
procedimentals), comporta un aprofundiment superior de l'activitat
física que es pretén ensenyar.

• Canviar de situació motriu no és sinònim de canviar
d'estratègia.

Una confusió usual entre els alumnes, és considerar el canvi de
situació didàctica equivalent a un canvi d'estratègia. Canviar de
situació no té perquè equivaldré a canviar d'estratègia. Per tant
voldria clarificar que podem variar el recurs, utilitzant una mateixa
estratègia i sense canviar ni els objectius ni els procediments a
aconseguir o utilitzar per l'alumne.

Per exemple, l'estratègia del professorat pot ser : Sol-licitació de
la imatge global de l'acció + Observació + Pautes d'interrogació.

Aquesta estratègia la puc utilitzar tant quan demano la figura de
la cascada representant-la :

• amb 3 pilotes al terra i l'ajut d'un company,
• amb 3 pilotes a l'aire i l'ajut d'un company,
• amb 3 pilotes utilitzant un plànol inclinat (márfega,

pissarra o altres),
• amb 3 pilotes, l'ajut d'un company i canviant el plànol

d'execució,
• altres.

Estratègia : Sol-licitació de la imatge global de l'acció +
Observació + Pautes d'interrogació
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( Coconstructiu/ parelles)

OBJECTIU Identificar/ aplicar punts essencials de la situació presentada (figura del "8" de
malabars)

RECURS El terra com a espai físic, o una pissarra, o una márfega o l'ajut d'un company <-
Presentació de l'acció en evolució a temps real + Verbalització

ESTRATÈGIA Sol licitació de la Imatge global de l'acció mitjançant una demostració global de l'acció
PROFESSOR/ A motriu + Observació + Pautes d'interrogació.

ALUMNE/ A Discriminació i aplicació dels pasts més importants
Comparació entre l'acció de la figura del "8" amb pilotes i la realitzada al terra.
Aplicació / Realització de la idea global de l'acció.

En totes aquestes situacions no varia el contingut conceptual a
que remet l'acció motriu quant a la figura del "8". Sí varia l'estructura
interna de l'acció motriu de cada situació didàctica, atès que
especialment el mecanisme de percepció i d'execució pateixen
considerables canvis. Ara bé, tot i que aquests canvis afecten a nivell
de tots els continguts, on més es nota és a nivell procedimental.

L'interès d'aquest paràgraf recau en què si comparem aquesta
situació amb la realització de figures com la dutxa, les 4 pilotes
simultàniament o alternativa també estem utilitzant la mateixa
estratègia, però l'estructura interna a que remet l'acció motriu varia
considerablement. Aquesta és una diferència que considero d'interès
destacar.

Per tant canviar de situació didàctica no vol dir que canviïs de
contingut, com en l'exemple que hem citat del treball de la figura del
"8" dibuixant-la al terra, a l'aire, en un plànol inclinat o canviant el
plànol d'execució en relació al propi cos.
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Un altre cert paral·lelisme, el trobaríem en moltes de les
situacions realitzades amb pilotes, el contingut de les quals, és
essencialment el mateix en relació al material d'anelles i maces,
malgrat que requereix d'adaptació al material150.

Per tant adonar-se d'aquest fet com a docent és important, ja
que :

• en funció de la disponibilitat temporal, puc optar per
un dels materials (lo lògic és que sigui el més senzill) ,
per a desenvolupar els continguts; de manera que amb
el tractament dels mateixos ja garanteixo suficient
autonomia a l'alumne, perquè per ell mateix pugui
treballar amb materials que requereixen d'una evolució
similar pel seu aprenentatge.

• en funció de l'heterogeneïtat de la classe puc utilitzar
els diferents materials per acostar-me a la Z.D.P. de
l'alumnat. Així mentre un alumne que s'inicia pot
treballar amb pilotes, un/a altre/a alumne/a
experimentat/ada, pot treballar amb material més
complex com poden ser les maces. D'aquesta manera
un i l'altre treballen al seu nivell i ritme d'aprenentatge.

Efectivament el canvi de material provoca automàticament que
variï els criteris de tractament de la informació per part dels
mecanismes de percepció i d'execució bàsicament, però el contingut
continua sent el mateix. Per tant el contingut és el mateix, però la
situació didàctica que experimenta un/a alumne/a amb un material
no és la mateixa que la que experimenta amb un altre tipus de
material.

• Diferència entre recurs i estratègia.
Una altra confusió usual entre els alumnes, és confondre recurs

per estratègia.
Per exemple, el fet d'utilitzar un plànol inclinat, o un company

per representar la figura del "8", només és un recurs, perquè
l'estratègia tal i com ja hem indicat abans, és la "Sol-licitació de la
imatge global de l'acció + Observació + Pautes d'interrogació". De res
serveix el plànol inclinat si no fas veure a l'alumne/ a els continguts
essencials de la situació presentada. Evidentment el tipus de tasca
triada, pot ajudar molt, a veure els trets essencials, en aquest cas de
la figura del "8", però fer una activitat per fer, ens atansa a la figura
d'un robot. D'aquí la importància de les estratègies que s'han

150 Sent rigurosos aquí sí que hauríem de redactar continguts diferencials com :
realització de la "cascada" amb pilotes, realització de la "cascada" amb maces, atès
que l'essència és la mateixa però hi ha qui assoleix el primer contingut
procedimental, sense arribar mai a realitzar el segon. De totes maneres l'exemple es
refereix a destacar els trets pertinents comuns a ambdues situacions didàctiques.
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comentat en aquesta tesi. A la vegada cal dir, que és veritat que les
estratègies no són un salvaconducte per al professor/a. Utilitzar
aquestes, no es garantia perquè l'alumne/a aprengui, perquè si
aquest no vol, no aprendrà, però èticament nosaltres, com a
professors/es, haurem actuat d'acord a uns principis
constructivistes.

Anem a descriure un altre exemple per diferenciar el concepte de
recurs del d'estratègia, sense marxar de la situació anteriorment
presentada. El fet que el company/a ajudi a representar la figura al
terra o l'aire, pot constituir-se només en recurs o formar part de
l'estratègia. Així, ho consideraré un recurs quan el company/a
realitzés una funció explícitament determinada o dirigida per la
professora, per exemple, retorna les pilotes en línia recta a les mans
del company /a (funció similar a la que exerceix la gravetat quan
llancem les pilotes a l'aire). En canvi si la professora no explicita la
funció d'aquest company/a i es demana que entre els dos ideïn una
manera de representar la figura del "8" a l'aire, al terra o en un plànol
inclinat, aleshores parlaré d'estratègia, perquè la professora el que fa
es presentar un problema que s'ha de resoldre d'acord a un criteri i
es demana que amb la recerca, discussió i consens dels dos implicats
trobin una resposta adient. Evidentment que no acabarà l'estratègia
fins que la professora comprovi fins quin grau els seus alumnes han
assimilat els continguts presentats.

• Les situacions didàctiques en relació als criteris
constructivistes.

Bé de fet aquest és un punt que al·ludeix a un apartat anterior.
En definitiva del que es tracta és de no confondre l'estratègia amb els
criteris constructivistes. Així l'estratègia, que he definit en aquesta
tesi, fa referència a com actua el professorat en relació a l'alumnat,
mentre que els criteris constructivistes serveixen de referència per
saber si estem realitzant un plantejament correcte de la sessió. Un
exemple, d'aquesta confusió la trobem quan els/les alumnes afirmen,,
que el tipus d'estratègia que utilitza el/la professor/a per comprovar
la metacognició de l'alumnat en relació als diferents tipus de
continguts, recau en com el professorat ha pensat les diferents
situacions per anar de més senzill a més complex (Significativitat
lògica). Aquest per tant és un primer element que cal saber destriar.

Altra cosa seria que la professora volgués, com ha succeït al llarg
de l'assignatura de malabarismes, que els alumnes reflexionin sobre
l'estructura de l'activitat i sàpiguen fer propostes adients a la mateixa
o sàpiguen variar una tasca augmentant o disminuint el seu nivell de
dificultat.

De totes maneres adonem-nos que el concepte d'estratègia no
recau en presentar les tasques en un determinat ordre, de més senzill
a més complex, sinó en fer reflexionar a l'alumne/a com regular
aquests aspectes com a aprenent i com a docent.
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D'alguna manera podria trobar una contrastació del que acabo
d'afirmar en Palincsar y Brown a Gaskins i Elliot (1999: 70), els quals
venen a destacar la idea que després de la intervenció del/de la
professor/a, que ha utilitzat l'estratègia de "modelat", sol·licita que :

"els alumnes treballin per parelles per justificar i avaluar
recíprocament les seves respectives idees".

Per tant l'estratègia no està en utilitzar ensenyament recíproc151,
és a dir que un/a alumne/a ensenyi i corregeixi a l'altre tal i com li
ha dit el/la professor/a, on fàcilment es pot caure en fer per fer una
activitat, sinó en fer reflexionar sobre la situació que viuen havent de
justificar i raonar la manera de treballar.

• Feedback i estratègia.
Una altra qüestió que sovint porta a dubtes, és el confondre

feedback com a tal, per estratègia.
El feedback, com els diferents criteris del constructivisme, són

aspectes que cap professor/a pot obviar i que d'alguna manera han
de trobar-se en el desenvolupament de cada sessió. L'estratègia es
trobaria en tot cas en com es dóna el feedback, per exemple,
contrastant els procediments amb l'alumne/a amb una demostració i
destacant els punts més importants; o bé realitzant pautes
d'interrogació; o bé realitzant una demostració exagerada
acompanyada de pautes d'interrogació; altres.

• La codificació una qüestió de consens.
En relació a la codificació de cada una de les estratègies, no

considero important la terminologia a utilitzar, perquè en definitiva
respon a un consens i el que és important no és tant coincidir en els
termes emprats, sinó en idear formes de treballar i identificar on
comença i acaba una estratègia i que implica el seu ús tant pel
professorat com per l'alumnat.

Però si per alguna cosa ha resultat positiu el procés de
codificació, ha estat per la reflexió que m'ha permès diferenciar d'una
forma objectiva quan realment estic canviant d'estratègia o quan
només canvio la situació sense canviar d'estratègia. Aquest és un dels
aspectes als que anteriorment ja he fet referència.

Però a la vegada la introducció en aquest concepte ha fet que
m'adonés que aquests encapçalaments més generals podien anar
seguits d'altres especificacions que contribuïen a detallar les
diferències entre estratègies i veure'n la riquesa del seu ús. Així per
ex. puc utilitzar una estratègia com: "Consigna oberta d'acord a un
criteri amb :

• Observació + Demostració de la professora,

151 Mostton i Ashworth (1993)
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• Observació + Demostració d'un/a alumne/a + E.
comunicació,

• A partir d'un qüestionari i comparant dues accions".

Per tant ara es pot observar que dins de la codificació podem
quedar-nos amb el referent més global com són :

• Consigna oberta i abastable,
• Consigna oberta d'acord a un criteri,
• Consigna diferenciada,
• Contrastació d'estratègies,
• ....

Ara bé si el que volem és reflectir la preocupació del/de la
professor/a per presentar a l'alumnat formes diferent de treball, que
ajudaran a variar les situacions i atendre a la diversitat de l'alumnat,
el més lògic és que d'alguna manera ho expressem a nivell de la
codificació. Així per exemple, trobem que :

• Contrastació de procediments :
- Pautes d'interrogació,
- Demostració global,
- Demostració parcial,
- Demostració exagerant l'acció,
- Amb qualsevol d'aquestes demostracions afegint una

descripció de l'acció,
- Simbolització de les trajectòries amb o sense

descripció, o emfasitzant els punts importants,
- Altres.

• Contrastació d'estratègies :
- Comparació entre dues figures,
- Analogia entre dues figures,
- Autointerrogació alumna + E. de comunicació
- Amb descripció de l'acció,
- Amb pautes d'interrogació,
- Altres,

• Tutoria entre iguals en petit grup :
- descripció tasca,
- contextualització - descripció de la tasca
- altres,

• a la vegada puc combinar la tutoria entre iguals amb
altres estratègies, configurant la seva unió una
estratègia diferent :
- tutoria entre iguals en petit grup (descripció) +

consigna diferenciada (explicació)
- tutoria entre iguals en petit grup : descripció tasca +

supervisió de la tasca : observació + rellançament
tasca,

- altres.
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• Supervisió de la tasca :
- treball per parelles amb pautes d'interrogació a

l'observador + e. comunicació + model de pensament
amb demostració parcial descrivint l'acció +
manipulació mecànica executant,

- amb observació + pautes d'interrogació,
- treball per parelles amb pautes d'interrogació a

l'observador d'acord a criteris preestablerts + e.
comunicació + model de pensament amb
demostració parcial descrivint l'acció + manipulació
mecànica executant,

observació + contrastació de procediments
mitjançant descripció de l'acció + e. comunicació

- observació + consigna d'atenció acompanyada de
simbolització de l'acció
altres.

• Consigna diferenciada :
- demostració global + descripció de l'acció,
- demostració global + descripció de l'acció,
- descripció de la tasca,
- demostració de la tasca + e. comunicació,
- demostració acompanyada de descripció de l'acció,
- descripció de les accions acompanyades de

simbolització,

• Altres.

• Les estratègies com a "hobbie".
Per tant pel discurs desenvolupat fins al moment, adonem-nos

que és important identificar tant com sigui possible la lògica interna
de l'activitat, el que permetrà determinar amb exactitud els objectius,
continguts, estratègies, recursos, procediments a utilitzar per
l'alumnat i tasques més adients, per dur a terme el procés d'E-A.

Així doncs la tasca docent, no només requereix dominar una
sèrie de continguts, sinó que requereix d'un elevat grau de
maduració, en tant que necessiten d'un temps i d'una reflexió
constant com a aprenents i com a docents.

En definitiva, les estratègies venen a significar "una feina més" a
afegir un cop identificats els objectius, continguts i triades les
tasques. Vol dir a la vegada, una reflexió constant tant abans,
durant, com després de cada situació presentada, regulant per tant
en tot moment les accions a realitzar i avaluant l'èxit o fracàs de cada
"posada en escena".
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Però sovint davant d'aquest discurs tots experimentem un cert
recel, on el que més s'aprecia és un increment de feina, que potser a
vegades no es veurà recompensat, especialment quan s'arrisca fent
canvis fins al moment mai provats. És clar, una estratègia no saps si
funcionarà o no fins que l'has posada en pràctica. I tampoc és cap
garantia que un cop hagi anat bé, per pensar que amb un altre grup,
en un altre dia o en altres circumstàncies, es pugui obtenir resultats
similars.

En definitiva la clau de tot procés d'ensenyament-aprenentatge
està en activar-se un mateix com a aprenent, per atendre les seves
necessitats i interessos creats. Tots sabem que el que nosaltres
mateixos generem com a necessitat i interessos, resulta fàcil
d'aprendre. Així per exemple, som capaços de justificar la pràctica
dels nostres "hobbies" de mil i una formes.

El que passa és que a vegades per falta de maduresa, o per
manca d'estímuls de superació, o per comoditat, o per seguretat, ens
resulta més "econòmic" justificar que tal i com treballem ja està bé.

La realitat és que quan tenim una necessitat, ni ens adonem de
l'esforç i la quantitat de temps dipositats en aprendre.

Fins i tot aquest volum de feina, l'hem percebut de fet, com si no
hagués costat ni temps ni treball, i a la vegada com una experiència
recomanable per a tots els qui ens envolten.

En aquest sentit, què interessa didàcticament parlant ?, crear
necessitats, però que els alumnes se les facin seves o a poder ser, que
surtin d'ells mateixos. A la vegada, realitzar la pràctica podent
satisfer els interessos dels propis alumnes, que no és cosa fàcil.
D'aquí que a l'assignatura es va pretendre ensenyar estratègies (ja
que els alumnes han de ser futurs mestres), utilitzant com excusa els
malabars, activitat atractiva per ella mateixa i a més a més, perquè
entre altres coses, les estratègies s'han de presentar en relació a un
contingut.

També per aquest mateix motiu, es va demanar als alumnes que
ensenyessin als seus companys alguna cosa que els agrades i que ho
fessin de la forma més adient i novedosa.

D'aquí la importància dels plantejaments coconstructius, que
permeten implicar molt més a l'alumnat en la seva formació, de
manera que també resulta més fàcil respectar el seu ritme i els seus
interessos d'aprenentatge, facilitant la ubicació del treball de classe
en la ZDP, el que pot generar més motivació i autonomia.
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* Les estratègies i el procés d'E-A coconstructiu.
En general per tant les estratègies del/de la professor/a que

comproven la metacognició de l'alumnat en relació als diferents tipus
de continguts, es caracteritzaran per ser més coconstructives que
preconstructives.

Carretero (1994: 57) ho corrobora amb la següent afirmació :

"No està de més recordar que no n'hi ha prou amb la
presentació d'una informació a un individu per a que
l'aprengui, sinó que és necessari que la construeixi
mitjançant la seva pròpia experiència interna. El
professor hauria de tenir aquest principi molt en compte
perquè la visió tradicional i més extesa de l'ensenyança
es basa en la idea que la transmissió de coneixements
és del professor envers l'alumne. És a dir, el primer va
dipositant informació en la ment de l'alumne i aquest la
va emmagatzemant de manera més o menys ordenada.

(..) En altres paraules, l'important és el procés de canvi i no
només el producte flnal. Per altra banda, convé
considerar que una ensenyança que es basa en el canvi
conceptual mitjançant conflicte cognitiu pot portar més
temps del que es pensa perquè, com s'ha destacat, la
reorganització cognitiva no és immediata. (..)"

* Les estratègies en relació a la perspectiva constructivista.
Destacar també que els grups d'estratègies aquí presentades es

mantindran constants, sempre que el model de classe tingui com a
referent la perspectiva constructivista. De fet exceptuant la categoria
de Rol de professor/a, serien categories comunes tant si es treballa
amb alumnes que seran mestres com és el cas de la present tesi, com
si es tracta d'alumnes d'un col·legi o institut.

* Les estratègies en relació a les activitats físiques.

Arribats en aquest punt de les conclusions, caldria destacar que
encara que efectivament l'activitat a ensenyar, en aquest cas els
malabarismes condiciona el tipus d'estratègies a utilitzar, el que
resulta més determinant és la predisposició, ideologia i per tant la
intencionalitat del docent per idear altres formes de treballar.

Un altre condicionant important el constitueix el dominar la
lògica interna de l'activitat. Com més gran sigui el coneixement en
aquest sentit, més idees i recursos poden sorgir per presentar
situacions a classe, treballades a partir de diferents estratègies.
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• Aspectes de les estratègies en diferents situacions
diàctiques.

Podem destacar que :

a) quan s'inicia un procés d'ensenyament-aprenentatge entre
professor/a-alumnes, és interessant utilitzar estratègies relacionades
amb la categoria de Negociació entre professors-alumnes, per tal
d'acostar els punts de vista d'ambdues parts implicades.

b) quan inicio a un/a alumne/a en l'aprenentatge d'una de les
disciplines dels malabars, sempre que puc provoco una conducta
exploratoria inicial on les estratègies que utilitzo acostumen a
oscil·lar entre :

les consignes obertes i abas tables; i
les consignes obertes d'acord a un criteri.

Les primeres són ben bé estratègies que promouen l'exploració,
mentre que les segones, també ho són però comencen a concretar
d'una manera molt general els aspectes de l'estructura de l'activitat i
per tant ja anem cap al treball de la significativitat lògica.

La manera en com puc provocar l'experimentació amb un
material pot ser a partir de :

• Consigna oberta i abastable. Ex. proveu.
• Pautes d'interrogació, on a la vegada progressivament

faria recapacitar sobre la seva forma de manipulació,
• Puc "despistar" d'entrada, deixant que els alumnes

responguin als seus interessos més immediats
(autoorganització),

• Puc deixar col·locat el material a la pista,
• Puc demanar a partir d'un croquis que solucionin un

problema que implica manipular el material,
• Etc.

c) En el moment d'iniciar un aprenentatge concret però complex
o que portarà varis dies, és important utilitzar en el seu inici
estratègies que permetin elaborar una imatge o concepte global del
que es realitzarà, la qual cosa ajudarà més a entendre tot el procés.

d) Per donar autonomia a l'alumne/a, cal combinar diferents
estratègies que permetin la gestió de la informació, així com la
capacitat creativa i la recerca en altres contextos i àmbits per part del
discent.

e) Per fer adonar a l'alumne/a de les seves estratègies
d'aprenentatge i per tant del seu estil personal en el moment
d'aprendre, es pot utilitzar una Consigna oberta d'acord a un criteri (
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o en general presentar una tasca oberta), a partir de la quai es
demana a l'alumne/a que contrasti amb un company/a els
procediments emprats per resoldre-la.

f) Quan es vol reconduir situacions obertes d'aprenentatge cap
als continguts que es vol que l'alumne/a dedueixi, resulta de gran
ajut utilitzar estratègies com pautes d'interrogació.

g) Quan algun alumne/a presenta problemes, siguin del tipus
que siguin, primer que res : escoltar, tenir una actitud de respecte i
donar consignes diferenciades.

• Situacions en què es treballa l'observació.

Algunes de les situacions són :
- al llançar una tasca per primera vegada, sense que hi hagi

antecedents anteriors amb què relacionar-ho. Per exemple en el
treball de classe s'ha utilitzat l'estratègia : Demostració
exagerada de l'acció motriu acompanyada de pautes
d'interrogació, (emprada per ensenyar a manipular el diabolo),
per tal d'afavorir la capacitat d'atenció selectiva de l'alumnat,

- al donar feedback (es pot fer de moltes maneres : donant
directament la informació, realitzant pautes d'interrogació,
comparant dues accions : una correcta, l'altra incorrecta,
simbolitzant l'acció i preguntant sobre els punts incorrectes o
altres,

- a l'explicar una tasca de més nivell de complexitat i per tant
novedosa, comparant-la amb una altra d'anterior. També ho
puc fer de diferents maneres : Rellançant la tasca a partir de la
tasca anterior, comparant i/o simbolitzant la tasca anterior
amb la nova tasca que es presenta,

- altres.

• Les actituds i'els valors en relació a la professió.
Una última reflexió per acabar amb aquestes aportacions envers

els processos d'ensenyament-aprenentatge és la següent :
De la mateixa manera que el que valorem a la vida, ens mou a

actuar d'una manera o una altra; de la mateixa manera que el que
cadascú pensa del que ha de ser un/a amic/ga, ens fa comportar
d'una forma o altra, i valorar la lleialtat i estima d'un/a amic/ga en
funció d'aquests valors; doncs de manera semblant, el que valorem
del procés d'ensenyament-aprenentatge, ens marca el nostre
comportament docent.

D'aquí la importància de la ideologia personal i el marc
epistemològic professional.

445



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a. Aprendre

En una altra banda, que pot o no convertir-se en contraposada,
s'hi troben les intencionalitats amb que s'afronta un procés
d'ensenyament-aprenentatge. Per posar un exemple, en un dels
últims cursos realitzats com a aprenent : "de la imaginació a l'espai
escènic"152, em vaig adonar que per més que un curs pogués estar
ben estructurat, la possibilitat del seu èxit com a curs, depenia en
gran mesura de la confluència d'interessos entre tots els assistents
(tant aprenents com docents). En el curs, en el qual vaig aprendre
diferents continguts, hi havia persones qui eren actors, altres
escriptors i altres docents, els quals a la vegada pertanyien a àrees
diferents i formacions per tant també diverses.

Les aspiracions i objectius d'uns i altres envers els curs, per més
que podien tenir uns punts en comú, eren notablement dispars i es
manifestaven en la diversitat de preguntes dels interlocutors.

És clar, quan les expectatives són tan diferenciades, es fa
necessari una negociació de continguts entre tots els assistents; però
decididament qui en traurà més partit, serà aquell/a que sàpiga
ajustar els seus interessos, incentivar una actitud positiva envers
l'aprenentatge i transferir els conceptes a l'àmbit que l'interessa.

Per altra banda el professor del curs, en aquest cas un
escenògraf, podia canviar o ajustar part del contingut del curs, però
no radicalment; entre altres aspectes, perquè cal formar a qui aprèn i
en aquest sentit qui pot tenir una visió més completa de tot el que
implica el concepte d'escenografia no és altra persona que el propi
professor. A la vegada, un element més a tenir en compte per part del
discent és la paciència i constància per aprendre, perquè ni en 9
hores, ni en un curs, es poden aprendre tots els aspectes
professionals que impliquen la profunditat dels continguts tractats.
Fins i tot, potser no vaig ser capaç de captar l'essència d'alguns dels
conceptes més bàsics donats pel professor o potser també, en vaig fer
una adaptació no pertinent.

Aquest comentari, treu importància a acostar els marc de
referència del professorat i l'alumnat tant a l'inici com durant el
procés d*E-A ?. No, únicament pretén valorar en la justa mesura la
responsabilitat i maduresa del docent i de l'aprenent.

Repeteixo aquí alguns dels paràgrafs que m'han anat sorgint al
llarg de la tesi, en relació a aquest aspecte comentat :

"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".(Comes, 2000)

152 15-16 i 17 de maig de 2000. Fundació "la caixa". Lleida.
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Maduresa en tant que en tôt moment cal actuar sense buscar
trampes psicològiques, per evadir-se dels compromisos i excusar
responsabilitats davant l'aprenentatge; maduresa també en el sentit
d'anteposar una actitud activa davant tot treball, sense la qual
resulta inútil analitzar i aprendre a partir de les observacions i
comentaris de les diferents situacions que es presenten; i finalment
maduresa perquè tot aprenentatge requereix d'un temps per
assimilar els continguts treballats.

En definitiva, tant a nivell personal com professional, el propi
procés de formació comporta que a força de "navegar", un/a acabi
sentint-se segur/a del control del seu vaixell.

447



Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

• Una última reflexió sobre les prioritats del propi procés
d'Ensenyament-aprenentatge.

"El que pot passar, en una societat plural, amb valors i
concepcions dels problemes educatius diferents, és
que no tots entendran el mateix quan es parla de
millorar la pràctica de l'ensenyança : els seus
mètodes, institucions, etc.". Gimeno Sacristan (1989:
167).

Per tant cal saber què entén cadascú per qualitat docent. De la
mateixa manera que a les investigacions, cadascú interpreta les
dades en funció del procés i finalitat que es planteja, en aquest cas la
interpretació i valoració de la tasca docent, va relacionada amb
l'autonomia provocada en l'alumne i amb el seu desenvolupament
personal. D'aquí que qui valora altres aspectes no té perquè coincidir
en els punts considerats en aquesta tesi com a essencials. Així per
exemple, si l'únic que busco és que els practicants es diverteixin, 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. Resta per tant a la
consideració de cadascú el voler fer un pas d'acostament als
plantejaments del constructivisme.

Precisament una de les prioritats al llarg de l'assignatura, era
presentar situacions variades que provoquessin un constant procés
d'adaptació que permetessin un ampli bagatge d'experiències
motrius. Així fins i tot quan s'havia d'alentir el ritme de la classe es
procurava presentar situacions d'igual nivell de dificultat però
atenent a estímuls diferents. La idea era tant provocar una
transferència dels continguts anteriorment apresos, que es reflectia
en l'aplicació, com induir a l'extracció dels elements comuns de les
diferents situacions didàctiques (concepte de generalització).

Per tant tal com diu Pozo (1996), del que es tracta és de provocar
tant processos associatius com de reestructuració cognitiva (com per
exemple aquesta generalització de continguts).

"Encara que en diferents situacions, depenent de les
demandes d'aprenentatge concretes que plantegin,
predominarà un o altre tipus d'aprenentatge, és
probable que en tota situació d'aprenentatge complex
(com són la majoria de les que preocupen a aprenents
i mestres) tinguin lloc tant processos associatius com
de reestructuració cognitiva". (Pozo, 1996: 67)
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Destacar d'acord a Pozo, que aquesta reestructuració ha de
ser un procés, l'essència del qual ha d'expressar-se en termes
qualitatius. Justament aquests dos aspectes permeten adquirir
una maduresa tant en la manera d'afrontar un aprenentatge com
d'assimilar-lo.

"La reestructurado és un procés, no un moment en l'aprenentatge"
(Pozo, 1996: 166)

"La importància de l'aprenentatge per reestructuració no
resideix tant en la seva freqüència com en la
profunditat dels canvis que genera" (Pozo, 1996: 167)

Observar que en definitiva, el que interessa és preparar a
l'alumne per abordar situacions no massa previsibles, motiu pel qual
resulta convenient treballar amb situacions canviants, on a partir de
les seves pròpies experiències pugui idear altres formes de
presentació i resolució de situacions didàctiques. Aquest procés
requereix d'una actitud activa en relació al propi aprenentatge, d'aquí
la prioritat dels plantejaments coconstructius. En paraules de Pozo
(1996: 68) :

"En termes generals, quan més obertes o variables siguin
les condicions en què han d'aplicar-se els coneixements
i habilitats adquirits, més rellevant serà l'aprenentatge
constructiu. O a la inversa, quan més repetitives o
rutinàries siguin aquestes condicions més eficaç es
mostrarà un aprenentatge associatiu o reproductiu".

També aquesta forma de treball permet incrementar la capacitat
d'anàlisi dels punts en comú de diferents situacions presentades, de
l'estructura de diferents activitats i aquest procés i aprenentatge,
permetrà aplicar-ho o adaptar-ho a altres situacions i activitats.

"Quan més nova és una situació (o menor la seva similitud
amb situacions d'aprenentatge anteriors), més dißcil
serà disposar de coneixements transferibles. I al
mateix temps quan més canviants siguin els contextos
d'ús del coneixement, més necessària és la
transferència". (Pozo, 1996: 80).

D'alguna manera el que es pretén és que tant els processos que
es produeixen en l'aprenentatge dels diferents continguts com les
estratègies que s'apliquen, siguin els elements essencials del procés
d'ensenyament-aprenentatge.

Així entre altres aspectes, el que es pretenia al llarg de les
classes, era que la professora actues com a mediadora, per a que els
alumnes a partir de l'ús de les estratègies per part d'ella, se les
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apropiessin i les fessin seves, adonant-se d'aquesta manera dels
propis processos implicats en el moment d'aprendre i en el moment
d'ensenyar.

