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Al moment d'adreçar-me al grup veig que hi ha un parell d'alumnes que
s'han fabricat les seves pròpies anelles. Unes d'elles molt bé. Evidentment faig
una mica d'escarafall al respecte, perquè vull que els alumnes s'adonin que és
important que a hores d'ara disposem d'un cert material de manera fixa.

Després els comento que si, tal com em van dir l'altre dia, ja podem
comptar amb la meitat de diabolos, farem la classe dividida en dos grups, de
manera que una meitat farà pilotes, mentre l'altra meitat farà diabolos. Quan
hagi transcorregut mitja classe farem canvi. D'aquesta manera s'aprofitarà més
el temps, encara que suposa més esforç per a mi.

Els ho comento expressament, perquè m'interessa comentar les estratègies
que utilitzo perquè ells en prenguin consciència, ja que com a futurs professors
es poden trobar amb situacions similars.

El resultat del recompte de diabolos va ser de 7, motiu pel qual vam
ajornar l'inici de la manipulació d'aquest objecte.

Atès que l'últim dia algun alumne em va demanar llibres de malabars, els
comento que a internet surt el programa de l'assignatura i que allí hi ha un
apartat destinat a bibliografia. Els comento que si volen els ho puc deixar a
copisteria. Hi ha una alumna que efectivament demana que així es faci.

També els vaig portar un dels llibres, el de l'Aguado, referit a Unitats
didàctiques, entre elles una de dedicada als malabarismes.

Comencem la classe repassant la figura del "8" amb dues pilotes.

M'atanso al Jaume, que està engrescat amb el bastó del diable que ha
portat. Ell em demana que li comenti coses per a fer amb ell. Jo li dic que al
final de la classe. De totes maneres no es pot estar de fer-me una demostració
del que ha practicat.

A continuació demano que facin dues pilotes seguint el ritme de la música.

Aturo la classe i demano que em destaquin els elements més importants a
observar en les dues pilotes. Costa que me'ls diguin, com si s'haguessin
desmemoriat, però algun s'atreveix a dir:
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- trajectòria de les pilotes, que dit amb altres paraules seria la direcció de
les pilotes,

- un altre comenta que les pilotes han de caure just a l'altra mà, la qual
cosa també aniria referida a la direcció de les pilotes,

- afegeixo que un element molt lligat és l'altura de les pilotes, sobretot en
el moment del seu aprenentatge,

- i un últim element que acabem de remarcar en la situació anterior, el
ritme.

Després m'adono que, en passar per les parelles que treballen, he
d'emfasitzar que del que es tracta és que no es trenqui la continuïtat del
moviment. Si més no això és el que m'interessa en aquest moment. Quan fem
figures ja buscaré altres combinacions de ritme. Ara m'interessa més la
cadència.

Un cop destacat els comento que s'han de posar per parelles i s'han de
corregir l'un a l'altre. Els dic que a manera de recordatori els dono una plantilla
amb els trets més importants.

Passo a fer revisar com corregeixen les parelles. Alguns pensen que ho fan
tot bé. És el cas del Sergi. El Jordi troba que ho fa bé. Jo trobo que hi ha un
element que no hem comentat i que per tant és lògic que no el corregeixi, que
és el de treballar amb les mans més baixes. És a dir no pujar tant els braços en
el moment de recepcionar les pilotes.

Al Sergi per ex. li explico el concepte de ritme com a continuïtat del
moviment.

Passo per les diferents parelles realitzant intervencions per l'estil. En
algun moment m'he de mossegar la llengua per tal que sigui l'alumne
observador el que corregeixi. Algun cop jo m'hi anticipo.

Aquí és el moment que reuneixo 2 parelles que ho fan força bé (Laia,
Jaume, Jordi i Sergi, encara que bàsicament ho faig pels dos primers), i els
demano que aprenguin una figura de dues pilotes creant un efecte especial
determinat. Els demano que mentre jo vaig passant a mirar la resta del grup,
que ells treballin i que ho practiquin a casa, perquè el proper dia els tocarà
ensenyar-ho a la resta de la classe.

Continuo observant les parelles en la línia indicada.
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A una parella els explico com aconseguir la continuïtat del moviment.
Vindria a assolir-se quan aconsegueixo simular el tercer temps (propi de les
tres pilotes) amb un descens més pronunciat de la recepció.

Per ajudar a emfasitzar aquest descens de la mà faig un so que coincideix
amb aquest moment de la meva execució.

Perquè sàpiguen quan ho fan bé, els parlo de la sensació que jo he tingut
quan ho he aconseguit, perquè aquest canvi qualitatiu fa que disfrutis més de
l'execució.

En aquesta classe, procuro, quan passo a observar els grups, col.locar-me
de manera que a la vegada que els veig a ells/es pugui continuar percebent la
dinàmica de la classe.

En alguns casos no ho faig, conscient de no donar l'esquena a la cámara.

Destacar també que acostumo a guiar mitjançant preguntes la tasca de
l'observador. Un dels aspectes que pretenc és habituar l'alumne a fer-se
preguntes al voltant de la seva pràctica.

Explico que hem començat per aquesta tasca per a "repescar" destreses
apreses i que ara m'interessa continuar amb el passing, ja que Paître dia ja el
vam iniciar.

Destaco també alguns dels defectes que havia vist en passar per les
parelles.

Recordo l'última situació de passing de Paître dia.
Emfasitzo que des del primer dia demano que en començar la classe ja es

tingui el material a sobre, si és possible, o si més no molt a mà.

Malgrat que és una situació ja treballada, encara s'observen dificultats.
Alguns no saben on han de col·locar la pilota de rebot i on han de col·locar la
de gra, en relació a la parella. Intento recordar-los-ho.

Una de les alumnes té problemes perquè llança les dues pilotes a la
vegada en lloc de fer-ho en dos temps. Aleshores no li dic, però demano que
m'observi. Jo intento fer-ho una vegada com ho fa ella i l'altra vegada com
s'hauria de fer. Sense dir res més ella s'adona que s'han de fer els llançaments
en diferent temps un de Paître.

Canvio la tasca. Faig de model agafant un alumne per parella.

/ v ' <ï, •'> ''
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He de passar a demanar a la Laia i el Jaume que no canviïn la tasca, que
primer provin la que he proposat, perquè aquesta mateixa els la complicaré.
Però que de totes maneres m'agrada queja estiguin pensant en coses diferents.

A part d'anar revisant els grups, m'atanso a la paret per a fer aquesta
mateixa situació a la paret. Comprovo que funciona. La meva idea era fer-la
davant del grup, perquè poguessin veure una altra possibilitat, encara que ara
no calia que passéssim a provar-la perquè el nivell de dificultat és molt
semblant.

Finalment vaig desestimar fer-la a la paret, perquè tenia el grup molt
escampat i volia dir que perdria temps fins que s'atansesin i després tornessin
al lloc. Per tant al mig de la pista, vaig anar-ho explicant simulant que tenia
davant una paret. En acabar vaig preguntar si s'havia entès i vaig observar
alguns moviments afirmatius amb el cap.

De totes maneres:
1.- donada la situació que estaven treballant, era molt fàcil d'entendre,
2.- encara que algú no ho hagi captat no m'amoïna, perquè ve a simular la

mateixa però individual.

Passo a presentar una altra tasca amb un altre alumne. Per tant faig de
model a la vegada que sempre verbalitzo el que faig.

Observo i corregeixo a les parelles, si escau.

Demano que, a l'igual que aquest moviment que ja havíem fet una altra
vegada, en proposin un altre.

La gent no es mou, però finalment el Sergi proposa passar-la per la
cintura.

Continuo revisant el treball de les diferents parelles.

El Jaume reclama la meva atenció i em presenta una variant, que és donar
un tomb a la pilota per la cintura tant en el moment de fer-nos una autopassada,
com en el moment de rebre la de rebot del company.

Continuo fent algun que altre aclariment. La Rosa encara no té clar si ha
de sortir primer la de gra o la de rebot.
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M'atanso a un grup d'alumnes que són trio, perquè en comptes de fer jo
de model ho facin ells directament. Això, mentre la resta de la gent encara
practica la proposta anterior.

Justament aquest grup m'havia dit feia uns moments que hi havia gent que
en sabia molt i que no tenien tantes dificultats com ells.

Els animo i els dic que ho fan molt bé, que és evident que qui tingui més
experiència es noti, però que això no vol dir que ells no vagin bé.

Efectivament després ells fan de model.

Pendent sempre del grup. Ara vaig cap aquí, ara vaig cap allà.

Canvi de tasca. Igual a la primera tasca de passing però sense deixar pegar
bot.

La mateixa dinàmica.
Animo la Neus dient-li que ho fa molt bé i que no té per què córrer.

Malgrat la impressió quejo vaig tenir, en el vídeo es veu bé la classe.

Tothom treballa i no em puc queixar. L'únic és que:
- potser al vídeo no es capta el que jo puc percebre en captar les

sensacions o expressions d'alguns del grup. El Dr. Toni Costes,
parlaria d'EMIC,

- o potser jo em fixo massa en els que en saben més perquè sempre tinc
por que ells no puguin aprofitar la classe.

A l'igual que he fet amb anterioritat, m'he atansat a una parella perquè
fessin el mateix però amb desplaçament circular. Un cop ho han provat i els
sortia, he demanat al grup que ho miressin. La proposta ha fet que alguns fessin
alguna exclamació de sorpresa i com si manifestessin un grau de dificultat
considerable.

Ara proposo canvi de parelles, perquè penso que és quelcom a tenir en
compte al llarg de totes les classes, ja que si et toca de parella una persona que
no ho fa gaire bé, no disfrutes.

A part que també és interessant perquè implica un ajustament diferent.

Continuo passant i revisant el treball.
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A continuació faig un petit grup amb els que ja els surt l'habilitat. Un cop
ells ho han provat ho ensenyen a la resta de la classe. (És la mateixa situació
viscuda fins ara, autopassada amb bot a terra i passing al company amb bot a
terra). Del que es tracta és de sincronitzar les accions de tot el grup.

Vaig parlant, perquè sóc un lloro i ara és amb la finalitat d'animar. Per ex.
a veure si som capaços de fer-ne 3 de seguides. Venga, continuem!, i
continuem! Bé, ara que ja hem practicat a veure si en fem 3 que sonin més o
menys bé. Mot bé, aquest so inicial! Venga, continuant! ...

Canvio de tasca aquest grup. El mateix sense bot, però és important que
totes les pilotes es creuin a l'aire al mateix temps.

Ara m'atanso a l'altre grup i els dic: allà ha sortit molt bé, vull sentir el so
perfecte ...

Després d'una estona els explico que, per a quan vulguem fer un
muntatge, serà molt important sincronitzar les accions.

A continuació els canvio la tasca.

Ara torno a l'altre grup i deixo que ells acabin d'autoorganitzar-se per a
dirigir les accions de tot el grup.

Ara canvio la tasca en aquest grup i tot i que ja l'havia pensat prèviament
em faig un embolic amb si la pilota de rebot l'hem de tenir a la mà dreta o a
l'esquerra. Finalment entre els alumnes i jo ho trèiem.

Torno cap a l'altre grup. Observo una estona com els surt i canvio la
proposta, amb una modificació més senzilla, que és fer-ho en cercle. Per què el
canvi? A proposta d'un del grup de fer-ho més fàcil. A més a més, ja quasi no
queda temps de classe i perquè veig l'atenció una mica dispersa.

En un dels grups ha resultat interessant que una alumna, la Montse,
emfasitzés que amb aquesta última situació de fet es canviava l'estructura de la
figura del "8". M'ha agradat molt l'observació.

Després passo a veure com els surt la tasca a l'altre grup. Molt bé!
Aleshores crido la resta de la classe perquè vegin com ho fan.

704



Descripció e

A continuació faig demostració d'unes quantes figures amb dues pilotes,
que creen efectes especials.

Un d'ells l'ensenyo per tal d'acabar la classe. Ho faig donant un model,
però emfasitzant a nivell verbal on recau l'essència de l'acció.

A partir d'aquí dono per acabada la classe.

En aquest moment m'adono que la Rosa està una mica "desanimada",
com si ho veiés molt difícil per a ella. De fet ella ja m'ha manifestat repetides
vegades que a ella li costa. Jo li dic que no s'amoïni, que disfruti i que
practiqui.

El Daniel em demana que li ensenyi més figures encara que s'allargui la
classe. Jo li dic que ho he fet expressament perquè el proper dia vinguin amb
ganes de treballar.

Ell mateix em demana com pot practicar les 4 pilotes. Jo li dono les
nocions més bàsiques perquè ell comenci.

A continuació el Jordi em demana que li torni a explicar l'efecte especial
que he fet abans.

Després passo a explicar 4 nocions de bastó del diable al Jaume. Quelcom
que em va agradar va ser que va dir que volia que li expliqués 4 coses perquè el
que li vaig comentar l'altre dia ja li ha servit per mantenir a l'aire el bastó del
diable.
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Quina és la sensació de la classe d'avui? Que tinc els meus dubtes en
relació a la sígnifícativitat lògica. El que vull dir és que, ja al moment de
començar la classe, no sabia si continuar amb l'últim punt en què ens vam
quedar a la sessió del dia anterior, que eren activitats de passing, o bé passar a
fer "efectes especials" amb dues pilotes.

