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1.1 Pauta d’observació 1 
 
Context físic 
 
Nom centre Els Castanyers 

Tipus de centre Escola Rural 

Quan fa que funciona l’escola? 1917 

Situació: ciutat i barri Viladrau és un poble petit d’uns 1087 habitants. 

Aquest poble està poc comunicat, no té tren i les 

carreteres per arribar-hi són convencionals i d’un sol 

carril. 

Context sociocultural El centre en relació al context sociocultural, és una 

escola laica en la quan no es practica la religió. 

Context socioeconòmic El nivell socioeconòmic del centre Mitjà. 

Número d’alumnes escola 83 

Línies  1 

Ràtio aules Entre 12 i 17 

Agrupació alumnes L’educació infantil  està agrupada per cursos en canvi 

a primària per cicles. 

Distribució d’aula La distribució de l’aula està formada per 4 grups 

cooperatius. 

Relació família-escola La relació escola- família es bastant petita. Un dels 

motius que afecta a aquesta petita col·laboració és 

que molts dels pares i familiars dels alumnes 

treballen fora de Viladrau per tant als migdies no 

estan al poble i a les tardes arriben tard. 

L’escola té AMPA, formada per 4 membres. 

Relació escola-entorn La relació escola-entorn és molt bona. Des del centre 

s’intenta realitzar moltes sortides pel poble, es 

treballen molts aspectes relacionats amb l’entorn de 

l’escola i del poble, ja que el grup de docents creuen 

que és important que els infants coneguin el seu 

entorn i aprenguin i estudiïn aspectes propers a ells. 

El fet de realitzar moltes sortides pels voltants del 

poble, fa que econòmicament tinguin un cost molt 

baix o nul i que en puguin realitzar més.  
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Escola adaptada a alumnes 

NEE 

Sí. 

 

 

 

Croquis de l’aula 

 

 

    

                

 

         Alumnes del grup 1: 

         1,2,3,4,5 

        Alumnes del grup 2: 

        6,7,8,9 

        Alumnes del grup 3: 

       10,11,12,13 

       Alumnes del grup 4: 

       14,15,16,17 
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Context temporal 

CONTEXT TEMPORAL  

Curs CI 

Trimestre Segon 

Ubicació trimestre Meitat del trimestre, 22 de febrer del 2013 

Ubicació dins la Unitat didàctica Primera sessió 

Horari (contextualització horària: 

a quina hora s’ha observat l’aula, 

què s’ha fet abans, què es farà 

després...)  

 

 

Es va observar l’aula entre 9:20 i les 10:15, es va fer 

en aquesta hora per no trencar la rutina dels infants de 

llegir el primer quart d’hora. L’inici de la sessió es va 

endarrerir  perquè era carnaval i els infants 

ensenyaven al grup classe les seves disfresses. Un 

cop acabada la sessió de triar els temes, els infants, 

amb la mestra tutora  van realitzant una historia 

utilitzant els grups cooperatius. 

 

 

Descripció de l’activitat 

MP: mestra de pràctiques 

MT: mestra tutora 

A: alumnes 

C: contingut 

 

Què observem? ACTIVITAT: Escollir temes 

Quant dura l’activitat? 55 min 

Inici activitat  

Qui planteja  l’activitat? Maria Bassas i Mas (Mestra en Pràctiques, MP) 

Objectius Objectiu prioritari: aprendre de manera cooperativa 

 

Continguts Relacionats amb l’objectiu prioritari: 

- Escolta activa 

- Respecte el torn de paraula 

- Realització de la tasca conjuntament 

- Presa de decisions conjunta 

Com s’organitza l’activitat? Primer de tot la MP va explicar el petit projecte, i 
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seguidament va començar a explicar i estructurar 

l’activitat que es portaria a terme en aquella sessió. Cada 

grup de treball hauria de triar quatre temes que tots els 

membres del grup hi estiguessin d’acord. 

Un cop explicat això la MP va deixar temps per realitzar 

l’activitat. 

Com s’agrupen els alumnes? Els infants s’agrupen amb els mateixos grups cooperatius 

creats des del desembre. 3 d’aquests grups estan formats 

per 4 alumnes i un d’ells per 5 alumnes. 