Així ho recull Badia (1999: 61) en un fragment de la seva
tesi :

"En aquesta línia, s'estima que els procediments usats,
juntament amb altres components de l'acció,
configuraran i definiran unes funcions mentals
comunes. Aquesta "racionalitat instrumental
compartida", basada en les propietats essencialment
socials i mediadores de la ment, poden ocasionar que,
si es produeix per part dels alumnes el que Leontiev
(1959) denomina "apropiació", els instruments
mediadors (procediments d'ensenyament) que utilitza el
professor poden acabar sent usats pels alumnes. En
aquest sentit, les accions estratègiques, que se
situarien justament en la interacció entre els membres
del grup, haurien de valorar-se en conjunció amb els
instruments de mediació usats".

En aquest sentit relacionant Karmiloff-Smith (1994) amb les
estratègies, cal que al llarg de l'aprenentatge es produeixi una
metacognició, que al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge
s'incrementarà en profunditat i riquesa conceptual, la qual cosa
permetrà una redescripció representacional que convertirà la
informació implícita en coneixement explícit.

I una dada més a destacar en relació a la citada autora, seria el
procés de domini general per a reestructurar els esquemes de
coneixement el que permet al subjecte ser més plàstic per adaptar-se
a l'en tom.

En altres paraules Pozo (1996: 168), comenta :

"Malgrat l'expert disposa de moltes rutines automatitzades
que l'aprenentatge ha acabat per tomar en bona
mesura implícites (Stevenson y Plainer, 1994), té també
més gran coneixement explícit, autoreferent, de les
estructures conceptuals des de les que assimila les
tasques d'aprenentatge a les que s'enfronta. En suma,
i aquest és el segon tret general que vull destacar, a
mesura que s'accedeix a nivells més profunds de
construcció del coneixement, la presa de consciència va
fent-se cada vegada més autoreferent, es va dirigint
cada vegada més cap al propi coneixement i cada
vegada menys a la realitat que pretén representar".
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Per tant a mesura que s'accedeix a nivells més profunds de
construcció del coneixement, gràcies entre altres processos a una
metacognició dels continguts, que duen a una redescripció
representacional, estarem en disposició d'uns coneixements que ens
permetran afrontar la realitat d'una determinada manera,
caracteritzada per ser més autoreferent, sense dependre tant de la
realitat que pretén comprendre.

Però per ajudar a que tinguin lloc tots aquests processos, resulta
convenient la intervenció d'un/a mediador/a social que guiï i
recondueixi aquest procés. I en aquest sentit Coll (2000) emfasitza,
que no només són importants els comportaments del professorat i
l'alumnat, sinó també del moment en que es realitza una acció,
perquè pot tenir significacions diferents.

"No n'hi ha prou amb identificar, categoritzar i analitzar els
comportaments que despleguen el professor i els
alumnes durant la realització d'una tasca; és necessari
a més a més tenir en compte el moment en que es
produeixen. Actuacions o comportaments aparentment
idèntics poden tenir significacions completament
diferents segons es produeixin, per exemple, en el
moment en que s'està definint la tasca que s'ha de
realitzar, en el transcurs de la seva realització o en la
valoració dels resultats que s'han obtingut una vegada
finalitzada". Coll (2000: 28)

Jones y ídol (1990) en Barberà i Soler (2000:114) consideren
important, que el professorat tingui cura de l'autointerrogació de
l'alumnat i de la flexibilitat mental en el seu recorregut
d'aprenentatge.

En definitiva expliquen que l'alumnat més autònom es
caracteritza per fer ús de tots els recursos que estan al seu abast
(siguin aquests molts o pocs), així com també per la facilitat d'anar
"cap endavant" i "cap endarrera" en el seu coneixement, el que
anomenen "recorregut mental".

Així quan un alumne/a s'enfronta a una nova situació
d'aprenentatge, es pot donar el pensament cap "endarrera",
relacionat amb el temps passat; on l'alumne rastreja i valora els seus
propis coneixements ja adquirits; i el pensament cap "endavant" en
relació al temps futur, quan complementàriament l'alumne/a no es
conforma amb el que té i completa el seu coneixement sobre el tema
buscant situacions més complexes i hipotetitzant sobre possibilitats
llunyanes al seu abast immediat. En altres ocasions, es posa a prova
ell mateix activant zones de raonament on el dubte és la
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característica predominant. Es dóna per entès, que es té en compte el
temps present i la situació que el contextualitza. En tots aquests
moments el professor juga un paper important per a desenvolupar
aquesta autoexploració en l'àmbit de l'aprenentatge.

Citant un paràgraf de Barberà i Soler (2000: 115-118) :

"El professor que acompanyi i recondueixi a l'alumne en
aquest intent i doni a les errades el valor just i
adequat, no només augmentarà la seguretat de
l'estudiant, sinó que estarà col·laborant en diversificar
i enriquir les possibilitats d'aprenentatge i
autoaprenentatge. A la llum d'aquestes
interpretacions, les estratègies regulatives de
l'aprenentatge (en les que incloem la dinàmica de
pensar "cap endavant" i ''cap endarrera") es veuran
reforçades per l'ensenyança explícita i conscient de
procediments que continguin pensament hipotètic i
condicional com el representat en el pensament "cap
endavant".

Per tant tal com diu Carretero (1994: 27), aquest
plantejament implica una visió de l'aprenentatge basat en els
processos interns i en les respostes externes de l'alumne/a.
Justament ha estat aquesta intencionalitat la que ha mogut el
procés d'ensenyament-aprenentatge en l'assignatura de
Pràctiques físiques alternatives : malabarismes.

Finalment tal com diu Coll (1991., pàg. 185) :

"Els mètodes d'ensenyança varien en quantitat i qualitat de
l'ajuda pedagògica que ofereixen als alumnes. Els
mètodes d'ensenyança no són bons o dolents, adequats
o inadequats, en termes absoluts, sinó en funció de
l'ajuda pedagògica que ofereixi estigui ajustada a les
necessitats dels alumnes. Conseqüentment, les
propostes curriculars no han de prescriure un mètode
d'ensenyança determinat. Més aviat, el que han de fer
és proporcionar criteris generals d'ajustament de l'ajuda
pedagògica i exemplificar-los mitjançant propostes
concretes d'activitats d'E-A sota determinats supòsits.

En resum, i per a finalitzar, l'ajuda pedagògica pot i ha
d'adoptar formes molt diferents que és pràcticament
imposible, i fins a cert punt accessori, inventariar
prèviament en el Currículum Escolar"
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Justament en aquest sentit destacaria del resultat de la anàlisi
de les estratègies, que :

- la meva pretensió no és enumerar-les ni classificar-les, ja que es
tractaria d'un procés contra-natura de la pròpia essència de les
estratègies.En altres termes aniria contra la lògica interna del
concepte d'estratègia.

- la meva pretensió, tal i com he dit anteriorment, és facilitar l'ús
de les estratègies, definint els elements a tenir en compte, és a
dir facilitar tant la seva identificació com el seu ús.

És per aquest motiu que no és 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 d'identificar-la, de saber-la seleccionar, planificar, regular i
avaluar, realitzant els ajustaments oportuns per obtenir l'objectiu
desitjat. D'altra manera, penso que aniríem contra-natura del que
implica el propi concepte d'estratègia.

Del mateix parer són les autores Gaskins i Elliot (1999: 87), que :

"Malgrat l'esforç que realitzem en aquest capítol per a
delinear habilitat i estratègies, no sentim que etiquetar els
processos de pensament com a estratègies, habilitats o
una altra cosa sigui d'importància capital per als docents.
L'important és assegurar-se que els alumnes adquireixin
una comprensió dels pensaments i conductes que
afavoreixen el processament del coneixement, al marge de
l'etiqueta que un es col·loqui. Les eines del processament
mental han d'ensenyar-se explícitament als alumnes".

En definitiva, què es pretén com a objectiu final ? l'ús de les
estratègies però com a integrants d'un procés més ric que
l'aprenentatge d'uns simples conceptes o habilitats. Es tracta de ser
autònom, en tant ser capaç de reestructurar els coneixements, en
tant fondrels amb les experiències personals i interessos, i donar lloc
a processos creatius, que poden tenir diferents manifestacions en les
diverses pràctiques que realitzem els humans.
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Resum

En aquest treball preval destacar criteris per agrupar estratègies
enfront a realitzar una classificació d'estratègies. D'acord al
concepte d'estratègia que s'aborda en aquesta tesi, considero
contra-natura o contra la lògica interna del propi concepte,
delimitar i per tant empobrir a una classificació, el concepte
d'estratègia. En definitiva d'estratègies n'hi haurà tantes, com
molèsties es prengui cadascú de nosaltres en pensar-les.
Indicar que no hi ha una estratègia específica de cada categoria
o subcategoria, sinó que una mateixa estratègia pot utilitzar-se
en vàries d'elles amb funcionalitats i significats diferents.
Una estratègia pot :

• estar integrada per una sola situació didàctica,
• estar integrada per vàries situacions didàctiques,
• evolucionar al llarg d'una mateixa situació didàctica,
• pot evolucionar al llarg de diferents situacions

didàctiques.
Una situació didàctica està composada per : Objectius,

Recursos, Condicionament del medi, Estratègia de la professora
per comprovar la metacognició de l'alumne en relació als diferent
tipus de contingut i de diferents procediments que pot utilitzar
l'alumne.

Algunes de les situacions que ens podem trobar són :

Els objectius no varien
Diferents estratègies
Diferents procediments
Igual o diferents situacions
didàctiques

Independentment de
canviar o no de situació
didàctica, podem utilitzar
estratègies diferents i
sol·licitar a l'alumne
procediments diferents

Els objectius no varien
Diferents estratègies
Els mateixos procediments
Igual o diferents situacions
didàctiques

Per tant canviar de situació
no és sinònim de canviar
els procediments que li
demanem a l'alumne.

Els objectius no varien
Les mateixes estratègies
Els mateixos procediments
Diferents situacions
didàctiques

Per tant canviar de situació
no és sinònim de canviar
d'estratègia.

Taula 16 Diferents situacions didàctiques possibles
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Puc variar les situacions sense canviar el contingut i l'objectiu
bàsic que es persegueix.
Puc mantenir l'estratègia per treballar continguts i objectius
diferents.
L'ús dels indicadors per comprovar la metacognició de l'aprenent
en relació a les estratègies.
Les estratègies corn una tasca docent suplementària : al
coneixement de l'activitat a ensenyar, a la identificació i ús dels
diferents elements que composen una situació didàctica, i a l'ús
diversificador de tasques potencialment significatives.
Les estratègies com a elements que potencien un procés
d'aprenentatge coconstructiu.
La ideologia com a determinant de l'ús de les estratègies, per
sobre del condicionament de l'activitat.
Les actituds i els valors ideològics corn a rerafons de tota tasca
docent.
Ensenyament-aprenentatge, les dues cares de la mateixa
moneda.
Un temps i una actitud per "madurar" en l'aspecte personal i
professional.
Valoració dels mètodes d'ensenyança en relació a l'ajuda
pedagògica que ofereix a l'alumne/a.

• ALTRES LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

En aquest sentit les inquietuds són moltes, però la capacitat
limitada. De totes maneres és el temps, el que ha d'acabar
possibilitant en major o menor mesura cadascun d'aquests projectes.

Una de les línies d'investigació que ja he iniciat és esbrinar
quines característiques tenen les estratègies pròpies d'àmbits com el
de la recreació, gestió, rendiment i salut.

Probablement a l'igual que en el cas de l'àmbit de l'ensenyament,
trobaríem unes intencionalitats que actuarien com aglutinadors d'un
cert grup d'estratègies. Fins al moment, el que si es pot avançar són
una sèrie d'indicadors propis de cadascun d'aquests àmbits. És a dir
en quins aspectes es basen els professionals de cada àmbit per
determinar la mesura en que s'estan assolint els seus objectius.

Una altra interessant línia d'investigació seria comparar les
estratègies que utilitzen altres professors/es. En aquest sentit
analitzar fins quin punt les estratègies estan condicionades pel tipus
d'activitat a ensenyar, per la ideologia, tarannà o formació del docent
i per la tipologia de l'alumnat. Com podem comprovar totes aquestes
característiques es poden a la vegada desgranar, en altres
investigacions de caràcter menys ambiciós. Ara bé és la confluència
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d'almenys aquests factors el que donarien una visió més ecològica
pròpia de l'àmbit de l'ensenyament.

En aquest sentit afegeixo una cita de Wittrock, (1989: 202) que
expressa aquesta idea amb les paraules següents :

"(..) Necessitat de tenir un coneixement comparatiu més enllà de
les circumstàncies immediates del medi local.

(..) El treballador de camp pregunta contínuament, mentre es
troba en el context : "¿Com es compara el que està succeint aquí amb
el que succeeix en altres llocs?"

Encara més interessant però aquesta referida tant a estratègies
d'aprenentatge com a estratègies docents, resultaria comprovar el que
diuen : Sanmartí, Jorba,i Ibáñez (1999, 311) :

"Per exemple, hem comprovat que les bases d'orientació
d'estudiants amb bons resultats són molt més sintètiques
que les de d'altres alumnes. El número d'operacions
indicades és reduït però, en canvi, són molt significatives i
sens dubte, això afavoreix la seva interiorització.
Consegüentment, si es vol que tots els alumnes i les
alumnes aprenguin, és necessari ensenyar a seleccionar
les operacions i a resumir-les en poques paraules. En
aquest procés és important reconèixer la funció del
vocabulari científic en el que una paraula condensa molta
informació''.
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Epíleg

"No n'hi ha prou amb donar passos que algun dia puguin dur a
la meta, sinó que cada pas ha de ser una meta,

sense deixar de ser un pas"
Goethe.

IX/ EPÍLEG
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1.- GUBA I EL SEU REFERENT QUALITATIU

He cregut convenient incloure el treball de Guba a manera
d'epíleg d'aquest capítol perquè Guba (1989: 157) presenta en el
següent quadre unes pautes com a criteri per avalar la credibilitat del
treball. En la present investigació, tot i que ja s'ha anat justificant i
explicant el procés i els procediments utilitzats, en faré una breu
recopilació d'acord a la proposta d'aquest autor.
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Model naturalista de credibilitat
La investigació

pot veure's
afectada per :

Factors que
encobreixen i
interactuen

irrepetibilitat
de la situació

canvis
instrumentals

preferències de
l'investigador

que produeixen
els efectes de :

Dificultats
d'interpretació

dificultats de
comparació

inestabilitat

prejudicis

Per a superar aquests defectes,
nosaltres

durant :
treballem

durant un
període
perllongat

utilitzem
l'observació
continua

utilitzem
la
triangulació

recollim
material
d'adequació
referència!,

fem
comprovacion
s entre els
participants

recollim
minucioses
dades
descriptives

fem
muestreig
teòric

utilitzem
mètodes que se
solapin i
complementin

elaborem
pistes de revisió

utilitzem la
triangulació,

practiquem la
reflexió

epistemològica

després :

establim la
corroboració
estructural

establim
l'adequació
referencial

provoquem
la comprovació
dels
participants

desenvolupem
descripcions
minucioses

verifiquem les pistes
de revisió

verifiquem la
confirmabilitat

amb
l'esperança de

seguir :

credibilitat

transferibilitat

dependència

confirmabilitat

i produir i
descubriments

que siguin :

acceptables

rellevants pel
context

estables

independents
de

l'investigador

Taula 17 Model naturalista de credibilitat
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Així en aquesta treball, durant el procés d'investigació, s'ha
intentat mimbar, l'efecte de factors que encobreixen i interactuen en
la:

3.1.- CREDIBILITAT amb :

- un treball perllongat de la investigadora en el lloc de pràctica,
el que ajuda a comprovar els propis prejudicis i percepcions,

- observació persistent. Tal i com diu Guba, com a conseqüència
d'una interacció perllongada en una situació o context permet
als investigadors comprendre el que és essencial o característic
en ell, sense deixar de banda els casos "atípics" que milloren la
comprensió global de la situació (Ex. selecció de la mostra per
casos extrems).

- amb una triangulado de :

• diferents perspectives (teories) : des de la perspectiva de
la psicologia, de la psicologia educativa, des de la
perspectiva o teories de l'aprenenetatge motor,

• de moments,
• de dades (qüestionaris de diferents tipus i realització de

classes per part dels alumnes)

- recollida de material d'adequació referència!. Vindria a ser
aquell material que es recull amb ànim de contrastar els
descobriments i intepretacions (Guba citant a Eisner, 1979).
En el meu cas es trobarien les transcripcions de vídeo, els
diaris de camp de la professora/investigadora, la discussió de
grup i les entrevistes.

- comprovacions amb els participants, mitjançant els quals es
comprova continuament les dades i interpretacions. En aquest
sentit i adaptat al context d'aula en el que s'ha desenvolupat la
investigació, tots els procediments utilitzats per comprovar la
mesura en que els alumnes captaven el concepte d'estratègia,
així corn altres conceptes propis del procés d"E-A, van ser
bàsicament : els qüestionaris, les valoracions finals de classe,
el desenvolupament de classes adoptant puntualment o bé al
llarg de tota una classe el rol de professors/es, així com cada
una de les interaccions professora-alumnes que es realitzava
amb aquest objectiu.

Pel que fa als mètodes que s'han utilitzat després que el procés
d'E-A ha conclòs, són :
- establir la corroboració o coherència estructural. Tal i com s'ha

anat indicant amb les explicacions de les diferents reflexions
sobre el procés i els procediments utilitzats, s'ha anat
comprovant cada dada i la interpretació amb totes les altres,
intentant que no hi hagi conflictes interns ni contradiccions.
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Establir adequació referencial. Comprovació de la informació
que vaig extraient dels vídeos amb altres dades com els diaris i
les transcripcions de la classe. Realitzat només amb dos diaris
i dues transcripcions que es corresponen a les classes "H" i "n".
També s'ha desenvolupat el que es coneix amb el nom de
consistència intercodificadors per contrastar les conclusions a
les que s'ha arribat.
comprovacions amb els participants. Es tracta de contrastar
els resultats de la investigació amb el grup amb el que he estat
treballant, abans d'elaborar el redactat final.

3.2. TRANSFERIBILITAT , en :

realitzar un mostreig teòric. Aquest procés de muestreig tal i
com ens diu l'autor, "no pretén ser representatiu o típic (aquest
propòsit centra a l'investigador sobre similituds i només té sentit
quan un tracta de generalitzar), sinó que pretén maximitzar la
quantitat d'informació oberta a l'escrutini públic". Aquest procés
de muestreig es fa progressivament sobre el que es considera
important i rellevant.
Justament la selecció de la mostra en les entrevistes
semiestructurades es realitza per casos extrems.
Recollir abundants dades descriptives que permeten valorar la
possibilitat de realitzar transferència. En aquest sentit
destacar el dia a dia de classe en altres contextos externs als
delaF.C.E..

Així a 11NEFC, especialment al curs 2000-2001 en
l'assignatura de Processos d'ensenyament aprenentatge de
l'activitat física i l'esport, quina no va ser la meva sorpresa,
quan al moment de l'examen tots els alumnes van entendre la
codificació153 que vaig emprar.
A més a més val a dir que els resultats de febrer foren
relativament exitosos, per part dels alumnes, quant a contestar
correctament la pregunta d'estratègies.
A més a més destacar el tractament que es cerca de les
estratègies en relació a :

• classes teòriques,
• classes on es desenvolupa pràctica física, i
• en relació als següents àmbits : educació (la investigació

més consolidada), recreació, salut, rendiment i gestió. En
aquests últims 4 casos es tracta d'un acostament al que

isa val a dir que durant les sessions de classe, vaig ser reacia a donar cap tipus de
codificació, perquè realment no ho considerava important, en canvi sí que ho
considerava en relació al concepte. Però a força de veure imatges de vídeo i
manifestar d'una forma més explicativa i d'una forma més codificada la informació,
els alumnes van demostrar a l'examen que l'havien fet seva. Val a dir que la
codificació com pot observar-se en la mostra de l'examen, no era massa extensa.
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finalment pot arribar a ser el concepte d'estratègia en
aquests diferents àmbits.

Després del treball de camp :
- Desenvolupar descripcions minucioses dels factos contextuáis

que envolten a la investigació.

3.3.- DEPENDÈNCIA , en :

- Establir una pista de revisió. És justament per aquest motiu
que s'ha intentat relatar de manera processal com anaven
succeint-se els esdeveniments, reflexions i procediments
emprats al llarg de l'anàlisi i la interpretació de les dades.
D'acord a Guba (1989) això permetrà examinar els processos
pels que es van recollir i analitzar les dades i es van fer les
interpretacions.

Després d'acabar l'estudi :

- Verificar pistes de revisió. Guba recomana que un observador
extern revisi si els procediments emprats han estat adients per
la investigació. Un concepte proper s'ha intentat dur a terme
en aquest treball, a l'explicitar el procés que en tot moment es
va dur a terme, on s'inclou les contrastacions d'alguns dels
procediments utilitzats amb experts en la matèria : Dr. Gil en
metodologia i Dr. Monereo en conceptes relacionats amb les
estratègies.

3.3. CONFIRMABILITAT

Quant a la Confirmabilitat, no tornaré a parlar de la
triangulació, però sí faré una breu pinzellada al que Guba
anomena Exercici de la reflexió. Efectivament en aquesta
investigació s'ha revelat intencionadament els supòsits
epistemològics subjacents, que fan que es formulin unes
preguntes i no unes altres, i finalment els resultats es presenten
d'acord a aquests plantejaments.

En definitiva, si he volgut presentar aquests punts en relació a
les formes de garantir la credibilitat d'acord als naturalistes i en
concret al model de Guba (1989), és per corroborar que tots i els
problemes de qualsevol investigació, s'ha buscat treballar amb
rigurositat.

En aquest sentit cal afegir la consideració de Riba (1992: 66),
per qui la negociació de les interpretacions amb els implicats en el
procés, pot convertir-se en un aval més de la validesa de la
investigació.
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"En camps com la Psicologia Clínica o Laboral, la
Antropología o la mateixa Investigació Educativa, ha
arribat a ser una veritat de Perogrullo que les conclusions
d'una pesquisa, científica o no, només adquireixen
rellevància i aplicabilitat després d'un procés de
negociació amb els afectats (Harré i Secord 1972, pp.
235-238), vinculat a la intersubjectivitat abans
esmentada. Malgrat tot, la negociació, entesa com una
mera formula, no és una vacuna contra tot biaix o
decantament de les interpretacions i, en qualsevol cas,
també posa arrels en una ideologia subjacent (Popkewitz
1984, p. 44). Per aquest motiu, convé considerar-la com
un recurs de diàleg crític entre els qui investiguen i els qui
són investigats (Elliott 1990, p. 25)".

A continuació es realitza una recopilació dels principals aspectes
metodològics seguits en aquesta tesi.
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC
Context
Metodologia
Tipus de dades
Anàlisi de dades
Tipus d'accions a estudiar
Posició de l'observador
Plantejament de l'estudi
Tipus d'observació
Capacitat de generalització

Natural
Observacional
Qualitatives
Interpretatiu
Molars
Emic
Holistic
Participant
Ideogràfíc : estudi de cas instrumental

ESTRATÈGIES DE RECOLLIDA
DE DADES

Observació participant
Qüestionaris
Entrevistes semiestructurades
Discussió de grup
Fitxes (material didàctic)
Diaris
Transcripció de les classes

TRIANGULACIO
De dades
De l'investigador
Disciplinar
De moments

LA INFORMACIÓ ES RECULL A PARTIR DE (Rodríguez,Gil i García, 1996)
La forma en què la
investigadora percep i
interpreta la realitat
Observació (observacions no
estructurades, vídeos, diaris,
sistemes de categories extretes
de forma inductiva)

La resposta dels participants a
la perspectiva de
l'investigador
Entrevistes semiestructurades,
qüestionaris, discussió de
grups, triangulado amb
els/les alumnes al final de
cada classe, revisió dels
interessats.

La perspectiva que
l'investigador té de sí mateix

Diaris, discussió de grups,
entrevistes semiestructurades

OBJECTIUS (Rodríguez,Gil i García, 1996)
Contrastar una explicació

Ajudar a que altres prenguin consciència

PROCEDIMENTS I TÈCNIQUES
Observacions semiestructurades, Qüestionaris,
Entrevista no estructurada.
Avaluació continuada i formativa,
Qüestionaris, triangulació amb els/les
alumnes al final de cada classe

Taula.18 Principals aspectes metodològics de la investigació
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"Sempre hem d'intentar comprendre l'altre. Comprendre una
cultura implica entrar en el seu llenguatge, en el seu món real i en el
seu univers simbòlic. Tot esforç de comprensió porta a capbussar-se
en l'altre. És un camí que s'ha de fer amb el nostre bagatge mental,

sens dubte, però també sense partits presos".
Llimona.
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"Malgrat que els nostres programes es desenvolupen i milloren
contínuament sobre la base de la nostra pròpia experiència i investigació

actual, mai estem convençuts d'haver encertat del tot. Estem esforçant-nos
constantment per a millorar els nostres programes. El desenvolupament del

programa mai acaba ...".
Gaskins i Elliot.

"Motivar és canviar les prioritats d'una persona, generar nous mòbils
on abans no hi eren"

Claxton.

"El que el mestre fa és poca cosa, el que fa realitzar ho és tot"
Dupanloup.
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Annex

1.- SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

1.1.- IDEOLOGIA DE LA PROFESSORA

Tan fàcil i a la vegada tan difícil que resulta explicar els propis
plantejaments sobre els processos d'ensenyament-aprenentatge. A
més a més, quan ideològicament no sóc partidària de boniques i a
vegades manipuladores paraules, sinó de fets. Si és clar, "fets i no
paraules", la qual cosa no vol dir que ho facis bé. Tenir idees clares
sobre els processos d*E-A que vols, no treu que es s'acompleixin tal i
com una espera.

Deia que era fàcil, perquè en definitiva ningú es presenta de buit
davant dels seus alumnes. La pròpia formació, la influència dels
companys, la història interconductual, les pròpies expectatives,
l'interès dels alumnes, l'ambient contextual i altres, afecten de tal
manera, que provoquen un determinat tipus d'interacció.
Evidentment no es troben en un mateix nivell els conceptes com la
pròpia formació o història interconductual, que l'ambient contextual;
però si els he volgut posar en un mateix sac, és per mostrar la
influència que aquest darrer pot exercir, malgrat tenir clar el nord
que es vol seguir a nivell educatiu. I no oblidem que serà
determinant, en tant que cal adaptar-se a les circumstàncies i en
funció de les mateixes, el procés d*E-A podrà ser més o menys ric.

Per tant volia deixar clar que, tant formen part d'aquest postulat
les idees formades per la manera d'entendre i viure els processos
d'ensenyament-aprenentatge, com el context en que ens ubiquem. Un
i altre s'ensamblen alentant al llarg del temps, processos més propers
al propi postulat, amb altres períodes un tant hipotecats en espera de
temps millors.

Aquest concepte de "cultura professional" queda recollit per Pozo
i Monereo (1999: 24) en :

"Però el tractament auricular de les estratègies
d'aprenentatge depèn no només, o potser no tant, de
l'entrenament tècnic dels professors, del seu domini
d'estratègies docents eficaces per a avaluar o fer que els
alumnes aprenguin estratègicament (Monereo i altres,
1994), o de les pròpies concepcions que els professors
tinguin sobre l'educació i les seves metes, com del
context social i professional, de la cultura escolar en la
que es troben".

Vull destacar també el fet que la ideologia ve marcada no només
per com s'entén el procés d'ensenyar, sinó que aquest és fruit del
propi procés d'aprendre. El que pensi de com ha de ser un
aprenentatge, marcarà la meva ideologia com a aprenent. Que volia
dels meus professors ? si el que buscava era autonomia, eren
estratègies per analitzar i discriminar els elements essencials dels
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que no ho eren, si valorava com a millor camí arribar-hi a partir del
meu propi aprenentatge, si cercava la valoració de la persona i del
treball, com a dada de respecte a la persona i al seu
desenvolupament integral, si pensava que jo també tenia quelcom a
dir en el meu propi procés d'aprenentatge i en la generació d'una
petita aportació pel canvi social,.... si en definitiva tot això ho penses
com a estudiant, si realment consideres que aprendre, per si mateix,
és divertit, encara que feixuc; no pots oblidar-ho en posar-te davant
d'un grup d'alumnes. Entre altres coses, perquè continues pensant
que el teu aprenentatge continua durant aquest procés d'interacció.

S'entreveu en aquest discurs, que els continguts són importants
en tant que permeten anar més enllà de la resolució d'una tasca
específicament escolar. Efectivament, necessito dels continguts
perquè només partint d'una realitat específica entenem els
problemes, identifiquem els elements que les envolten i les accions
que hi podem realitzar. Però radicarà en el seu procés, l'essència de
l'aprenentatge.

Tal com diu Pozo (2000: 40-41) :

"Com he senyalat abans, els continguts són un medi per
aconseguir el desenvolupament d'aquestes capacitats,
més que un fi en elles mateixes". "Saber llegir i
comprendre un text científic, interpretar o dibuixar una
gràfica, diferenciar dues interpretacions diferents d'un
mateix fet, criticar diferents solucions a un problema
sanitari o mediambiental, són capacitats generals cada
vegada més necessàries, que malgrat tenen un contingut
concret (el text científic sobre la conservació de l'energia,
la gràfica sobre l'evolució de la capa d'ozó en diferents
èpoques de l'any, les diferents hipòtesis sobre el canvi
climàtic, etc.), requereixen dels alumnes quelcom més que
dominar aquests continguts".

(..) No es tracta d'ensenyar aquests continguts, sinó de
comprendre que la seva seleccció, organització i el nivell
d'exigència amb el que es plantegen han d'estar
subordinats a altres metes més generals".