L'instint em deia que fes les dues pilotes, però el fet que quedés
enregistrat en el vídeo en certa forma em feia sentir obligada a respectar la
signifícativitat lògica dels malabarismes.

He arribat a la conclusió que hauria estat millor començar amb els efectes
especials amb les dues pilotes i que potser més endavant, o en algun moment
que veiés més escaient, col.locar de nou el passing.

I si no, fins i tot, deixar-ho fins al moment de fer passing amb maces, si és
que l'evolució del grup ho pennet. Aleshores suposo que s'agrairia començar
per una activitat per pilotes que et permetés captar l'estructura de l'activitat,
per després complicar-ho utilitzant un material més difícil de manipular com
són les maces.

Aquest dia fins i tot vaig apurar la classe, perquè no vaig voler que
marxessin sense la sensació que acabaven d'aprendre "alguna virguería".
D'aqui que abans de marxar els ensenyés una figura amb dues pilotes
provocant un "efecte especial" determinat. Els vaig demanar que ho
practiquessin per al proper dia. També els vaig fer demostració d'algunes altres
figures que realitzaríem a la propera sessió. Efectivament, el resultat no es va
fer esperar, de tal manera que no els importava allargar la classe per aprendre
una figura més. Si més no, aquesta va ser la petició d'alguns alumnes.

Els vaig contestar que si justament ho havia fet era perquè volia que
marxessin pensant en la propera classe i que vinguessin amb ganes.

Al final de la classe, parlant amb un dels alumnes, em va comentar que ell
havia vingut amb moltes ganes de fer 3 pilotes i fer diferents figures.

Li vaig preguntar si no havia après res de nou en aquella sessió de classe i
el vaig fer reflexionar sobre si dominava les activitats proposades al llarg de la
mateixa.

Ell reconeixia que no és que no hagués après accions noves, sinó que
venia amb la idea al cap de poder satisfer el que ell volia.
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No me'n vaig poder estar i li vaig destacar algunes de les dificultats que
havia tingut a l'hora de fer certes accions, i, a més, que feia preguntes que
demostraven que no entenia l'estructura de l'exercici. Abans de pensar en com
havia de col·locar les pilotes en relació a la parella per a fer el passing i quines
eren les trajectòries que havien de seguir les pilotes, preferia preguntar-m'ho
que deduir-ho. Sobretot un cop ja s'ha practicat.

Combinar interessos de cadascun dels alumnes amb els diferents ritmes
d'aprenentatge i amb la signifícativitat lògica de l'activitat, és quelcom
realment complex.

La meva idea penso que és bona, és a dir, seguir una signifícativitat lògica,
que per a qualsevol de la classe suposi una novetat i que a més a més sigui prou
oberta per a complicar-la.

Què aconsegueixo amb aquest plantejament? Que tothom es pugui sentir
inclòs en cada activitat, sense menystenir la possibilitat en funció del nivell de
cadascú. A més a més, tal i com vam quedar els primers dies de classe, si el
que pretenem és saber ensenyar, val la pena que tinguem en compte moltes
possibilitats de treball divers, que permetin augmentar la dificultat de manera
molt progressiva. I el que és millor, detectar on hi ha errades i que en funció
d'elles sàpiguen com dificultar o facilitar la tasca.

El proper dia, al començament de la classe, a part de preocupar-me pel
material alternatiu, els intentaré fer seu aquest problema.

Justament en relació amb aquest aspecte d'ensenyar, aquesta sessió la
vam començar fent dues pilotes. Era una manera de començar relaxada i
practicant aprenentatges ja adquirits. La meva idea era, després d'un breu espai
de temps, introduir correccions per parelles, on bàsicament havien de tenir en
compte tres aspectes: altura, direcció i ritme. Els vaig passar una petita graella
que vindria a ser el recordatori d'aquests 3 elements, tot i que tinc clar que a
ells no els fa falta. Però la intenció era suggerir que ens en podem ajudar per a
centrar l'atenció dels nostres alumnes,

A més a més, els vull deixar clar, en presentar succcessives plantilles, que
és convenient tenir en compte incrementar de forma progressiva els elements
d'observació. Així en successives graelles no hi haurà 3 elements sinó 4 i
després 5.
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També en aquesta classe, mentre el gran grup continuava practicant les 2
pilotes i mirant si el seu company respectava o no els criteris assenyalats, vaig
donar una tasca suplementària a un petit grup. La tasca consistia a practicar una
figura amb dues pilotes, que creava l'efecte especial de seguir la trajectòria de
la mà que la precedia, com si estigués lligada a ella per un fil. Evidentment, els
vaig dir que caldria que fora de classe la continuessin practicant i que si el
proper dia els sortia bé l'ensenyarien en petits grups als seus companys.

Què pretenc? Per una banda, atançar-me niés a la seva zona de
desenvolupament proper, i, per una altra, posar de manifest el proper dia a
classe com cada "profe" utilitza una estratègia diferent per ensenyar. Alerta!,
tot i que sé que ho ensenyaran utilitzant el model, la manera com faran per
ajudar a adquirir l'habilitat als seus companys suposo que serà diferent: els
punts que destacaran, com els corregiran, etc.

De totes maneres, sé que aquesta no és una de les habilitats que permeti
molta variabilitat entre diferents professors. Ja ho veurem!.
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Descripció f.
19 d'octubre de 1998.

Començo la classe amb 13 alumnes. Volia tenir tot el grup reunit perquè
m'interessava donar un "toc d'atenció" en relació a la fabricació del material.

Demano que per al proper dia ens hem de planificar i ens hem d'obligar a
portar material. Algun alumne, el Jordi, comenta que "el proper dia potser
portaré ...". Jo el tallo i li dic que no em serveix. Perquè aquesta cançó la
portava sentint a classe, en relació al diabolo, des del primer dia.

A poc a poc s'hi va incorporant més gent fins que finalment són 17
alumnes. Entre aquests hi ha alumnes que és el primer dia que vénen a classe.
El problema és conseqüència de les matriculacions que encara no han acabat, la
qual cosa repercuteix en el ritme de la classe a causa del degoteig constant
d'alumnes nous a les classes.

Demano compromis als alumnes en relació al material que es poden
fabricar. Els dic que això només és qüestió de tenir-ne ganes i posar-s'hi el cap
de setmana. Comento que nosaltres ho tenim més fàcil perquè altra gent ja ha
pensat en com es pot fabricar aquest material de forma alternativa. Per tant, a
nosaltres només ens cal "posar-nos-hi". No hi ha res més.

Finalment quedem que el dilluns de la setmana vinent portaran maces i
anelles.

Arran de la pregunta d'un alumne comentem que "en pic" tinguem el
material, serà qüestió que el vagin portant sempre, que tampoc pesa tant.

Ara reclamo l'atenció dels alumnes fent un senyal de salutació amb les
mans, per tal que acabin els seus comentaris i em facin cas. Un cop hem parlat
del material, tema prioritari, vull comentar algunes coses sobre la dinàmica de
les classes i alguns comentaris dels alumnes.

Passem a seure a terra.
Comento que en general sé que tots tenen moltes ganes de córrer. Hi ha

qui volia fer figures amb 3 pilotes des del primer dia. Els dic que tenim 45
hores de classe i que del que es tracta per part meva és de presentar-los
situacions ordenades quant a gradient de dificultat.

Els dic que si vaig fent salts de molt nivell a poc nivell i torna a molt
nivell, etc., probablement els costi més quedar-se amb una idea clara de com
pot muntar cadascú el procés d'ensenyament-aprenentatge quan tinguin els seus
respectius alumnes.
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La idea és aprendre nosaltres, divertir-nos i passar-nos-ho bé, però
aquesta manera de fer no té per què ser incompatible amb la reflexió que com a
professors ens pertoca, del que suposa un aprenentatge d'aquest tipus.

Fins i tot faig esment al material, comentant que ens interessa saber
fabricar-lo, perquè generalment no el trobarem al col·legi, a més a més de
resultar car.

Per altra banda destaco la importància de viure i analitzar moltes
situacions, que saltin de manera progressiva en dificultat, perquè és probable
que els seus alumnes aprenguin més lentament que ells.

I els transmeto la intencionalitat amb què han estat pensades aquestes
classes, ja que el que es pretén és basar-se en una pedagogia de l'èxit, en la
qual tots els alumnes de manera més ràpida o més lenta aconsegueixen
l'objectiu final. Però el més important és que tots es vegin capacitats per
aconseguir-ho, el que fa que s'engresquin cada cop més en els seus
aprenentatges. Volem que cadascú sentí satisfacció per l'aprenentatge que
realitza. Que senti que té èxit en el que aprèn.

El que fa sentir malament a un alumne és quan li presentem situacions que
diu "això no ho sé fer", i "això tampoc", i així successivament. Aquesta
dinàmica no ens interessa.

Arribats en aquest punt, torno a fer incidència, com en altres classes, en el
tema que ells sàpiguen treure moltes variants a una mateixa situació.

Aquí m'assec més endarrera perquè si no havia de girar-me molt per a
reforçar amb la meva mirada la Laia, que la tenia asseguda a la meva esquerra i
bastant endarrerida. Encara que fins al moment totes les vegades que m'havia
tombat havia comprovat que m'escoltava, o almenys ho semblava, no volia que
la distribució a l'espai pogués ser un obstacle per a la comunicació. El fet
d'endarrerir-me penso que era una atenció a ella i em feia sentir bé. Espero que
a ella també.

A continuació els llegeixo un fragment d'un dels diaris de la tesi, en
concret el "del diari d":

Que divertit! On he de signar perquè es repeteixi? (Els dic que és el que
he escrit en relació a la classe anterior, perquè estava molt contenta de com
havia anat). Tant ha estat així, que no he avançat el que em pensava que
faria, però lògicament és més important que els alumnes s'adonin de tot el
que es pot fer i de la seva capacitat creativa, que no el fet de saber realitzar
una figura més o menys, o arribar més tard o més aviat ales 3 ó 4 pilotes.
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Prefereixo infondre el pensament que els seus futurs alumnes són
quelcom més que robots mecànics preparats per a repetir un moviment una i
altra vegada, fins a la perfecció.

Els dic que, de totes maneres, a les classes, intentaré jugar amb els seus
interessos i l'ordre en què considero que he de presentar les diferents
propostes. Així per ex. avui els diré algunes figures més amb dos pilotes, de les
que anomeno "efectes especials". Però no en donaré més, fins un altre dia,
perquè així puguem atansar-nos més aviat a les 3 pilotes.

Finalment, els dic que ells mateixos pensin en com ha de ser l'avaluació.
De fet en vam parlar el primer dia sense acabar-la de definir del tot. Vam
deixar entreveure la possibilitat de fer un muntatge utilitzant el material i les
situacions treballades a classe, encara que ells també podien proposar coses
noves. Això ho enfocàvem més com un estímul que no com un examen, ja que
deixàvem clar que l'avaluació era el dia a dia (contínua). De totes maneres ara
jo els vull engrescar a fer que, d'alguna manera, quedi palès que el que el dia
de demà faran és fer de "profes". Ho deixo pendent.

(Gesticulo moltíssim).

Passem ara a la part pràctica. Començo demanant que practiquin l'última
proposta que vam donar Paître dia perquè la practiquessin a casa, que era
l'efecte especial de colpejar la pilota amb l'avantbraç i es feia amb dues
pilotes.

Entre aquestes se m'atansen alumnes nous que diuen que no tenen
material. De fet els comento que molts altres companys seus el que han fet és
preguntar als altres abans de venir a classe de manera que quan han vingut a fer
malabarismes han portat el material preparat.

Hi ha un alumne que porta ja un parell de classes sense portar material i li
dic que no em serveix que a aquestes alçades no el porti.

Altres alumnes se m'atansen per a ensenyar-me les pilotes de
"professional" que s'han comprat. Està clar que els fa il·lusió.

Els alumnes es posen a practicar.
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Vaig tombant per a observar els resultats. Comento que ho fan Molt bé!,
però que cal que ho facin amb un braç i Paître, no hi ha un braç més habilidós
que T altre.

Ara demano que, per parelles, com que en teoria cadascú ha practicat a
casa seva i ja ho han de saber fer, es comentin en què s'ha fixat per a fer-ho
més bé. I que li diguin a la parella com ho poden fer.

Ara m'atanso al grup al qual li havia encomanat una habilitat perquè
l'ensenyessin a la resta de la classe. Amb dues pilotes fer l'efecte que les
pilotes segueixen a les mans lligades per un fil.

Entre aquestes la Laia em comenta que ella com a estratègia ha utilitzat
amics i parents per a fer-ho davant seu i que li diguessin l'efecte que els
provocava.

El Jordi m'ensenya el que ha aconseguit, que s'hi atansa, però que encara
li queda perfeccionar. Elija s'ho nota i jo li comento: "tranqui, tranqui, tranquí
per aprendre".

Després observo el Sergi i la Laia.
Els demano que tornin a l'habilitat de l'avantbraç, que és la que fa tota la

classe i que entre ells es posin per parelles i es diguin en què s'han fixat per
aprendre l'habilitat.