La mestra tutora a l’hora de crear aquests grups va 

utilitzar els criteris següents: 

Que en cada grup hi haguessin alumnes dels dos cursos 

Aspectes maduratius 

Nivells curriculars 

Aspectes emocionals 

Cal remarcar que aquests grups eren heterogenis 

Quants docents hi ha a l’aula? 3 

S’exploren els coneixements 

previs dels alumnes sobre el 

tema? 

La MP no va explorar els coneixements previs dels 

alumnes sobre els temes, però si que va observar i anotar 

la manera de treballar que tenien, l’actitud i la 

predisposició.  

Desenvolupament activitat  

Participació de l’alumne La participació dels alumnes va ser molt diferent depenent 

dels alumnes. Alguns van participar perfectament i van 

ajudar als seus companys a escollir un tema, i en cas que 

no els hi agradés el tema proposat n’exposaven un altre. 

En canvi un número més reduït d’infants, no volien 

realitzar l’activitat per diferents motius: no els hi agradava 

llegir, no els hi agradava el tema proposat pels seus 

companys. 

Ajudes mestre-alumne L’ajuda de la MP amb els infants va ser constant. En un 

principi anava passant pels diferents grups dedicant 

aproximadament els mateixos minuts a cada grup, a 

mesura que va anar avançant la sessió la MP va anar 

dedicant més minuts els grups que tenien més conflictes 

per triar els temes. 
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Ajudes entre alumnes Alguns alumnes ajudaven als  seus companys a triar 

temes, i en algun cas alguna alumna va intentar fer 

canviar d’opinió als seus companys per tal que el tema 

proposat per un altre company es pogués portar a terme. 

En una ocasió un infant no recordava què havia de fer i 

un seu company li va recordar que havia de triar un tema i 

n’hi va proposar un. 

Tipus de converses entre 

alumnes 

- Parlaven sobre el tema i paraules que no entenien 

- També discutien sobre com havien de fer la feina 

els altres companys. 

- Argumentaven els temes que cada un volien que 

fossin escollits 

Qui té la responsabilitat de la 

tasca? 

La responsabilitat de la tasca la tenen tots els alumnes ja 

que per grups s’han de posar d’acord per triar 4 temes. 

En el grup de 5 havien de triar 5 temes  

Final activitat  

S’elabora algun producte? El producte és un paper  per grup en el qual hi havien 

escrits els 4 temes triats en el cas dels grups de 4 i 5 

temes triats en el grup 1 que  estava  format per 5 

membres. 

S’avalua el producte final o el 

procés?  

La MP va avaluar el procés però també va tenir una mica 

en compte el producte final. 

Què s’avalua? S’avalua el treball en grup, la implicació, treball 

cooperatiu, l’ajuda als companys i l’escriptura. 

Qui avalua? La creadora del projecte i d’aquella sessió, la mestra de 

pràctiques. 

 

 

Fase Interpretatives 

CONCEPTE TEÒRIC PREGUNTES RESPOSTES 

1. CONDICIONS PER L’APRENENTATGE SIGNIFICATIU 

1.1. El MP ha de 

presentar els C a l’A de 

forma ordenada i 

coherent 

1. El MP presenta els C als A a 

l’inici de la sessió de classe? El 

MP presenta els C als A a l’inici de 

la Unitat de didàctica? Com ho fa? 

1.La MP va presentar 

primer els continguts de 

totes les sessions per tant 

del petit projecte, i més 
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2. El MP presenta als A els C dels 

més simples als més complexes? 

3. El MP defineix als A els nous C 

abans d’utilitzar-los? El MP explica 

als A el significat de les 

abreviacions abans d’utilitzar-les? 

Com ho fa? 

 

tard va precisar l’activitat 

que es portaria a terme en 

aquell moment. 

2.No, ja que els continguts 

a explicar eren mínims, la 

MP només va explicar el 

què s’havia de fer i 

l’estructura de l’activitat. 

3.No, la MP només va 

rectificar algunes paraules 

i expressions en veure que 

alguns infants no l’havien 

acabat d’entendre. 