Per tant en el moment de seleccionar els continguts, cal tenir
cura de quina activitat seleccionem, amb quina finalitat i quin marge
d'actuació ens permetrà. Fins quin punt la podrem moldejar per a
que ens permeti desenvolupar un treball de les característiques fins
ara apuntades.
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"La manera com el professor i els alumnes organitzen la seva
activitat conjunta no és independent de la naturalesa
del continguts sobre el que estan treballant o de les
exigències de la tasca que estan duent a terme. Sembla,
en conseqüència, extremadament difícil, si no
impossible, aprofundir en l'estudi de les formes
d'organització de l'activitat conjunta i, a través d'elles,
en la comprensió de com s'exerceix la influència
educativa, sense una consideració atenta del contingut
i/o de la tasca que s'està realitzant, de la seva
naturalesa, de la seva estructura i de les seves
característiques". (Coll, 2000: 28)

Per tant :

"(..) No es tracta d'eliminar continguts, sinó de relativitzar-los,
de seleccionar-los, seqüenciar-los i avaluar-los amb
criteris formatius ( és a dir, vinculats al
desenvolupament de capacitats) i no només selectius".
(Pozo, 2000:41)

De què em serveix que una persona sàpiga realitzar "x" accions ?
, potser perquè es dedicarà al món del circ ?, no és que tanqui
aquesta possibilitat, però el meu afany va en relació a com se sentirà
la persona i a quins aspectes de l'aprenentatge realitzat a través dels
continguts relacionats amb el circ podrà aplicar en altres
assignatures o en la seva vida quotidiana. Ambiciós ho és, ja ho sé.
També sé que no és qüestió d'una assignatura, ni d'un dia. Hauria de
ser un procés, que d'entrada hauria d'iniciar l'alumne amb un
compromís per la pròpia formació. Caldria després, un context i un
treball de Centre, ubicat en la mateixa línia.

Però tal com diu Solé (1993: 33) quan aprenem, aprenem que
podem aprendre :

"quan aprenem, aprenem els continguts i aprenem a més a
més que podem aprendre; quan no aprenem els
continguts, podem aprendre alguna cosa : que no som
capaços d'aprendre ( i podem atribuir-ho a diferents
causes, no totes igualment lesives per a V autoestima)".

Corn hem vist, saber el que volem com a aprenents, pot ajudar a
saber què volem com a ensenyants. És evident que com diu Pozo
(1996) els temps canvien i es converteix en un motiu més de reflexió,
per analitzar com aprenen els alumnes i com volem que aprenguin :
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"es tracta que els mestres organitzin i dissenyin les seves
activitats tenint en compte no només com aprenen els
seus alumnes, sinó sobretot com volen que aprenguin
els seus alumnes". (Pozo, 1996: 73)

En definitiva l'enfocament constructivista154 desenvolupat per la
Reforma, serà el referent de tot el procés.

La idea final seria en definitiva, que a partir de tot el procés els
alumnes s'adonessin de la gran quantitat d'elements que intervenen
en un procés d*E-A, alguns d'ells més o menys controlables, d'altres
omnipresents però gens tangibles, quasi diria que inimaginables. El
procés de negociació professora-alumnes anava molt dirigit a acostar
i fer palès molts d'aquests punts de vista. I d'una manera més
concreta, feia incidència en les estratègies a utilitzar com a docents
per a potenciar l'observació, la significativiat lògica, la zona de
desenvolupament proper i la inducció en els alumnes d'aquestes
mateixes estratègies utilitzades durant el procés.

"Tot canvi en les formes d'ensenyar, com el que exigeixen les
noves fronteres de l'aprenentatge, requereix una presa de
consciència i un canvi d'aquestes teories implícites sobre
l'aprenentatge per part de mestres (Claxton, 1990). Com
diuen que els passa als pobles amb la seva història, que
estan condemnats a repertir-la si la desconeixen, igual
ens passa a nosaltres amb les nostres teories implícites
mentre no prenguem consciència d'elles estarem
condemnats a veure el món a través d'elles". (Pozo, 1996:
71-72).

154Comes, M. García, I., Mateu, M.,i Pomar, L. (2000) Fichero. Juegos
malabares. Barcelona: INDE.
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1.2.- JUSTIFICACIÓ

Es tracta d'una seqüència didàctica escollida entre altres
justificacions, per donar a conèixer entre l'alumnat un tipus més de
pràctica física.

Un tipus de pràctica, enquadrat per aquells a qui agraden les
etiquetes, com alternativa.

El que es pretén és ampliar el ventall de possibilitats d'activitats
a presentar, perquè cada alumne s'adoni que hi ha una o més
pràctiques físiques, que s'adiuen amb el seu tarannà, els seus
interessos, les seves motivacions i expectatives. Cadascú pot trobar
una pràctica física que l'ompli i que li permeti beneficiar-se dels
avantatges que comporta aquesta adquisició.

Segurament no tothom gaudeix competint, ni posant-se a prova
davant dels altres; sinó que és la pròpia motivació interna la que el
pot empènyer a aprendre, a conèixer, a créixer. Amb l'elecció
d'aquesta pràctica física dels malabars, s'ofereix una possibilitat
orientada amb aquesta pretensió.

En aquest sentit Dancey en Pitarch (2000) recull la següent cita :

"el millor malabarisme és aquell que més agrada a cadascú,
no aquell que realitzen altres malabaristes".

Pitarch (2000: 57) defineix els malabarismes "com jocs de
caràcter individual o grupal que impliquen activitat física, lúdica, no
competitiva, recreativa i formativa". Aquest és justament l'enfocament
que preval en el desenvolupament d'aquesta assignatura.

Certament es tracta d'un tipus de pràctica, que si bé té una gran
base de ritme, com la major part de les pràctiques físiques, excel·leix
pel seu marcat caràcter ambidextre i per la gran riquesa de
continguts que comporta el seu treball, alguns elements del qual,
poden reconèixer-se en altres tipus d'activitats físiques.

Es tracta en definitiva, d'un tipus de pràctica que quedaria
enquadrat dins del DCB de la Generalitat tant de primària com de
secundària, en els blocs de continguts de : les Habilitats motrius, de
les Activitats físico-esportives ( en tant que joc) i de les Activitats
d'expressió (en tant que hi podem introduir un component en aquest
sentit). El plantejament inicial seria partir de les experiències dels
alumnes en relació als llançaments i recepcions d'un o més objectes
amb diferents parts del cos, per passar a manipulacions i
elaboracions més complexes i específiques, pròpies dels malabars.
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Emmarcats tots aquests continguts en una contextualització
diferent a la pràctica física més tradicional, ajuda a incentivar la
curiositat cap a la coneixença de quelcom nou i també qualificat de
"màgic", per tots aquells que són capaços d'il·lusionar-se en el seu
aprenentatge, atrets pels jocs de mans, l'il·lusionisme i el venciment
de la gravidesa.

Així el lligam que podem establir envers aspectes culturals com :
el circ i/o el món de l'espectacle en general (pel que comporta
d'escenificació i expressió), poden constituir-se en possibilitats a
nivell de treball interdisciplinar; així com també ho seria l'elaboració
del propi material, el treball del llenguatge, la contextualització
sociocultural i evolució dels jocs al llarg de la història, l'estudi de les
figures a l'espai en relació a les matemàtiques o l'estudi de l'efecte de
la gravetat i de les forces, en relació a les ciències naturals.

En aquest sentit destacar unes paraules de Pitarch (2000: 59)
que relacionen aquest projecte d'inclusió dels malabars dins dels
món de l'espectacle i la idea inicial de presentar una pràctica en la
que tots els alumnes sentint que hi tenen un espai propi .

"(..) l'aprenentatge de determinades tècniques corporals ,
permeten transformar idees inicials en situacions
estructurades amb la finalitat que cada alumne visqui
la transformació i representació d'un espectacle del
qual cadascú forma part".
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1.3.- OBJECTIUS

Identificar algunes de les diferents disciplines que inclouen les
tècniques de circ.
Manipular diferent tipus de material per la realització de
"malabarismes".
Idear com a mínim una figura diferent a les realitzades a classe,
amb el material escollit, enllaçant-la amb altres accions.
Respondre a altres estímuls (perceptius/ de decisió) a part dels
requerits per la pròpia manipulació del material.
Identificar on recauen els punts "clau" que permeten la realització
de cada situació proposada.
Variar el nivell de dificultat d'una situació introduint alguna
variant perceptiva, de decisió o d'execució motriu.
Realitzar altres propostes diferents a les presentades, mitjançant
la utilització dels continguts apresos anteriorment.
Realitzar una classe, tenint en compte els conceptes didàctics
treballats durant l'assignatura.
Identificar / aplicar estratègies didàctiques per comprovar la
metacognició de l'aprenent en relació als diferents continguts.
Fabricar el propi material mitjançant la utilització de recursos
alternatius.
Perseverar davant les dificultats sorgides durant l'aprenentatge.
Col·laborar amb els companys en la realització d'un objectiu
comú.
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1.4.- CONTINGUTS

• Procedimentals :

1. Realització d'accions motrius amb manipulació de material,
donant prioritat a la percepció espacial :

l.a) Organització de les accions dels braços :
• simultanis / alternats,
• de dins cap a fora (abducció) o de fora capa dins

(adducció),
• dissociacions de les extremitats superior dreta o

esquerra (quan els dos braços no tenen perquè realitzar
la mateixa acció),

1 .b) Organització del llançament en relació a :
• les trajectòries dels mòbils : verticals, horitzontals, en

diagonal, circulars, ovalades, creuades o bé combinades
entre elles,

• la altura,
• una ó dues mans, combinant-les o inloent colpejos amb

el cos,
• als plànols de treball amb el material,
• als eixos corporals de l'executant,
• a les dissociacions que impliquen braços i cames : del

mateix cantó i en relació a l'altre cantó,
• altres implicacions del cos : realitzar el llançament de la

part posterior a a la part anterior del cos, per davall de
les cames, etc.

l.c) Recepció-amortiment dels objectes després del
llançament. (Requereix acompanyar els objectes en la
recepció, permetent més eficàcia tant per controlar el
material com per realitzar el nou llançament).

l.d) Ajustament espaial-temporal en relació al material i/o
company. (Accions que realitzem a nivell propioceptiu per
adequar-nos a un estímul extern).

l.e) Experimentació i orientació espaial respecte a sí
mateix i als altres, a la vegada que es manipula el
material.

l.f) Adaptació de les accions motrius a altres estímuls
perceptius i/o de decisió, apart dels requerits per la pròpia
manipulació del material.

498



Annex

2.- Realització de les accions motrius amb manipulació de
material, donant prioritat a la percepció temporal :

2.a) Manipulació de material amb caràcter continu i
discontinu.
2.b) Manipulació del material per a la simultaneïtat i/o
successió d'accions.
2.c) Experimentació sensorial de la pulsació mitjançant el
moviment.
2.d) Adequació de les accions motrius a diferents ritmes,
controlant el material propi dels malabarismes.
2.e) Realització d'encadenaments rítmics.
2.f) Realització de dissociacions encaminades a polirritmia.
2.g) Emfatització del moviment fent-lo coincidir amb
l'accent rítmic.

3.- Selecció de les accions motrius a realitzar, en funció de les
diferents situacions motrius presentades de complexitat
creixent.

4.- Aplicació de desplaçaments i girs amb manipulació de
material i controlant l'equilibri amb el material.

5.- Experimentació d'equilibracions :

• amb el propi cos,
• amb diferents objectes (rulo),
• mantenint el material sobre alguna part del nostre cos.

6.- Comparació models de pensament sobre com enfrontar-se als
processos d'aprenentatge i com resoldre els problemes que
es plantegen.

7.- Deducció de guies d'aprenentatge quant a saber interrogar-se
i reflexionar de manera sistemàtica en el procés d'aprendre
a aprendre.

8.- Identificació dels estímuls essencials per l'aprenenetatge en
cada una de les diferents situacions presentades.

9.- Aplicació de les oportunes correccions davant una actuació
pròpia, en funció de la identificació dels estímuls
essencials.

10.- Elecció de procediments cada vegada més estratègics.
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11.- Aplicació de processos intel·lectuals d'autorregulació, per a
indagar sobre les pròpies idees, per qüestionar-se
successos o fenòmens d'ordre personal i social, que ajudin
a assumir una determinada actiud.

12.- Creació d'accions motrius adequades a l'activitat física
proposada : individuals i col·lectives.

13.- Realització per part del grup d'un pacte al voltant de les
normes i característiques dels jocs i activitats.

14.- Experimentació de diferents tipus de comunicació corporal.

15.- Representació d'una escena o "muntatge", on es manipuli
un o varis dels materials dels malabarismes (opcional).

16.- Elaboració de material alternatiu.

17.- Identificació del concepte de malabarismes.

18.- Contribució al desenvolupament d'un hàbit de realització
d'activitat física.

* Conceptuals

Els malabarismes : orígens i concepte.
Les accions motrius en relació a la percepció espaial-temporal :

• Les accions dels braços
• Els llançaments
• La recepció
• Els ajustaments de les accions en relació als estímuls
• L'orientació espaial
• El ritme

Els equilibris en els malabarismes.
Els punts essencials dels malabarismes.
Els criteris de correcció en la realització dels malabarismes.
Les estratègies didàctiques per comprovar la metacognició de

l'aprenent en relació als diferents continguts.
El procés d'elaboració del material alternatiu.
Les orientacions didàctiques en el procés d'ensenyament-

aprenentatge d'algunes tècniques de circ.
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• Actitudinals

Potenciació de la creativitat.
Valoració de l'activitat física com una forma d'afavorir

l'increment de les relacions socials.
Acceptació, valoració i respecte del propi cos.
Valoració de les pròpies limitacions en relació als diferents tipus

de malabarismes.
Constància en el desenvolupament d'un esforç físic.
Constància en l'aprenentatge de les diferents habilitats motrius.
Col·laboració en la realització d'un projecte comú.
Cooperació en el procés d'elaboració del propi material

alternatiu.
Acceptació de les regles i normes del grup en el

desenvolupament de les activitats de col·laboració.

* Continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals.

Cal destacar, que el fet de parlar de les estratègies com a
procediments no vol dir que ens estiguem referint única i
exclusivament als continguts procedimentals, sinó també als
conceptuals i actitudinals.

Així quan aplico un procediment, automàticament em ve a la
ment el concepte que em permet fer la utilització precisa per la seva
aplicació. I a la vegada adonem-nos que, com l'objectiu final de tot el
procés, és que l'alumne vagi aprenent a ser cada cop més crític i més
autònom, estem directament influint sobre el seu autoconcepte i la
seva autoestima (contingut actitudinal).

També quan es crea un clima de comprensió i respecte pels
interessos i ritmes d'aprenentatge de cada alumne de classe, s'està
incidint sobre la persona com a conjunt. És més, escoltar amb una
actitud determinada, valorar cada comentari dels alumnes com a
interessant, per més que alguns d'aquests, en algun moment estiguin
fora de context; resulta prou important si aconseguim que l'alumne
se senti escoltat. Amb aquest procedir, l'alumne, sap que té un lloc a
la classe per progressar amb el seu aprenentatge i compartir-lo, i sap
també, que a més a més d'aprendre té capacitat per aprendre.

Per altra banda, com a professors, hem de tenir present que no
sempre podem incidir en els alumnes quan i com volem, sinó quan i
com podem.

" (..) Per això, encara que sigui tan evident, convé recordar
que un dels principals requisits del bon educador és
saber observar. Perquè educar és (entre altres coses) •
l'art d'esperar el moment en què resulta oportuna una
intervenció, el moment en què es pot orientar d'una
manera eficaç, ja que s'ha d'entendre que hom no educa ,
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manera eficaç, ja que s'ha d'entendre que hom no educa
ni com, ni quan vol, sinó com i quan pot". (Torrents,
1989: 35).

Per tant és important adonar-se que no són tan importants les
preguntes que nosaltres ens fem i que considerem essencials, sinó
que aquestes acabin tenint algun sentit per l'alumne. Si realment
l'aula és el lloc de debat on acordar i fer evolucionar continguts,
aquest encontre entre el grup classe (professor-alumnes-context que
l'envolta), no pot convertir-se en un monòleg, sinó que ha de
convertir-se en una àgora de discussió on tots puguem tenir veu i vot
per fer-nos sentir amb respecte i sense cap mena de prejudici
(contingut actitudinal).

L'essència del procés d'ensenyament-aprenentatge, recau per mi.
en aquests punts, on l'excusa de l'aprenentatge són els malabars, i
on l'estratègia es converteix en el concepte clau, entès com a procés
que ens ajuda a "créixer".

De fet per a mi, no és tant important l'activitat a realitzar, en el
nostre cas els malabars, sinó els objectius als que vull que arribin els
meus alumnes, els continguts que per aquest motiu escullo, i
sobretot el context (ambient de classe i entorn) i el procés que es
segueix (estratègies).

Entenc que el professor, ha de ser un coneixedor de la lògica
interna de l'activitat que presenta, perquè el permeti triar uns
continguts sobre d'altres i presentar les diferents situacions d'una
manera concreta.

A la vegada el/la professor/a ha de tenir clar quin tipus
d'alumne vol, (per exemple si vol que sigui crític i autònom), ha de
conèixer els ingredients que li permeten fer una bona classe (criteris
d'aprenentatge significatiu), ha de saber quines eines pot utilitzar
(característiques de les tasques, materials, espai, etc) i sobretot ha de
considerar el desenvolupament de la persona (físicopsicològic), per
sobre de qualsevol altra necessitat. Per tant en la mesura d'allò
possible, hauria de conèixer i empatitzar amb els aspectes psicològics
de la persona.

És clar, convertir-se en bruixot, per donar la pócima màgica
adient no és cosa fàcil. "Qui no hagi errat mai, que tiri la primera
pedra". Però no es tracta de posar reptes impossibles d'assolir, es
tracta senzillament d'un pessic d'humanitat, d'humilitat, de
sensibilitat155, i de ganes d'aprendre156 i rectificar.

Per altra banda la coherència amb les pròpies conviccions
ajudarà a donar significat a les nostres conductes docents.

155 Si es tracta d'un bon pessic, millor.
156 Sobretot "mirar de no ser sords".
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Només acabar aquest apartat afegint una cita de Wittrock (en
Coll, 1991: 197) :

* En una revisió recent sobre els processos de pensament de
l'alumne, existeix evidència empírica per afirmar que,
junt al coneixement previ, existeixen altres aspectes o
processos psicològics que actuen com a mediadors entre
l'ensenyança i els resultats de l'aprenentatge : la
percepció que té l'alumne de l'escola, del professor i de
les seves actuacions; les seves expectatives davant
l'ensenyança; les seves motivacions, creences, actituds i
atribucions; les estratègies d'aprenentatge de què és
capaç d'utilitzar, etc".

En definitiva l'alumne construeix significacions a partir dels seus
coneixements previs però al mateix temps atribueix un sentit al que
aprèn i a la pròpia situació d'aprenentatge.

I d'aquí que Solé (1993: 33) digui : "quan aprenem, aprenem els
continguts i aprenem a més a més que podem aprendre; quan no
aprenem els continguts, podem aprendre alguna cosa : que no som
capaços d'aprendre ( i podem atribuir-ho a diferents causes, no totes
igualment lesives per a I'autoestima)".

"Per tant l'aprenentatge que realitza l'alumne no pot
entendre's únicament a partir d'un anàlisi extern i
objectiu del que li ensenyem i de com li ensenyem, sinó
que és necessari tenir en compte, a més a més, les
interpretacions subjectives que el propi alumne
construeix al respecte".(Coll, 1991: 202).

Per altra banda Coll (1991: 191) fa incidència en la insistència
que els autors humanistes donen a aprendre a percebre, a conèixer, a
sentir la vida i la pròpia identitat com a objectius fonamentals de
l'educació. Evidentment es tracta d'un projecte tremendament
ambiciós, però penso que com a referent no es pot perdre de vista.

En definitiva, l'essència dels processos d'ensenyament-
aprenentatge no recau en el domini de les accions sinó en el
desenvolupament de la persona.
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1.5.- ORIENTACIONS PEDAGOGIQUES

Si fem una reflexió al voltant dels malabars, en relació al lloc de
pràctica, la incertesa que provoquen i de qui o de què depèn l'acció,
podríem parlar de tasca habitual (segons Knapp, 1981), tancada
(segons Poulton, 1957) i d'autorregulació (segons Singer, 1987). Dit
d'una altra manera, tots aquests autors coincidirien en dir què es
tracta d'una activitat on la incertesa espaia! queda gairebé anul·lada,
ja que es desenvolupa en un entorn estable on per tant no hi ha
quasi canvis a nivell perceptiu.

Per tant si la tasca es realitzés de manera individual, tindríem
d'acord a la classificació de Parlebas (1988) que es tractaria
fonamentalment d'una activitat en la que no hi hauria Incertesa, es
realitzaria sense Companys (encara que també existeix la possibilitat
de fer-ho amb prella) i en la que no existirien Adversaris.

Per tant en aquesta seqüència didàctica hem de ser conscients
que :

es tracta d'una tasca tancada, on les variables poden estar
bastant controlades,
acostuma realitzar-se un treball fonamentalment
individual, per tant sense companys i adversaris,
s'acostuma a treballar amb poca mobilitat del tren inferior
(cames),
s'acostuma a treballar en un plànol frontal paral·lel al del
cos,
el ritme es troba a la base de la manipulació de qualsevol
tipus de material,
generalment és l'educador que pren el protagonisme com a
únic "transmisor i model" dels diferents tipus de
continguts a treballar.

És per tots aquests motius que s'intenta obviar aquests
aspectes, reforçant situacions on es :

provoqui incertesa, bàsicament espaial i/o temporal,
permeti un treball sociomotor ja sigui de : col·laboració,
col·laboració i oposició, o solament d'oposició,
s'impliquin desplaçaments i diferents formes per a
realitzar-lo (ex. desplaçar-se mitjançant girs),
treballi amb diferents plànols (per ex. manipular pilotes
estirats al terra),
potenciï i destaqui l'adequació del ritme,
permeti un màxim protagonisme a l'alumne, en la seva
participació i en la seva capacitat creativa.
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Quant al plantejament didàctico-pedagògic general de
l'assignatura pretén que cada alumne pugui treballar d'acord al seu
nivell d'aprenentatge . És per aquest motiu que es plantejaran
tasques que permetin la participació de tots els alumnes, però a la
vegada possibilitant que cadascú pugui fer-la més complexa en
funció del seu ritme d'aprenentatge. D'això es tracta, s'intenta des del
primer moment, que en la major part de situacions presentades,
l'alumne estigui actiu per :

donar respostes pròpies alternatives,
adaptar respostes d'altres companys o del propi
professor/a,
complicar o variar qualsevol d'aquestes respostes en
funció del seu nivell d'aprenentatge.

Aquesta és la consigna general que es pretén infondre en els
alumnes des del primer dia. Possibilitats n'hi ha moltes, els alumnes
poden arribar a trobar les més insospitades i amb resultats que els
pugui complaure.

És més, d'acord a la Zona de desenvolupament proper, la
professora pot proposar tasques diferenciades tant per aquells
alumnes que segueixen amb dificultat l'aprenentatge, reduint en
aquest cas la dificultat de la tasca, com per aquells que avancen amb
facilitat, augmentant la dificultat de la situació presentada. Un
exemple d'aquest últim cas el constitueix quan a aquests/es alumnes
sels demana que :

realitzin figures diferents a les presentades fins al
moment157 o de més dificultat,
inventin altres accions,
realitzin la mateixa progressió que els seus companys,
però amb un material que ells encara no han treballat, per
exemple si fins al moment es treballava amb pilotes, ells
poden realitzar la pràctica amb anelles o maces.

Evidentment durant tot el procés s'intentarà combinar l'ús dels
diferents tipus de feedback, però sense deixar de perdre de vista que
sovint, els feedbacks adreçats a tot el grup classe, no arriben a
l'alumne que per diferents motius pensa que ja en sap, no s'adona del
seu problema i per tant no escolta les rectificacions o aquell que
acostuma a romandre a la figuera just en els moments menys
oportuns. Per tant utilitzaré clarificacions generals quan són la major
part dels alumnes de la classe els que es troben en una mateixa
dificultat, però restant atenta d'arribar a cada alumne amb feedback
individual.

157 Poden ser del mateix nivell de dificultat, però el fet que siguin accions distintes
comporta un aprenentatge que augmenta el seu bagatge d'experiències motrius.
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Quant a l'ús dels reforçadors, diria que no cal ni parlar-ne, en
tant que són imprescindibles per animar a l'alumne envers el seu
progrés.

Quant als continguts conceptuals (motiu pel qual s'adjuntarà un
petit dossier), procedimentals i actitudinals, s'intentarà treballar-los
dia a dia de classe, deixant clar els objectius a l'alumne des del
primer dia de classe.

Les classes tindran un caràcter eminentment pràctic o teòrico-
pràctic, depèn del cas, reservant algun breu període de temps, per
visualitzar vídeos en relació a les diferents manifestacions dels
malabars.
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1.6.- AVALUACIÓ

En aquest apartat desenvolupo una part dels punts especificats
en la metodologia en relació a la recollida de dades. És clar, no pot
ser d'altra manera si tenim en compte que les dades que configuren
l'apartat de l'avaluació, van directament relacionades amb el procés
docent dut a terme per informar als alumnes del seu aprenentatge
(avaluació formativa).

De totes maneres, com no és l'objectiu d'aquesta tesi valorar com
s'ha dut a terme aquest procés, sinó determinar si és coherent amb
els objectius plantejats i per tant si s'han realitzat les accions
pertinents per aconseguir-ho, no especificaré els valors quantitatius
atorgats a cadascun dels aspectes de l'avaluació.

Així el primer dia de classe vaig realitzar, mitjançant un
qüestionari, una avaluació inicial dels coneixements i expectatives
(veure annex), amb què els alumnes afrontaven aquest procés
d'aprenentatge.

De manera complementària a aquest qüestionari, el primer dia
es dedicà a contraposar i consensuar alguns d'aquests punts.

També vaig donar als alumnes 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, que no a ells mateixos.

Les primeres sessions pràctiques, em permeteren identificar
encara amb més cura, el nivell inicial dels alumnes.

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
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 pogués 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'alumne amb l'observació constant
de les seves accions i amb l'avaluació continuada i formativa
pertinent.
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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 o bé a l'extensió dels
continguts desenvolupats, o bé per qüestions de motivació, que feien
que allargués la part principal de la sessió fins a esgotar el temps.

A la vegada a la classe "U" 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"158 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
aportacions. També els permet completar o ampliar la informació
amb les intervencions dels companys. 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

158 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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professors com els que havien participat com alumnes, omplien un
qüestionari, on sels demanava que:

• identifiquessin les estratègies utilitzades pels seus
companys, tant per ensenyar només l'activitat, com per fer
que els companys interioritzessin estratègies com 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 exercit pels seus companys, sempre de forma
justificada.

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

El motiu d'aquesta situació respon a que en cada classe d'hora i
mitja, passaven dos grups a exercir el rol de professors 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 sessions159

realitzades pels alumnes, 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 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 :

• 1 fletxa, volia dir fluix;
• l'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
alumnes. Bàsicament valorava la tendència que mostraven els
alumnes 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).

Quant a la classe que desenvolupaven en grup, es valorava com
a apte o no apte. En general considerava que si hi havia hagut un
mínim de preocupació per la seva elaboració i s'havien
responsabilitzat de dur-la endavant, era apte.

159 Veure annex.
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Finalment l'última dada que sels va aportar del seu
aprenentatge va ser una valoració sumativa de tot el procés.

Com a conseqüència de no disposar de temps per poder fer un
comentari de cadascuna de les classes realitzades, vaig optar per dir
que qui volgués tenir més informació del desenvolupament de les
seves classes, que passessin per tutoria. Ningú ho va fer, jo ja m'ho
imaginava. El que si van fer quasi tots els grups, va ser esperar-se al
final de la sessió per a que els fes un breu comentari. L'interessant
hauria estat veure el vídeo i comentar amb ells els aspectes més
destacables, però la meva disponibilitat horària en aquells temps, era
francament reduïda.
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1.7.- ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE

CONSTRUCCIÓ DEL
MATERIAL

INICIACIÓ EN LA MANIPULACIÓ DEL
MATERIAL

DISSOCIACIONS
SEGMENTARIES

Centrant-nos en la figura del "vuit" amb dues i tres

IMATGE GLOBAL DE L'ACCIÓ

LA FIGURA DEL "VUIT* AMB
UNA GASSA I UNA PILOTA DE REBOT

LA FIGURA DEL "VUIT AMB
UNA PILOTA DE GRA I UNA PILOTA DE REBOT

LA FIGURA DEL "VUIT" AMB
DUES PILOTES

LA FIGURA DEL "VUIT AMB
TRES PILOTES

Il·lustr.29 Esquema de l'evolució de la proposta dels malabars
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Aquest esquema presenta a grans trets el fil conductor quant a
l'augment de la complexitat de les diferents situacions presentades.
Caldria però incloure altres tipus d'accions a part de la figura del
"vuit", que també es van incloure a les classes, figures com "la dutxa
o la font", o treball per parelles.

A continuació només presento a trets generals el que seria el
criteri de significat lògica per cadascun dels materials treballats a
classe. Especificar cada activitat d'E-A, resultaria feixuc i difícil de fer
entendre al tractar-se d'una activitat com els malabars. De totes
maneres els vídeos recullen amb claredat i precisió, la presentació
dels diferents continguts i materials treballats a classe.

D'altra banda les diferents publicacions160 realitzades en aquest
sentit, poden convertir-se en una explicitació de les línies generals
que a continuació presentaré.

a) TREBALL AMB PILOTES

1.- Accions de forma lliure amb mocadors i pilotes per observar
nivell inicial dels alumnes,

2.- Manipulacions d'una pilota amb una mà :
• llançaments,
• recepcions,
• colpejos,
• retencions,
• rodolaments,
• realitzar accions mentre la pilota és a l'aire,
• combinacions d'aquestes accions,
• ideació de propostes o jocs a partir del treball realitzat.