El Jordi em reclama i em diu que amb un braç li surt millor que amb
l'altre. Em fa demostració. Aleshores jo estic a un "tris" de dir-li en què falla,
quan em "mossego la llengua" i li dic al seu company, l'Alfred, que li digui que
pot millorar, i la veritat és que l'Alfred posa el "dit a la llaga" i li comenta el
que jo justament estava pensant. Li diu: "no tiris el braç cap a baix, estira'l
recte". Reforço T'Alfred dient-li: molt bé, Alfred!

El Jordi ho torna a fer corregint-ho i li comento: molt bé!, aquí!, aquí!

Passo observant i reforçant l'execució de les parelles. Recalco si ja s'han
fet els comentaris pertinents i els demano que ho facin.

Ara m'atanso a un dels alumnes que vénen per primer cop. Ell observa
una companya seva que, segons ell, ho fa molt bé. Jo comento que va bé i que
encara ho pot afinar més. Entre aquestes fa un parell de llançaments molt
encertats i els reforço, però li dic que també ha de canviar de braç. Ella em
contesta: "la pregunta del millón" i jo li contesto amb la mateixa frase
emfasitzant amb ella.
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Passo a observar altres parelles.

Ara reuneixo el grup i pregunto si han fet els comentaris pertinents. En fer
la pregunta al grup en general tothom assenteix però exactament no sé què ha
passat, a part de l'observació directa que he vist que l'Alfred li feia al Jordi.

Aquí hauria pogut agafar una parella a l'atzar i demanar quins comentaris
s'havien fet.

Sempre em quedava el recurs de parlar de l'exemple del Jordi i l'Alfred.

Aleshores els dic que el motiu que estiguessin per parelles comentant-ho,
és perquè és una situació molt propera a la del profe.

A partir d'aquí demano que els que tinguin diabolo es col·loquin en una
banda, i els que facin pilotes els col·loco en una altra banda.

Aquí dono consignes breus i imperatives. Un dels alumnes, el Jordi, que
deu estar entretingut amb alguna altra cosa (habitual en ell), el crido dient-li el
nom de manera repetida i molt seguida: Jordi, Jordi, Jordi!

Començo amb el grup de pilotes encomanant-los un altre efecte especial
amb dues pilotes. Jo faig de model.

Un alumne comenta que és més fàcil. Jo li contesto, dient, que li resulta
més fàcil, perquè s'assembla a l'estructura de l'efecte especial que ja han
après.

Observo una estona i ara m'atanso a un alumne que ha vingut per primer
cop. Li dic que no es preocupi a fer l'efecte especial, sinó que de moment es
dediqui a fer el canvi de dues pilotes. Li demano si ho sap fer. El fa però no el
controla. Aleshores li demano que ho practiqui i que quan li surti amb
comoditat ho faci amb desplaçament.

Vaig al grup dels diabolos. Tothom qui més qui menys està treballant.
M'adreço a una parella (el Jordi explicant a la Laia) que estan parlant

entre ells i comento: "Però això li hauries de deixar descobrir a ella. Tu aquí,
"ala a saco", jo graduant la informació i tu a saco!, li dones tota la informació
de cop".
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El Jordi té un problema tècnic de lligar el diabolo i jo intento solucionar-li.
Li dic l'alçada aconsellable dels fils del diabolo.

Més o menys el grup té un bon nivell, per tant n'avanço més.
Pregunto què cal fer si el diabolo es gira. Com que no m'ho contesten ho

dic jo directament. Penso que algunes vegades es pot fer pesat i més llarg, si
dono aquesta informació fent-los observar. Encara que tinc pensada aquesta
alternativa i sé com podria fer-la a la pràctica. Però aquí, donat que he d'anar
saltant d'un grup a l'altre i marcar una mica els canvis de tasca perquè la classe
no perdi dinamisme, vaig optar per aquesta estratègia.

Només els dono aquesta consigna de la boca del diabolo i els dic que quan
els surti ho facin caminant.

Passo el meu diabolo a un alumne que feia pilotes, perquè practiqui també
diabolo.

Canvio de grup: Com va això?
Ah, molt bonic, això, Daniel! Una variant molt bonica arran del que hem

treballat. Molt bé! Després ho provem, val!

Vull veure una demostració del que heu aconseguir fer.
L'Alex, que és un dels que ha vingut avui per primer dia, em fa un canvi

de mà de les dues pilotes amb la figura del "8". Li dic que està molt bé per ser
el primer dia. Ho dic en el sentit que no s'amoïni i que va per bon camí.

Els observo i els reforço. Recalco que ho han de fer amb un braç i Faltre.
He canviat la meva ubicació física i és que ara veig tota la classe en

conjunt. L'únic problema és que vol dir recórrer més espai per a entrar en
contacte amb un i altre grup.

Sempre tinc clar que vull veure tot el grup. És quasi un hàbit adquirit de la
meva època d'institut, però que a vegades desestimo perquè impedeix que
pugui passar fàcilment d'un grup a l'altre. En canvi si estic al mig, encara que
doni l'esquena a un grup, només cal que em tombi per poder-los dir alguna
cosa. Estic més a prop de tota la classe. Aquesta és una constant que es
repeteix unes quantes vegades i que tinc molt present.

A més a més he de dir que sempre que he estat d'esquena a un grup, quan
m'he tombat els he vist treballant. Si el resultat hagués estat el contrari, no
tindria elecció possible. Ara jo diria que m'ho puc permetre.
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Vaig a observar el Jaume, a qui li havia donat una feina diferent a la resta
del grup, com a conseqüència de tenir més nivell. Comprovo com li surt
l'habilitat perquè ara vull que faci de profe.

Reclamo l'atenció del grup de pilotes. Comento, adreçant-me al grup de
nova incorporació, que estiguin tranquils i que vagin al seu ritme. Els dic que
intentaré ajustar-me el màxim a les seves possibilitats.

Aleshores explico al grup que, com que un dels objectius és que facin de
profes, el dia anterior havia encomanat la tasca a un grup, entre ells el Jaume.
Doncs bé, ara vull que ell faci de profe i que es busqui la vida per a fer-se
entendre. I adreçant-me ara en particular a ell li dic que, en tornar, vull veure
com tots fan l'habilitat.

Problema: no vaig poder veure quines estratègies utilitzava el Jaume per a
ensenyar, ja que mentrestant jo estava amb el grup de diabolo.

Avantatge: sense estar jo allà tenia garantit el treball del grup.

El resultat és que a la tornada tots sabien fer l'habilitat (a excepció dels
novatos), amb més o menys destresa.

Al grup del diabolo els canvio la consigna, arran d'un comentari d'una
alumna. Crido tot el grup i dic el que s'ha de fer quan el diabolo s'inclina
endavant o endarrera.

A una de les alumnes que m'ha demostrat queja ho sabia fer, li dic que ho
faci però desplaçant-se per l'espai.

La idea és que intencionadament el desequilibrin i el reequilibrin.
Els observo i en el mateix moment que ho fan els corregeixo.

Arran del comentari d'una altra alumna que em pregunta com girar amb el
diabolo, primer reclamo l'atenció de tot el grup de diabolo i després
introdueixo amb una demostració com puc canviar de sentit.

En el moment que canvio de sentit els pregunto quin serà ara el braç
predominant, i automàticament em contesten correctament que és l'esquerre.

Els dic que són habilitats que val la pena que provin, perquè els permetrà
més domini del diabolo.

Passo a mirar xuleta.
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Torno al grup de pilotes i veig que el Jaume ha fet una bona feina.
Comento que han tingut un bon profe (referint-me al Jaume), perquè els surt
bastant bé. Ara em poso a fer demostració perquè es fixin a més a més en el
moviment de les cames que pot ajudar a afavorir aquest efecte.

M'atanso al Jaume per preguntar-li si té un altre bastó del diable. I li dic:
"li pots deixar a algú, o li vols ensenyar a algú?'. Li comento que com que la
Laia n'ha portat un altre podríem aprofitar perquè dues persones practiquessin.
Ell s'ofereix voluntari per ensenyar-ne.

Pregunto qui del grup vol aprendre bastó del diable, que li n'ensenyarà el
Jaume.

Canvio tasca al grup de les pilotes.
Comento que hi ha moltes més destreses a aprendre amb dues pilotes,

però que les deixo per a més endavant, donat l'interès que ells tenen per arribar
a les tres pilotes.

Dues pilotes i un mocador per parelles. Canvi de material fent el "8", però
a més a més haurem de canviar un mocador. Aleshores em poso amb un alumne
i primer només fem el canvi amb les pilotes. Dirigint-me a la resta del grup:
això ja ho sabíem fer. Ara el que farem serà afegir el mocador i ho explico. I
justifico que aquesta situació és un preparatori de la tercera pilota.

M'atanso al grup d'alumnes que han vingut per primer cop i els emfasitzo
què vol dir el canvi de dues pilotes amb la figura del "8": direcció de les pilotes
(concepte de finestra) i ambidestrisme.

Una alumna em demana per un mocador i li demano que miri si en troba
un a la meva bossa.

Psso al grup del diabolo. Pregunto a un alumne (el Jordi) al qual se li gira
el diabolo: on t'has de col·locar?

Torno a reclamar l'atenció de tot el grup, fins i tot em toca cridar algú pel
seu nom.

Hem tractat:
- el fer d'agafar el diabolo i posar-lo en marxa. Recordar que els

alumnes esquerrans ho haurien de fer al revés,
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- tenir clar què podem plantejar als alumnes per a fer el diabolo:
a) fer-lo rodolar i mantenir-lo a l'aire,
b) com comuniquem als alumnes que és bàsicament el braç dret el que

treballa. Els ho podem dir, o els podem demanar que ens observin. Aleshores
nosaltres exagerem molt el moviment i els preguntem: què faig jo, amb un braç
i T altre faig el mateix? Què més podem fer per emfasitzar que el braç esquerre
(per als dretans) no s'ha de moure? Aleshores els ensenyo un exercici en el
qual poso el bastó esquerre perpendicular en relació al dret. És una situació
experimental molt clara.

c ) una altra forma de posar "en marxa" el diabolo és fent-ho a ritme.
I els dic que provin aquestes diferents situacions, perquè sàpiguen què

implica i perquè així potser les recordaran millor en el moment de donar-les al
alumnes.

Passo al grup de les pilotes.

Miro les diferents parelles. En general emfasitzo que vull que segueixin un
ritme continuat.

Passo al diabolo. Sergi, ja controles tot aquest tema. Miro com ho fan.
Canvio consigna. Llançament i recepció de diabolo. Qui ja ho sap fer

perfecte, l'únic és que us vull dir com ho presentaria jo als crios. Jo els diria:
teniu ganes de llançar-lo, doncs mireu-me i a veure què és el que faig i si
esbrineu on esta el "truqui" de tot. I després d'haver fet de model comento als
meus alumnes, ja veieu que intento exagerar molt la situació.

Després els dic que jo ara els diria que ho provessin i quan els alumnes
tinguessin problemes, en fiínció del que veiés, els diria una cosa o una altra.

Aleshores el Sergi em fa un comentari exacte de què cal fer per rebré'l. Jo
el reforço dient-li que molt bé!, i li dic si a la vegada s'ha fixat en el moment de
recepcionar.

Passo al grup de les pilotes. Els dic que facin el mateix d'abans però amb
dos mocadors.

En la filmació observo que tot el grup treballa en el que s'ha demanat
menys dos alumnes, que estan practicant l'habilitat de l'efecte especial de les
dues pilotes.
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Ara passo a veure el Jaume amb el bastó del diable. A mesura que
m'atanso li dic: A veure "figura", "figura", "figura", oi, molt bé!, molt bé,
Jaume! El Jaume em contesta: "mira que he après". I a mesura que l'observo
dic: que bé!, que bé! que guapo!, molt xulo!, i allò de rodar, què? Era quelcom
que li havia indicat jo, però sense demostració perquè no ho sé fer. Em contesta
que ho està practicant, que encara no li surt.

De totes maneres ja li comença a veure el començament de l'acció.
Molt bé, molt bé, molt bé! Fantàstic! I ara, adreçant-me al Daniel, el que

feia d'alumne del Jaume li dic: Vale, vale, veus que bé, ja tenim profe!

Torno al grup del diabolo i dic: per tant, punts a destacar?

- un és el d'apuntar amb el bastó en el moment de recepcionar,

i pregunto:
en el moment de llançar què he de tenir en compte?
una alumna contesta: tensar la corda, i un altre diu tensar, però

horitzontalment.

Ara llanço tasca dient:
A veure, qui l'aconsegueix llançar més alt!

Torno al grup de les pilotes. Consigna: tornem a les dues pilotes però
afegint un gest diferent cada vegada.

Veig l'Àlex, que és un dels novatos, i li explico en què consisteix la
destresa que acabo de proposar.

Ara es veu un plànol general del grup classe i es veu com tothom està
treballant. Cadascú amb el seu material.

Me'n vaig a mirar la xuleta.

Ara parlo per mi. Estic pensant a canviar el grup. Me'n vaig a buscar una
márfega per a introduir una altra situació de pilotes, però finalment ho descarto
i proposo canvi de material. Qui té pilotes fa diabolo i qui ha fet diabolo fa
pilotes.
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El Jordi em comenta que té un amic que sap fer moltes figures amb
diabolo. Jo li dic que això ens va molt bé, perquè així ell les pot aprendre i fer-
nos-les després a nosaltres. Li dic que nosaltres també farem alguna figureta,
amb la qual cosa encara ens agradarà molt més (cosa que vol dir que
prèviament han comentat que els havia agradat el diabolo).

Arran d'un comentari del Jordi jo li contesto: "veus, perfecte, ja
t'emportes alguna cosa cap a casa" (em refereixo al fet que ja sap alguna cosa
més de diabolo).

El Sergi també em mostra el seu entusiasme pel que ha après de diabolo.
Jo somric satisfeta i dic: eh que sí, és xulo, no!, ja us ho havia dit!, és molt
agraït i a la que el proveu una mica us l'acabareu comprant.

El Sergi em comenta qui és la noia de la botiga que li va vendre el diabolo,
quejo la conec: li vull dir el nom però no me'n recordo i aleshores li dic, bé és
igual, ja ens en recordarem, del nom, però "és que aquell grup em fa patir".
M'estava referint al grup dels diabolos, que no els havia donat cap tasca, i volia
engegar l'activitat a un i altre grup.

Ara més ho menys segueixo la mateixa dinàmica. Només destacaré si hi
ha alguna cosa diferent.

D'entrada, comentar que, en observar el grup de diabolos, veig que el
Daniel i el Robert ja tenen assumits certs coneixements. En el moment de
presentar les diferents situacions de diabolo li dic al Daniel que les miri, que les
provi i un cop ja ho ha fet que continuï practicant amb altres coses. Li dic que
en tot cas jo ja li diré alguna figura per a fer.

Ara miro el Robert, que no domina tant com el Daniel, i en funció del que
veig, el vaig coregint sense dir-li-ho explícitament.

Ara el Daniel em comenta sobre un joc africà que em diu que
m'ensenyarà. Jo li dic que m'agradarà veure'l. I és clar, m'agrada tant viatjar
que no me'n vaig poder estar i li vaig preguntar en quin lloc d'Àfrica havia
estat. Em contesta que a Mali i Burkinafago i quedem que un dia m'ensenyarà
fotos i me'n contarà coses.

Quan hi ha problemes de material perquè no han recordat de portar
mocadors, en l'exercici que es necessita, doncs, els comento que ho solucionin
posant la mà.
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M'atanso als grups dels "novatos" i demano a un que fa un o dos dies més
que ha vingut a classe si els podria explicar algunes de les situacions que ja
hem fet. Aquest noi a qui m'adreço no en sap gaire. Per tant practicar li anirà
bé. a part que és un dels alumnes que també s'ha incorporat tards a les classes.

Mentre parlo amb els del bastó del diable tinc una panoràmica de la classe
i tothom està treballant.

Un alumne (el Daniel) em demana que li ensenyi caixes, i malgrat ha
aconseguit caixes de puros no les té en condicions. Li dic que si el proper dia
les porta, jo li presentaré algunes situacions.

Un altre alumne ha passat a fer diabolo.

Ara fem broma amb el Jordi, li dic que l'exercici que proposa el seu
company amb dues pilotes ens servirà per a fer les 4 pilotes. I li dic que
provarem d'aprendre les 4 pilotes. I ell fa escarafalls volent dir que és molt
difícil, però jo li dic que per això estem a classe.

Al final de la classe emfasitzo l'actuació del profe de bastó del diable (el
Jaume) i apunto que probablement aviat en tindrem un amb caixes (el Dani).

Recordo al final de la classe el compromís del material alternatiu i el de
portar el diabolo. Més que res per la dificultat que suposa de portar la classe.

Faig una pregunta general de com ha anat la classe. Però aquestes
preguntes tan generals i a tot el grup no et permeten valorar gran cosa. En canvi
és una dada més significativa els comentaris espontanis que ha generat per
exemple la manipulació del diabolo.

FORA DE LA CLASSE

Avui a la part del final de la classe m'he dedicat a veure els progressos
dels alumnes i animar-los perquè continuïn.

Després de la seva demostració, un alumne em demana que li n'ensenyi
una de "xunga", segons ell. Jo li pregunto si això vol dir fort, difícil, i em diu
que sí. Aleshores li faig la demostració i després ell s'adona que és una mica
llarga per aprendre-la i la deixa per al proper dia.

Després ell m'ensenya les que ja li comencen a sortir amb 3 pilotes per
cama i per l'esquena. Jo li dic que perfeccionant aquestes ja té feina.
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Els comento que jo abans no feia 4 pilotes, però que m'estan empenyent
tant, que es pot dir queja començo.

Pregunto als que han vingut per primer dia com ho han passat. Jo els dic
queja ho han fet prou he.

El Jordi i el Dani encara es queden practicant.
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Vaig acabar molt contenta la classe i pensant que com més a gust em
trobava era quan no m'encotillava en el que prèviament tenia estipulat. L'únic
és que el fet de la filmació és com si m'obligués a no saltar-me cap de les
situacions prèviament estudiades, que, per altra banda, és quelcom que sempre
he tingut en compte i he fet des del primer dia. D'aquí que per posar un
exemple, acostumo a aprofitar les intervencions dels alumnes per a reconduir-
ho envers l'objectiu que jo treballo, però sempre d'una forma més o menys
oberta.

No m'importa allargar-me en aquest sentit i deixar propostes meves, si les
que ells proposen van en el mateix sentit que jo pretenia. O fins i tot si ho puc
derivar a causa dels seus suggeriments cap a un altre contingut que consideri
interessant.

La sensació amb què vaig sortir en acabar la classe, a part de satisfacció i
de fluïdesa, és la de considerar que no m'he de subjugar a la significativitat
lògica. I és que si no la mateixa situació que s'estigui produint ja t'obligarà a
recapacitar i reconduir la situació cap a situacions més senzilles o més
complexes en funció de cada moment.

A vegades he donat lloc a salts qualitatius que no han anat esglaonats, i jo
em preocupava en contrastar-ho sobre el paper, la qual cosa feia que part de la
classe estigués més pendent d'aquest fet que d'altres aspectes més importants.

Ara considero que si m'ho salto és perquè el nivell dels alumnes i els
diferents interessos que hi ha a l'aula em conviden a fer-ho.
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Descripció LI

Aquí es nota molt clar que aprofitant que la Diana es prepara, jo canvio la
posició per veure a tota la classe. (E. Organització.- Canvi d'ubicació a
l'espai).

El llançament del David ha anat a la cortina per la qual cosa la Diana s'ha
girat 180 °, pel que li pregunto : com l'hauries d'haver agafat aquest? i em
contesta amb l'esquerra. Contesto, correcte. (Significativitat lògica :
Observarció + Pautes d'interrogació + E. comunicació).

Vàries vegades al llarg de la classe, demano que vigilin en el llançament
per a no fer mal a cap company.

Reforço una acció nova que ha fet el Jeroni amb el diabolo. Consisteix en
que rep i llança el seu propi diabolo i mentre el té a Taire fa el mateix amb el
que li dóna el company. Realment és molt bonic i original. [ZDP : (Consigna
oberta i abastable d'acord a interessos : treball amb variants originades pels
alumnes) +Observar cTaprop + E. Comunicació].

Plànol general de la classe. Tothom treballa.

M'atanso al David perquè m'ha demanat com anaven les 4 pilotes, ja que
la setmana passada no va poder venir perquè estava constipat.

Li faig demostració a la vegada que ho descric. Li destaco que tant quan
les pilotes es llancen i reben a la vegada, com quan es fa alternatiu, no es
creuen les trajectòries de les pilotes per passar d'una mà a l'altra, sinó que es
treballa amb una mateixa mà. D'aquí la importància de les situacions que avui
havíem plantejat a classe per agafar habilitat amb cada mà. (ZDP.- Consigna
diferenciada : Demostració + Descripció de l'acció motriu + Model de
Pensament de la professora quant a la signifícativiat lògica).

Canvio la figura a pilotes. Pregunto com va ? em contesten que costa. Jo
els corroboro que és normal. (E. comunicació).

Sóc una pesada i tomo a recalcar al grup que s'adonin que el que hem fet,
va lligat amb l'estructura de les 4 pilotes. (Significativitat lògica .- Demostració
+ Model de Pensament de la professora quant a la significativiat lògica).

Ara els dic que per tal de desconnectar i no marxar amb una sensació com
que no ha acabat de sortir la tasca, els ensenyaré una figura de dos o de tres
pilotes. Finalment em decanto per la de dos. No l'explicaré perquè és difícil de
fer-ho. Jo el defineixo per entendre'm com el de "dos pilotes de ritme
complex". En aquest moments ja no el conceptualitzaria d'aquesta manera.(E.
Motivació).
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Descripció LI

Primer faig l'habilitat de forma global i demano que per observació la
vagin treien. La gent ho prova però no ho acaben d'agafar. Com estan en
rotllana, canvio d'ubicació per a que tothom ho pugui veure bé.

Com veig que a la majoria els costa, a excepció d'algun com el Jordi i en
part el Sergi, em dedico a explicar-ho. Entre altres coses perquè no queda
massa temps.

De totes maneres emfasitzo que és important que aprenguin a deduir
figures per observació. És una de les coses que vull que acabin sabent fer, si
més no en les figures senzilles. Els anticipo que tinc una sessió preparada en
aquest sentit.

Desglosso l'habilitat per parts a la vegada que la descric verbalment. 1 ho
repeteixo vàries vegades. També vaig canviant d'ubicació. (Gestió observació.-
Demostració parcial + Demostració global acompanyada de descripció + Canvi
d'orientació a l'espai + Observació + Descripció pas a pas de l'acció motriu +
Model de Pensament de la professora quant a procediments + Canvi
d'orientació de la professora a l'espai)4.

Un cop han entès el moviment, els dic que només els cal afegir continuïtat.
Quan ja veig que l'agafen, el complico havent de tocar-se una cama.

Diabolos.
Demano maneres d'accelerar el diabolo. Conforme les diuen les faig i

descric en què consisteixen. En comentem tres. El Jeroni en comenta una i la
Rosa una altra. Jo acabo dient la tercera. Els explico per què és important saber
accelerar el diabolo, atès que al fer certes figures, com la que els ensenyaré
avui del "cucú", és bàsic saber accelerar-lo prèviament, perquè sinó no pots
acabar de realitzar-la.

Per tant he procurat lligar l'acceleració amb la necessitat d'haver-ho de fer
si vull fer el "cucú".

Abans de poder continuar, el Jeroni em demana que li ensenyi aquesta
figura. Els comento que la figura triada no havia set per casualitat, ja que
imaginava que els enganxaria. (Observació guiada.- Repàs de continguts
anteriors + Funcionalitat de la tasca + Demostració global de la figura posterior
a ensenyar + Demostració ralentisant l'acció amb descripció + Orientació de la
professora (+ Observació).

4 Observar que per falta de temps, cal clarificar que d'una estrategia que ubicarían dins de Gestió de
l'observació, passa a Observació guiada.
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Descripció LI

Mentre parlava amb ells, anava tombant el cap per veure l'evolució del
grup de les pilotes. Això fa que senti la necessitat d'haver de marxar a veure a
l'altre grup. (E. Organització).

Els deixo practicant l'acceleració, per a donar "més corda" al grup de
diabolos.

A mesura que m'a tanso pregunto que com és que no es toquen la cama. Es
la variant següent per augmenta r el grau de d i f i c u l t a t de la tasca. (E.
comunicació).

El Daniel que és un "as", a qui m'adreço de forma particular, cm comenta
que avui està cansat. El Daniel em comenta que li eosta l'aprenentatge
d ' a q u e s t a h a b i l i t â t , i li contesto que ja està bé que de t aü t en tant li costi
aprendre quelcom, perquè si no em frustraria. Aleshores ell executa i jo el
corregeixo perquè no porta he el r i tme Curiosament en aquesta ocasió, en
proporció a altres cops. li ha costat més l'aprenentatge que als seus companys.
( E . Comunicac ió)

Ara vaig a la resta del grup i em poso a practicar amb ells, a la vegada que
destaco alguns punts de la destresa com :

- el fet que és la mà de sota que queda lliure, la que toca la cama,
- i que prèviament aquesta mà haurà realitzat un llançament vertical de la

pilota.
Continuo parlant per a animar-los i els dic que ho afiancin perquè encara

l'hem de complicar més. (Observació guiada.- Observació + Demostració amb
descripció de la tasca + Observació).

Miro al Jordi, que la fa. però no amb soltura. Aleshores a ell ja li explico
com la podem complicar. (ZDP.- Obsrvació + Consigna diferenciada +
Demostració global amb descripció de l'acció).

(*) Un cop li he dit marxo cap al grup de diabolos. Els explico la figura
del "cucú", només per aquells queja els surt l'acceleració del diabolo, perquè
sinó no ho aconseguiran.