3.- Llançar i rebre una pilota d'una mà a l'altra :
• ideant diferents accions,
• enllaçant diferents accions,
• realitzant un gest amb el braç que ha realitzat el llançament,
• realitzant un gest amb el braç que ha de rebre el llançament,
• idem anteriors enllaçant diferents accions,
• el mateix al ritme de la música.

160 Comes, M; García, I; Mateu, M; Pomar, L. (1999).- Fitchero : Juegos malabares.
Barcelona: INDE.
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 ßsica.
Contenidos, actividades y recursos. Barcelona: Praxis.
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4.- Llançar i rebre dues pilotes :
• simultàniament,
• alternativament,
• incorporant un gest,
• incorporant un desplaçament,
• combinant aquestes possibilitats (enllaçant accions diferents

cada vegada),
• idem al ritme de la música.

La idea és establir un primer contacte amb els malabarismes,
allunyant-nos del mite que només uns quants poden fer-ho.
Aquestes activitats permeten la participació de tots els alumnes i
el que és millor, ens permet exposar de forma clara el model
d'interacció que pretenem entre professor/a-alumnes. Aquestes
activitats potencien que l'alumne adopti una actitud activa
durant el seu propi procés d'aprenentatge.

5.- Accions senzilles amb dues pilotes que es basen en la
coordinació i el ritme i provoquen un efecte curiós tant a qui ho
mira com a qui ho realitza. Ex. "Ritme complex".
En definitiva es continua en la línia del comentari anterior, és a
dir fer adonar que podem realitzar accions que ens complaguin a
nosaltres mateixos, encara que no siguem grans malabaristes.

6.- Dissociacions segmentaries : es tracta de realitzar una acció
diferent amb una extremitat en relació a l'altra. Aquestes accions
a la vegada poden caracteritzar-se per :
a) realitzar un braç i l'altre una acció molt similar. Ex.

l'ascensor.
b) realitzar accions clarament diferents amb un braç en relació a

l'altre. Ex. :
• l'helicòpter (canviant sentit de l'acció, canviant l'acció de cada

braça, amb desplaçament, combinant aquestes possibilitats),
• el tren, (canviant sentit de l'acció, canviant l'acció de cada

braça, amb desplaçament, combinant aquestes possibilitats),
• salutacions, (canviant sentit de l'acció, canviant l'acció de

cada braça, amb desplaçament, combinant aquestes
possibilitats),

• fent combinacions (per ex. desenvolupant una història),
• altres.

7.- Accions que sense centrar-nos en la figura del "8", comencen
a implicar la consideració dels dos temps en els llançaments. Per ex.
amb dues pilotes, canviar-les de mà, però havent d'amagar una pilota
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per uns instants a la mirada d'un possible observador (passant una
pilota pel darrera de l'esquena, per davall de la cama, altres).

Continuant amb l'aspecte destacat en l'anterior requadre, el que
interessa és donar lloc a accions motrius que combinades creïn unes
figures i uns efectes visuals satisfactoris per qui observa i sensacions
agradables per qui els realitza.

Amb les dissociacions segmentaries es pretén enriquir el bagatge
d'experiències motrius dels alumnes, a la vegada que treballa
l'ambidextrisme, essencial en moltes de les accions dels
malabarismes. Per tant amb una pràctica continuada i tant en aquest
nivell com en altres de més complexitat, aquestes tipus d'accions
seran imprescindibles per crear determinats efectes visuals, a la
vegada que resulta interessant combinar aquest treball amb accions
expressives.

Destacar que el ritme pren una rellevància important en totes i
cadascuna d'aquestes situacions presentades.

8.- Situacions on es treballa la imatge global de l'acció partint de
la figura del "8". (Treball amb 3 pilotes). Per exemple dibuix al terra
de la figura del "8" realitzada a l'aire.

9.- Un cop entès el tipus de treballar a realitzar, passem a
treballar la figura del "8" amb gassa i pilota de rebot (treball
individual) :

• Intercanvi de material fins arribar a la figura del "8"
aprofitant el rebot de la pilota,

• Intercanvi de material utilitzant el rebot de la pilota, realitzant
la figura del "8" + Dissociacions segmentaries com : saludar,
donar un cop de puny, secar-se la suor del front, ne tejar-se
els pantalons, mirar a l'horitzó, altres.

• Reducció del temps per realitzar l'acció, tot mantenint el rebot
de la pilota. Per ex. intercanvi de material des de la posició de
"a la gatzoneta", i des d'asseguts al terra.

• Treball individual intercanviant el material sense bot de la
pilota al terra, (figura del "8").

Adonar-se que totes aquestes situacions, es caracteritzen per
reforçar la trajectòria que descriuen els objectes al realitzar la figura
del "8", a la vegada que algunes d'elles permeten perllongar el treball
de les dissociacions segmentaries.

Aquestes situacions graduals de dificultat tant properes les unes
amb les altres, basades en la pedagogia de l'èxit, permeten a tots els
alumnes progressar sense dificultats, possibilitant a la vegada a
aquells alumnes més avançats varietat de situacions per incrementar
el seu bagatge motor.
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Per tant les diferents variables del mecanismes de percepció,
decisió i execució, es constitueixen en eines bàsiques per augmentar,
disminuir o senzillament variar el nivell de dificultat de la tasca.

10.- Accions basades en la figura del "8" amb dues pilotes.

• treball per parelles d'intercanvi de dues pilotes,
• idem atenent a altres estímuls perceptius. Per exemple

seguint el ritme de la música, recorrent un espai determinat,
buscant un color a l'espai, altres,

• ideació d'un joc on es mantingui l'estructura de les activitats
anteriors,

• treball individual amb dues pilotes,
• combinació d'accions en que es realitza el "8", amb continguts

anteriors com tipus de recepcions,
• canvi de plànol en relació al cos per la manipulació de les

pilotes (per ex. de genolls, realitzant malabarismes amb les
mans exteses per damunt del cap, o tumbat d'esquena al
terra, realitzant malabarismes amb els braços extesos davant
de la cara),

• realització de la figura del "8" amb dues pilotes que tot sortint
d'una mà es persegueixen en la seva trajectòria cap a l'altra
mà. Important canvi de ritme.

Totes les situacions fins ara presentades es corresponen amb la
figura del "8". En aquest moment resulta interessant introduir
altres variants com la figura que representa una dutxa.
Consisteix en llançar les pilotes seguint una trajectòria ovalada
en un mateix sentit.
Com aquesta, podem presentar altres es basen en dibuixar
trajectòries diferents a l'aire.

11.- Accions basades en la figura del "8" amb tres pilotes.

• Treball per parelles recordant la imatge global de l'acció. Per
ex. utilitzant plànol inclinat, des de la posició de tumbat amb
l'esquena al terra, altres.

• Realitzant l'acció del "8" per parelles i agafats de la cintura.
• Realització de la figura del "8" amb dues pilotes, més

realització d'un gest que suposa el tercer temps,
• "Efectes especials". Són figures que es caracteritzen per

basar-se en la manipulació de dues pilotes més la realització
d'un gest, però que provoquen un efecte visual interessant.

• Realització de la figura del "8" amb 3 pilotes.
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

Abans de començar amb la figura del "8" amb tres pilotes és
recomanable tornar a recordar la imatge global de l'acció, tant amb
l'ajut de diferents recursos, com en aquest cas un plànol inclinat o el
company161, com del treball per parelles.

14.- Accions pel treball envers les "4" pilotes.

• Imatge global de l'acció,
• Treball de dissociacions segmentaries diverses amb dues

pilotes, mentre la tercera ajuda a crear un efecte determinat,
• Treball amb dues pilotes en una mà, realitzant columnes o

cercles, i una tercera pilota a l'altra mà. Canvi alternatiu de
manipulació amb una mà i l'altra a partir del canvi d'una
pilota.

• Realització del mateix treball anterior a partir de dues pilotes
en cada mà (per acostumar-se a la disposició del material),

• Realització de les 4 pilotes : de manera simultània i després
alternativa.

Un cop més al canviar de material, s'ha introduït la imatge global
de l'acció per contextualitzar i entendre la funcionalitat del treball
posterior de dissociacions segmentaries.

TREBALL AMB MACES I ANELLES

Tenen una significativitat lògica quasi idèntica al treball amb
pilotes, l'únic a destacar serien les diferents situacions proposades
per adaptar-se a la manipulació i característiques del material.

TREBALL AMB DIABOLO

1. Manteniment de la rotació del diabolo,
2. Orientació en relació al diabolo,
3. Posició del diabolo quant a la seva inclinació i formes de

correcció,
4. Intercanvi del diabolo i dels bastons per parelles,
5. Maneres de posar en marxa el diabolo :

a) arrossegant,
b) picant bastons,

6.- Punts importants del llançament i recepció del diabolo.
a. Diferents accions a realitzar durant el vol del diabolo.
b. Intercanvi d'un diabolo per parelles (davant-darrera; costat a

costat).

161 En aquest cas dependria de la consigna que donéssim al company, per
considerar aquest corn a recurs o com a treball de parelles.
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c. Treball de diferents figures.
d. Treball d'acceleracions.
e. Intercanvi de dos diabolos per parelles.

TREBALL AMB CAIXES

1. Manipulació (exploració) diversa del material,
2. Manipulacions diverses amb dues caixes

• "agarres",
• moviments diversos amb dues caixes,

3. Equilibris,
4. Figures amb tres caixes.
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

• UN PARELL D'EXEMPLES DE SESSIÓ

•CLASSE F

Començo amb :
a) Recordar negociació fabricació material,
b) Els comento que estic contenta quan els alumnes aporten

moltes variants, com en la sessió anterior.
- Pilotes : repàs figura anterior (efecte especial : fer com si
la pilota la colpegéssim amb l'avantbraç).

A partir d'aquí faig dos grups : un de pilotes i l'altre de diabolos.

PILOTES
- dono un altre efecte especial :

apretar cap abaix amb una mà,
provocant l'efecte que això fa
sortir una pilota molt alta,

- com a uns quants de la classe
els havia encarregat el dia
anterior que treballessin un
efecte especial per avui
ensenyar-lo als seus companys,
demano al Jaume que ensenyi
al grup. L'efecte és el que
provoca la sensació de tenir les
pilotes enganxades per un fil a
la mà,

- per parelles. Cadascú de la
parella té una pilota i un
mocador entre tots dos.
Consisteix a fer el "8" amb les
dues pilotes i canviar- se
alternativament el mocador del
cap d'un al cap de l'altre,

- idem, però amb dos mocadors,

DIABOLO
- mantenir-lo rodant,
- recordar boca del diabolo,
- recordar inclinació del diabolo i

correcció,
- canvi de mà del diabolo. És a

dir la mateixa persona el que
fa, és canviar de sentit (180°
en direcció contraria), el que
provoca que si en un cas era el
braç dret el que movia el
diabolo, ara serà l'esquerra,

- maneres d'engegar el diabolo :
• arrossegant,
• picant bastons,
• emfasitzo braç que es

mou i exercici per si algú
té problemes i mou molt
el braç esquerra. Bastó
esquerra inutilitzar-lo
man tenint- lo vertical.

- Com llançar i rebre diabolo.
Punts importants .

• al moment de llançar,
tensar la corda
horitzontalment,

• apuntar,
• tancar bastons un cop

rebut per amortir- lo.
El Jaume passa a ensenyar a un company el bastó del diable. Ho

fa molt bé.
Taula 19 Classe T
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•CLASSE G

4 grups :
- Dues persones plat xinès,
- Dues persones bastó del diable,
- Grup de diabolos,
- Grup de pilotes.

PILOTES DIABOLOS
- dues pilotes i tercer temps (gest per

molestar),

- idem a veure qui queda últim,

- imatge global (pilotes),

- repàs imatge global amb tres pilotes
i una márfega — però com ja ho
tenen superat no demano que ho
facin,

-tres pilotes amb canvi de plànol,

- explicació : si faig 2 pilotes, costa
menys de controlar-les un mateix
que si es fa amb parella; en canvi,
les 3 pilotes és més fàcil fer-les amb
parella.

- idem amb desplaçament,

- quan algú té problemes, tornem a
les 2 pilotes (emfasitzar figura del
"8". En aquest cas per no fer el típic
de 2 pilotes, proposo el de dues
pilotes (que surten d'una mateixa
mà) que es persegueixen.

passo donant consignes
diferenciades, com en el cas dels

__ Daniels i el Jordi mallorquí.

repassar continguts del dia
anterior. Ob. :

a) Els que ja van venir l'altre
dia, han d'ensenyar als que
han vingut de nou,

b) repassar el que ja saben.

- passar-nos el diabolo per parelles.
Es tracta de passar els bastons i el
diabolo amb algú que no en porti.
Podria demanar que algú em
demanés alguna variant per
convertir-lo amb joc.

- proposo diferents figures : el de la
cama, el d'embocalicar-lo fent dos
tombs en el fil.

vaig fent moltes atencions
individuals, atès que hi ha gent que
ha començat avui i d'altres que ja
en saben més.

- Nota : Destacar que en aquesta sessió de classe, aprenc dels meus
alumnes :
a) com fer un pas més senzill abans d'intentar fer rodar el plat xinès de cop,
b) aprenc una figura per parelles que és molt bonica.

Taula 20 Classe "g"
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

1.8.- MATERIAL PER L'ALUMNAT

1.8.1.- ENQUESTA INICIAL

1.- Quants anys tens ?
2.- Per què has triat l'optativa d'Activitat alternatives

malabarismes ?

3.- Has realitzat amb anterioritat alguna activitat física
relacionada amb els malabarismes ?

En cas afirmatiu, digues :
a) que has fet, durant quant temps i on ho vas aprendre ? et

va resultar gratificant, frustrant, divertit...?

b) Corn has realitzat aquest aprenentatge ?. És a dir, sabries
dir-me en què et bases per aprendre, sigui aquest o un
altre contingut ?

c) Ets una persona constant, tenaç, que aconsegueix sempre
el que es proposa o tot el contrari ? com et definiries en
aquest sentit en l'àmbit de l'educació física ?

4.- Què voldries acabar sabent d'aquesta assignatura optativa de
malabarismes ?

5.- Tens la intenció de "ser professor en l'àrea de l'activitat física
el dia de demà" ?

6.- T'interessa la tasca docent ? per què ?
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7.- En què consisteix per a tu aquesta feina ?. Expliqueu
V-vr- î l m or"» t"breument.

8.- Penses que ets capaç d'ensenyar ?. Et veus amb cor
d'ensenyar qualsevol cosa que tu coneguis prèviament ?.

9.- Descriu una o vàries aportació/ns concreta/es que tu
realitzaries al món de là docència. Si t'ha de resultar més senzill
explicar-ho, pots posar algun exemple de com duries a terme un
procés d'ensenyament-aprenentatge, en relació a un contingut
concret.

10.- Que consideres que és el més important que ha de tenir en
compte un professor ?
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

1.8.2.- FITXA MATERIAL

Es tracta d'una fitxa que pretén recollir de forma sistematitzada
la fabricació de material.

OBJETO DE
CONSTRUCCIÓN

MATERIAL
NECESARIO

PROCEDIMIENTO

ADVERTENCIAS

VARIANTES DE
CONSTRUCCIÓN

Taula 21 Fitxa de material
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1.8.3.- FITXA D'ACTIVITATS

Es tracta d'una fitxa que permeti recollir les activitats que més
agraden als alumnes, així com el seu motiu.

Una altra forma de realitzar-ho, és aprofitant la reunió i
valoració final de la sessió de classe.

Escoge tres de las actividades
realizadas en clase y propuestas por

el profesor

Explica porqué las has escogido:

Escoge tres de las actividades
realizadas en clase y propuestas por
ti mismo o por un compañero tuyo.

Explica porqué las has escogido:

Taula 22 Fitxa d'activitats
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

1.8.4.- QÜESTIONARI

Nom.-
Data d'incorporació a l'assignatura.-

1.- Corregiu els meus defectes. Proposeu una situació per a
corregir cadascun dels defectes. Un per cada defecte, (braços amunt,
mirada, direcció de la pilota).

Cal que determineu a partir de quina data vàreu venir a classe.
El motiu és per entendre fins a quin punt podeu estar més o menys
encertats en la vostra resposta.

2.- Expliqueu què heu après a classe o com a conseqüència de
les classes. És a dir que podeu incloure també les hores de pràctica
realitzades fora de classe en les que heu practicat accions apreses
durant la sessió o variants que us heu inventat.

Especifiqueu en relació a :
a) Accions apreses,
b) Estratègies apreses, tant com a futurs professors o com a

aprenents.
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1.8.5.- COAVALUACIO

1.- Identifica quines són les estratègies més utilitzades pels
"professors" :

a) per a que les aprengui (o interioritzi) l'alumne.

b) per a ensenyar només l'activitat.

c) per a ensenyar l'activitat però havent d'interioritzar l'alumne les
estratègies.
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Estratègies per Ensenyar a Aprendre a Aprendre

2.- Aquestes estratègies són adients pels continguts que han volgut
desenvolupar ? Per què ?. Si ho creus convenient proposen
altres per la mateixa situació.

3.- Ho han aconseguit ? Justifica la teva resposta.

4.- Posa una nota d'acord amb la reflexió anterior i justifica-la.

Aquest qüestionari pretén conscienciar sobre la importància de
les estratègies en el moment de realitzar un procés d'ensenyament--
aprenentatge, però no només això, que no és poc, sinó a més a més
implica que durant el procés d'ensenyança dels vostres companys,
vosaltres hagueu d'estar actius per tal d'aprendre de les estratègies
que ells utilitzen.

Per tant cal :
- utilitzar estratègies (per a ensenyar o per aprendre, o per

aprendre ensenyant),
- identificar aquestes estratègies ( en qui ens ensenya i en

nosaltres en el moment d'aprendre),
proposar altres estratègies per la mateixa situació

d'aprenentatge.
Per tant el procés d'aprenentatge per qualsevol de vosaltres que

vulgui implicar-se està garantit.
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1.8.6.- FULL D'IDENTIFICACIÓ D'ESTRATÈGIES
(NO UTILITZADA)

Un full ideat amb la finalitat de facilitar aquest aprenentatge,
però que no fou utilitzat, va ser el següent :

ESTRATÈGIES POSA UN EXEMPLE
Llançar consignes
obertes i abastables

Reconduir indicant
l'acció final però de
forma oberta
ídem però convergint a
una o dues respostes
vàlides
Donar consignes
diferenciades

Detectar qui té
problemes i de quin
tipus, escoltant
verbalitzacions +
consignes
diferenciades
Detectar qui té
problemes i de quin
tipus, observant
gesticulacions +
consignes
diferenciades
Observar persona per
persona + consignes
diferenciades

Observar grup per
grup + consignes
diferenciades
Grups per nivells +
consignes
diferenciades
Model pensament profe

Model pensament
company

527
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ESTRATÈGIES
Pautes d'interrogació

Demostració (model) +
Pautes d'interrogació

Demostració Incorrecta
per a comparar amb
Correcta + Pautes
d'interrogació.
Demostració +
Destacar punts més
importants +
Observació + Pautes
d'interrogació
Pauta interrogada +
canal tàctil

Demostració
(exagerada o no) +
descripció verbal
Descripció detallada
d'una acció
acompanyada de
simbolització
Relacionar
explícitament tasques,
accions o continguts
nous amb vells
Demanar idea global
acció
Observar company +
identificació punts
essencials
Observar company +
detecció i correcció
errades
ídem en grup

Demanar per grups la
realització d'una tasca

Demanar per grups la
normativització d'una
activitat

Cscullir, dir i fer veure

POSA UN EXEMPLE
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ESTRATÈGIES POSA UN EXEMPLE
ordre de prostes als a
himnes i fer-ho veure
(comprovar-ho)
Recuperar propostes
dels alumnes no
realitzades i fer-ho
veure (complexitat de
les tasques = sig.
lògica)

Taula 23 Full d'idenüficació d'estratègies
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2.- ELS CONEIXEMENTS I EXPECTATIVES PRÈVIES DE L'ALUMNAT

531





2.1.- PROVA PILOT PER COMPROVAR LES ENQUESTES D'IDENTIFICACIÓ
DELS CONEIXEMENTS PREVIS I LES EXPECTATIVES DELS ALUMNES
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rZnquesta inicial :

1.- quans anys tens ? ¿I
2.- per què has triat l 'optativa d'Activitats alternatives : malabarismes ?

pj,«- ^_ e-, V~K.^ ^ c •!. s, cU^t y K. <_»-<• .> Ví«x'_

3.- has realitzat amb anterioritat algo de malabarismes ?
En cas afirmatiu, digués que has fet, durant quan temps i on ho vas"aprendre ? et

va resultar gratificant, fustrant, divertit ..?

/ ( / S l ' S

Com has realitzat aquest aprenentatge ? És a dir, sabries dir-me en què et bases
per aprendre, sigui aquest o un altre contingut ?

*
Ets una persona constant, tenaç, que aconsegueix sempre cl que es pi oposa o tot el

contrari ? com et definiries en aquest sentit ? '

7 <' r*•

5.- tens la intenció de ser "professor el dia de demà" ?
#

?/

6.- t'interessa la tasca docent ? per què ?

/
À* ~~ fas* <*fl¿^ i™ /

/

4.- què voldries acabar sabent d'aquesta optativa de malabarismes? 7^ f " c~^ -^ c

Eh í/
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/.- en que consisteix por a tu aquesta feina ?

**
— •

8.- que aportaries tu al món de la docència ? ^ -J 2~-'t*.~ ¿*
/ ¿tíj+flf/t f r/// 7,

^ ^c^ra J *-(. 7

t "f
í't S>'J t · » ' f l £ ) « "< (jc^. -, ¿ ¡y

f- '¿«
j?*

' /

<$.- que consideres que és el més important que ha de tenir en compte un professor ?

_ A/.

^
x * / / - ! * * - • > / t / y

?c ,̂
/-v
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2.2.- ENQUESTES PER IDENTIFICAR ELS CONEIXEMENTS
I LES EXPECTATIVES DELS ALUMNES
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Enquesta inicial :

1.- Quans anys tens ?
2.- Per què has triat l'optativa d'Activitats alternatives : malabarismes ?

3.- Has realitzat amb anterioritat alguna activitat física relacionada amb els
malabarismes ?
En cas afirmatiu, digués :
a) que has fet, durant quan temps i on ho vas aprendre ? et va resultar

gratificant, fustrant, divertit ..?

b) Com has realitzat aquest aprenentatge ? És a dir, sabries dir-me en què et
bases per aprendre, sigui aquest o un altre contingut ?

c) Ets una persona constant, tenaç, que aconsegueix sempre el que es proposa o
tot el contrari ? com et definiries en aquest sentit en l'àmbit de l'educació
física?

4.- Què voldries acabar sabent d'aquesta assignatura optativa de malabarismes?

5.- Tens la intenció de ser "professor en l'àrea de l'activitat física el dia de demà" ?

6.- T'interessa la tasca docent ? per què ?
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7.- En que consisteix per a tu aquesta feina ?. Expliqueu breument.

8.- Penses que ets capaç d'ensenyar ? Et veus amb cor d'ensenyar qualsevol cosa que
tu coneguis prèviament ?

9.- Descriu una o vàries aportació/ns concreta/es que tu realitzaries al mon de la
docència. Si t'ha de resultar més senzill per explicar-ho, pots posar algún
exemple de com duries a terme un procés d'ensenyament-aprenentatge, en
relació a un contingut concret.

10.- Què consideres que és el més important que ha de tenir en compte un professor
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Enquesta inicial :

L- Quans anys tens ? -^
2.- Per què has triat l'optativa d'Activitats alternatives : malabarismes ?

/"Li- —^C/W, / I ^ · L I · l · ' « - l^-^^a- 1^K-a-X£. t-v_0_

3.- Has realitzat amb anterioritat alguna activitat física relacionada amb els
malabarismes ? ^°
En cas afirmatiu, digués :
a) que has fet, durant quan temps i on ho vas aprendre ? et va resultar

gratificant, fustrant, divertit ..?

b) Com has realitzat aquest aprenentatge ? És a dir, sabries dir-me en què et
bases per aprendre, sigui aquest o un altre contingut ?

c) Ets una persona constant, tenaç, que aconsegueix sempre el que es proposa o
tot el contrari ? com et definiries en aquest sentit en l'àmbit de l'educació
física?

4.- Què voldries acabar sabent d'aquesta assignatura optativa de malabarismes?

Vv^ ,̂ l/\1'V'\-¿i^Vv l̂A» / ï̂ *P,-L^L-f<jSí̂ I^-íl Xl·i

>:u/l 4

5.- Tens la intenció de ser "professor en l'àrea de l'activitat física el dia de demà" ?

6.- T'interessa la tasca docent ? per què ?

^^-c- ¿ , v c - , -~-<-íA t ^^A /J-^-Cv^íto
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7.- En que consisteix per a tu aquesta feina ?. Expliqueu breument.

·*-̂ -'*5^

- -t/'--<-

ZAJX* ^ - 1 _

.', ^l-Ä^tt-^-Laa^f

8.- Penses que ets capaç d'ensenyar ? Et veus amb cor d'ensenyar qualsevol cosa que
tu coneguis prèviament ?

9.- Descriu una o vàries aportació/ns concreta/es que tu realitzaries al mon de la
docència. Si t'ha de resultar més senzill per explicar-ho, pots posar algún
exemple de com duries a terme un procés d'ensenyament-aprenentatge, en
relació a un contingut concret.

La

10.- Qué consideres que és el més important que ha de tenir en compte un professor

-to
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3.- EVIDÈNCIES DEL PROCÉS DE TRIANGULACIÓ
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3.1.- MATERIAL EMPRAT I MOSTRA DE RESULTATS DEL
PROCÈS DE CONSISTÈNCIA INTERCODIFICADORS
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3.1.1.- MATERIAL EMPRAT PER LA INVESTIGADORA EN EL
PROCÉS DE CONSISTÈNCIA INTERCODIFICADORS

la sessió : 27 - 3 - 2001
2a sessió : 2 - 4 - 2001
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Estratègies signifícativiat lògica. A
flwut

SIGNIFICATIVITAT LÒGICA

l 'nn ior surt una imalgo on s ' n u l u a q t i « \ oi d i r l ' s l ra te j ' ia que nom «X i m p l u a a
l.i piofessora.
i a següent mialge es un evmplo, on en la maleixa ü iaposi l ix d es \ ou la una lbo
i la t od i f i caao assignada (Consigna oberta i abastable + Observació de la
demostració de l'alumne) -^Consigna oberta d'acord a un criteri + Observació +
E. Comunicació

^
.\ pa r t i r d'aquí lomemen (ipate ' .xet < n una p t i m e i a d i a p o s i t i v a la imalgo. on ¡.
soj;úonl la todi l ieacio .
I f s t i juuanís ]ici v a h c l u i - i i ^ \ ( ¡ n í>-\ on a q u o s f a i < i t i ' « o i i a < • ( ' . « ' o í j i ' n t P Í O M S
\ i s t f t i h l / f i r les inuilf^o-, i l u e ï U i l ü a i - ios d'ontiv una l l i s t a d i > p-x-sibh 's qi.
fs tason barrejades, loi i (.¡n-, «.»¡is l tob.i\(. ' : i i en tase "d ' ·Mi l ·onj i r . i 'ü t •-• assai;7, , p - »
\ a • om pot Un t a¡> p iob í i · i n - i
I )el que ens vam adonar es que i a l i a t . o n t ( v \ i i i a l i t / < i ! !< i im.ií^e, en t - i so i \ t i t d < - du
que « M a el quo p r tn i anuMi t h.¡v ¡a passa'., o q u i n a < - i a l ' u l ü n i a io . r :s iv: ia que i w i \ i . t
donat la professora; el que permetia entendre amb més facilitat la imatge.