Aspectes a tenir en compte a l'hora d'ensenyar-la :
- primer han vist en què consistia (la demostració que abans havia

realitzat),
- després faig el moviment amb el diabolo parat (el subjecta un alumne, el

Jeroni),
- i quan ja vull que ells el facin, continuem igual que abans però jo em

col·loco en la mateixa orientació que ells, per a que puguin comprendre millor
els passos a seguir.
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Descripció LI

Com que el Jeroni m'estava ajudant li demano ara d'invertir els papers per
veure si té alguna dificultat. Ho fa a la primera. Perfecte ¡.(Anteriorment ja he
col·locat la codificació de tota l'estratègia).

La Diana em pregunta per l'acceleració. Li contesto que és qüestió d'anar
practicant fins que li vagi sortint.

Quan m'atanso cap al grup de pilotes, em trobo a la Laia i al Daniel , que
m'ensenyen una figura a realitzar entre dos, consistent a robar-se les pilotes
(fent-ho de cara). Jo els observo i els comento que un dia d'aquests la farem.
(ZDP.- Consigna oberta i abastable d'acord a interessos : treball amb \ a n a n i s
originades pels alumnes + Observació + E. Comunicació).

I pregunto al Daniel si ja l i ha sur tn la que h a \ i e m proposat l · i n respon
afirmativament i es posa a demostrar-m'ho (!•! Comunicació.- ( ) b s e r \ a r
d'aprop als alumnes).

M'adreço al grup preguntant si a tothom ja li surt. I mentre la gent no diu
res, aprofito per dir-li al Daniel que a més a més ha de tocar-se la cama, perquè
el que fa és encara de la fase anterior. (ZDP : Consigna diferenciada amb
descripció de la tasca).

Ara els dic que per als que ja els hi surt ho anem a complicar una mica
més. I primer només els ensenyo el canvi de presa, per després ja fer tota la
destresa en conjunt tal com quedaria amb el canvi de presa de les pilotes.
(Observació.- Demostració parcial + demostració global + Descripció de
l'acció motriu + Observació).

Ara m'atanso a posar algo de música. La trobo una mica apagada. El Sergi
que el tinc a prop em proposa de portar-ne el proper dia. Jo li dic que estaré
encantada que ho faci. (E. Motivació).

Passo ara per davant del Robert que està amb el plat i li pregunto si ja se'n
surt. Contesta que sí. Li proposo que quan ho vegi possible que ho compliqui
passant-se'l per sota de la cama. (Significativitat lògica.- Observació +
Descripció de la tasca).

La Diana em diu que ja li ha sortit el "cucú". Li pregunto al Jaume si a ell
també li ha sortit. I ell desvia la pregunta explicant-me el que estava fent i
demant-me per què no li surt. Li comento que cal embolicar el fil pel diabolo, la
qual cosa és fa per accelerar i es també per fer la figura de "l'ascensor".
Aleshores demano que ho faci davant meu, ü vaig descrivint què ha de fer en
cada moment i aleshores li surt.(Observació guiada.- Observació + Descripció
de l'acció motriu pasa a pas).
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Descripció LI

No s'acaba d'entendre, però recordo que el Jeroni em fa una precisió
quant a descriure la figura. Jo li dic que en prenc nota. tot i que ningú ha tingut
problemes per a entendre-la La paraula que ell m'ha suggerit ha set ""plegar".
( E . Comunicació).

M'atanso a un grup que té problemes amb el fil del diabolo, a més a més
que encara no els hi ha acabat sortint. Comento que el secret està en practicar.

Quan m'a l lunyo la Paquita em fa el "cucú" just davant meu. Li dic
fantàstic L fantàstic ! (i és que s'ho mereix més que els altres perquè en general
les destreses li costen més d'aprendre que als altres), i li poso la mà a l'espatlla
com a reforçament. (E . Comunicació).

Ara passo per davant del David i pregunto : què tal ?. Ràpidament m'
adono que no realitza bé les accions. Em quedo i li demostro. Li repeteixo i ara
li demano que ho faci ell. Un cop veig que ho comprèn marxo. (Observació
guiada.- Observació + Demostració global + Observació demostració alumne).

Pilotes.

El Daniel de 3er em demana amb quina mà ha de picar la cama. Faig la
figura, perquè ho vegi a la vegada que ho descric.

El mateix em pregunta després el David. (Observació guiada. -
Demostració + Descripció pas a pas + Obvservació).

M'atanso al trio del Daniel, Laia i Jordi. Li demano al Daniel que em faci
una demostració. No li surt que era el que jo suposava. Li raono que el que
vull, no és que només es limitin a fer el que ja saben, sinó que el que considero
interessant és sempre aprendre quelcom nou, encara que li costi.

Diu que no li surt i jo li dic que en realitat el que ha passat és que ell no ha
practicat i ràpidament s'ha posat a parlar.

Li remarco que ells ja saben que sóc la primera que quan alguna cosa ja
els surt, vagin a provar-ne d'altres. El que no vull és que parlin sense ni tan sols
provar-ho.

Li comento que així com vaig estar molt contenta amb totes les
aportacions que va realitzar a la classe d'anelles, també li dic ara que no trobo
que aprofiti el temps. I que com pot comprovar tant l'assabentaré de quan estic
contenta, com de quan no ho estic. (Model de pensament de la professor quant
a actitud alumnes).

Ara observo al Jordi que no és que li surti massa fàcil, però la fa.
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Descripció LI

Marxo de la classe un moment per assegurar-me si tenim la peixera
oberta. Jo a l'anada havia comprovat que estes oberta just la que tenim al
davant del mòdul del pavelló. Com en aquest moments l'he vista ocupada, he
demanat per l'altra. (E. Organització).

Un cop assegurada la possibilitat d'anar-hi reúne ko als alumnes per
explicar que tal i com ja els vaig dir el dia passat, vull que contestin un parell
de preguntes en relació a continguts donats a classe. També comento que atès
que avui per motius tècnics ens hem endarrerit al començar la classe, fa que no
hagi optat per fer canvi de grups d'activitats, perquè hauria quedat massa just.
Ho farem el proper dia (E. Organització).

Comentar que el moment en que he deixat la classe per assegurar el tema
de la peixera, es veu un plànol general i tothom està treballant.

El Jeroni abans d'acabar la classe, em vol ensenyar una figura que s'ha
inventat o que a partir del que a vist alguna vegada, ha intentat fer quelcom
semblant. M'ha recordat una figura que jo sabia fer i que ja no hi pensava amb
ella. Li he dit que intentaria recordar-la per a comentar-li. Aquí se'm veu com
jo estic quieta rememorant i movent els braços com si portés un diabolo per tal
de recordar la figura. M'aparto a continuació del Jeroni i continuo fent el
mateix una altra estona. Està allà a punt de sortir però no ho acabo fent. (ZDP.-
Consigna oberta i abastable d'acord a interessos + Observació + E.
Comunicació).

Ara es veu al Daniel l'entusiasta de les cakes, que fa demostració davant
dels seus companys.

En aquests moment el marcador esta en Ih. 1' 8".

A partir d'aquí ens vam extendre encara entre mitja hora i tres quarts, per
a contestar les dues preguntes que els vaig demanar. Això sí no vaig obligar a
ningú a que es quedés més tard de l'hora. Em vaig oferir a baixar a gent a
Lleida si tenien problemes de cotxe. Ho vaig fer perquè poguessin contestar
tranquil·lament les preguntes. (Gestió observació.- Comparació de dues accions
a partir d'una demostració + Consigna oberta d'acord a un criteri a partir d'un
qüestionari +Explicitació de l'objectiu de la tasca).
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Descripció LI

El que els explico és que no es tracta d'un examen sinó que el que vull és
detectar què han après. Comento que la meva intencionalitat és que anessin a
fons en l'assignatura i que no m'agradaria que es quedessin en aspectes
merament externs.

Si veig que anem en la línia del que busco, perfecte, només caldrà
continuar-la, que no és així, doncs caldrà que reforci aquells aspectes que no
s'assimilen (Model de pensament).

Per tant sol.licito que ningú copiï del veí perquè l'únic que vull és obtenir
uns resultats fiables per a saber en quin punt es troben. (E. Professora.- Mode!
de pensament de la professor quant al procés d'ensenyament-aprenentatge).
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Diari 11

Diari 11

Ja porto dos dies surtin enfadada de les classes. I si em preguntessin si han
anat malament, no podria dir que fos així, però tampoc puc dir que es respirés
entusiasme com en altres ocasions. Jo diria que sempre hi ha excepcions. Per
exemple el grup de diabolos va anar força bé. Potser el motiu d'aquesta
valoració rhauria de buscar en què jo no estava de bon humor. De fet sortia
d'una reunió de l 'TNEF i la ventat és que "tenia la mosca darrera l'orella".
(Model pensament de la professora, quant a analitzar el motiu del
desenvolupament de les classes). A més a més he hagut de començar 12 minuts
tard, tot i que entre 8 i 10 minuts abans ja ho tenia tot instal·lat. Sembla ser que
el so no arribava. En definitiva quan ja estava disposada a començar la classe,
he hagut de demanar als alumnes que fessin els dos grups que després
mantindríem la resta de P hora de classe i que anessin fent figures i "escalfant
motors". Aleshores he hagut de pujar a la grada i solucionar el problema junt
amb la persona que aquell dia m'ajudava a filmar. (E. Organització.- començar
tard per problemes tecnològics).

Començar tard em molesta profundament. Quasi podria dir que no ho
soporto.( Model pensament de la professora).

Després he engegat la classe i com he comentat anteriorment, el grup de
diabolo jo diria que ha funcionat força bé, mentre que el de pilotes, no ha anat
malament, però potser com els alumnes tenien dificultat en les habilitats
consistents en manipular dues pilotes amb una mà, potser no s'engrescaven
tant. Però bé, aquest és un aspecte generalitzable quasi sempre que aprens una
figura. (Model pensament professor quant a volum de treball per part dels
alumnes).

De totes maneres tot el grup de pilotes, treballava en el que es demanava
excepció de bàsicament dues persones : el Jordi i el Daniel, que anaven una
mica a la seva pel·lícula. El Jordi, ha participat en tot el treball de dues pilotes
amb una mà fent figures, però ha estat quan he plantejat un altre tipus de treball
més senzill amb dues pilotes, quan s'ha despenjat. No sé si perquè no
l'interessava, o bé per motius diversos, estava pendent d'altres aspectes. El
Daniel també ha estat en aquest punt que s'ha "despenjat" de la classe. Tant ha
estat així, que m'he atansat a ells per a preguntar com els sortia aquella
destresa. El Daniel tenia problemes i per tant calia que practiqués. Suposo que
està acostumat a que li surti a la primera. (ZDP.- Preocupació per si no estic
plantejant un treball prou atractiu, o bé no em sé situar a la ZDP d'alguns dels
meus alumnes).

671



Diari U

Ell em comentava una figura de 3 pilotes, però jo li he comentat que a més
a més del que elija sap fer, val la pena que provi altres tipus de coordinacions,
encara que això li suposi un esforç en alguns moments. (Model pensament
professora, quant a actitud dels alumnes).

Al Jordi li ha sortit però amb no massa facilitat, per tant no estava de més
que li dediqués més temps. (Model pensament professora, quant a actitud dels
alumnes).

Bé potser jo esperava que s'entusiasmessin perquè feien alguna cosa
nova. diferent, que a més a més permetia 110 haver d'estar tant concentrats com
en les tasques que fèiem per anar cap a les 4 pilotes. (ZDP.- Presentar quelcom
prou atractiu per als alumnes)

Del que tinc por és que aquests alumnes, responguin així quan a ells no els
doni prou protagonismo, o potser quan ells han de fer el mateix que la resta
d'alumnes, encara que ells no ho sàpiguen fer. (Model pensament professora
quant a comportament dels alumnes).
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Demano a la Laia que comenci fent una destresa, que m'havia ensenyat un
dels anteriors dies de classe, amb 3 pilotes. Em diu que no era idea seva sinó
del Dani i el cridem perquè entre tots dos iniciïn la classe.

El Dani al cap d'una breu estona que realitza l'activitat, la simbolitza (és a
dir no treballa realment amb pilotes, però si mou les mans com si l'estigués
fent), verbalitzant a la vegada, de manera que destaca els punts que ell
considera més importants.

Jo destaco i comento les estratègies utilitzades pel Dani, les quals, alguns
alumnes van ser capaços de plasmar-les, en el qüestionari que van contestar
dies enrera. (E. Induïda.- Simbolització + Descripció de l'acció).

Aquest comentari em permet a la vegada, explicar-los que a la classe
d'avui potenciaré com a estratègia l'observació, però a diferència d'altres dies
sense donar "pistes" per captar la destresa. Continuo explicant que la idea és
continuar en la línia de les sessions anteriors i potenciar que cada dia siguin
més autònoms. Amb un contingut com el d'avui, que és més o menys senzill,
resulta més fàcil aplicar aquesta estratègia amb èxit. (Model de pensament del
professor quant a significativiat lògica).

Li demano a l'Anna que no porti sabates al pavelló (encara que són de
sola de goma).De fet ja ho he dit moltes vegades. Ella em suggereix descalçar-
se i li dic que no estaria gens malament com a actitud de respecte.

Un cop feta la demostració de l'acció per part de la Laia i el Daniel,
demano que es provi per parelles, i explicito amb entusiasme que jo també tinc
ganes de provar-la. (E. Professora.- Expressar que la professora valora i
disfruta d'allò que fa). Un cop més vull que s'adonin que la meva passió pels
malabars és autèntica.

Avui a classe són 15 alumnes. M'han explicat que al dia següent els de
1er de física (expressió col·loquial que s'utilitza a la F.C.E.), tenen examen de
matemàtiques.

La Neus i la Judith em demanen ajut en relació a la tasca, jo els destaco
alguns dels punts que havia observat. Em poso a realitzar-ho amb la Neus i es
veu la idea però no ens acaba de sortir. La Neus em fa broma al respecte i jo li
continuo el comentari.

Com el Jordi Ribera està sol, tinc l'oportunitat de poder practicar amb ell.
Al segon intent ja ens surt. Ens adonem que un dels "truquis", està en facilitar
r acció al company, llançant les pilotes ben creuades. Si a més a més agafem
dos de les pilotes, als extrems superiors de la finestra, l'acció s'aconsegueix
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amb facilitat. Si més no, hem de fer l'acció d'esperar les pilotes a mig camí. (E.
Professora.-Expressa que la professora valora i disfruta allò que ía).

Quan al Jordi i a mi ja ens surt, preguntem a la Neus i a la Judit si se n'han
sortit. Com contesten que no, el Jordi es posa amb una d'elles i jo amb l'altra.
(Tutoria entre iguals.- Treball per parelles d'observació).

Ara reuneixo al grup per ensenyar-los una figura amb llançaments
múltiples, la qual cosa vol dir, que amb una mà llanço dues pilotes a la vegada.
Comento que hi ha més figures a poder realitzar, però que no les farem avui
perquè vull treballar figures al terra i anar a veure un vídeo, motiu pel qual
aquesta part no la podem allargar massa.
Per tant he aprofitat la introducció d'aquesta figura, per comentar tot el que
farem a classe i l'estratègia que bàsicament utilitzarem : gestió de
l'observació1. Després que cadascú prova de fer-la, comenta amb la parella
amb què consisteix i es rectifiquen mútuament les errades. [Gestió de
l'bservació.- 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 de la tasca)]

Desprès d'una estona d'observar, ràpidament es posen a treballar pensant
que ja ho tenen. Jo observo i els dic que el moviment no quedava tallat en cap
moment. Això els dóna què pensar. Quan transcorre una estona, els dic que jo
em poso de nou a repetir l'habilitat i no faig cap més comentari, de manera que
qui vol pot observar o qui ho consideri necessari pot continuar treballant. Tots
paren la seva acció per a observar-me excepte l'Alex. Al cap de breus moments
se sent, ah !, expressant ara ja ho he vist. Curiosament van fer l'exclamació tots
a una.

Quan veig que la gent talla l'acció ho comento, però no els dic res més. El
que vull és que no pensin queja els surt, si no és així.

Recalco que primer cal que cadascú trobi com fer-ho i només un cop
descobert li comenti a la parella i acabin de corregir les seves accions. (Gestió
de l'observació.- Supervisió parelles : observació + Consigna d'atenció
acompanyada de simbolització de l'acció).

Ara passo parella per parella per comprovar si va bé.

' Ara no diria que és tracta d'una estratègia sinó d'un procés.
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A la parella formada per l'Anna i la Mireia, els demano que em
facin una demostració. L'Anna fa una variant del que jo he plantejat, de
manera que també dóna continuïtat al moviment, però no és la mateixa
figura. (Si un altre dia tenim opció, li demanaré que la faci). Per ajudar a
esbrinar què fan de diferent, torno a realitzar l'execució i li pregunto si
s'adona de les diferències. L'Anna respon que sí i passa a explicar-me-
les. Després les deixo que vagin practicant. (Gestió de l'observació.-
Supervisió parelles : Observació + Demostració alumna + Contrastació
procediments amb pautes d'interrogació+ E. comunicació).Abans de
marxar reforço F aprenentatge experimentat per la Conxita en relació a
les 3 pilotes. És també una de les persones que pensa que li costa molt
els malabars, especialment les pilotes, per tant considero important
valorar el seu esforç. (E. Comunicació).

El Dani encara no havia captat la idea. Em poso a fer-ho davant seu
i després d'una estona acaba verbalitzant-ho. Ara ja només li falta
practicar-ho. (Gestió de l'observació.- Supervisió de la tasca amb
contrastació de procediments: consigna d'atenció (criteri de continuïtat
de l'acció) + Demostració + Descripció de l'alumne). Ara pregunto a la
Paquita com li va. Em constesta que bé i li comento que té molt bon
professor, que és el Dani de 3er. La intencionalitat no és altra, que
reforçar al Dani de 3er que té una actitud i una habilitat encomiables en
relació a les classes. (E. Comunicació).

Demano a la Judit que està sola en aquests moments amb qui va de
parella. Em contesta que amb la Neus. Com sembla ser que ha captat la
idea, la deixo i torno amb la Mireia i l'Anna, que em diuen que encara
no ho realitzen. Els dic que les ajudaré una mica i l'únic que faig és
exagerar més la meva acció, però no ho verbalitzo.
A l'exagerar l'acció se n'adonen i ho acabem comentant. (Observació
guiada.- Observació + Demostració exagerant l'acció + Simbolització
amb descripció del moviment ralentisant l'acció + Contrastació
procediments mitjançant descripció de l'acció + E. comunicació +
Funcionalitat).L'Anna es posa a fer-ho, i li he de remarcar què ha de fer
en cada moment. (Observació.- Demostració + Obervació + Descripció
de l'acció). En definitiva cal que eduquin més la seva atenció, i jo he de
continuar donant lloc a treballs com els d'avui, (posar-ho al diari). Els
destaco la importància de fixar l'atenció en aquells punts més
importants, quan aprenc quelcom.

La Laia i el Dani m li an vingut a buscar perquè comprovés si ja els
sortia. Efectivament se n'han sortit. (E. Comunicació).
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Amb una de les parelles que he passat (l'Alex i el Ramon), em
quedo observant al Ramon que veig que ha captat la idea (és a dir potser
no li surt una acció continuada però sap l'ordre seqüencial de les
accions) i espero una estona per veure si li explica correctament a l'Alex,
que encara no s'ha fet una idea global de l'acció. (Significativitat lògica.-
Observació + Demostració alumne + Observació).

M'ha faltat una parella per revisar que era la de la Neus i la Diana.
El consol és que si a la Diana no li hagués sortit m'hauria cridat.

Ara passem a fer una variant que ha fet el Dani, encara que no és de
llançaments múltiples1. (Significativitat lògica : Observació +
Demostració de l'alumne). Aquí he comès una errada. Havia de ser
l'Anna i no el Dani qui fes la proposta, ja que la de l'Anna responia a
llançaments múltiples i aquesta no. (Diari ).

Jo també em poso a practicar. (E. Professora.- la professora expresa
que valora i disfruta d'allò que fa).

Ara reforço l'actitud del Dani que li ensenya la destresa a la
Conxita i ho fa agafant les pilotes i descrivint a poc a poc les trajectòries
a l'aire. És tracta d'una de les estratègies utilitzades a classe. (E.
Induïdes.- Simbolització ralentitzant l'acció motriu + Descripció de
l'acció motriu).

Ara m'equivoco de nom quan li faig referència al Dani d'una figura
que es diu "la font". Jo en lloc de dir-ho d'aquesta manera, parlo de
"dutxa". El proper dia miraré de rectificar-ho. (Diari).

Li comento a la Mireia que el més important és agafar la idea. A
partir d'aquí que ella practiqui per acabar d'assolir l'acció i el que és més
important, per disfrutar. (Model de pensament quant al procés
d'ensenyament-aprenentatge).

Ara el Dani fa una altra proposta, encara que no ens posem a
provar-la, perquè vull començar amb el treball al terra. (ZDP.- Consigna
oberta i abastable d'acord a interessos : Treball amb variant originada
per l'alumne + Observació + Demostració de l'alumne).

e! moment de llançar la tasca -ntextualitzo dient que a mi
em recorda algunes de les situacions viscudes al carrer, per exen
les Rambles de Barcelona. De què es tracta ? Doncs del típic senyor que
movent 3 pots sobre una taula, demana que endevinis on està un objecte
que està amagat dins d'on d'ells. Evidentment no és el mateix, però dic

mi pel moviment de les pilotes, n
Contextual

La faig, després ells ho proven, i jo comprovo que els surti a tots.
(Significativitat lògica.- Demostració de l'acció motriu + Observació).

1 Adonem-nos que abans de ser Significativitat lògica, forçosament ha estat [ZDP.- (Consigna oberta
i abastable d'acord a interessos) + Demostració global + Observació]..
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A continuació el Dani crea una variant i tots ens posem a practicar-la.
(Signifícativitat lògica.- Observació + Demostració de l'alumne).

Comento com a reforçament que "és un \ollo. tenir al Dani a classe". (E.
Comunicació) .

Tomo a demanar que per parelles es comentin en què s'han de fixar i es
corregeixen les seves errades. (Gestió de l'observació.- Demostració de l'acció
+ Treball per parelles d'observació i correcció + Observació).

Mentrestant me'n vaig a buscar pilotes de tennis. No tenir el material amb
anterioritat ho considero una errada, malgrat que mentre hi he anat, tothom ha
estat treballant. De fet la situació que vull plantejar sempre he tingut dubte amb
dur-la a terme (treballar la figura del "8" però botant-la al terra), com a
conseqüència de no disposar de prou material. En principi pensava resoldre-ho
fent jo l'activitat i que veiessin que botant les pilotes al terra hi havia altres
possibilitats, però com avui som pocs, m'he animat a proposar-la conforme
transcorria la classe. Al veure que érem tan pocs, sabia que amb el material
alternatiu que teníem (pilotes de tennis), ens en "podíem sortir bé". (Diari.-
model de pensament quant a significativitat lògica).

Passo a dir-li al Dani que m'agrada que sigui creatiu. Li dic a títol
personal. (E. Comunicació).

Vaig de parella a parella, per veure si hi ha algun problema. No ern deixo
a ningú. (E. Professora .- Observar d'aprop al grup).

El Dani i l'Anna em pregunten si a "l'examen" poden fer un plantejament
diferent a com jo ho faig a classe. Els contesto que no només ho poden fer, sinó
que és el que vull que facin. Em demanen si es pot treballar amb material
diferent, per exemple un barret. Els dic que em sembla perfecte, l'únic és que
han de quedar d'acord amb els de classe perquè portin el que faci falta per a
desenvolupar la sessió. (E. Negociació professora-alumnes).

Els demano que al final de la classe em recordin acabar de tancar aquest
tema, perquè a vegades estic tan absorta en tot el que estic fent que me
n'oblido.

Aia un alumne em porta les pilotes de tennis, que li havia encomanat que
busqués perquè jo no les trobava.

Ara llanço la següent tasca, dient que faig una figura molt semblant a
l'anterior i que ve a representar la figura del "8" quan jo manipulo les pilotes a
l'aire. Ho faig a la vegada perquè es vegi la similitud. A continuació torno a la
figura que m'interessa que treguin i a partir d'ella faig preguntes com : per on
passa el braç ? i els/les alumnes contesten. Els explico que l'estratègia que
estic utilitzant són pautes d'interrogació, és a dir, faig preguntes per anar
reconduint la seva observació i per tant les seves respostes. En definitiva els
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dono un model mental de com afronto jo aquest aprenentatge. (Model de
Pensament de la professora en relació a com resolt tasca : Model de
pensament del professor quant a l'ús de l'autointerrogació : Demostració +
Pautes d'interrogació).

Tomo a revisar i re forçai' el t r eba l l de cadascú del grup. Està clar que
estic moll pendent del treball dels alumnes, és a dir. que m'importa. (E.
Comunicac ió ) .

Com veig que ja ho tenen, proposo encadenar les dues accions
últimes. Al vídeo veig que faig de model, quan hauria estat més interessant
demanar-los que ho provessin. La tasca era prou senzilla com per a poder-
ho proposar. (Diari.- reflexió al voltant del procés d'ensenyament-
aprenentatge). Jo em quedo practicant una estona, perquè volia que el canvi
fos més fluid, finalment ho aconsegueixo.

Entre aquestes que torna a sortir el tema del calçat que cal dur a les
classes.

Ara que veig el vídeo m'adono que tot sovint descuidem aspectes
d'higiene postural i amb malabars ho he fet tot sovint. El proper dia miraré
de comentar quelcom al respecte. (Diari .- Signifícativitat lògica)

A continuació el Dani proposa una variant. Com el Dani proposa fer
part de la figura de la font al terra, faig el comentari utilitzant la
terminologia apropiada. (Signifícativitat lògica1.- Observació +
Demostració alumne).

A continuació els/les alumnes es posen a practicar i jo també. (E.
Professora.- Expressar que valora i disfruta d'allò que fa). També soluciono
algun que altre dubte que tenen.

Com a estratègia mentre els alumnes estan practicant l'habilitat i un
cop jo ja ho he revisat, em poso a practicar la següent proposta perquè surti
més "lluïda".

Reparteixo material mentre encara practiquen la destresa anterior. Un
cop repartit reclamo la seva atenció i faig demostració. (E. d'Organització).