Contextualitzacío.- Vaig demanar als alumnes que a partir del treball amb dues
pilotes i fent la figura del "8", que ideessin figures.
CONSIGNA OBERTA D'ACORD A UN CRITERI + OBSERVACIÓ +
DEMOSTRACIÓ ALUMNE + DEMOSTRACIÓ DEL PROFESSOR
SIMPLIFICANT L'ACCIÓ (vigilar si la introdueixo o no com a exemple)

Contextualitzacío.- Vaig demanar als alumnes : que més podem fer amb les
caixes? I tothom prova i en un moment determinat es quan dic
CONSIGNA OBERTA I ABASTABLE + RECUPERACIÓ PROPOSTA D'UN
ALUMNE + DEMOSTRACIÓ ALUMNE (+OBSERVACIÓ)

Contextualitzacío.- Vaig demanar als alumnes : Que més podem fer amb les
caixes? . , _ - , -
CONSIGNA OBERTA I ABASTABLE + DEMOSTRACIÓ ALUMNE +
FUNCIONALITAT + E. COMUNICACIÓ

Contextualitzacío.- Vaig demanar al Dani, que era un dels alumnes que al final
de les classes, ja abans de començar a treballar amb el material de les caixes,
havia demanat que li ensenyes figures :
SOL- LICITACIÓ DE LA DEMOSTRACIÓ A UN ALUMNE AVANTATJAT +
OBSERVACIÓ + E. COMUNICACIÓ
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Estratègies significativiat lògica. A

Contextualització.- Els alumnes estan treballant en una tasca encomanada,
consisten en el canvi de dues pilotes realitzant la figura del "8" :
OBSERVACIÓ + DEMOSTRACIÓ SIMPLIFICANT LA TASCA DESCRIVINT
ELS PUNTS IMPORTANTS + E. COMUNICACIÓ + CONTRASTACIÓ DEL
PROCÉS D'E-A + EXPLICACIÓ EN RELACIÓ A LA SIGNIFICATIVIAT LÒGICA

Contextualitzacíó.- Vaig demanar als alumnes : que podem fer amb les anelles?:
(CONSIGNA OBERTA I ABASTABLE + OBSERVACIÓ +) RECUPERACIÓ DE
LA PROPOSTA H- DEMOSTRACIÓ ALUMNE/S + OBSERVACIÓ

Contextualitzacíó.- Vaig demanar als alumnes : Coses que podem fer amb una
anella :
CONSIGNA OBERTA I ABASTABLE + OBSERVACIÓ + DEMOSTRACIÓ
ALUMNE/S + FUNCIONALITAT + OBSERVACIÓ
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RITMES

I s posa primor un rxempk' a ni h la lodiiioicio que d o l t n e i x l'ostra tòvjia :
CONSIGNA OBERTA D'ACORD A UN CRITERI + OBSERVACIÓ +
CONTRASTACIÓ DELS PROCEDIMENTS QUE UTILITZA L'ALUMNE

\ ii¡;e;ciK: ; iij i < : c . - iouoi ia d, N jni:L.i;u;!a! Louica am I l i „ c \ .;, \l¡¡cu \ a n a n a i
u!onütk\inl oii'Jci tVi;;¡'OL'i;i a \\ :n <K les mútues. i.ensc- ¡ e a h r / a i - a o !.. c. 'ii^cao l ins
ijiu 'ic ,-. •- i ¡v/oL" J^ v.suah; :, ;»-;os !os imatges co¡ respir,. "'.N ,>, a.,i¡«.--\; OHCU-IM;.
i a i l i l ' O i i l l J i de líi ï ü ^ o a a ¡cal·i ,.; ¡K-I la in es \ o ¡nciciuenía: ..' ¡olacio j ¡a C d î c - L u ' i a

Contextualització.- Demano als alumnes que practiquin el que estaven
realitzant de la figura del "8" amb dues pilotes, i com sempre, com a norma de
la classe, és que quan ja saben els surt una acció, n'han d'idear una altra que
s'ajusti a l'estructura de l'acció anterior.
(CONSIGNA OBERTA D'ACORD A UN CRITERI) OBSERVACIÓ +

«'•*? *V.' / ;f£L

Contextualització.- A partir d'una consigna anterior, un alumne proposa una
variant Com a tal pertanyeria a la categoria de Signifícativitat lògica, però cal
adonar-se del tipus de treball que suposa aquesta tasca per la resta dels
companys de classe.
(CONSIGNA OBERTA D'ACORD A UN CRITERI) + OBSERVACIÓ +
POSSIBILITAT DE TREBALL AMB DIFERENTS ACCIONS A PARTIR DE LA
DEMOSTRACIÓ D'UN ALUMNE (+OBSERVACIÓ)

Contextualització.- A la classe com no teníem prou material (diabolos), la meitat
estant treballant amb diabolos i l'altra meitat amb pilotes. El Daniel amb qui
treballo al fons de la pista, no va portar diabolo i el que es feia amb pilotes ja ho
sabia fer, per la qual cosa li ensenyo una figura a ell, per a que després l'apliqui
amb maces (tot i que més tard s'apunta un espontani, encara que la tasca anava
adreçada al Daniel).
CONSIGNES DIFERENCIADES (DEMOSTRACIÓ DE LA TASCA +
FUNCIONALITAT + E. COMUNICACIÓ)

Contextualització.- Les alumnes que es veuen en el vídeo es van incorporar a
partir com a mínim de les 3 primeres setmanes de classe, com a conseqüència
dels períodes de matriculació de l'assignatura, per tant elles es trobaven que no
podien seguir el ritme de la resta dels companys de classe, que els portaven
unes quantes hores d'avantatge.
OBSERVACIÓ + CONTRASTACIÓ DEL PROCÉS D'E-A + CONSIGNA
DIFERENCIADA : DEMOSTRACIÓ + E. COMUNICACIÓ
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INTERESSOS

Primera imatge d'exemple :

Conlexluali l /a( 10.- es trac la d ' u n s dels a lumnes que van i n i c i a r les classes amb
un e(e \ , i ( n i \ f e [ | d'exec LICÍÓ en lohu io a dos mater ia l s : puntes i nuu«'s. Com en
aquest ras estem t r e b a l l a n t pilotes, li onsenvo una l igu ra que i ni pi K a bas t an t

ei 11 ¡l'u i La t.
COXSICXA DÍEERKXCIADA ÜE COX'IIXGLTS QL'E XO S'ABORDARAX
AMB KL GRUP CLASSE : DEMOSTRACIÓ (+ OBSERVACIÓ)
1,1 ptoeediïnent emprat fou iiiual v i l cíe la cateuoria Ritmes \¡sua!;t¿ar totes le- i inatce>
i jnar-les ideníiílcant. deivant !a correcció pel niiaí de tot
i"I resultat tou tant l ' I rene com !a Vlireia o encens de 8 estiateuies

Contextualització.- El Dani se m'atansa per demanar-me si li puc ensenyar una
figura amb caixes, tot i que em diu que les té acabades de folrar, amb la qual
cosa serà difícil l'adherència. Li contesto que el proper que les porti folrades i
que o bé li n'ensenyaré a ell de forma particular o bé fins i tot muntaré una altra
estació de treball, encara que li dic que "potser em tornaré boja" amb tanta
dispersió. (Primera imatge de l'esquerra de la pantalla. Sense codificació).

Contextualització.- El Jeroni, alumne avantatjat amb el diabolo, em demana com
s'ha de fer per orientar-lo en el sentit que un vol, sense haver d'aturar-lo. A ell i
alguns/es altres els ho comento si m'ho demanen, però no ho incloc com un
contingut bàsic de l'assignatura. .,!'... ,,' f ;,-- -"/-- '
CONSIGNA DIFERENCIADA" DE-GGNTiNGUTS QUE^O S-ABORDARAN
AMB—Et—GRUP—€LASSE_^_ DESCRIPCIÓ PUNTS ESSENCIALS +
DEMOSTRACIÓ (+ OBSERVACIÓ)

Contextualització.- El Jaume és un altre dels alumnes avantatjats de la classe,
motiu pel qual li ensenyo una figura de més dificultat Els alumnes que estan al
voltant s'hi apunten. à .- , -^ < • - - -, ,
CONSIGNA DIFERENCIAD A'DE CONTINGUTS QUE NO S'ABORDARAN
AMB-T0T EL GRUP CLASSE : DEMOSTRACIÓ GLOBAL + DEMOSTRACIÓ
PARCIAL ACOMPANYADA DE DESCRIPCIÓ

DEMOSTRACIÓ DE CONTylNGUTS QUE NO S'ABORDARAN AMB TOT EL
GRUP CLASSE (contínuacioTr ORIENTACIÓ ALUMNES EN RELACIÓ A LA
PROFESSORA + DEMOSTRACIÓ PARCIAL ACOMPANYADA DE
VERBALITZACIÓ

DEMOSTRACIÓ DE CONTINGUTS QUE NO S'ABORDARAN AMB TOT EL
GRUP CLASSE (continuació)>DEMOSTRACIÓ PARCIAL + RALENTISACIÓ
DE LES PILOTES QUE MANIPULA UNA ALUMNA AMB DESCRIPCIÓ DE
LES ACCIONS + OBSERVACIÓ
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Contextualització.- EI Daniel l'apassionat de les caixes, em demana al final de la
classe que li ensenyi algunes figures. ' ' . . •*• <, ^ <
CONSIGNA DIFERENCIADA
AMBJSteRUFCEASSErOBSERVACIÓ + E. COMUNICACIÓ + DESCRIPCIÓ
+ SIMBOLITZACIÓ I RALENTISACIÓ DE LES TRAJECTÒRIES AL TERRA +
DEMOSTRACIÓ

Contextualització.- Demano als/les alumnes que practiquin amb la tasca
encomanada, i com sempre, com a norma de la classe, és que quan ja els surt
una acció, han d'idear una altra que s'ajustí a l'estructura anterior o també, com
en aquest cas, podem provar alguna cosa que se'ls ocorregui i)que els interessi.
(CONSIGNA OBERTA D^COiTO-^TlJlTTnaTERI) "+' TREBALL^AMB^
VARIAJNT&QMGINADES PELS ALUMNES + OBSERVACIÓ

- '• £-i f- j: —, . .«.-• c. _ -v'- j't *•-••' '• - . •
Contextualització.- El bastó del diable, no era un contingut que hagués de
treballar a classe, però com els alumnes m'ho van demanar, jo no vaig tenir
invonvenient Els vaig ajudar amb les quatre consignes bàsiques que sabia, però
al cap dos dies ja portaven aprenentatges que havien realitzat fora dels context
de l'aula. Perfecte !. , ; ; < /t,-!-., ••• - ; ,j í
CONSIGNA OBERTA Kt-HŒBAMr^EiA^iiMNES-AMB-MÂTBRÏAt-I
CQNTINGIJIS^DIFERENTS-^A.LS-PLANIFICATS + OBSERVACIÓ DE LA
DEMOSTRACIÓ DE L'ALUMNE + E. COMUNICACIÓ

Contextualització.- Es tracta de l'alumne que tant li agraden les caixes i que es
dedica a ensenyar el que ell ha après amb anterioritat, als seus companys.
D'aquesta manera, el treballa amb el material que més li agrada, exerceix com a
docent, que és un dels objectius de l'assignatura, i quan ha encomanat una tasca
al seu company, pot dedicar-se a practicar altres figures que a ell encara no li
surten.
TREBALL AMB MATERIAL I CONTINGUTS DE CLASSE COM A
ENSENYANT : tutoria entre iguals a partir del material i continguts treballats
fora de classe amb l'alumne tutor , '
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n.9 V.

NEGOCIACIÓ PROFESSORA-ALUMNES
O 4«- ^< tija Ü»/ /«/^tg.

Contextualització.- (Primera imatge esquerra). En el joc del mocador, quan hi
havia més dificultat ? i quan n'hi havia menys ? ....(...) què més ?
CONTRASTACIÓ DE CONTINGUT AMB PAUTES D'INTERROGACIÓ

Contextualització.- Els explico que si no puc saber amb quin material comptaré
la setmana vinent em resulta molt difícil programar.
NEGOCIACIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ DE MATERIAL

Contextualització.- els recordo que m'havien promès pel dilluns vinent tenir
caixes i aleshores recordo : caixes i maces, i en especial li recordo a un alumne :
al Jaume. Potencialment no és E. P-A. Ho és en tant que el dia que es va pactar
si ho va ser. Ara només és un recordatori.
ACCIÓ DE RECORDAR EL COMPROMÍS NEGOCIAT QUANT A LA
CONSTRUCCIÓ DE MATERIAL (EXPLICACIÓ)

Contextualització.- Un alumne em diu que no pot corregir al company i li
intento rebatre aquest argument destacant el punt essencial per a fer la tasca,
que és identificar els trets essencials de l'estructura de l'activitat.
CONTRASTACIÓ DEL PROCÉS E/ENSENYAMENT-APRENENTATGE:
ACTITUD D'ESCOLTAR + EXPLICACIÓ AMB MODEL DE PENSAMENT

Contextualització.- Explicació al grup classe en el moment de la valoració final,
d'un comentari realitzat per un alumne mentre realitzava la tasca (alerta amb
tamany de les maces, així com al tipus de textura de les mateixes.
CONTRASTACIÓ DE CONTINGUTS : EXPLICACIÓ EN RELACIÓ A LA
SIGNIFICATIVITAT LÒGICA

Contextualització.- Comento a l'alumna, que encara que no li surti la figura,
m'agradaria que ho fes per comprovar si ha captat la imatge global de l'acció.
CONTRASTACIÓ DEL PROCÉS D'APRENENTATGE DE CADASCÚ : E.
COMUNICACIÓ + OBSERVACIÓ DE L'ACCIÓ + E.COMUNICACIÓ

Contextualització.- Comento en interacció amb la conversa que portem amb el
grup per dimecres, anelles i per dilluns maces i anelles
NEGOCIACIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN TIPUS DE MATERIAL
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Prova validació. Montse

^MATGES^OBSERVACIÓ * 'V / - /,

Primer hi ha un exemple :
DEMOSTRACIÓ AMB DESCRIPCIÓ DEL PUNT IMPORTANT +

OBSERVACIÓ (d)

OBSERVACIÓ + PAUTES D'INTERROGACIÓ

OBSERVACIÓ + SIMBOLITZACIÓ DE LES TRAJECTÒRIES DE LES PILOTES,
DESTACANT PUNTS IMPORTANTS + DEMOSTRACIÓ GLOBAL

REPÀS CONTINGUTS ANTERIORS UILITZANT PAUTES
D'INTERROGACIÓ + FUNCIONALITAT DE LA TASCA +
DEMOSTRACIÓ GLOBAL DE LA FIGURA POSTERIOR A ENSENYAR

DEMOSTRACIÓ RALENTISANT L'ACCIÓ AMB DESCRIPCIÓ +
ORIENTACIÓ DE LA PROFESSORA

DEMOSTRACIÓ PARCIAL DESCRIVINT PUNTS ESSENCIALS +
DEMOSTRACIÓ GLOBAL

Contextualització.- Després d'haver deixat clars els criteris amb els que s'ha de
treballar, els alumnes es posen per parelles. ~~7~JÍ3 ^ c M

OBSERVACIÓ + SUPERVISIÓ DE LA P-ROF£SSORA (TREBALL PER
PARELLES AMB PAUTES D'INTERROGACIÓ A L'OBSERVADOR
D'ACORD A CRITERIS PREESTABLERTS+ E. COMUNICACIÓ +
MODEL DE PENSAMENT AMB DEMOSTRACIÓ PARCIAL
DESCRIVINT L'ACCIÓ + MANIPULACIÓ MECÀNICA EXECUTANT)

Contextualització.- Després d'haver deixat clars els criteris amb els que s'ha de
C - ^-^AÏ-f treballar, els alumnes es posen per parelles.
H^""« (TREBALL PER PARELLES D'OBSERVACIÓ I CORRECCIÓ D'ACORD A

CRITERIS PREESTABLERTS (DESCRIPCIÓ)) + OBSERVACIÓ +
SUPERVISIÓ DE LA PROFESSORA AMB PAUTES D'INTERROGACIÓ +
E. COMUNICACIÓ
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Montse

GESTIÓ VALIDACIÓ

Primer hi ha un exemple :
COMPARACIÓ DE DUES ACCIONS AMB : PAUTES D'INTERROGACIÓ +
DEMOSTRACIÓ PARCIAL I GLOBAL DE L'ACCIÓ ACOMPANYADA DE
DESCRIPCIÓ

V 7, l" VT- « • - ? '

•̂  OBSERVACIÓ + PAUTES D'INTERROGACIÓ + SIMBOLITZACIÓ
TRAJECTÒRIA DE LES PILOTES + E. COMUNICACIÓ

Contextualització.- Demano que la figura que han fet anteriorment amb dues
pilotes (que era la dutxa, fer un cercle a l'aire amb dues pilotes), la facin amb
tres.
DESCRIPCIÓ DE LA TASCA PARTINT D'UNA SITUACIÓ ANTERIOR +
E.COMUNICACIÓ (reforç) + RELLANÇAMENT DE LA TASCA DESTACANT
L'ESTRUCTURA DE L'ACTIVITAT + E. Comunicació + Observació.

EXPLIOTACIÓ OBJECTIU TASCA + DEMOSTRACIÓ + OBSERVACIÓ
(ritmecoma_ll) +

CANVI D'ORIENTACIÓ A L'ESPAI + SENTIT TASCA + DEMOSTRACIÓ
PARCIAL + OBSERVACIÓ < i* C n . , '--> -;

• V r J,' • . f,~ f

DEMOSTRACIÓ PARCIAL AMB DESCRIPCIÓ I RALENTISACIÓ DE
L'ACCIÓ + CANVI D'ORIENTACIÓ A L'ESPAI (+ OBSERVACIÓ)

Contextualització.- Els he ensenyat al grup classe una figura i demano que per
parelles la puguin acabar realitzant La veritat és que per més que estan per
parelles, cadascú està enfrascat en la seva pròpia tasca, més que en la del
company. Però de totes maneres l'agrupació de parella es manté.
SUPERVISIÓ PARELLES IjpBSERVACIÓ + CONSIGNA D'ATENCIÓ
ACOMPANYADA DE SIMBOLITZACIÓ DE L'ACCIÓ^

Contextualització.- Els he ensenyat al grup classe una figura i demano que per
parelles la puguin acabar realitzant La veritat és que per més que estan per
parelles, cadascú està enfrascat en la seva pròpia tasca, més que en la del
company. Però dejtotes. maneres l'agrupació de parella es manté.
SUPERVISIÓ PAREttÉS-t OBSERVACIÓ +DEMOSTRACIÓ ALUMNA +
CONTRASTACIÓ PROCEDIMENTS AMB PAUTES D7 INTERROGACIÓ* E.
COMUNICACIÓ) , C
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Montse

Contextudlització.- Els he ensenyat al grup classe una figura i demano que per
parelles la puguin acabar realitzant. La veritat és que per més que estan per
parelles, cadascú està enfrascat en la seva pròpia tasca, més que en la del
company. Però de totes maneres l'agrupació de parella es manté.
SUPERVISIÓ PARELLES (OBSERVACIÓ + CONTRASTACIÓ DE
PROCEDIMENTS amb CONSIGNA D'ATENCIÓ (criteri de continuïtat de
l'acció) + DEMOSTRACIÓ + DESCRIPCIÓ DE L'ALUME)

Contextualització.- Els he ensenyat al grup classe una figura i demano que per
parelles la puguin acabar realitzant. La veritat és que per més que estan per
parelles, cadascú està enfrascat en la seva pròpia tasca, més que en la del
company. Però de totes maneres l'agrupació de parella es manté.
SUPERVISIÓ PARELLES (OBSERVACIÓ + DEMOSTRACIÓ EXAGERANT
L'ACCIÓ + SIMBOLITZACIÓ AMB DESCRIPCIÓ DEL MOVIMENT
RALENTISANT L'ACCIÓ + CONTRASTACIÓ PROCEDIMENTS
MITJANÇANT DESCRIPCIÓ DE L'ACCIÓ+ E. COMUNICACIÓ +
FUNCIONALITAT)

Contextualització.- en aquesta imatge es veu com als alumnes els fallen
continguts procedimentals que han après en anteriors sessions.
SUPERVISIÓ PARELLES (OBSERVACIÓ + PAUTES D'INTERROGACIÓ +
REPÀS CONTINGUTS ANTERIORS AMB PAUTA D'INTERROGACIÓ)
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ROL PROFESSOR/A

Contextual!tzació.- Com dos alumnes del grup que estan fent maces en saben
més que els altres, els demano que ensenyin a la resta del grup d'acord a les
pautes que he marcat, però sense perdre de vista, que ells poden practicar altres
accions que encara no els surt.
TUTORIA ENTRE IGUALS EN PETIT GRUP + CONSIGNA DIFERENCIADA
(EXPLICACIÓ)

Contextualització.- Els alumnes col- locats en petit grup havien après una forma
de recollir una pilota del terra. Després d'un temps de pràctica es tracta que
cada grup ensenyi la seva forma de recollir la pilota a la resta de grups.
TUTORIA ENTRE IGUALS EN PETIT GRUP (DESCRIPCIÓ TASCA) +
SUPERVISIÓ PROFESSORA (OBSERVACIÓ + RELLANÇAMENT TASCA)

Contextualització.- L'apassionat de les caixes, el Dani, ensenya figures a
realitzar A un company seu. No se sent la veu, només es veuen les imatges.
TUTORIA ENTRE IGUALS A PARTIR DEL MATERIAL I CONTINGUTS
TREBALLATS FORA DE CLASSE AMB L'ALUMNE TUTOR (DESCRIPCIÓ)

558



INDUÏDES (RECORDAR QUE NO POSO EXEMPLE)

Contextualitzacíó.- A la vegada que ensenyo una acció, ho faig d'una manera i
no d'una altra perquè aprenguin a analitzar les accions i a afrontar els
aprenentatges d'una determinada manera.
COMPARACIÓ ACOMPANYADA DE PAUTES D'INTERROGACIÓ

Contextualització.- No se sent en el vídeo però hi ha una alumna que mentre
estic fent la demostració em diu : pots tornar a començar que em fixaré quantes
pilotes té la mà que comença ?
CONTRASTACIÓ DE L'ESTRATÈGIA UTILITZADA PER L'ALUMNA :
AUTOINTERROGACIÓ

Contextualització.- Com a resultat d'observar un alumne que ajudava a una
companya seva destaco com utilitza un dels procediments utilitzats a classe per
ajudar a transmetre una idea global de l'acció a ensenyar.
CONTRASTACIÓ DEL PROCEDIMENT UTILITZAT PER L'ALUMNE :
SIMBOLITZACIÓ DE LES TRAJECTÒRIES DE LES PILOTES

Contextualització.- Aquí demano a una alumna que expliqui la següent figura a
realitzar, atès que amb anterioritat he vist que la sabia fer.
CONTRASTACIÓ DE L'ESTRATÈGIA UTILITZADA PER L'ALUMNA :
COMPARACIÓ ENTRE DUES FIGURES
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PROFESSOR RESOLT TASCA

DEMOSTRACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS PUNTS IMPORTANTS DE L'ACCIÓ +
AUTOINTERROGACIÓ ALUMNE + MODEL PENSAMENT QUANT A
L'ESTRUCTURA DE L'ACTIVITAT : DEMOSTRACIÓ AMB EXPLICACIÓ*
DEMOSTRACIÓ + OBSERVACIÓ

MODEL DE PENSAMENT EN RELACIÓ A LES PRÒPIES ESTRATÈGIES :
DESCRIPCIÓ

Contextualització.- La figura en que es fa un efecte especial amb dues pilotes,
cal fer-lo ara amb 3 pilotes.
MODEL DE PENSAMENT QUANT A ESTRUCTURA DE L'ACTIVITAT I
PROCEDIMENTS : OBSERVACIÓ + DEMOSTRACIÓ ACOMPANYADA DE
DESCRIPCIÓ + SIMBOLITZACIÓ I ATURADA DE L'ACCIÓ EMFASITZANT
PUNTS ESSENCIALS

MODEL DE PENSAMENT QUANT A ESTRUCTURA DE L'ACTIVITAT I
PROCEDIMENTS : OBSERVACIÓ + COMPARACIÓ ENTRE DUES
SITUACIONS + DEMOSTRACIÓ ACOMPANYADA DE DESCRIPCIÓ +
SIMBOLITZACIÓ I ATURADA DE L'ACCIÓ EMFASITZANT PUNTS
ESSENCIALS + DEMOSTRACIÓ GLOBAL

Contextualització.- Recomano anar canviant de figures durant l'aprenentatge,
que no obsersionar-se per una sola figura.
MODEL DE PENSAMENT QUANT A RITME I MOTIVACIÓ EN
L'APRENENTATGE : EXPLICACIÓ
(+ OBSERVACIÓ)
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3.1.2.- EVIDÈNCIA DE LES PROVES DE LES COL·LABORADORES EN EL
PROCÈS DE CONSISTÈNCIA INTERCODIFICADORS

la Sessió : 27-3-2001
2a sessió : 2-4-2001
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f-fVV

SIGNIFICATIVITAT LÒGICA / ? Oi

s CONSIGNA OBERTA I ABASTADLE + RECUPERACIÓ PROPOSTA D'UN
ALUMNE + DEMOSTRACIÓ ALUMNE

x CONSIGNA OBERTA D'ACORD A UN CRITERI + OBSERVACIÓ +
DEMOSTRACIÓ ALUMNE - DEMOSTRACIÓ DEL PROFESSOR
SIMPLIFICANT L'ACCIÓ (vigilar si la introdueixo o no com a exemple)

OBSERVACIÓ + DEMOSTRACIÓ SIMPLIFICANT LA TASCA DESCRIVINT
ELS PUNTS IMPORTANTS

x CONSIGNA OBERTA I ABASTABLE + DEMOSTRACIÓ ALUMNE +
FUNCIONALITAT

> SOL-LICITACIÓ DE LA DEMOSTRACIÓ A UN ALUMNE AVANTATJAT +
OBSERVACIÓ + E. COMUNICACIÓ

x CONSIGNA OBERTA I ABASTABLE + OBSERVACIÓ + DEMOSTRACIÓ
ALUMNE/S + FUNCIONALITAT

K (CONSIGNA OBERTA I ABASTABLE + OBSERVACIÓ +) RECUPERACIÓ DE
LA PROPOSTA + DEMOSTRACIÓ ALUMNE/S + OBSERVACIÓ

INDUÏDES (RECORDAR QUE NO POSO EXEMPLE) <

•1 COMPARACIÓ ACOMPANYADA DE PAUTES D'INTERROGACIÓ

'- CONTRASTACIÓ DEL PROCEDIMENT UTILITZAT PER L'ALUMNE
SIMBOLITZACIÓ DE LES TRAJECTÒRIES DE LES PILOTES

2 CONTRASTACIÓ DE L'ESTRATÈGIA UTILITZADA PER L'ALUMNA
AUTOINTERROGACIÓ

CONTRASTACIÓ DE L'ESTRATÈGIA UTILITZADA PER L'ALUMNA
COMPARACIÓ ENTRE DUES FIGURES
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RITMES M¿i/ 2

Prova validació

: X CONSIGNES DIFERENCIADES (DEMOSTRACIÓ DE LA TASCA + E.
; COMUNICACIÓ)

>.,o /T/ 2 CONSIGNA OBERTA D'ACORD A UN CRITERI (OBSERVACIÓ + DEMOSTRACIÓ
ALUMNE + E. COMUNICACIÓ)

[lo (¿) à CONSIGNA OBERTA D'ACORD A UN CRITERI + OBSERVACIÓ + POSSIBILITAT
DE TREBALL AMB DIFERENTS ACCIONS A PARTIR DE LA DEVtOSTRACIÓ D'UN
ALUMNE

. -> OBSERVACIÓ + ARGUMENTACIÓ DE LA DINÀMICA DE LA CLASSE (ZDP) +
CONSIGNA DIFERENCIADA (DEMOSTRACIÓ + E. COMUNICACIÓ)

CONSIGNA OBERTA D'ACORD A UN CRITERI (OBSERVACIÓ + DEMOSTRACIÓ
ALUMNE + E. COMUNICACIÓ)

INTERESSOS

'' DEMOSTRACIÓ DE CONTINGUTS QUE NO S'ABORDARAN AMB TOT EL GRUP
CLASSE : DEMOSTRACIÓ GLOBAL + DEMOSTRACIÓ PARCIAL ACOMPANYADA
DE DESCRIPCIÓ

i DEMOSTRACIÓ DE CONTINGUTS QUE NO S'ABORDARAN AMB EL GRUP
CLASSE (+ OBSERVACIÓ)

'•- DEMOSTRACIÓ DE CONTINGUTS QUE NO S'ABORDARAN AMB TOT EL GRUP
CLASSE (continuació) : ORIENTACIÓ ALUMNES EN RELACIÓ A LA PROFESSORA
+ DEMOSTRACIÓ PARCIAL ACOMPANYADA DE VERBALITZACIÓ

^ OBSERVACIÓ + E. COMUNICACIÓ + DESCRIPCIÓ + SIMBOLITZACIÓ i
RALENTISACIÓ DE LES TRAJECTÒRIES AL TERRA, DE CONTINGUTS QUE NO
S'ABORDARAN AMB EL GRUP CLASSE + DEMOSTRACIÓ

i DEMOSTRACIÓ DE CONTINGUTS QUE NO S'ABORDARAN AMB TOT EL GRUP
CLASSE (continuació) : DEMOSTRACIÓ PARCIAL + RALENTISACIÓ DE LES
PILOTES QUE MANIPULA UNA ALUMNA AMB DESCRIPCIÓ DE LES ACCIONS +
OBSERVACIÓ

CONSIGNA OBERTA D'ACORD A UN CRITERI (TREBALL AMB VARIANTS
ORIGINADES PELS ALUMNES) + OBSERVACIÓ

f TREBALL AMB MATERIAL I CONTINGUTS DE CLASSE COM A ENSENYANT :
tutoria entre iguals a partir del material i continguts treballats fora de classe amb
l'alumne tutor

f/0 d> ¿ CONSIGNA OBERTA DE TREBALL DELS ALUMNES AMB MATERIAL I
CONTINGUTS DIFERENTS ALS PLANIFICATS + E. COMUNICACIÓ
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Prova validació

W «H
NEGOCIACIÓ PROFESSORA-ALUMNES

CONTRASTACIÓ DEL PROCÉS D'APRENENTATGE DE CADASCÚ:
-DIÀLEG- + OBSERVACIÓ DE L'ACCIÓ + E.COMUNICACIÓ
C. cb rrffjMu'r*

Q) CONTRASTACIÓ DE CONTINGUT AMB PAUTES D'INTERROGACIÓ x

ACCIÓ DE RECORDAR EL COMPROMIS NEGOCIAT QUANT A LA
CONSTRUCCIÓ DE MATERIAL x

</

'¿j NEGOCIACIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ DE MATERIAL /

3- CONTRASTACIÓ DEL PROCÈS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE:
BIÀfcEG AMB MODEL DE PENSAMENT /

CONTRASTACIÓ DE CONTINGUTS : EXPLICACIÓ EN RELACIÓ A LA
SIGNTFICATIVITAT LÒGICA /

NEGOCIACIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN TIPUS DE MATERIAL

1/9 CONTRASTACIÓ DEL PROCÉS D'APRENENTATGE DE CADASCÚ:
-DIÀLEG + OBSERVACIÓ DE L'ACCIÓ + E.COMUNICACIÓ '
6.

ROL PROFESSOR/A (

2 TUTORIA ENTRE IGUALS EN PETIT GRUP (DESCRIPCIÓ TASCA) +
SUPERVISIÓ PROFESSORA (OBSERVACIÓ + RELLANCAMENT TASCA)

3 TUTORIA ENTRE IGUALS A PARTIR DEL MATERIAL I CONTINGUTS
TREBALLATS FORA DE CLASSE AMB L'ALUMNE TUTOR (DESCRIPCIÓ)

d TUTORIA ENTRE IGUALS EN PETIT GRUP + CONSIGNA DIFERENCIADA
(EXPLICACIÓ)
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Prova validació

GESTIÓ VALIDACIÓ (l'^ *''

2 .4 EXPLICITACIÓ OBJECTIU TASCA + DEMOSTRACIÓ + OBSERVACIÓ
(ritmecoma_ll) +

-2 2 CANVI D'ORIENTACIÓ A L'ESPAI + SENTIT TASCA + DEMOSTRACIÓ
PARCIAL + OBSERVACIÓ -> €

7 S DEMOSTRACIÓ PARCIAL AMB DESCRIPCIÓ I RALENTISACIÓ DE
L'ACCIÓ + CANVI D'ORIENTACIÓ A L'ESPAI (+ OBSERVACIÓ)

3 SUPERVISIÓ PARELLES ; |OBSERVACIÓ + CONSIGNA D'ATENCIÓ
ACOMPANYADA DE SIMBOLITZACIÓ DE L'ACCIÓJ

OBSERVACIÓ + PAUTES D'INTERROGACIÓ + SIMBOLITZACIÓ
TRAJECTÒRIA DE LES PILOTES + E. COMUNICACIÓ

i. DESCRIPCIÓ DE LA TASCA PARTINT D'UNA SITUACIÓ ANTERIOR +
E.COMUNICACIÓ (reforç) + RELLANÇAMENT DE LA TASCA DESTACANT
L'ESTRUCTURA DE L'ACTIVITAT+Observada.

OBSERVACIÓ + PAUTES D'INTERROGACIÓ + REPÀS CONTINGUTS
ANTERIORS AMB PAUTA D'INTERROGACIÓ „ aie^ítiroc

parlar t- + übertrat Maluco *** <i (*„}«* of, Ifi

LI "^OBSERVACIÓ i + CONTRASTACIÓ DE PROCEDIMENTS ' (CONSIGNA
DEMOSTRAeiÓ— +

-H C.

OBSERVACIÓ + DEMOSTRACIÓ EXAGERANT L'ACCIÓ + SIMBOLITZACIÓ
AMB DESCRIPCIÓ DEL MOVIMENT RALENTISANT L'ACCIÓ +
CONTRASTACIÓ PROCEDIMENTS MITJANÇANT DESCRIPCIÓ DE
L'ACCIÓ* E. COMUNICACIÓ + FUNCIONALITAT
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Prova validació

SELECCIÓ D'IMATGES : OBSERVACIÓ ( ¿ - V -o f /

4 OBSERVACIÓ + PAUTES D'INTERROGACIÓ

2 OBSERVACIÓ + SIMBOLITZACIÓ DE LES TRAJECTÒRIES DE LES PILOTES,
DESTACANT PUNTS IMPORTANTS + DEMOSTRACIÓ GLOBAL

C¡ d. DEMOSTRACIÓ AMB DESCRIPCIÓ DEL PUNT IMPORTANT +
OBSERVACIÓ (d)

REPÀS CONTINGUTS ANTERIORS UILLTZANT PAUTES
D'INTERROGACIÓ + FUNCIONALITAT DE LA TASCA +
DEMOSTRACIÓ GLOBAL DE LA FIGURA POSTERIOR A ENSENYAR

DEMOSTRACIÓ PARCIAL DESCRIVINT PUNTS ESSENCIALS +
DEMOSTRACIÓ GLOBAL

OBSERVACIÓ + SUPERVISIÓ DE LA PROFESSORA (TREBALL PER
PARELLES AMB PAUTES D'INTERROGACIÓ A L'OBSERVADOR
D'ACORD A CRITERIS PREESTABLERTS* E. COMUNICACIÓ +
MODEL DE PENSAMENT AMB DEMOSTRACIÓ PARCIAL
DESCRIVINT L'ACCIÓ + MANIPULACIÓ MECÀNICA EXECUTANT)

DEMOSTRACIÓ RALENTISANT L'ACCIÓ AMB DESCRIPCIÓ +
ORIENTACIÓ DE LA PROFESSORA

4 TREBALL PER PARELLES D'OBSERVACIÓ I CORRECCIÓ D'ACORD A
CRITERIS PREESTABLERTS (DESCRIPCIÓ) + OBSERVACIÓ +
SUPERVISIÓ DE LA PROFESSORA AMB PAUTES D'INTERROGACIÓ +
E. COMUNICACIÓ
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Prova validació

PROFESSOR RESOLT TASCA i 2 - - * • - °\)

MODEL DE PENSAMENT QUANT A ESTRUCTURA DE L'ACTIVITAT I
PROCEDIMENTS : OBSERVACIÓ + COMPARACIÓ ENTRE DUES
SITUACIONS + DEMOSTRACIÓ ACOMPANYADA DE DESCRIPCIÓ +
SIMBOLITZACIÓ I ATURADA DE L'ACCIÓ EMFASITZANT PUNTS
ESSENCIALS + DEMOSTRACIÓ GLOBAL

2 MODEL DE PENSAMENT EN RELACIÓ A LES PRÒPIES ESTRATÈGIES :
DESCRIPCIÓ ""

B MODEL DE PENSAMENT QUANT A J5STJKJCTURA DE L'ACTIVITAT I
PROCEDIMENTS : OBSERVACIÓ + DEMOSTRACIÓ ACOMPANYADA DE
DESCRIPCIÓ + SIMBOLITZACIÓ I ATURADA DE L'ACCIÓ EMFASITZANT
PUNTS ESSENCIALS

4. DEMOSTRACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS PUNTS IMPORTANTS DE L'ACCIÓ +
AUTOINTERROGACIÓ ALUMNE + MODEL PENSAMENT QUANT A
L'ESTRUCIUBA DE L'ACTIVITAT : DEMOSTRACIÓ AMB EXPLICACIÓ+
DEMOSTRACIÓ + OBSERVACIÓ

' MODEL DE PENSAMENT QUANT A .RITME,. I MOTIVACIÓ EN
L'APRENENTATGE : EXPLICACIÓ
(+ OBSERVACIÓ)
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/?-'

SIGNFICATIVITAT LÒGICA

CONSIGNA OBERTA I ABASTADLE + OBSERVACIÓ - DEMOSTRACIÓ
ALUMNE/S + FUNCIONALITAT + OBSERVACIÓ

l CONSIGNA OBERTA I ABASTABLE + RECUPERACIÓ PROPOSTA D'UN
ALUMNE + DEMOSTRACIÓ ALUMNE (-f OBSERVACIÓ)

SOL- LICITACIÓ DE LA DEMOSTRACIÓ A UN ALUMNE AVANTATJAT +
OBSERVACIÓ -r E. COMUNICACIÓ

CONSIGNA OBERTA I ABASTABLE + DEMOSTRACIÓ ALUMNE +
FUNCIONALITAT + E. COMUNICACIÓ

OBSERVACIÓ + DEMOSTRACIÓ SIMPLIFICANT LA TASCA DESCRIVINT
ELS PUNTS IMPORTANTS + E. COMUNICACIÓ + CONTRASTACIÓ DEL
PROCÉS D'E-A + EXPLICACIÓ EN RELACIÓ A LA SIGNIFICATIVIAT LÒGICA

(CONSIGNA OBERTA I ABASTABLE + OBSERVACIÓ +) RECUPERACIÓ DE
LA PROPOSTA - DEMOSTRACIÓ ALUMNE/S + OBSERVACIÓ

CONSIGNA OBERTA D'ACORD A UN CRITERI + OBSERVACIÓ +
DEMOSTRACIÓ ALUMNE + DEMOSTRACIÓ DEL PROFESSOR
SIMPLIFICANT L'ACCIÓ (vigilar si la introdueixo o no com a exemple)
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RITMES

CONSIGNA OBERTA D'ACORD A UN CRITERI + OBSERVACIÓ +
CONTRASTACIÓ DELS PROCEDIMENTS QUE UTILITZA L'ALUMNE

CONSIGNES DIFERENCIADES (DEMOSTRACIÓ DE LA TASCA +
FUNCIONALITAT + E. COMUNICACIÓ)

2 OBSERVACIÓ + CONTRASTACIÓ DEL PROCÉS D'E-A + CONSIGNA
DIFERENCIADA : DEMOSTRACIÓ + E. COMUNICACIÓ

(CONSIGNA OBERTA D'ACORD A UN CRITERI) OBSERVACIÓ +
DEMOSTRACIÓ ALUMNE + E. COMUNICACIÓ

A (CONSIGNA OBERTA D'ACORD A UN CRITERI) + OBSERVACIÓ +
POSSIBILITAT DE TREBALL AMB DIFERENTS ACCIONS A PARTIR DE LA
DEMOSTRACIÓ D'UN ALUMNE (+OBSERVACIÓ)
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INTERESSOS ' " v °'

CONSIGNA DIFERENCIADA DE CONTINGUTS QUE NO S'ABORDARAN
AMB EL GRUP CLASSE : DESCRIPCIÓ PUNTS ESSENCIALS +
DEMOSTRACIÓ (+ OBSERVACIÓ)

DEMOSTRACIÓ DE CONTINGUTS QUE NO S'ABORDARAN AMB TOT EL
GRUP CLASSE (continuació) : DEMOSTRACIÓ PARCLAL + RALENTISACIÓ
DE LES PILOTES QUE MANIPULA UNA ALUMNA AMB DESCRIPCIÓ DE
LES ACCIONS + OBSERVACIÓ

CONSIGNA DIFERENCIADA DE CONTINGUTS QUE NO S'ABORDARAN
AMB EL GRUP CLASSE : OBSERVACIÓ + E. COMUNICACIÓ + DESCRIPCIÓ
+ SIMBOLITZACIÓ I RALENTISACIÓ DE LES TRAJECTÒRIES AL TERRA +
DEMOSTRACIÓ

(CONSIGNA OBERTA D'ACORD A UN CRITERI) + TREBALL AMB
VARIANTS ORIGINADES PELS ALUMNES + OBSERVACIÓ

CONSIGNA DIFERENCIADA DE CONTINGUTS. QUE NO S'ABORDARAN
AMB TOT EL GRUP CLASSE : DEMOSTRACIÓ GLOBAL + DEMOSTRACIÓ
PARCIAL ACOMPANYADA DE DESCRIPCIÓ

DEMOSTRACIÓ DE CONTINGUTS QUE NO S'ABORDARAN AMB TOT EL
GRUP CLASSE (continuació) : ORIENTACIÓ ALUMNES EN RELACIÓ A LA
PROFESSORA + DEMOSTRACIÓ PARCLAL ACOMPANYADA DE
VERBALLTZACIÓ

2. CONSIGNA OBERTA DE TREBALL DELS ALUMNES AMB MATERIAL I
CONTINGUTS DIFERENTS ALS PLANIFICATS + OBSERVACIÓ DE LA
DEMOSTRACIÓ DE L'ALUMNE + E. COMUNICACIÓ

TREBALL AMB MATERIAL I CONTINGUTS DE CLASSE COM A
ENSENYANT : tutoria entre iguals a partir del material i continguts treballats
fora de classe amb l'alumne tutor
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3.1.3.- MATERIAL EMPRAT PER LA INVESTIGADORA EN EL
PROCÉS DE CONSISTÈNCIA INTERCODIFICADORS

3a Sessió : 4-4-2001
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Olla Barrejada B
- ' •

OBSERVACIÓ

DEMOSTRACIÓ GLOBAL + DEMOSTRACIÓ PARCIAL AMB DESCRIPCIÓ
EMFASITZANT PUNTS MÉS IMPORTANTS (+ OBSERVACIÓ)

OBSERVACIÓ + PAUTES D'INTERROGACIÓ

NEGOCIACIÓ

NEGOCIACIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN TIPUS DE MATERIAL

Contextualització.- En aquesta imatge comento als/les alumnes que a part de
fer un petit muntatge per l'avaluació que pot servir com a estímul X-
d'aprenentatge, del que es tracta és de posar-se davant el grup i com a
professors crear situacions.
CONTRASTACIÓ PROCÉS D'E-A : MODEL DE PENSAMENT QUANT AL ^ ^
PROCÉS DENSENYAMENT-APRENENTATGE + PROPOSTA QUANT A PACTAR
L'AVALUACIÓ

GESTIÓ

Contextualització. - en aquesta imatge es veu com als alumnes els fallen
continguts procedimentals que han après en anteriors sessions.
SUPERVISIÓ DEL TREBALL DE LES PARELLES : OBSERVACIÓ + PAUTES ,
D'INTERROGACIÓ + REPÀS CONTINGUTS ANTERIORS AMB PAUTA
D'INTERROGACIÓ

SUPERVISIÓ TASCA : OBSERVACIÓ + PAUTES D'INTERROGACIÓ + E. y
COMUNICACIÓ + SIMBOLITZACIÓ TRAJECTÒRIA DE LES PILOTES + E. '^ '
COMUNICACIÓ

RITME

Contextualització.- Demano als alumnes que practiquin el que estaven
realitzant de la figura del "8" amb dues pilotes, i com sempre, com a norma de
la classe, és que quan ja saben que els surt l'acció, n'han d'idear una altra que V y
s'ajusti a l'estructura de l'acció anterior.
(CONSIGNA OBERTA D'ACORD A UN CRITERI) + OBSERVACIÓ +
DEMOSTRACIÓ ALUMNE + E. COMUNICACIÓ

OBSERVACIÓ + CONSIGNES DIFERENCIADES (DESCRIPCIÓ i algo de model DE LA y ^
TASCA)
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Olla Barrejada B

ROL PROFESSOR

Contextualització.- Els alumnes col·locats en petit grup havien après
una forma de recollir una pilota del terra. Després d'un temps de
pràctica es tracta que cada grup ensenyi la seva forma de recollir la
pilota a la resta de grups.
TUTORIA ENTRE IGUALS EN PETIT GRUP (DESCRIPCIÓ TASCA) + v

SUPERVISIÓ PROFESSORA : OBSERVACIÓ + RELLANCAMENT TASCA

Contextualització.- L'apassionat de les caixes, el Dani, ensenya figures a
realitzar a un company seu. No se sent la veu, només es veuen les
imatges. v .
TUTORIA ENTRE IGUALS A PARTIR DEL MATERIAL I CONTINGUTS
TREBALLATS FORA DE CLASSE AMB L'ALUMNE TUTOR (DESCRIPCIÓ)

SIGNIFICATIVITAT LÒGICA

Contextualització.- Demano una proposta amb les caixes. Un alumne proposa un equilibri. A
partir d'aquí demano un joc per aplicar-ho amb nens.
(CONSIGNA OBERTA I ABAST ABLE + OBSERVACIÓ DE LA DEMOSTRACIÓ DE
L'ALUMNE) +CONSIGNA OBERTA D'ACORD A UN CRITERI + OBSERVACIÓ +
DEMOSTRACIÓ ALUMNE AMB DESCRIPCIÓ DE L'ACCIÓ PER PART v
DE LA PROFESSORA + E. COMUNICACIÓ

Contextualització.- Vaig demanar als alumnes : Que més podem fer
amb les caixes?
CONSIGNA OBERTA I ABASTABLE + DEMOSTRACIÓ ALUMNE +
FUNCIONALITAT + E. COMUNICACIÓ

INDUÏDES

Contextualització.- A la vegada que ensenyo una acció, ho faig d'una
manera i no d'una altra perquè aprenguin a analitzar les accions i a , ,
afrontar els aprenentatges d'una determinada manera.
COMPARACIÓ ACOMPANYADA DE PAUTES D'INTERROGACIÓ

Contextualització.- Com a resultat d'observar un alumne que ajudava a
una companya seva destaco com utilitza un dels procediments utilitzats
a classe per ajudar a transmetre una idea global de l'acció a ensenyar.
CONTRASTACIÓ DEL PROCEDIMENT UTILITZAT PER L'ALUMNE :
SIMBOLITZACIÓ DE LES TRAJECTÒRIES DE LES PILOTES
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Olla Barrejada B
r>crs-zs{ f *> V - l>f *

INTERESSOS

Contextualització.- Demano als/les alumnes que practiquin amb la
tasca encomanada, i com sempre, com a norma de la classe, és que
quan ja els surt una acció, n'han d'idear una altra que s'ajusti a
l'estructura anterior o també, com en aquest cas, podem provar alguna
cosa que ideïn i que els interessi.
En aquest cas es tracta d'un treball que no es realitzarà amb tot el grup
classe. És clar, són accions que fins que no es presenten a classe, no
determino si és interessant incloure-ho com a contingut, que es
trobarien dins de la categoria de Ritmes o Signifïcativitat lògica; o bé ho
deixo com a Interessos, í Ao< v - -\. *
(CONSIGNA OBERTA D'AGQRD— A— UN — eRflPERí^ + DEMOSTRACIÓ +
OBSERVACIÓ

Contextualització.- El basto del diable, no era un contingut que hagués
de treballar a classe, però com els alumnes m'ho van demanar, jo no
vaig tenir inconvenient. Els vaig ajudar amb les quatre consignes
bàsiques que sabia, però al cap de dos dies ja portaven aprenentatges
que havien realitzat fora del context de l'aula. Perfecte !
(CONSIGNA OBERTA AMB MATERIAL I CONTINGUTS DIFERENTS ALS
PLANIFICATS) + OBSERVACIÓ DE LA DEMOSTRACIÓ DE L'ALUMNE + E.
COMUNICACIÓ

PROFE RESOLT — - ' ,

Contextualitzaçió.- La figura en que es fa un efecte especial amb dues
pilotes, cal fer-lo ara amb 3 pilotes.
MODEL DE PENSAMENT QUANT A ESTRUCTURA DE L'ACTIVITAT I
PROCEDIMENTS : OBSERVACIÓ + DEMOSTRACIÓ ACOMPANYADA DE
DESCRIPCIÓ + SIMBOLITZACIÓ I ATURADA DE L'ACCIÓ EMFASITZANT
PUNTS ESSENCIALS

Contextualitzaçió.- Recomano anar canviant de figures durant
l'aprenentatge, que no obsesionar-se per una sola figura.
MODEL DE PENSAMENT QUANT A RITME I MOTIVACIÓ EN
L'APRENENTATGE : EXPLICACIÓ
(+ OBSERVACIÓ)
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3.1.4.- EVIDENCIA DE LES PROVES DE LES COL·LABORADORES EN EL
PROCÈS DE CONSISTÈNCIA INTERCODIFICADORS

3a Sessió : 4-4-2001
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Olla Barrejada B
Irene/Mireia

Bàsicament es tracta d'identificar la categoria a la que pertanyen les
imatges, però si a més a més et veus en cor d'identificar la seva
codificació, encara millor.

2 OBSERVACIÓ + PAUTES D'INTERROGACIÓ 08£e/9i/¿¿

4 DEMOSTRACIÓ GLOBAL + DEMOSTRACIÓ PARCIAL AMB DESCRIPCIÓ
EMFASITZANT PUNTS MÉS IMPORTANTS (+ OBSERVACIÓ) : '

3 NEGOCIACIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ DUN TIPUS DE MATERIAL

'i CONTRASTACIÓ PROCÉS D'E-A : MODEL DE PENSAMENT QUANT AL
PROCÉS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE + PROPOSTA QUANT A PACTAR
L'AVALUACIÓ

G SUPERVISIÓ TASCA : OBSERVACIÓ + PAUTES D'INTERROGACIÓ + E.
COMUNICACIÓ + SIMBOLITZACIÓ TRAJECTÒRIA DE LES PILOTES + E.
COMUNICACIÓ (¿¿Ven

5 SUPERVISIÓ DEL TREBALL DE LES PARELLES : OBSERVACIÓ + PAUTES
D'INTERROGACIÓ + REPÀS CONTINGUTS ANTERIORS AMB PAUTA
D 1NTERRO GACIÓ t < en

^ OBSERVACIÓ + CONSIGNES DIFERENCIADES (DESCRIPCIÓ i algo de model DE LA
TASCA)

G> (CONSIGNA OBERTA D'ACORD A UN CRITERI) + OBSERVACIÓ +
DEMOSTRACIÓ ALUMNE + E. COMUNICACIÓ '

(CONSIGNA OBERTA AMB MATERIAL I CONTINGUTS DIFERENTS
PLANIFICATS) + OBSERVACIÓ DE LA DEMOSTRACIÓ DE L'ALUMNE + E.
COMUNICACIÓ

(CONSIGNA OBERTA E^ACGRD — A — ü?; CRITERI) + DEMOSTRACIÓ +
OBSERVACIÓ

lo MODEL DE PENSAMENT QUANT A ESTRUCTURA DE L'ACTIVITAT I
PROCEDIMENTS : OBSERVACIÓ + DEMOSTRACIÓ ACOMPANYADA DE-
DESCRIPCIÓ + SIMBOLITZACIÓ I ATURADA DE L'ACCIÓ EMFASITZANT
PUNTS ESSENCIALS

12 MODEL DE PENSAMENT QUANT A RITME I MOTIVACIÓ EN
L'APRENENTATGE : EXPLICACIÓ
(* OBSERVACIÓ)
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Olla Barrejada B
Irene/Mireia

IÎ TUTORIA ENTRE IGUALS A PARTIR DEL MATERIAL I CONTINGUTS
TREBALLATS FORA DE CLASSE AMB L'ALUMNE TUTOR (DESCRIPCIÓ) f

II TUTORIA ENTRE IGUALS EN PETIT GRUP (DESCRIPCIÓ TASCA) +
SUPERVISIÓ PROFESSORA : OBSERVACIÓ + RELLANÇAMENT TASCA •

¡ij (CONSIGNA OBERTA I ABASTABLE + OBSERVACIÓ DE LA DEMOSTRACIÓ DE
L'ALUMNE) +CONSIGNA OBERTA D'ACORD A UN CRITERI + OBSERVACIÓ +
DEMOSTRACIÓ ALUMNE AMB DESCRIPCIÓ DE L'ACCIÓ PER PART DE LA
PROFESSORA + E. COMUNICACIÓ SL

/Ç CONSIGNA OBERTA I ABASTABLE + DEMOSTRACIÓ ALUMNE +
FUNCIONALITAT + E. COMUNICACIÓ '«S L

IT- CONTRASTACIÓ DEL PROCEDIMENT UTILITZAT PER L'ALUMNE
SIMBOLITZACIÓ DE LES TRAJECTÒRIES DE LES PILOTES

li COMPARACIÓ ACOMPANYADA DE PAUTES D'INTERROGACIÓ
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3. l .5.- MATERIAL EMPRAT PER LA INVESTIGADORA EN EL
PROCÉS DE CONSISTÈNCIA INTERCODIFICADORS

4a Sessió : 18-4-2001
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Prova B. Final
Montse ,| 7>

SIGNIFICATIVITAT LÒGICA (FINAL)
<

Contextualítzació.- En aquesta tasca vaig demanar si havia altres parts del cos,
amb les que poguéssim fer rodolar l'anella. v

(CONSIGNA OBERTA I ABASTABLE) + OBSERVACIÓ + DEMOSTRACIÓ
ALUMNE/S + E. COMUNICACIÓ

Contextualització.- Els alumnes ja saben fer el canvi amb dues anelles d'una mà
a l'altra (fent la figura del "8") i demano que ho facin al ritme de la música. x
DESCRIPCIÓ DE LA TASCA (AUGMENTANT LA DIFICULTAT) +
OBSERVACIÓ

OBSERVACIÓ

Contextualització.- Vull que que s'adonin de l'acció per aprendre a mantenir la
rotació del diabolo. ~,
DEMOSTRACIÓ ACOMPANYADA DE PAUTES D'INTERROGACIÓ

Contextualítzació.- Amb el símil amb els focs d'artifici, es vol centrar la
capacitat d'observar de l'alumne perquè s'adoni de la coincidència de l'acció
d'una mà amb el punt més alt de la trajectòria de la pilota.
DEMOSTRACIÓ + ANALOGIA DE L'ACCIÓ (DESCRIPCIÓ) (

Contextualització.- Mentre m'atanso a atendre a unes alumnes que volen'
preguntar-me alguna cosa, veig una parella que no recepciona bé el diabolo, és
per aquest motiu que li aixeco el braç, sense dir-los res més. Em contesten
alguna cosa i els dic que efectivament el que ells/es m'han dit també influeix
perquè l'acció no els hagi sortit correctament
SUPERVISIÓ DE LA TASCA : OBSERVACIÓ + SIMBOLITZACIÓ
EXAGERANT L'ACCIÓ (exagacciojl)

Contextualització.- Tots els alumnes estan fent la mateixa tasca i passo a donar
feedback.
SUPERVISIÓ TASCA : OBSERVACIÓ + DEMOSTRACIÓ/ SIMBOLITZACIÓ, /
ACOMPANYADA DE DESCRIPCIÓ + DEMOSTRACIÓ

GESTIÓ

Contextualització.- Un cop donada la tasca, passo a supervisar la seva . ^
realització.
SUPERVISIÓ DE LA TASCA : OBSERVACIÓ + PAUTES D'INTERROGACIÓ +
E. COMUNICACIÓ c _ „ _ - ' •-,
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Contextualitzacíó.- Demano als alumnes que per parelles es corregeixin en
relació a accions que han après en anteriors classes. Concretament en aquesta
tasca, cal realitzar algun "efecte especial" après amb anterioritat Per tant ja
tenen clars els criteris a partir dels quals han de treballar.
SUPERVISIÓ DEL TREBALL DE LES PARELLES : OBSERVACIÓ +
CONTRASTACIÓ DE PROCEDIMENTS MITJANÇANT DESCRIPCIÓ DE
L'ACCIÓ + E. COMUNICACIÓ

Contextualització.- La tasca consistia en que cada persona manipula un diabolo
i l'ha de llançar al/a la company/a, rebent a la vegada el que aquest/a li envia.
Es tracta en definitiva d'intercanviar el diabolo que cadascú manipula amb el
del company/a.
SUPERVISIÓ DE LA TASCA : OBSERVACIÓ + PAUTES D'INTERROGACIÓ

NEGOCIACIÓ PROFESSORA-ALUMNES

CONTRASTACIÓ DEL PROCÉS D'E-A
Contextualització.- Aquests dos alumnes són dels avantatjats de la classe. En
aquests moments, un d'ells intenta ensenyar-li una figura a l'altre ("megamix").
Justament el que actua de tutor o professor, s'ha incorporat a l'assignatura, com
a dues o tres setmanes més tard que la resta dels alumnes. En aquesta conversa
aquest alumne que fa de tutor, em diu que li costa ensenyar-li al seu company
aquesta figura perquè és complexa. Li dic que és cert que és complexa, però que
li puc explicar i descriure pas a pas com anar-la aprenent, i li destaco que
l'important és reflexionar sobre la pròpia acció, que és el que li premetrà
després ensenyar l'acció sense tenir aquests problemes.
MODEL"\DE , PENSAMENT EN RELACIÓ A LA SEVA PRÒPIA
M£TACOGNICIÓ *•EXPLICACIÓ (E. Professora, no és estratègia professora-
a I u m ne perquè aquí només explico el que jo penso, però l 'a lumne potser no
realitzarà aquesta metacognició que li demano, per més que intentaré que ho
hagi de fer amb les situacions de classe que li presenti.)

ROL PROFE

Contextualització.- Contrastació de continguts, després d'haver ubicat als
alumnes en el rol de profe mitjançant un examen. En aquest exament havien de
comparar dues accions : una d'incorrecta amb una de correcta i proposar
estratègies per resoldre-ho.
CONTRASTACIÓ DE CONTINGUTS A PARTIR DEL ROL DE PROFESSOR/A
: REVISIÓ I COMENTARI DE LES RESPOSTES DELS EXÀMENS EN
VALORACIÓ FINAL
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NEGOCIACIÓ
J n

Contextualització.- En aquesta valoració final es parla sobre els aspectes ¡
treballats a classe com per ex. en una situació "x", com s'incrementa o / ^
disminueix la dificultat de la tasca.
CONTRASTACIÓ DE CONTINGUTS : UTILITZANT PAUTES
D'INTERROGACIÓ PER COMPARAR DIFERENTS SITUACIONS + E. >,- -
COMUNICACIÓ + MODEL DE PENSAMENT (QUANT A PACTE DE
NORMES) + E. COMUNICACIÓ EN VALORACIÓ FINAL

Contextualització.- Demano als alumnes si tothom té maces i anelles, perquè
d'aquesta manera el proper dia podríem treballar amb aquest material. ^
NEGOCIACIÓ DE MATERIAL (CONSTRUCCIÓ D'UN TIPUS DE
MATERIAL) (Pautes d'interrogació, però no cal rizar el rizo)

Contextualització.- En el moment de la valoració final, agafant com excusa
l'avaluació que s'ha de realitzar i que s'ha d'acabar de pactar amb els alumnes,
la professora transmet el que ella pensa de la importància d'ensenyar un
contingut de diferents maneres, motiu pel qual en el moment de l'avaluació, un
grup d'alumnes pot ensenyar un contingut treballat amb anterioritat a classe,
però que pugui resultar novedós per la forma d'abordar-lo i treballar-lo.
CONTRASTACIÓ CONTINGUTS : MODEL DE PENSAMENT QUANT AL
PROCÉS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE + PACTKME AVALUACIÓ
EN VALORACIÓ FINAL ( fi{ < '

RITMES

Contextualització.- A partir d'una consigna anterior, un alumne idea una
variant
(CONSIGNA OBERTA D'ACORD A UN CRITERI) + OBSERVACIÓ +
DEMOSTRACIÓ ALUMNE + E. COMUNICACIÓ

Contextualització.- Després d'una estona de pràctica, vaig al grup que treballa
amb les maces (tinc un altre grup que treballa amb caixes) i li dic a dos alumnes
(un noi i una noia) que estiguin pendents de quin és el procés que segueix per
ensenyar les maces, però que aquest fet no impideix que treballin al seu nivell
amb les tasques que anteriorment ja li he comentat a un d'ells. Per tant li dic a la
noia que vagi fent les mateixes tasques que li he comentat al noi.
OBSERVACIÓ1 + CONSIGNES DIFERENCIADES : DESCRIPCIÓ DE LA
TASCA

Adonar-se que en aquest cas no poso Supervisió de la tasca, perquè en realitat és afegir una informació
diferent a dos alumnes del grup, pel que considero que l'únic que he fet ha estat observar-los, però no
corregir-los.
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INTERESSOS 3 /

X
Contextualització.- A partir d'una consigna, un alumne idea una variant que no
té a veure amb l'estructura de la consigna donada anteriorment. Es tracta d'una
variant que no es treballarà amb la resta del grup classe.
(CONSIGNA OBERTA IABASTABLE D'ACORD A INTERESSOS) + TREBALL "".