Acte seguit ja estic provant una altra proposta que se m'ha ocorregut
en aquell mateix moment i no sé si és viable, pel que abans cal que ho
provi. A la Mireia li falta material, però li demano que ho vagi alternant
amb l'Anna i que "en pic" acabi de fer una prova li passo el material quejo
tinc. (E. d'Organització).

Quan ja em surt, passo a proposar-la al grup. (Signifícativitat lògica.-
Demostració + Descripció). A continuació li dono el meu material a la
Mireia i passo a revisar la tasca entre els/les alumnes. (E. professora).

' Al igual que en situacions anteriors, abans de ser Signifícativitat lògica, seria ZDP.
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Ara el Dani em torna a demanar com enllaçar algunes de les figures.
Tothom va una mica "boig" buscant pilotes que s'escapen i amb tot i això,

passo a proposar una altra figura. La veritat és que no dono més importància a
si l'execució surt més o menys bé, sinó a l'aspecte de veure les diferents
possibilitats que en aquest cas, ens permet el treball amb bot de les pilotes. És
per aquest motiu que passo a proposar la següent activitat. ( E . professora).

Sense deixar massa temps, ja passem a fer una altra variant del Daniel.
(Significativitat lògica4.- Observació + demostració alumne + Observació).

I és que l'anterior és tan senzilla, que "no té més" que mirar-la i provar-la.
De totes maneres el proper dia preguntaré si algú ha tingut dificultats al
practicar alguna d'elles a casa.

Ara el Dani fa una altra proposta a base de bot. Llança les 3 pilotes amb
una mà contra el terra i després continua amb la figura del "8" tal i com
habitualment la fem. És la mateixa figura que es fa de començament llançant les
3 pilotes a l'aire amb una mà (Continuació fragment anterior. Significativitat
lògica). Demano que qui tingui la "satisfacció" de tenir pilotes de tennis que ho
provi i ho dic d'aquesta manera, perquè com jo no en tinc, no puc provar-ho.

Com aquí no hi ha res a comprendre sinó que més aviat consisteix en
provar-ho, em dedico a fer la mateixa acció però llançant-les cap a l'aire. (E.
Professora.- Expressar que valora i disfruta d'allò que fa).

A continuació passem a una altra proposta, però en lloc de fer-ho jo,
demano a la Laia que ho faci (Significativitat lògica.- Recuperació de la
proposta d'uns alumnes + Observació + Demostració de l'alumna +
Observació), ja que abans ja he vist que la treballava, al igual que el Dani.
L'únic és que per donar protagonismo a altres persones, demano que ho faci la
Laia. (E. Comunicació) .

A més a més la Laia ha utilitzat com a estratègia fer la font a l'aire, perquè
es vegi la similitud entre una figura realitzada al aire i al terra. (E. induïda .-
Comparació i descripció de dues accions motrius)

A continuació ensenyo una altra acció motriu i reforço a la Diana una de
les preguntes que m'ha fet en relació a l'activitat, que era "com comences
l'acció ?". Li explico que el fet de fer aquesta pregunta li permet que quan jo
torni a fer l'acció sense dir res, ella centrarà la seva atenció en aquest punt. (E.
induïda.- Auto interrogació).

Acte seguit la Neus. se'm queda m i r a n t com volen dir "no t ' en ro t l l i s tant i
arranca de nou. que jo encara no ho he \ist". Em poso a riure perquè amb la

4 ídem situacions anteriors.
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"cara paga". Li comento que amb un gest ha dit tantes coses!. En def in i t iva
totes dues hem fel broma de la s i tuació (E. comunicació).

La Diana em comenta que a el la li costa i jo li contesto que només és
qüestió de practica, i acabo dient, que segurament el proper dia seran
capaces d'ensenyar-me que ho fan molt bé. La idea és reforçar i a la vegada
incent ivar a que p rac t i qu in fora d'hores de classe. (E . Comunicació) .

Passo a revisar el treball dels/de les alumnes. Em comenten que les
pilotes es paren. Els explico que això també em passava a mi i que pensin
que és tracta d'un procés normal. (E. professor.- Manifestar sensacions
d'aprenentatge).

Cal destacar que la Mireia ha fet la classe portant el peu embenat i
venint amb crosses, i per si fos poc, ha fet totes les situacions que s'han
plantejat. Barretada !. Molt bé !. (Diari ).

Deixem aquí la part pràctica de la classe i anem a veure un vídeo que
havia preparat. Abans de marxar el Dani encara m'ensenya una variant més
que ha pensat. Evidentment reforço el seu enginy i actitud. (ZDP.-
Consigna oberta i abastable d'acord a interessos : Treball amb variant
originada per P alumne + Observació + demostració alumne).

Allà hi estem fins a les 19 : 35 h, és a dir ens allarguem més del
compte. La part del vídeo va durar uns 20 minuts.
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Diari n

se érem pocs. perquè al di; i er tenien

Aquesta classe es basava en la realització de figures al terra.
Acostumen a ser tasques que agraden, perquè surten amb facilitat. A la
vegada, suposen un treball diferent al no haver de mantenir les pilotes a
l'aire, la qual cosa pennet realitzar les accions amb menys tensió.
(Signifícativitat lògica).

Com les tasques resultaven senzilles, vaig demanar que fossin ells qui
esbrinessin en què es basava cada tasca. Calia per tant que centressin la seva
atenció en els punts més importants. Després demanava que per parelles
comentessin en que s'havia fixat cadascú per aconseguir realitzar l'activitat.
A més cada un de la parella corregia a l'altre d'acord a criteris treballats a
classe. (Observació guiada . Ho poso dins d'aquest apartat i no dins del de
gestió de l'observació, perquè el professor encara guia molt a l'alumne.
Justament per aquest motiu en l'anàlisi de la Descripció n de la classe, em
decanto més per parlar d'un treball per parelles, que de tutoria entre iguals).

El problema és que sí vaig comprovar que un ensenyés a l'altre, com en
el cas del Dani i la Paquita, però no vaig deixar constància en el vídeo de
quins aspectes destacaven en cada tasca. El cas és que la Paquita, que tenia
dificultat en algun d'aquests aprenentatges, va acabar fent-los tots, el que vol
dir que l'estratègia utilitzada pel Dani, si més no, va ser efectiva. (Gestió de
l'observació).

Per tant vaig donar continuïtat al treball realitzat en sessions anteriors
(Signifícativitat lògica), però aquest cop exigint-ho més per tal d'incentivar
més T autonomia de l'aprenent. (ZDP)

Com no, el Dani va estar fent aportacions novedoses, que sempre
elogio (E.Comunicació), per la implicació que això suposa, així com per la
seva capacitat creativa (ZDP).

A l'última part de la classe, vam anar a veure un vídeo consistent en
bocins d'espectacles (Circ de Soleil i Circa). La idea és que disfrutessin tant
com jo. (E. motivació). També volia que els estimulés i que s'adonessin de
les possibilitats al seu abast. Observar que, muntant números senzills però
creatius, es pot aconseguir efectes tant o més bonics que quan es fa destreses
tècniques de molt nivell. (Significativitat lògica).

La meva idea és continuar mantenint l'interès pels malabars i les
tècniques de circ en general. (E. motivació).

681



Diari n

Penso que la classe va anar molt bé. Jo n'estic satisfeta. (Model de
pensament de la professora quant a sensacions dels procés d'aprenentatge
dels alumnes).

Per altra banda el fet de ser pocs, pennet controlar i assegurar-se que
els processos que vull, es donin de forma majoritària. (Model de pensament
del professor quant a ZDP).
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3.3.5.- ENTREVISTES REMEMORADES
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3.3.5.- ENTREVISTA REMEMORADA

Entrevistadora.- Bé doncs com ja saps una de les finalitats d'aquesta
entrevista rememorada (E.R.) és pel tema de la tesi i voldria començar amb una
pregunta oberta, i d'aquesta manera començar a entrar en matèria

Vaig demanar per començar, que m'expliqués com s'havia sentit fent de
professor.

Ell em contestà que una mica nerviós, pel fet d'haver-se de posar
davant de tot el grup, encara que estava content de com s'havien
comportat els/les companys/es. Aquesta manera d'actuar, l'atribuïa
tant a que acostumaven a venir a classe, les persones que estaven
interessades en els malabars, com al fet que ell i la Paquita1, van ser
dels primers en desenvolupar una sessió de classe exercint el rol de
professor/a. El Daniel suposava que si hagués estat de les darreres
sessions, la motivació hauria minvat.
També considerava que posar-se davant dels companys/es
adoptant aquest rol, suposava un estímul per preparar les
"activitats" i no improvisar-les. I més que res, és interessant perquè
obliga a aprendre i a preparar-f ho fora d'hores de classe.
També el molestava que algun company seu hagués parlat i no
l'escoltés. En definitiva en aquell moment hauria volgut que el seu
company hagués pres consciència de la situació del que suposava
ser professor.

Ara li demano com li agradaria actuar de professor amb els seus futurs
alumnes i si d'alguna manera ho va intentar fer en el desenvolupament de la
seva sessió de classe. La seva resposta textual, va ser :

" si... el que bé, és això..., tampoc volia donar tot, tot el que vam aprendre
perquè pensava que seria molt repetitiu i potser avorriria als alumnes, als
companys; però és això... vull dir volíem reflectir tot allò de les estratègies i
sobre tot el fet que tothom pogués participar i si tenen alguna idea
manifestar-la i això. O sigui que vam marcar una mica les pautes de tota
l'hora, però amb la llibertat que si tenien alguna idea o alguna cosa, pues
que ho diguessin, però ... el que dius tu és veritat, allò de les estratègies, de
parlar perquè clar és el que treballarem i a part el que sabíem fer, (..)a partir
de la base que tenien, vam intentar allò de bé, a través del joc o dels
exercicis intentar fer coses diferents però ... si t'adones tot acaba amb el
mateix, que era el que estàvem treballant".

En aquest moment és quan li faig la següent pregunta : Has parlat
d'estratègies, te'n recordes de les estratègies que has utilitzat ?

Contesta : "sí... bé".

Es tracta de noms ficticis.
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Jo li dic : si vols anem mirant el vídeo i anem veient...

Aleshores ell em diu que em contestarà d'una forma global. Algunes idees
A destacar :

• li va agradar la varietat de materials amb que es va treballar,
com una possibilitat per poder-ho traslladar als nens.

• li va agradar treballar amb mocadors, enlloc d'entrar
directament amb pilotes o amb maces. Trobava que era molt
aplicable en altres situacions.

• També li va agradar que es canvies sovint de material i "a partir
d'aquí l'estratègia de variar l'altura i bé, tot allò va implicar a
com aprendre millor la tècnica. Seria tot això .." (..) i a part allò
del color.... no com a estratègia sinó allò que hem dit que cada
alumne ha d'estar immers en l'activitat i si algú té una idea,
doncs el simple fet que pugui dir-ho al companys, "osti"...(..) "si
ho fas així és molt fàcil. Jo també ho veia com una estratègia el
fet d'estar en contacte amb els companys. Es més important.
Aquí el que em va agradar molt és la correcció amb els alumnes.
Allò que et poses amb parelles o amb grups i que... seria una
estratègia, suposo que sí, doncs també m'agrada molt, perquè
també entres en la dinàmica i res et quedes tota l'hora fent
malabars. Així aprens, perquè ho vas assimilant millor. Si tu
veus els errors i dius osti!, pues esto se hace así, pues llavors
pots aprendre millor".

Ara li comento, bé m'has parlat bàsicament de l'assignatura.

Ell em contesta : "home me'n recordo...estratègies, allò diguéssim la diversitat".

Explica-ho perquè en quedi constància.

Aleshores comença a explicar :

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

(..) Si... vam pensar que quan ... que quan ells fessin aquest moviment,
potser no conscientment però inconsciejitment ja assimilen el
moviment que han de fer. Al principi és molt conscient perquè has de
calcular cap a on han d'anar... però una vegada ja han après la
dinàmica ja ho fan automàticameiit, i si ho fas automàticament ja ho
has assimilat. Llavors això t'ajuda a materialitzar a l'hora de fer....
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pilotes o malabars, perquè ja saps cstructiirar-te a l'espai... perquè
potser estructurant les pilotes a l'espai o sigui quan no veus res és
molt difícil però aquest punt el vam trobar molt important nosaltres...
més que res... l.... si vols que veiem alguna cosa del vídeo?".

"(,.) Aquí és millor quan t'escolten tots i estan en rotllana, és xulo, eh ?
Molt interessant.

(..) tens ganes d'explicar a les persones el que saps.., i a més si t'has
preparat una cosa, doncs tens ganes que ho facin... a veure com
repercutirà... Suposo que aquesta és ¡a dinàmica del professor".

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

"(..) Aquí s'Iia de remarcar l'aspecte que tenien tantes ganes defer coses...
í/í/e se'ns va quedar curt el temps. (..) necessites més temps suposo
perquè et sents a gust., i quant et sents a gust doncs... el temps passa
molt ràpid. O es com quan nn professor t'explica bé, doncs si t'explica
bé el temps passa molt ràpid i a més a més, assimiles els coneixements
millor... això suposo que és el que passaria aquí".