- AMB VARIANTS ORIGINADES PELS ALUMNES : DEMOSTRACIÓ (' '
ALUMNE + CONTRASTACIÓ PROCEDIMENTS + OBSERVACIÓ + E.
COMUNICACIÓ

Contextualització.- Com jo només m'atanso un moment per veure què és el que
estan fent els alumnes que treballen amb material diferent al planificat, com és
el bastó del diable, només explicito la meva estratègia sense acabar de
determinar les estratègies que a la vegada utilitzen els alumnes. Evidentment
veig la seva demostració, però no m'he quedat allí per veure com el tutor
explica una acció a la persona que no en sap. Em resultava molt difícil estar a *"
totes bandes, la qual cosa no treu, que esperava, (i en algunes ocasions ho havia £ ,
explicitat, com és el cas de les caixes, material planificat), que la forma en com
s'havia treballat anteriorment, quedés reflectida en aquesta acció de tutoria.
CONSIGNA OBERTA I ABASTABLE D'ACORD A INTERESSOS : TREBALL
DELS ALUMNES AMB MATERIAL I CONTINGUTS DIFERENTS ALS
PLANIFICATS + E. COMUNICACIÓ

Contextualització.- L'alumne avantatjat amb caixes ensenya a un company seu
diferents accions a realitzar amb les caixes. D'aquesta manera, aquest alumne ]

pot treballar amb el material que més l'interessa, a la vegada que exerceceix de
docent
CONSIGNA OBERTA D'INTERESSOS D'ACORD A UN CRITERI : TREBALL ' ,
AMB MATERIAL I CONTINGUTS DE CLASSE IEXTRAACADÈMICS COM A fr '
ENSENYANT

INDUÏDES

Contextualització.- Aquí explico a l'alumna el quejo faria per recordar la figura.
Es tracta per tant d'una categoria que tant pertany a la categoria d'induïdes,
com a la categoria en la que s'indica com la Professora resolt la tasca.
Una manera que no se solapessin les categories, podria consistir en desestimar
incloure dins de la categoria d'induïdes, les imatges en què la professora de ,
manera molt clara explica les estratègies que ha d'utilitzar l'alumne/a. És a dir,
sempre que la professora expliqui com resolt ella la situació, col- locar-ho a rol
profe i quan es tracta de veure com l'alumne utilitza algunes d'aquestes
categories, col- locar-ho a Induïdes. La separació no deixa de ser irreal, perquè a
la pràctica docent lo lògic és que una mateixa acció, es faci de manera
intencionada per assolir més d'un objectiu. • '
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Està clar que si utilitzo els malabars, com una excusa per adonar-se de diferents
aspectes del procés d'E-A, a l'ensenyar una acció "x", puc pretendre :

ensenyar l'acció en sí,
ensenyar quines estratègies utilitzo per recordar l'acció,
fer adonar-se de la importància de la metacognició en relació al propi
procés d'E-A.

DEMOSTRACIÓ PAS A PAS AMB MODEL DE PENSAMENT DE LA
PROFESSORA PER RESOLDRE LA TASCA (estratègies) + TREBALL
PARAL- LEL DE L'ALUMNA
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OLLA BARREJADA FINAL

SIGNIFICATIVITAT LÒGICA

Contextualització.- En aquesta situació presento una tasca nova als/a les
alumnes.
DEMOSTRACIÓ AMB DESCRIPCIÓ DE L'ACCIÓ + OBSERVACIÓ

Contextualització.-

Explico que les figures que s'havien fet amb dues pilotes es podrien aplicar ara
al fer les anelles (vull destacar la funcionalitat de la tasca)._La tasca en realitat la
proposo a partir del treball que realitza un alumne, tot recordant les accions que
havien après a fer amb les dues pilotes. Després l'alumne fa la demostració.
(FUNCIONALITAT DE LA TASCA ANTERIOR) + REPÀS DE CONTINGUTS
A PARTIR DE LA PROPOSTA D'UN ALUMNE : DEMOSTRACIÓ DE
L'ALUMNE + (DESCRIPCIÓ PER PART DE LA PROFESSORA D'UNA
PROPOSTA DE TREBALL AMB DIFERENTS NIVELLS DE DIFICULTAT)

Contextualització.- Començo preguntant a partir dels comentaris realitzats per
un alumne i pregunto : s'entén la idea ? és la base de les caixes. Més endavant
tot contestant la pregunta d'un alumne sobre si es poden inclinar una mica les
caixes, contesto que efectivament es pot fer però que sobretot la idea és de .... ? i
torno a preguntar : de què ?.
PAUTES D'INTERROGACIÓ + OBSERVACIÓ + DEMOSTRACIÓ

OBSERVACIÓ

Contextualització.- Només dir que en aquesta situació queda clar que els
alumnes es basen en un criteri per realitzar la tasca. ' - ' '
TREBALL PER PARELLES D'OBSERVACIÓ I CORRECCIÓ D'ACORD A
CRITERIS ESTABLERTS v , < . « -. . - ' ,

^ ,̂ c-
Contextualització.- Informo a l'alumne de quin és el "truc" perquè li surti la
tasca.
SUPERVISIÓ DE LA TASCA : OBSERVACIÓ + DESCRIPCIÓ PUNT
ESENCIAL + OBSERVACIÓ AMB E. COMUNICACIÓ
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Contextúalització.- Indico quina és la diferència entre l'acció que realitza
l'alumne i la que realment hauria de fer.
SUPERVISIÓ DE LA TASCA : OBSERVACIÓ + COMPARACIÓ
SIMBOLITZANT DUES SITUACIONS DESCRIVINT ELS PUNTS
DIFERENCIALS + OBSERVACIÓ +E.COMUNICACIÓ

Contextualització.- A la pregunta de les alumnes responc : "jo sempre aixeco
amb la dreta".
SUPERVISIÓ DE LA TASCA : OBSERVACIÓ + SIMBOLOGIA DE L'ACCIÓ +
MODEL DE PENSAMENT DE LA PROFESSORA A L'HORA DE RESOLDRE
LA TASCA/DESCRIPCIÓ DE L'ACCIÓ REALITZADA + OBSERVACIÓ

GESTIÓ

Contextualització.- Els alumnes em demanen que els torni a repetir la tasca
perquè no han captat la idea de l'acció. No es tracta per tant de donar feedback,
sinó que el que estic fent és informar-los, arrel de les seves preguntes, de la
tasca que han de realitzar.
DEMOSTRACIÓ + TREBALL PARELLES D'OBSERVACIÓ I CORRECCIÓ
(DESCRIPCIÓ)

Contextualització.- Un cop donada la tasca passo a veure com la desenvolupen
els alumnes. Per tant no estic parlant del moment que encomano la tasca que
podria ser : Treball per paelles d'acord a criteris prèviament establerts. Aquesta
és justament la imatge anterior. Aquesta per tant fa referència al tipus
d'intervenció que un cop donada la tasca, jo realitzo.
SUPERVISIÓ DE LA PROFESSORA DEL TREBALL DE LES PARELLES:
OBSERVACIÓ + E. COMUNICACIÓ + PAUTA D'INTERROGACIÓ

Contextualització.- Els alumnes estan per parelles i han de realitzar una acció
que ja han practicat en anteriors ocasions. Tots dos saben el mateix, el que vull
és que identifiquin un a l'altre el que fa bé i el que fa malament i li faci les
propostes que cregui oportunes. La imatge recull el moment en que un cop
engegada la tasca, controlo si les parelles treballen adientment.

Per tant no estic parlant del moment que encomano la tasca que podria ser:
Treball per paelles d'acord a criteris prèviament establerts. Aquesta per tant fa
referència al tipus d'intervenció que un cop donada la tasca, jo realitzo. La meva
intervenció per tant és :
SUPERVISIÓ DE LA PROFESSORA DEL TREBALL DE LES PARELLES :
OBSERVACIÓ + PAUTES D'INTERROGACIÓ
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Contextualització.- Us presentaré una imatge molt senzilla. Vull que l'observeu,
que detecteu els punts importants i quan ja us surti que li comenteu a la vostra
parella....
EXPLICITACIÓ OBJECTIU DE LA TASCA + DEMOSTRACIÓ EMFASITZANT
UN PUNT ESSENCIAL + TREBALL PER PARELLES LYOBSERVACIÓ-
CORRECCIÓ + OBSERVACIÓ + CONSIGNA D'ATENCIÓ (criteri de
continuïtat de l'accció) + DEMOSTRACIÓ GLOBAL + E. COMUNICACIÓ +
SUPERVISIÓ PARELLES

ROL PROFE

Contextualització.- Una figura que van realitzar en dies anteriors dos alumnes,
la passen a ensenyar a la resta de companys/ es de la classe.
ATORGAR ROL DE PROFESSOR/A A UN O MÉS ALUMNES MITJANÇANT
EXPLICACIÓ

Contextualització.- En les dues imatges superiors, demano a un alumne que de
seguida ha aconseguit realitzar l'acció proposada, que passin a ajudar als seus
companys. No es fan càrrec de tota la classe, sinó del grup en el que es troben.
TUTORIA ENTRE IGUALS EN PETIT GRUP

Contextualització.- Demano a un alumne que ensenyi a fer bastó del diable a
una altre company/a.
TUTORIA ENTRE IGUALS (descripció)

Contextualització.- Demano a dos alumnes que treballen amb el grup de maces
(mentre jo estic amb un altre grup) que vagin guiant als seus companys a partir
de les indicacions que jo els he donat, però a la vegada ells poden practicar les
accions que encara no els surt.
TUTORIA ENTRE IGUALS EN PETTT GRUP + CONSIGNA DIFERENCIADA

NEGOCIACIÓ ' ^ ' '' , '/>-i'̂  <r* '
:l/V'fc·; '-t;' T'ï ''

Contextualització.- Més o menys textualment vinc a dir als' alumnes ,
"M'agradaria en lloc de dir-ho jo, que vosaltres em féssiu una petita recopilació '
del que hem treballat a classe i si alguna semblança amb el que ja vam treballar ' '• ' , '
l'altre dia. - • '
(..) En vista que no s'animaven pregunto : què hem treballat avui?, Em
contesten el moviment de les tres pilotes (però fet al terra), i afegeixo : aquest . • •*
treball ens ha permès comprendre millor tot el que havíem fet amb el treball de "' \^fc~
dos pilotes? Quan faig dos pilotes, què destacaríeu?". * \
CONTRASTACIÓ DE CONTINGUT : PAUTES D'INTERROGACIÓ I / '/
EXPLICACIÓ EN VALORACIÓ FINAL ., ' '
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Contextualització.- Quedem, quin material em porteu ja pel proper dia?
NEGOCIACIÓ MATERIAL : CONSTRUCCIÓ D'UN TIPUS DE MATERIAL

Contextualització.- L'alumne diu : no puc corregir al meu company, perquè ell
en sap i jo no. Aleshores jo començo a explicar que l'important és identificar els
punts essencials de l'acció i veure si aquest els realitza el company.
CONTRASTACIÓ DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE :
ACTITUD D'ESCOLTAR + EXPLICACIÓ AMB MODEL DE PENSAMENT

Contextualització.- Parlo amb l'alumna, tot i que ja l'he vista amb anterioritat,
per comprovar que ha captat la idea.
CONTRASTACIÓ DEL PROCÉS D'APRENENTATGE DE CADASCÚ, AMB
MODEL DE PENSAMENT en RELACIÓ AL PROCÉS D'E-A

RITMES

Contextualització.- Vaig demanar que aprenguessin la recollida de caiguda de
pilotes que jo els encomanava i que a la vegada ideessin altres formes de
recollir-Ies.
(CONSIGNA OBERTA D'ACORD A UN CRITERI) : OBSERVACIÓ +
DEMOSTRACIÓ ALUMNE + E. COMUNICACIÓ

Contextualització.- Veig que a un alumne ja li surt una tasca i li complico una
mica més (per tant Observació, perquè no el corregeixo???). L'únic que faig és
avançar la complexitat de la tasca, a la que més tard han d'arribar la resta de
companys de classe.
OBSERVACIÓ + CONSIGNA DIFERENCIADA : DEMOSTRACIÓ GLOBAL +
DESCRIPCIÓ DE L'ACCIÓ

Contextualització.- Li pregunto a aquesta alumna si abans ja feia 3 pilotes. Ella
em contesta que no, i jo li dic que és el que m'havia semblat al revisar el vídeo i
recordar una tasca que realitzava amb dues pilotes. Aleshores li dic que ell pot
fer una tasca que no és la mateixa que fa la resta d'alumnes de la classe.
OBSERVACIÓ + CONSIGNES DIFERENCIADES : DEMOSTRACIÓ
ACOMPANYADA DE DESCRIPCIÓ DE L'ACCIÓ

INTERESSOS

Contextualització.- Es tracta d'una alumna avantatjada, a la qual arran d'una
demanda seva, li ensenyo com girar el diabolo. Es tracta d'un contingut que no
pretenia abordar amb el grup classe.
CONSIGNA DIFERENCIADA D'ACORD A INTERESSOS : DEMOSTRACIÓ
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Contextualització.- Els alumnes estan treballant amb figures que han après en
altres contextes. De fet si es volgués aprofondir més podríem dir que un fa de
tutor de l'altre (Tutoria per parelles a partir de continguts que no sobordaran
dins delgrup .classe).
(CONSIGNA OBERTA I ABASTABLE D'ACORD A INTERESSOS) +
DEMOSTRACIÓ ALUMNES + OBSERVACIÓ

Contextualització.- L'apassionat de les caixes, ensenya a companys seus els
aprenentatges que ell ha realitzat amb anterioritat Les caixes en principi es
tracta d'un material planificat en les classes, així com els continguts que dona
als companys n'hi ha part de planificats i part que no. En principi considerarem
en aquesta imatge que són accions planificades.
(CONSIGNA OBERTA D'INTERESSOS D'ACORD A UN CRITERI) : TREBALL
AMB MATERIAL I CONTINGUTS DE CLASSE IEXTRAACADÈMICS COM A
ENSENYANT

INDUÏDES

Contextualització.- En aquesta situació vull passar del treball de dues pilotes al
de tres, recordant prèviament algunes situacions que havíem realitzat al terra
amb tres pilotes per captar la imatge global de l'acció. A partir d'aquí els dic
que s'han de plantejar una sèrie de preguntes per poder realitzar amb èxit la
tasca. En dono algun exemple, sense donar resposta. Un cop he encomanat la
tasca marxo, i els dic que quan torni comprovaré si han sabut resoldre la
situació. Centrar-se en com dono la tasca.
DE LES PAUTES D'INTERROGACIÓ (DE D'ALTRES SITUACIONS) CAP A
L'AUTOINTERROGACIÓ

Contextualització.- Una figura que havia començat pertanyen a la categoria
d'Interessos passa a la categoria Rol de profe, a l'haver d'ensenyar la figura a la
resta de companys de classe. També podria tractar-se de Significativitat lògica,
el que passa és que en aquell moment es va presentar més per una qüestió de
motivació més que de significativitat lògica.
DEMOSTRACIÓ PARCIAL AMB DESCRIPCIÓ DE L'ACCIÓ + OBSERVACIÓ

Contextualització.- en aquest cas els alumnes que fan de professors demanen als
seus companys que representin en el terra la figura del "8", primer amb dues
pilotes i després amb tres. Els cons delimiten l'espai per on s'han de moure les
pilotes.
SOL- LICITACIÓ DE LA IMATGE GLOBAL (DESCRIPCIÓ)

604



3.1.8.- EVIDÈNCIES DE LES PROVES DE LES COL·LABORADORES
EN EL PROCÈS DE CONSISTÈNCIA INTERCODIFICADORS

5a sessió : 20 - 4 - 2001
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3.2.- LA REVISIÓ DELS/DE LES INTERESSATS/DES
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PROCÈS DE REVISIÓ AMB ELS/LES INTERESSATS/DES
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3.2.1.-CONVOCATORIA DE REUNIÓ PER REALITZAR EL
ROCES DE REVISIÓ DELS/DE LES INTERESSATS/DES
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CARTA ADREÇADA ALS QUI VÀREM COMPARTIR I COMPARTIM
UNA BONICA AFICIÓ PELS MALABARS

Amb ànim que vosaltres pugueu conèixer els resultats que he
optes de la investigació que amb motiu de l'assignatura vaig iniciar,
he pensat que fora bo trobar-nos un dia i passar alguns bocins de les
filmacions realitzades. D'aquesta manera aconseguiria :

lr.- tal i com ja he dit, assabentar-vos dels resultats que he
obtingut,

2n.- saber també el vostre parer al respecte,
3r.- fer-vos arribar imatges on vosaltres sou els principals

protagonistes, com ho heu estat al llarg de l'assignatura de
Pràctiques físiques alternatives : malabars, i de la present
investigació.

Sense vosaltres no hauria estat mai possible; i us estic molt
agraïda.

Treballar a partir de les vostres imatges, m'ha resultat sempre
tremendament gratificant. La relació i la dinàmica de classe, des del
meu punt de vista va ser "excel- lent". És evident que sempre volem
més, perquè tots volem el millor per qui "estimem"; des d'un punt
de vista professional però també des d'una relació afectiva dins d'un
context de classe.

4t- ser un motiu de retrobada de tots els implicats.

Previ sondeig, he cregut adient quedar per la data del 7 de
maig, a les 9 h. a la sala d'audiovisuals de l'INEF (és la que es troba
al cantó del bar).

M'agradaria comptar amb tots/es i cadascun/a de vosaltres,
com sempre. El que penseu m'importa molt, ja ho sabeu; de totes
maneres no esteu obligats a res.

Voldria que em confirméssiu al peu d'aquesta carta si podeu
venir o no, és que vull comprar alguna llaminadura per amenitzar
l'estona. Tant en un cas com en l'altre, agrairia que em retornéssiu
aquesta carta amb la vostra signatura. Ho faig per fer-ho constar a la
tesi.

Amb ganes de tornar-me a trobar amb vosaltres, s'acomiada
Montse Comes

D Si puc venir en la data convinguda
n No puc venir en la data convinguda
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CARTA ADREÇADA ALS QUI VÀREM COMPARTIR I COMPARTIM
UNA BONICA AFICIÓ PELS MALABARS

Amb ànim que vosaltres pugueu conèixer els resultats que he
optes de la investigació que amb motiu de l'assignatura vaig iniciar,
he pensat que fora bo trobar-nos un dia i passar alguns bocins de les
filmacions realitzades. D'aquesta manera aconseguiria :

Ir.- tal i com ja he dit, assabentar-vos dels resultats que he
obtingut,

2n.- saber també el vostre parer al respecte,
3r.- fer-vos arribar imatges on vosaltres sou els principals

protagonistes, com ho heu estat al llarg de l'assignatura de
Pràctiques físiques alternatives : malabars, i de la present
investigació.

Sense vosaltres no hauria estat mai possible; i us estic molt
agraïda.

Treballar a partir de les vostres imatges, m'ha resultat sempre
tremendament gratificant. La relació i la dinàmica de classe, des del
meu punt de vista va ser "excel- lent". És evident que sempre volem
més, perquè tots volem el millor per qui "estimem"; des d'un punt
de vista professional però també des d'una relació afectiva dins d'un
context de classe.

4t- ser un motiu de retrobada de tots els implicats.

Previ sondeig, he cregut adient quedar per la data del 7 de
maig, a les 9 h. a la sala d'àudio visuals de l'INEF (és la que es troba
al cantó del bar).

M'agradaria comptar amb tots/es i cadascun/a de vosaltres,
com sempre. El que penseu m'importa molt, ja ho sabeu; de totes
maneres no esteu obligats a res.

Voldria que em confirméssiu al peu d'aquesta carta si podeu
venir o no, és que vull comprar alguna llaminadura per amenitzar
l'estona. Tant en un cas com en l'altre, agrairia que em retornéssiu
aquesta carta amb la vostra signatura. Ho faig per fer-ho constar a la
tesi.

Amb ganes de tornar-me a trobar amb vosaltres, s'acomiada
Montse Comes

Si puc venir en la data convinguda
No puc venir en la data convinguda
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3.2.2.- RESULTAT DEL PROCÈS DE REVISIÓ AMB
ELS/LES INTERESSATS/DES
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COMPROVACIÓ PER PART DELS PARTICIPANTS

1.- Considereu que les imatges recollides capten el concepte
d'estratègia treballat en el seu dia a classe ?

)! fjSO

r x t™*s , ^rt . AV» ¿i .^, ^.ÍC^ /r, ; n

U I L I ' ^rír - «.a*riT .-. ^>
- jKí ' ^r-

2.- Considereu que les categories indicades són explicatives
del treball que es dugué a terme ?
En relació a la categoria :

a ) Observació guiada %
b) Gestió de l'observació r
c) Ritmes d'aprenentatge /
d) Interessos d'aprenentatge e'r
e) Signiíïcativitat lògica ' '
f) Negociació professora-alumnes 'À
g) Estratègies Induïdes (inducció d'estratègies) r

:!
i) Rol professor .J

c

Nom.- U »'A. f r f ix i tv t i RrH
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COMPROVACIÓ PER PART DELS PARTICIPANTS

1.- Considereu que les imatges recollides capten el concepte
d'estratègia treballat en el seu dia a classe ?

S v OXÄ-C- CL002_

O2- -<xx. ."Vn-CsU5

i \

-C-e/Ué- .

2.- Considereu que les categories indicades són explicatives
del treball que es dugué a terme ?
En relació a la categoria :

a ) Observació guiada ^x
b) Gestió de l'observació
c) Ritmes d'aprenentatge
d) Interessos d'aprenentatge V
e) Signiíïcativitat lògica -S> ( (^ U
í) Negociació professora-alumnes
g) Estratègies Induïdes (inducció d'estratègies)
i) Rol professor -S"'

Nom.-
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3.3.- TRACTAMENT DE LES ESTRATÈGIES EN EL
DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS
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UNIVERSITAT DE LLEIDA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA
DE CATALUNYA-! .1HDA

LES ESTRATÈGIES QUE EMPRA EL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ
FÍSICA PER ACONSEGUIR QUE L'ALUMNAT

APRENGUI A APRENDRE

Montse Comes Mirosa



3.3.1.- QÜESTIONARI I RESULTATS DE LA SEVA
APLICACIÓ EN LA CLASSE "LL"
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Jocs malabars
9 de novembre de 1998

Nom.- GfeoRGifOA AH ATT
Data d'incorporació a l'assignatura.- °( oc,tuJo>re- -

1.- Corregiu els meus defectes. Proposeu una situació per a corregir
cadascun dels defectes. Un per cada defecte.

Nota.- Cal que determineu a partir de quina data vàreu venir a classe.
El motiu és per entendre fins a quin punt, podeu estar més o menys
encertats en la vostra resposta.

2.- Expliqueu què heu après a classe o com a conseqüència de les
classes. És a dir que podeu incloure també les hores de pràctica realitzades
fora de classe, en les que heu practicat accions apreses durant la sessió o
variants que us heu inventat.

Especifiqueu en relació a :
a) Accions apreses,
b) Estratègies apreses, tant com a futurs professors o com a

aprenents.

625



•C ! ̂
'..X '

cxXoCi cki-

rmç\_ öS aa—^*~<~j_<-~v> d

f-^c^ o_L·i_A_àa_f»_ - \& J-^-YVCX,

C52- AA£Tu>^ o

Q

^î* — e% • OI_XQ>-J-V\O^

O l>

ÍAX-XO CO'TX-fex. /-UO C-kot_-\_ V\>

1 ^ • t I "̂ "
•feMJoV-Oi- yí^AAiKj .̂ rVD-ÍJ ta-*_ \-X2A_X. ocxj^iíl·o

3. O CLCJ'V'YV -O^_ ^V-/̂ -<-jQ-O> "A0-*-- ~

ca c2j l^<Xx(_v. ccA-Jv>í

O - -c¿J2. rxcr\ '>e-n_ .

-«-Ci

•vS2_/\ -^p>_X-X



Jocs malabars
9 de novembre de 1998

Nom.- LA\A
Data d'incorporació a l'assignatura.- 2* /ot /}/ J 4« /,.„.

I.- Corregiu els meus defectes. Proposeu una situació per a corregir
cadascun dels defectes. Un per cada defecte.

Nota.- Cal que determineu a partir de quina data vàreu venir a classe.
El motiu és per entendre fins a quin punt, podeu estar més o menys
encertats en la vostra resposta.

2.- Expliqueu què heu après a classe o com a conseqüència de les
classes. És a dir que podeu incloure també les hores de pràctica realitzades
fora de classe, en les que heu practicat accions apreses durant la sessió o
variants que us heu inventat.

Especifiqueu en relació a :
a) Accions apreses,
b) Estratègies apreses, tant com a futurs professors o com a

aprenents.

T Ç^I

A-C ^ 4*** ßiloh*.
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3.3.2.- TREBALLS CORRESPONENTS AL
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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Gru/?: Meritxell Heredia
Daniel Solé
Jordi Ribera

Mestra: Montse Comes
Curs: 3er d'Ed. Física
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Els malabars

Durant aquesta sessió continuarem el treball, teòricament, realitzat
durant tres sessions anteriors, aquesta és la quarta. La primera sessió va
ser de coneixements previs, és a dir, vam establir el nivell que tenien els
alumnes, i ens vam adonar que era força elevat. Tots ells/es mantenien les
tres pilotes a l'aire amb força estil, només calia perfeccionar la figura del
vuit. Així que la 2a i la 3a sessions van anar encaminades a millorar aquest
aspecte, a partir d'activitats en les que els/les alumnes interioritzessin la
figura del vuit, i un cop interioritzada, desviar l'atenció de les tres pilotes,
és a dir fer d'altres activitats al mateix temps que realitzes el moviment de
les tres pilotes.

Un cop perfeccionat aquest aspecte vam introduir-nos a treballar
malabars esportius, és a dir malabars amb tot tipus de material esportiu
(pilotes de futbol, pilotes de handbol, de bàsquet,...). Per realitzar aquest
tipus de malabars ens hem basat en la definició de malabars que fan
XAVIER A6UADO JÓDAR i ANA FERNÁNDEZ ORDONEZ: "els malabars
són Jocs en els que un o diversos objectes es llancen o es passen sense
perdre el control dels mateixos. No necessàriament ha d'haver més
objectes que parts del cos per controlar-los, com dicten algunes definicions
més estrictes. Tampoc han de ser les mans les úniques parts del cos que
controlin els objectes, peus, genolls, colzes i cap, poden ser entre d'altres
les parts utilitzades per llençar, recollir i colpejar malabars". La nostra
finalitat és : DEMOSTRAR ALS/LES ALUMNES QUE ELS MALABARS ES
PODEN REALITZAR AMB QUALSEVOL TIPUS DE MATERIAL ESPORTIU
MANEJABLE, NO NOMÉS AQUELL MÉS QUOTIDIÀ PER REALITZAR
MALABARS.

Hem proposat activitats que es caracteritzen perquè hi ha un
feedback alumne-prof essor/a i alumne-alumne, activitats lúdiques,
activitats en les que els/les alumnes proposin activitats, siguin creatius,...
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CONCEPTUALS:

* Els malabars.

Els
esportius.

malabars

PROCEDIMENTALS:

* Colpeíg i rotació
d'objectes amb
diferents parts del cos
mantenint el seu
control.

* Desenvolupament de la
creativitat i la
imaginació.

* Realització de
malabars individualment,
per parelles i en equip
amb diferents formes i
ritmes.

ACTITUDINALS:

* Interès per treballar
en equip

* Gust i satisfacció per
controlar diversos
objectes realitzant
malabarismes.

* Respecte als altres.

* Participació activa en
totes les activitats
proposades a la sessió.

* Respecte pel material,
tot recollint-lo al
finalitzar la sessió.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

Conèixer diferents jocs i activitats de malabars.
Proposar activitats. ^
Colpejar i rodar objectes amb diferents parts del cos, tot mantenint el
seu control.
Desenvolupar la creativitat i la imaginació. - -.> - , - .
Realitzar malabars individualment, per parelles i en equip amb diferents
formes i ritmes. r*
Interessar-se per treballar en equip. "- ;-
Sentir gust i satisfacció per controlar diversos objectes realitzant
malabarismes.
Respectar el material, tot recollint-lo al finalitzar la sessió.
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.~m
Els malabars

ACTIVITATS

Fem una petita pinzellada d'algunes activitats que ens poden servir
per esbrinar els coneixements previs dels/les nostres alumnes:

^ "Robar el tresor": Hi ha dos equips, el blau i el groc. Cada equip té
trenta pilotes al seu territori. L'objectiu de cada equip és anar al territori
de l'altre equip i portar les altres pilotes cap al seu territori, ja que guanya
l'equip que, després d'un temps determinat, té més pilotes. Les normes són:

- Només pots transportar pilotes tot fent malabars amb
elles, és a dir si portes una pilota l'has d'anar llançant, si en
portes dues has d'anar fent malabars i idem amb tres
pilotes.

- Si et cau una pilota al terra has de tornar al territori de
l'equip contrari.

Amb aquest joc comprovarem qui te domini amb una, dues o tres
pilotes. Ja que qui dominí tres pilotes agafarà tres, perquè així anirà més
ràpid transportant pilotes, en canvi si no domines n'agafaràs dues, perquè si
et cau has de tornar a començar.

'X

NOTA: Una complicació d'aquest joc és el fet que tot aquell que porti
pilotes, pot molestar als companys que tenen pilotes, així intentant que les
pilotes caiguin al terra, i així haver de tornar a començar

^ * Rallie de malabars": Hi ha equips de 5 ó 6 participants. Cada equip
té un circuit. Cada component ha d'anar fins a la base 1 del circuit, i agafar
una pilota, marxar fins a la base 2, \ agafar una altra pilota, anar fins a la
base 3 i agafar-ne una altra. Ha de tornar fins la fila i aleshores surt el
següent component del grup, i així fins que tothom ha fet el circuit. La
norma és que d'una base a l'altra has d'anar fent malabars i si et cau la
pilota al terra continues, no tornes enrera. Cal remarcar que allò important
és que caiguin les pilotes el mínim possible al terra, és important fer-ho bé.
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Els malabars

NOTA: Per complicar la situació es poden allunyar les bases, i posar
obstacles d'una base a l'altra.