"(..) teníem clar que havíem de començar per allò senzill, perquè si
començàvem amb la part forta, ja trencàvem un ritme, no era positiu".

Jo intervine : però parles de les dues pilotes perquè pensaves que la gent
no en sabia prou ?.

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

I torno a preguntar : vàreu fer aquest plantejament perquè pensàveu amb
nens/es de primària o amb companys/es de la teva classe?.

"Jo crec que pensàvem en els dos casos...(..) hem començat des d'un inici o
sigui a partir de la variació dels materials doncs ens ha ajudat a agafar
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un cert nivell (..) i es clar que ningú té el matea ritme d'aprenentatge.
Hi havia gent que en sabia una inique ta més, doncs anava vies ràpid.
Si en sabia més, no i doncs suposo que vam agafar també de treballs
anteriors del què es va fer, d'anar a poc a poc i vam veure que
ßtncionava.(..) pel fet que tothom estigui amb un curs no ha de tenir el
mateix coeficient o ha de tenir el mateix ritme d'aprenentatge., no ha
de saber tothom el mateix..".

Una última idea a destacar, per més que la conversa va ser molt més llarga,
es :

"(..) hi havia persones que podien treballar amb 2 ó 3 pilotes, però volíem
una classe una mica dinàmica i que tothom participés, i si fem
diferents activitats doncs es trenca una mica aquest ritme. Però bé, de
totes formes hi havia gent que ho feia amb dues pilotes".

Es referia a que van presentar la possibilitat de poder realitzar una mateixa
activitat amb dues o tres pilotes,en funció del seu nivell d'aprenentatge.

Com acabo d'explicar la conversa va ser molt més llarga, però amb aquest
text es pot comprovar sobre quins punts es feia incidència en les classes.
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3.4.- ALGUNES PROVES DE TRANSFERIBILITAT
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A continuació es presenten les respostes del exàmens d'Aprenentatge
Motor realitzats a la Facultat de Ciències de l'Educació. Com es tracta d'una
assignatura troncal que s'imparteix a primer curs en el segon quadrimestre,
alguns dels alumnes havien cursat amb anterioritat l'assignatura de Prácticas
Físiques Alternatives.

Els resultats aquí presentats responen a les respostes de la pregunta
d'examen realitzada al juny de 1999. La pregunta sol- licitava la diferència
existent entre estratègia i activitat.

El segon respon a un exemple d'examen realitzat a l'INEFC-Lleida al
febrer de 2001. El que es vol destacar d'aquest model d'examen és que unes
tres quartes parts dels alumnes presentats van entendre la codificació que en
ell hi figurava.
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RECULL DE LES RESPOSTES DE L'EXAMEN D'APRENENTATGE
MOTOR. Juny 1999.

Alumne/a A.- L'activitat és la realització d'un exercici o el seguiment
d'un joc. L'estratègia en canvi és la manera de dur a terme aquest exercici o
joc.

És allò que s'utilitza per a fer incidència en aquells punts o aspectes que
li interessen al que ha pensat l'estratègia. Es el camí que creu més fàcil l'autor
de l'estratègia, per aconseguir uns objectius.

Alumne/a B.- Sí que hi ha diferència. Una activitat és la realització d'un
exercici. Però també cal dir que són temes molt lligats el fet de plantejar una
estratègia, ja que a partir d'ella poden sorgir activitats o bé al revés, a partir
d'un seguit d'activitats plantejar alguna estratègia (com pautes
d'interrogació, per a que l'alumne reflexioni sobre aquelles activitats).

Per tant podem dir que l'activitat és fer un exercici.

Alumne/a. C- Estratègia com he dit és una presa de decisions i
l'activitat implica la pràctica mitjançant la resolució de l'estratègia. Això és la
diferència. Hi afegiria que hi ha alguna semblança com és que tant en
l'estratègia com en l'activitat, el que es vol és assolir un objectiu.

Alumne/a D.- L'activitat és la manera que ens permet plasmar una
estratègia en la realitat. Es a dir, una activitat no té perquè tenir una
intencionalitat

L'estratègia és la manera que plantegem de realitzar una activitat. Així
una mateixa activitat es podrà realitzar o plantejar de maneres molt diferents
segons l'estratègia que realitzem i els objectius que busquem aconseguir.

Alumne/a E.- Estratègia i activitat no volen dir el mateix, però
generalment aquests dos termes es confonen.

L'estratègia és la decisió proposada per arribar al fi plantejat. En canvi,
l'activitat són el conjunt de tasques que realitzem envers aquell fi o aquell
objectiu.

Les estratègies generalment són plantejats pel professor per tal de
facilitar l'aprenentatge de l'alumne.

Alumne/a F.- L'activitat seria el gest, el moviment, el conjunt de
moviments. L'estratègia implica com podem aconseguir aquest gest,
processos que seguirien per a realitzar una tasca. És a dir, aprendre a
aprendre a utilitzar aquest gest.

Alumne/a G.- La diferència amb l'activitat, és que l'activitat són els
mitjans amb què es realitza l'estratègia.
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es
Alumne/a H.- Estratègia és diferent d'activitat. Aquests dos conceptes

diferencien pel fet que les activitats són part de l'estratègia, és a dir, segons
l'estratègia utilitzada proposarem unes activitats o altres. L'activitat,
podríem dir, és com la representació de l'estratègia, una part de la posta en
pràctica.

Alumne/a L- En una activitat, l'alumne pot treballar continguts i
assolir objectius sense ser-ne conscients del tot i on no hi té una participació
plena, mentre que una estratègia sí que necessita una intencionalitat i un
procés d'elaboració del propi alumne. Una activitat pot consistir en que
l'alumne hagi de buscar estratègies per aconseguir un objectiu o no té per
què ser necessari, depèn de l'activitat.

Alumne/a J.- Segons les estratègies, les activitats seran més o menys
obertes, de menys reflexió per part dels alumnes o del professor.

Alumne/a K.- Les estratègies són pautes a seguir, les activitats, són
eines que m'ajuden a fer veure aquests camins (aquestes estratègies).

Alumne/a L.- No hem de confondre aquests dos conceptes. Dins d'una
activitat hi podem incloure vàries estratègies. Podríem dir que l'activitat és
l'acció que volem dur a terme i l'estratègia és la forma de com durem a terme
aquesta acció per a ressaltar o donar importància a alguns conceptes que
creiem que són importants.

Alumne/a LL.- Mentre una estratègia és la manera com un alumne pot
aprendre una determinada activitat, l'activitat és l'exercici o finalitat a
aconseguir realitzar més o menys bé mitjançant alguna estratègia. Per
exemple, jugar a tennis. El tennis seria l'activitat i les estratègies, serien la
manera com un entrenador intenta que el seu alumne aprengui a jugar bé, de
la manera més ràpida i senzilla que pugui.

Alumne/a M.- Una activitat és un exercici que utilitza el professor per
aconseguir un cert objectiu, en canvi a dintre de les activitats, el professor pot
utilitzar estratègies que serviran per a facilitar l'aprenentatge de l'alumne i
fer que aquestes activitats surtin bé.

Alumne/a N.- Una activitat es realitza per aprendre uns continguts i
l'estratègia determinarà com s'aprèn. El que és important, és que el nen
aprengui a aprendre i segons quines estratègies s'utilitzen això no es podrà
aconseguir.

Alumne/a N.- Utilitzem el concepte d'estratègia en un nivell més
ampli. Les mateixes estratègies es poden exportar, es poden utilitzar en
diferents activitats, mentre que l'activitat és específica. Una estratègia està
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lligada al concepte de "transferència" : el professor aplica en diverses
activitats la mateixa manera de fer-les entendre als alumnes.

Alumne/a O.- L'estratègia és el mode per arribar a un objectiu.
L'activitat ens serveix per arribar a un objectiu, però no és el mode a partir
del qual hi arribem. És a dir, la pròpia activitat pot esdevenir una estratègia.
En una mateixa activitat i a partir d'aquesta, podem utilitzar múltiples
estratègies. Per exemple, en el joc de les deu passades (activitat), podem
aplicar-hi moltes estratègies : ensenyament recíproc, pautes d'interrogació,...
i totes elles han servit per poder entendre millor l'activitat en sí.

Alumne/a P.- Una estratègia és el mètode a aplicar, mentre que una
activitat és allò que apliquem per a realitzar l'estratègia. Podem dir que
l'estratègia està composada d'activitts. Quan ideem una estratègia, definim
unes activitats concretes per dur a terme la nostra estratègia. Les activitats
estan en funció de l'estratègia marcada i tenen objectius i metes que van
encaminats cap a l'objectiu final de l'estratègia.

Alumne/a Q.- L'estratègia és diferent d'una activitat. Una activitat és el
que s'ha de realitzar per la consecució d'un exercici, el conjunt de moviments
a realitzar per aconseguir un exercici, ja que una activitat pot ser, això, saltar
a corda, per exemple.

Una estratègia, en canvi, com he dit anteriorment, és un procés de presa
de decisions que dóna lloc a elegir uns procediments o uns altres per
aconseguir uns objectius finals.
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Examen de Proceso de E-A de la A.F. i el Deporte.
Febrero 01.

1.- Redacta dos objetivos de la sesión que observáis en el vídeo. Cada
objetivo redactado bien de acuerdo a los criterios tratados en clase,
puntuará 1 punto.

2.- Identifica 1 estrategia en el vídeo de acuerdo a los criterios que se
han comentado en clase. Dicho de otra forma, la estrategia
escogida tiene que responder a la síntesis de las diferentes
definiciones de los autores Monereo, Castelló i Pozo. Escoge del
vídeo aquella estrategia que sea un ejemplo más claro de este
concepto.
Recuerda que a medida que pones la estrategia, la tienes que ir
justificando con la definición teórica de acuerdo a estos autores. Si
el ejemplo no se acompaña debidamente de la justificación teórica,
no se puntuará. Esta anotación implica que no se puede poner el
ejemplo por un lado i la definición por otro, si no que tienen que
ser complementarios, para demostrar de una forma más clara el
dominio del contenido.
Nota.- Recuerda que estas estrategias no tienen que hacer
referencia a la distribución del material, espacio o organización del
grupo de alumnos.
Extensión máxima.- 1 cara de un folio.
Puntuación.- 2 puntos.

3.- Idea una estrategia pera el objetivo de la sesión presentada. Si
necesitas incorporar otras tareas puedes añadirlas. No puedes
utilizar ninguna de las estrategias que han surgido anteriormente
en el video, ni tampoco las siguientes : (os daré la hoja una vez me
entreguéis la primera pregunta contestada).

Nota.- Recuerda que estas estrategias no tienen que hacer
referencia a la distribución del material, espacio o organización del
grupo de alumnos.
Extensión máxima.- 1 cara de un folio.
Puntuación.- 3 puntos.

4.- Relaciona las tareas que tú has utilizado para proponer una
estrategia novedosa, con las de Florance (no de Famose), i explica
la relación que guardan con el constructivismo.

Extensión máxima.- 1 cara de un folio.
Puntuación.- 3 puntos.

NOTA.- Cualquier error u omisión en la respuesta de la
pregunta, que pueda evidenciar un desconocimiento de los
contenidos, invalida su corrección.
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Examen de Procés d'E-A de l'A.F. ¡ l'Esport.
Febrer 01.

3.- Idea una estrategia adient a l'objectiu presentat en la sessió de vídeo. Si ho
necessites pot incorporar tasques. No pots uti l i tzar cap de les estratègies
que han sorgit anteriorment en ell, ni tampoc les següents :

Demostració + Observació (o variant l'ordre de les mateixes),
Consigna oberta d'acord a criteris establerts amb Treball de grup +

Observació (o variant l'ordre de les mateixes),
Consigna oberta d'acord a criteris establerts amb Treball de grup +

Observació + Pautes d'interrogació (o variant l'ordre de les
mateixes),

Pautes d'interrogació a partir d'un qüestionari (o variant l'ordre de
les mateixes),

Treball d'observació i correcció + Observació + Pautes d'interrogació
(o variant l'ordre de les mateixes),

Treball per parelles d'observació i correcció (o variant l'ordre de les
mateixes) + Observació,

Consigna oberta d'acord a uns criteris amb treball individual o grupal
+ Observació + Pautes d'interrogació (o variant l'ordre de les
mateixes),

Consigna diferenciada als lesionats (és a dir no vull una situació igual
a la que vam veure en alguns dels vídeos) + Observació (o variant
l'ordre de les mateixes).

Recorda que no hi ha una terminologia específica per explicitar les
estratègies, per tant explica-ho com vulguis però no realitzeu
descripcions.

Alerta!, a mesura que poses 1 estratègievho has de justificar
amb la definició (teòrica) del concepte d'estratègia, d'acord als autors
Monereo i Pozo. Si l'exemple no s'acompanya degudament de la
justificació teòrica, no es puntuarà. Aquesta anotació vol dir, que no es
pot posar l'exemple per una banda i la definició per l'altra, sinó que ha
d'anar conjuminat per a fer més explícit el domini del contingut.

Nota.- Recorda que aquestes estratègies no han de fer referència a la
distribució del material, espai u organització del grup d'alumnes.

Extensió màxima.- 1 cara d'un full.
Puntuació.- 3 punts.
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