Després d'algunes activitats d'aquest estil vam poder observar que
tots/es ells/es, tenien força bon nivell de control de tres pilotes, només
calia perfeccionar una mica el vuit. Per assolir aquest objectiu vam dedicar
dues sessions.

A la quarta sessió vam introduir tot el tema de malabars esportius,
per tal de demostrar als/les alumnes que els malabars es poden realitzar
amb qualsevol tipus de material.

Per tal d'introduir aquest aspecte vam organitzar un circuit, basat en
quatre estacions. Tot i que a la classe pràctica de malabars només en
realitzarem tres, per tema de falta de temps.

Vam partir als/les alumnes en quatre grups, per fer-ho vam fer un
joc:

^ "Els paquets de pilotes" Consisteix en que tot el grup de
participants s'ha de desplaçar per l'espai, amb una, dues o tres pilotes,
cadascú amb el nombre de pilotes que marca el/la professor/a. Aleshores
tothom es desplaça lliurement per l'espai. Quan el/la professor/a diu, per
exemple: once pilotes, ells s'han de juntar el nombre de persones necessari
per formar un grup d'once pilotes. I la mateixa situació amb tots els
nombres de pilotes que digui. Per tal de formar grups, també pot dir un
nombre de persones, enlloc de nombre de pilotes.

NOTA: Una altra adaptació d'aquest joc és el fet que quan es desplacen
lliurement per l'espai poden anar robant les pilotes dels altres companys/es,
així va variant sempre el nombre de pilotes de cada jugador/a.
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Els malabars

p El CIRCUIT DELS MALABARS ESPORTIUS, té les següents
estacions:

• pilotes de bàsquet: S'han de botar dues pilotes per persona, primer les
dues pilotes de manera simultánea, i després alternativament.

©

NOTA: Una alternativa més complicada: per parelles, agafats per la cintura,
i les dues mans que queden lliures, cada jugador/a té una pilota a la mà
lliure. Un dels dos li ha de passar la pilota a l'altre, tot fent un bot, l'altre
jugador li ha de passar la pilota, per l'aire, tal i com indica el dibuix:

pilotes de vole/: Per parelles, cada parella, es situa davant d'una paret,
una mica separats l'un de l'altre. Cada parella té tres pilotes, que han de
colpejar contra la paret, tot fent el vuit, fent que la paret és l'aire, i
cada jugador representa una mà.

NOTA: Una situació més complicada d'aquest joc consisteix en que
individualment ens situem davant d'una paret amb dues pilotes, i les anem
mantenint les dues a l'aire, tot colpejant-les alternativament contra la
paret. Tal i com indica el dibuix:

X
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&s Malabars

"pilotes de futbol": consisteix en fer tocs amb qualsevol part del cos,
però no es poden repetir dos tocs amb la mateixa part del cos.

NOTA: Una alternativa més complicada d'aquesta activitat és que no es pot
tocar la pilota amb les mans.

* "p i lot es de handbol" : Consisteix en fer el vuit amb tres
pilotes d'hanbol.

NOTA: Una alternativa més complicada és fer qualsevol truc dels que s'han
fet amb les tres pilotes petites de malabars.

c} Un cop finalitzat el circuit, tot estant 5 minuts a cada prova, ens
juntem tots els grups, i entre tots/es triem propostes diferents per a cada
estació. Aleshores tornem a realitzar el circuit, tot fent a cada estació
alguna de les propostes que s'han comentat.
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f < Els malabars

CONCLU SX O *

Durant aquesta sessió hem treballat tot el tema de material esportiu
(és a dir, no habitual: pilotes de futbol, volei, handbol,...) als malabars.
Creiem que és un tema prou important, ja que facilita el fet de poder
treballar els malabars amb aquest material, que és molt quotidià a les
escoles. Un altre punt important és que amb aquest material podem
treballar en tot tipus de nivells, des del més bàsic al més elevat.

Per tant com a mestres ens dóna un recurs molt pràctic per tal de
poder transportar a l'escola, ja que és engrescador per las/les nens/es, i
factible per als/les professors/es, ja que és un material habitual a les
escoles.

A més ens adonem que no només es poden fer malabars amb el
material convencional , amb aquell del circ, o dels espectacles de carrer.
Sinó que fent rodar una mica la imaginació podem trobar molts recursos
importants, i també desenvolupem la creativitat dels/les nens/es, fet que
considerem molt important.
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3.3.3.- QÜESTIONARIS EN RELACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
DEL ROL DE PROFESSOR/A
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' I l'f
NomNom.-
Especialitat.- 9 r,

(¿UCÛUJ l'Ji

P/
Curs.- Jmn,,m

1.- Identifica quines són les estratègies més utilitzades pels "professors" :

a) per a ensenyar només l'activitat.

" ¿WIC

tZ

(y. JK.ÏV (^UCö.\

or.a! A

\ W."<iaV (roçu i

£^N^^VJíx^ aJji ul·

ryv.vt ß-v\i'".'i.\ f í

<h-uirmpi«>, ow.n l u l di chaira e.\

C\LVM in A

í J
\-t > %

V; c

¿ti ccroVaxÜ

la, coji ,'

dlOfíJJ

-rMO) ib tixbj pjf\ iwliJi/KXAO^v.nni) o. i\o^¡\ Ai ItA «yvupíi.
b) per a ensenyar l 'activitat però havent d'interioritzar l 'alumne les

estratègies.
b . l ) Com a aprenent.
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b. 2) Com a ensenyant.
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Nom.- ft £y^
Especialitat.- ï. v . Curs.- |f.tm^

GWauc, tu icf t )

2.- Aquestes estratègies són adients pels continguts que han volgut
desenvolupar ? Perquè ?. Si ho creus convenient proposen altres per
la mateixa situació.

3.- Ho han aconseguit ? Justifica la teva resposta.

¿ ) « , pwpi ^ «Vcï nr-u'rt p/up««^ , -nfctrt »T

4.- Posa una nota d'acord amb la reflexió anterior i justiíïca-la.

l|*«A.^

Aquest qüestionari pretén conscienciar sobre la importància de les
estratègies en el moment de realitzar un procés d'ensenyament-
aprenentatge, però no només això, que no és poc, sinó a més a més
implica que durant el procés d'ensenyança dels vostres companys,
vosaltres hageu d'estar actius per tal d'aprendre de les estratègies que ells
utilitzen.

Per tant cal :
- utilitzar estratègies (per a ensenyar o per aprendre, o per aprendre

ensenyant),
- identificar aquestes estratègies ( en qui ens ensenya i en nosaltres en

el moment d'aprendre),
- proposar si s'escau, altres estratègies per la mateixa situació

d'aprenentatge.
rer tant el procés d'aprenentatge per qualsevol de vosaltres que vulgui

implicar-se està agarantit.
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3.3.4.- ANÀLISI DE LES ESTRATÈGIES DELS
DIARIS I LES CLASSES «IF I "n"
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Els colors que a continuació es presenten corresponen a les diferents
categories o subcategories d'estratègies amb les que s'ha analitzat les
dues descripcions de les classes i dels diaris "11" i "n" :

- Signifícativiat lògica (Blau pàl·lid).

- Zona de Desenvolupament Proper (ZDP) (Espígol).

- Observació guiada del /de la professor/a (Verd blavós).

- Gestió de l'observació (Verd).

- Contextura!ització (Canyella).

- Organització (Pruna).

- E. Motivació (Blau grisos).

- E. Professor/a (Verd llima).

- E. Comunicació (Rosa clar).

- E. induïdes (Anyil).

- E. Negociació (Roig fosc).

- Rol professor/a (Gris 50 %).

- Model de pensament de la professora (Lila).

- Tutoria entre iguals (Taronja).
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Descripció LI

Descripció LI
11 de novembre de 1998.

Mentre la classe no ha començat, perquè li demanava a la Maria Font,
professora que treballava al mòdul de la vora, si podia fer-se càrrec que el seu
grup, com en altres ocasions, no fes tan soroll, els meus alumnes s'han posat a
treballar en continguts de malabars. Uns fan pilotes, els altres diabolo, uns
altres dos estan amb el plat xinès i també hi ha algú assegut, com el Jeroni, que
mira el que fa la resta de companys/es. Ho trobo senzillament perfecte.

Ara crido al grup (!' 57") però acte seguit, l'Anna, que m'ajuda filmant
les classes, em crida dient-me que té problemes de so. Jo m'atanso i intento
donar-li instruccions per a solucionar-ho sense haver de pujar a les grades.

No hi ha manera, per tant els demano als alumnes de classe, que comencin
fent els dos grups que mantindrem al llarg de la sessió d'avui, i comencin a
practicar figures a manera d'escalfament. Recordo que els vaig comentar que
havia deixat preparats, la cámara i els micròfons abans de començar la classe, i
que fins i tot m'havien sobrat de 5 a 10'. Alguns dels qui van arribar abans de
començar la classe, van assentir amb el cap.

Des del moment en quejo havia reunit al grup, fins que ara els he donat la
primera consigna de treball, la major part, havien estat a l'espera, mentre que
alguns s'havien posat a practicar.

Vam començar la classe amb 12' de retard. Sé que això em posa de mal
humor, tot i que ho intento controlar. Però no suporto anar a muntar-ho tot
mitja hora abans, perquè després hi hagi quelcom que falli.

El marcador en el vídeo assenyala (7' 7").
Començo la classe amb el grup de pilotes. Demano al grup que es desplaci

més a prop de la cámara perquè la imatge pugui ser de més qualitat. Amb tot i
això no es mouen gaire.

Començo a explicar, però encara hi ha algun alumne que està entusiasmat
amb la pràctica de les seves destreses. Aleshores, comento que estic segura que
serà una satisfacció per a mi, contemplar cap als últims dies de l'assignatura, el
progrés que han experimentat com a conseqüència de la pràctica fora d'hores
de classe. En realitat es tracta d'un missatge intencionat, per remarcar que ells
continuïn practicant després de classe.

Comento abans de centrar-me en el tema de la sessió, queja tinc les fotos
que vam fer l'altre dia1, per si algú encara no les ha vist i les vol mirar en
finalitzar la sessió.

Afegeixo que es van realitzar fora d'hores de classe.
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Descripció LI

Aquí hi lia un missatge subliminal i és que \oill que en properes sessions,
al finalitzar la classe, es tomin a quedar per fer fotos, que em serviran per
il·lustrar, des del material alternatiu amb el que treballem, fins a entendre
millor algunes de les situacions plantejades a classe. (E. Professor/a. -
Pensament de la professora).

Comento explícitament que les fotografies les faríem sempre fora d'hores
de classe.

Una errada que he tingut, és que ho he comentat només al grup de pilotes,
no a tota la classe junta. És clar que com mentre arranjava el so, he deixat al
grup treballant en dos subgrups, al baixar no era qüestió de tornar a reunir-los a
tots.

En aquell moment vaig pensar, cap problema, perquè després els ho
explico a l'altre grup i solucionat. Però com a despistada, no hi ha qui em
guanyi, me'n vaig oblidar. Ja sé que no és important, però així va anar.

Ara començo recordant el que vam fer l'últim dia, que era experimentar
els 4 passos més bàsics per la iniciació a les 4 pilotes.

Comento que és dur fer 4 pilotes i provar d'aprendre-ho directament amb
els quatre objectes, perquè et cauen una vegada i una altra. En canvi si vas fent
exercicis que et van ajudant a tenir cada cop més habilitat, resulta més fàcil.
(Model de pensament de la professora)

Aleshores el que farem, és que a partir de manipular dues pilotes a l'aire
descrivint un cercle o fent columnes, hi afegirem variants. En aquest moment
recordo el treball que anteriorment vam fer amb pilotes, on amb un braç fèiem
un gest i amb l'altre un de diferent. Doncs bé, ara farem el mateix, l'únic que
manipulant les dues pilotes amb una mà, a la vegada que amb l'altre braç farem
una acció diferent. (Repassar enllaçant el treball de la sessió anterior amb el
treball d'aquesta següent). (Significativitat lògica)

Ara aquí demano que em diguin gestos que se'ls ocorri; comento que si
no, jo els donaré una primera proposta com a estímul. El Jordi "mallorquí11 en
proposa una que no és un gest, sinó que la tercera pilota ajuda a descriure una
figura amb les altres dues. Ho anava a guardar per més tard, però com la
dificultat entre aquests dos tipus que he esmentat no és tant gran, dono prioritat
a que sigui una destresa sorgida des del grup classe. A més a més, és una de les
destreses queja he vist que practicaven alguns alumnes de la classe.

Demano al Jordi que en faci la demostració. Després torno a fer-ho
recalcant un parell d'aspectes :

- que la trajectòria de les pilotes vagi en paral·lel,
- que la tercera pilota acompanyi una de les altres dues.
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Descripció LI

- i finalment, que agafin la pilota de manera que es vegi la pilota, sense
amagar-la amb els nostres dits, per a provocar un efecte visual més impactant.
(Significativitat lògica : Repassar continguts anteriors + Consigna oberta
d'acord a un criteri + Observació + Escollir i dir ordre propostes +
Demostració alumne). El moment que P alumne fa la demostració davant la
resta de companys/es de la classe, es podria categoritzar com a Rol de
professor en situacions puntuals de classe.

A continuació demano que ho treballin amb mà dreta i amb mà esquerra.
Els explico que ara vaig als diabolos, per a després tornar per a canviar la tasca
i així successivament.

De totes maneres no marxo de seguida sinó que em quedo observant. Li
demano al Jordi "mallorquí" que si ja li surt, que ho practiqui amb l'altra
mà.(ZDP.- Consignes diferenciades amb descripció Per tal de possibilitar
diferents ritmes d'aprenentatge. En aquest cas, avançant continguts).

Afegeixo que si algú no ha provat plat i vol fer-ho, el deixo a la seva
disposició.

Entre aquestes que s'ha vist un plànol del grup de diabolos i tots estaven
treballant amb la seva tasca. En aquest sentit s'ha convertit en una tranquil·litat
el saber que estant treballant encara que jo no hi sigui.

Grup de diabolos.
Repaso, simbolitzant-ho, l'últim que vam fer : llançar el diabolo, picar

amb els bastons al terra i recollir-lo; fer un gir i recollir-lo; o llançar-lo fent un
crit al company i recollir, etc.

Els dic que ho fèiem per a practicar el llançament i la recepció, però que
en realitat aquestes accions requereixen haver de descentrar-te per uns
moments del diabolo, el que fa que augmenti una mica la dificultat de la tasca.

En relació al que anem a fer avui, cal dir que no és altra cosa que recollir
la proposta que una persona del grup va fer l'altre dia (feta per la Diana o la
Rosa), consistent en que dues persones per parelles, havien de passar-se el
diabolo d'un a l'altre. En aquests moments el Jeroni em fa una proposta que no
es recull amb el micròfon, però jo contesto que ho farem més tard perquè
sempre intentem seguir un gradient de dificultat. Els comento que comencem
amb accions motrius més senzilles i després les anem complicant una mica
més. (Significativitat lògica: Repassar continguts anteriors amb simbolització +
Model Pensament del/de professor/a quant a Significativitat lògica + Recuperar
propostes dels alumnes encara no realitzades + Observació + Escollir i dir
ordre de les propostes dels alumnes + Demostració global).
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En aquests moments de la filmació, el Jaume i la Iolanda es porten un "joc
de somriures", me'ls quedo mirant i els dic queja ens ho explicaran. Després li
pregunto al Jaume si està disposat a convertir-se en un especialista del diabolo
com ho és amb el bastó del diable. I li contesto que jo ho confio, espero i
desitjo. Però quan ho dic ja no el miro a ell, sinó que ja amb la mirada és com
si em comences a adreçar al grup.

Dic que primer ens col·locarem un darrera 1"altre de la parella i que
després ho farem de cantó. Demano si cal fer demostració i em contesten que
sí. La Rosa farà de parella amb mi en la demostració que anem a realitzar.
(Continuació de l'estratègia anterior on es realitza la Demostració global. Per
tant estem dins de la Signifícativitat lògica).

Ara el Jeroni em diu que no ho pot fer perquè queda ell sol, després que
els seus companys s'han agrupat per parelles. Jo li dic que poden fer un trio de
manera que el primer passa al segon, aquest tercer i aquest a l'últim. 1 afegeixo:
"però això ja ho has de fer sense que jo t'ho digui, perquè com que tuja ets
professor ja has de trobar solució, val ? "(Model pensament professor quant a
la capacitat d'organització de l'alumne). (Ho dic tan convençuda, que no em
cal ni un segon per a pensar-m'ho).

De tant en tant, s'ha vist un plànol en el que es veia el treball de Paître
grup, pilotes, i tot i que la tasca no deixa de ser costosa, tothom s'ocupa del seu
aprenentatge. En canvi aquell dia a la classe, jo no ho percebia així, potser
perquè m'havia posat de mal humor el començar amb retard. (Pensament del/de
la professor/a. Potser cal posar-ho al diari ).

La Montse i la Vanessa tenen problemes amb el cordó d'un diabolo i jo
els hi passo el meu.

Abans de marxar recalco que en aquesta destresa a practicar és important
la qüestió d'espai, per tal que cap diabolo pugui anar al cap d'una altra
persona. I els faig ocupar l'espai que tenim lliure.

Aro m'atanso al Joan que te el plat i l 'animo dient-li que "jo també vaig
començar així", és a dir recollint-lo del terra (E. comunicació). Aleshores ell
em demana amb què consisteix. Jo li explico i li faig una demostració. A més a
més quan ja el tinc en marxa, li dono en moviment per a que s'adoni de la
suavitat del moviment de canell que es necessita. Quan aconsegueixi aquest
primer pas, li demano que l'aturi i l'engegui.(Signifícativitat lògica.-
Demostració global + Observació + Descripció de la tasca).
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Ara m'atanso a l 'Al f red i el reforço dient que fa bé T acció, però que seria
convenient que m'ensenyes la pilota que subjecta. Dic que ara ho provi amb
l'altra mà i em diu que li costa. Jo afirmo que es "més xunga" i que a mi em
passa el mateix. Aquestes afirmacions busquen l 'empatia amb l ' a lumne . (Es
tracta d'una estratègia de comunicació).

Passo a donar atenció als alumnes, acostant-me, mirant-los, corregint en
algun cas, reforçant en altres, perquè tal com diu Florance, és una manera de
demostrar que t'importa el que fan. O com diria Santos Guerra citant a Rogers,
seria una manera "d'escoltar a l'alumne" (E. Professor/a.- Observar d'aprop al
grup amb manifestació de sensacions).

Quan passo pel cantó de la Laia, que és una dels "cracks" dels malabars i
veig que té bastant d i f i cu l t a t per tenir el control de la situació, l ' animo dient- l i
que : "poc a poc, eh! Laia, tranquil·la, no desesperis" ( E . de comunicació). Em
pregunta alguna cosa i després li explico l'estratègia d'aprenentatge que jo
segueixo : tu comença sempre amb un braç i quan ja tinguis controlades les
pilotes, aleshores afegeixes la tercera (Model Pensament del/de la professor/a
en relació a com resolt la tasca amb Demostració de l'acció).

M'atanso al Jordi que és qui ha fet la proposta i li pregunto si amb el braç
esquerra també li surt. Aleshores ell em comença a ensenyar moltes propostes i
li dic que són les que tenia pensades per a què el grup les anés treballant "de
mica en mica". Li dic per aquest motiu, que ell va "d'avançadillo".

Ara li dic que com ja li va sortint, pot millorar l'estètica, agafant
correctament la pilota. I si a més a més pot aconseguir que agafi la mateixa
alçada, millor que millor.

1 li encomano que ara emfasitzi més l'esquerra, perquè així adquireixi
noves destreses.

Li dic que després tenim dues opcions, o li comento figures diferents amb
dues pilotes avançant-se al grup, o bé li puc ensenyar figures amb 3 pilotes, per
tal que ell també pugui aprendre quelcom nou.

Ell em contesta que no cal, perquè reconeix que li convé treballar més el
braç esquerra. (ZDP.- Consigna diferenciada amb descripció de la tasca).

Ara veig un plànol on l'Alex i el Joan Feliu estant parlant. De fet, tota
l'estona que he estat interactuant amb el Jordi i una mica abans, el Joan, no ha
estat treballat.

Entre aquestes que veig la recepció de diabolo que fa la Vanessa.
Ràpidament m'atanso i li pregunto a la Montse que anava de parella amb ella,
que em digui què ha vist. Em contesta que l'ha agafat. Afegeixo i què més ha
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fet?, i ara és la mateixa Vanessa, qui em diu que havia de tancar més el fil i no
deixar-lo tant tens. I la vegada que li pego un cop afectuós a l'espatlla, li dic :
"ah !, molt bé !" (Gestió de l'observació.- Supervisió de la tasca : Treball per
parelles d'acord a criteris d'observació i correcció + Observar alumnes +
Pautes d'interrogació a partir de l'acció del company +E. Comunicació).

Continuo mirant i veig que l 'Anna i la Iolanda fan intercanvi de dos
diabolos. Les aturo i els proposo que abans de fer aquestes accions passin a fer
l'intercanvi de diabolo, però en lloc de fer-ho d'endavant cap endarrera, ara
que ho provin de cantó a cantó. Els comento que si els surt bé. després faran de
model. fZDP.- Consigna diferenciada mitjançant descripció de la tasca +E.
motivació).

Ara passo a mirar a la Mireia i a la Rosa. La Mireia el prepara i llança
correctament, però la Rosa rep el diabolo sense apuntar i amb el fil tens. En
conseqüència no controla la seva recepció.

La Rosa em diu que no hi veu, que les ulleres que porta se les hauria de
canviar i jo li dic que si fa no fa estic igual, però que a més a més la llum del
pavelló no és bona per aquest tipus de treball.

Aleshores li encomano que ho faci tenint en compte :
- que ha d'apuntar amb un braç.
- que ha de tancar els bastons per amortir la recepció. (ZDP.- Consigna

diferenciada amb descripció de la tasca).

Demano a les del llançament si els ha sortit, em diuen que se'ls hi lia
complicat i que encara no ho han pogut provar. (E. comunicació).

El Jeroni em demana com es feia per a girar el diabolo sense tocar-lo.
Només els ho havia ensenyat als més avançats com ell. Li ho tomo a explicar
primer i com no ho acaba d'entendre, li ho demostro. (ZDP.- Consigna
diferenciada d'acord a interessos ; Demostració de continguts que no
s'abordaran amb el grup classe + Descripció de l'acció motriu + Demostració
de l'acció motriu).

Ara canvio la tasca dels diabolos. Com la Iolanda i l'Anna no han acabat
de captar la idea. passo a demostar-ho amb el Jeroni. (ZDP.- Consigna
diferenciada amb demostració de la tasca).
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Els alumnes (primer el Jeroni i més tard la Iolanda i l'Anna) em remarquen
que recollir-lo per una banda és més difícil que per l'altra. Jo els dic que no
varia massa perquè és qüestió d'ubicar-se bé davall del diabolo. (Model de
pensament de la professora).

Ara proposem canvi de tasca a les pilotes, consistent en fer un gest.
Demano si ells me'n proposen un, com no ho fan, explico i demostro el de
l'helicòpter, queja es va fer amb dues pilotes.

Consisteix en fer-lo primer en un sentit amb tots dos braços, i quan ja surt
canviar de sentit, també als dos braços.

El Jordi "mallorquí" afegeix, que a la vegada que canviem de direcció, hi
podem afegir un desplaçament lateral. Destaco que d'aquesta manera, encara
es pot veure millor com variant una situació, anem augmentant el nivell de
dificultat. (Significativitat lògica.- Demostració de la professora amb descripció
de l'acció motriu + Demostració variant d'un alumne + Model de pensament de
la professora).

M'atanso al Robert. Reforço la seva acció i li encomano que quan a ell li
sembli, canviï el sentit d'ambdues mans.(ZDP.- Observació + E. Comunicació
(reforçament) + Consigna diferenciada amb descripció de la tasca).

Al Daniel, que estava parlant amb els del grup del diabolo i a qui no he
vist fins aquest moment de la classe, li demano si està fent pilotes. Ell em
mostra com ho fa. i jo li contesto somrient que "una mica patatero aquest
helicòpter, una mica patatero", tot imitant-lo (E. comunicació). Ell ho torna a
fer i continuo somrient a la vegada que li dic "que no és com si es pentinés que
ho ha de fer". Ell fa broma dient que té el cap molt gros, el que fa que continuï
somrient. Li explico que el que vull és que agafí habilitat per a fer les quatre
pilotes. Ell em diu que li costa la mà esquerra. Jo emfasitzo que és per a educar
bàsicament aquesta, que fem totes aquestes accions. (Model de pensament de
la professora). Li dic l 'anter ior que havíem treballat i em diu que ell ja hi era a
la classe, que no era que acabés d'arribar. Li contesto que abans no l 'havia \ i s t
(E. comunicació).

(Nota.- acabo de comprovar al revisar el vídeo, si el Daniel ja havia
arribat abans i no l'he vist, i la veritat és que no l'he trobat enlloc. El proper dia
li ho comentaré. Espero que no m'hagi dit una cosa per una altra).
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Mentre estava amb la Rosa i la Mireia que tenien problemes, veig al
Jaume rebent el diabolo de manera incorrecta perquè el frena. Li costa
d'entendre'm perquè estic lluny però "a la tercera va la vençuda". Primer li dic
d'alluny, després les deixo a elles (a la Rosa i a la Mireia), per atansar-me al
Jaume i explicar-li.

Ara el Daniel ha ideat una variant d'una de les figures i li dic que ho
podem proposar a la resta de la classe. 1 aixi ho fem. [ZDP.- (Consigna d'acord
a un criteri) + Observar d'aprop + Demostració de l'alumne]. Abans però
pregunto, com va ? i em contesten que els costa. Els explico que una bona
manera d'alliberar tensió, és que quan es cansin, que facin una figura de tres
pilotes o de dos que habitualment els surti, així no es fa tan pesat.(Model de
Pensament de la professora quant a l'estratègia d'aprenentatge del propi
professor)

En aquest moment els reclamo l'atenció del grup per a proposar la variant
del Daniel2 (Continua del fragment anterior. Significativitat lògica.-
Demostració de l'alumne). És en aquest moment que els comunico la sensació
que em donen, com si estiguessin una mica dispersos. Ho comento, perquè
penso que és interessant que el grup sàpiga què percep la professora en
determinats moments. Per a mi també és una estratègia. (E. Professora. -
Manifestació sentiments de la professora quant a funcionament de la classe).

Tomo amb el grup dels diabolos i com al trio del Jeroni. Jaume i no
recordo el nom del tercer, ja els surt la tasca, els dic que ara intercanviïn dos
diabolos a l'hora. He de repetir vàries vegades la consigna, perquè el fet de ser
tres. fa que els costi entendre com han d'organitzar-se.

Els demano que primer ho facin de davant cap al darrera, i que després o
provin de cantó a cantó. (ZDP.- Consigna diferenciada amb descripció de la
tasca).

Recordo també que aquesta és una proposta que ha sortit dels alumnes.
Val a dir que la qüestió de l'espai és limitada. Quan es fan llançaments

amb diabolos, caldria més espai per guanyar en seguretat. (E. Organització.-
organització espacial).

A la Mireia, que té problemes en poder alinear-se amb la Rosa en el
moment del llançament, li demostro com pot canviar l'orientació del diabolo;

2 Adonem-nos com d'una situació que ubicaríem en la subcategoría Ritmes d'aprenentatge, passa en la
següent situació a convertir-se en Significativitat lògica.
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però li dic que ara no li cal, perquè un cop s'ha llançat el diabolo més o menys
de cantó, la persona que l'ha de rebre pot ubicar-se on correspongui per a
recollir-lo amb comoditat. (Model de Pensament de la professora en relació a
com resolt la tasca).

Canvio consigna dient que a les parelles que ja els surt el canvi d'un
diabolo, que ho facin amb dos.

Entre aquestes que em poso com un soldat amb un braç en alt. No és que
m'agafin molt sovint aquestes "neures", només quan li vull dir a un/a alumne/a,
com en aquest cas la Diana o el David, que ha d'apuntar en el moment
d'entomar el diabolo. D'aquesta manera ja no em cal parlar, ni atansar-me més
a prop, per a fer-me entendre. (Observació guiada.- Simbolització exagerada
d'una acció, sense material i sense descripció).

Grup de pilotes.
Pregunto : que esteu molt agobiats ? Els plantejo fer-ne una altre d'aquest

estil. Tomo a fer jo una proposta en lloc de fer-ne una del Jordi, perquè els
explico que el que vull és que s'adonin que propostes anteriors es poden aplicar
en altres activitats.

Ara proposo el moviment de Tonada. És a dir cada vegada que llanço una
pilota (en cercle), amb l'altra mà que subjecta la tercera pilota, faig com una
onada per sota de la que està a l'aire.(Significativitat lògica.- Escollir i dir ordre
de les propostes + Demostració acompanyada de descripció + Model de
Pensament de la professora quant a signifícativitat lògica).

El Sergi em comenta que el moximent queda bé. Jo contesto que el seu
també quedarà "xulo". (E. comunicació). A la vegada veig que ell fa l'acció de
donar tot el tomb amb una pilota en relació a l'altra, i dic que aquesta també la
podem practicar. (ZDP : Observació + Demostració alumne + E. comunicació).

El Robert em demana com s'ha de fer rodolar el plat. El plantejament que
faig, és semblant al que he explicat abans quan m'ho ha demanat el Joan Feliu.
(Signifícativitat lògica)J.

Diabolos. Pregunto a la Diana si ja surt el canvi. Respon afirmativament i
demano que m'ho demostri (E . comunicació).

3 En aquest cas considero que ens trobem dins la categoria de Significativitat lògica, malgrat m'adreci a un
sol alumne perquè només tinc un plat xinès.
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