1.2. El MP ha de 

presentar els C a l’A 

tenint en compte els 

seus coneixements 

previs.  

1. El MP explora els coneixements 

bàsics dels A sobre el nou C 

d’aprenentatge?  

2. El MP esbrina els coneixements 

previs dels A i actua en 

conseqüència? 

1. No 

2. La MP va observar com 

els infants treballaven 

cooperativament. 

1.3. El MP ha de motivar 

a l’A perquè aquest 

tingui una disposició 

favorable a realitzar 

l’aprenentatge. 

1. El MP crea un context favorable 

i apropiat perquè els alumnes 

aprenguin? 

2. El MP es mostra atent i positiu 

davant dels avenços dels A? 

3. El MP fa sentir competents als 

seus A? Com? 

1. La MP va intentar crear 

un context favorable per 

afavorir la realització de la 

tasca; triar els temes del 

texts. 

2. La MP es mostra atenta 

davant el procés i els 

avenços dels infants. 

3. La MP va intentar que 

tots els alumnes 

participessin i poguessin 

proposar un tema per tal 

de fer-los sentir 

competents. 
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2. CRÍTERIS D’ONRUBIA: ELS PROCESSOS D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN LA 

ZDP 

2.1. Oferir un marc de 

referència per després 

aprofundir.  

- El MP presenta als A els C  

d’aprenentatge dels més generals 

als més concrets o específics?  

La MP va presentar primer 

de tot el projecte en 

general i més tard va 

acabar concretant què 

farien en aquella sessió. 

2.2. Fer participar a tots 

els alumnes, malgrat els 

seus factors 

intrapsicològics. 

- El MP fa participar a tots els A? 

En algun moment fa treballar 

cooperativament als A? Les 

preguntes que el MP realitza als A 

al voltant d’un C d’aprenentatge 

tenen més d’una resposta 

correcta?  

La MP va fer participar a 

tots els alumnes i que tots 

ells proposessin com a 

mínim un tema. 

No, moltes de les 

preguntes que la MP va 

realitzar eren perquè els 

infants s’adonguessin que 

alguns temes que havien 

triat no tots els membres 

del grup hi estaven 

d’acord. 

2.3. Establir un clima de 

confiança, relacional i 

de seguretat amb tot el 

grup classe. 

- El MP fa rotació de grups per tal 

de crear i fomentar una bona 

relació entre tots els A? 

No 

2.4. Ajustar les ajudes a 

la situació d’aula.  

- El MP planifica i adequa les 

ajudes a cada A, grup d’alumnes o 

situacions?  Coneix en cada 

moment el que necessiten els 

seus A? 

La MP va proporcionar 

ajudes per tal que els 

alumnes poguessin triar 

temes que a tots els 

membres els hi agradés.  

Sí 

2.5. El MP ha de 

promoure l’autonomia 

dels infants.  

- El MP fa que l’A utilitzi els seus 

coneixements en diferents 

contextos, per així fomentar l’ús 

del coneixement de forma 

autònoma?  

La MP va fer que els 

infants comencessin la 

feina de manera 

autònoma, per tant van 

haver de utilitzar els seus 

coneixements. 

2.6. El MP ha de partir -  El MP explora el que els A ja  
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dels coneixements 

previs de l’A a l’hora de 

presentar nous 

coneixements. 

coneixen abans d’explicar un nou 

C d’aprenentatge? Aquesta 

explicació parteix dels 

coneixements previs dels A? 

2.7. El llenguatge és el 

mitjà de comunicació 

entre MP i A al voltant 

d’un CA. Ha de ser clar i 

coherent. 

- El MP utilitza un llenguatge 

adequat als seus A? 

La MP va utilitzar un 

llenguatge adequat. 

2.8. El MP ha de partir 

de l’experiència de 

l’infant, de com ell 

anomena les coses. 

- El MP recontextualitza el 

vocabulari dels A? Anomena les 

coses pel seu nom?  

Sí, en algunes ocasions. 

3. PRIMER MIE: LA CONSTRUCCIÓ PROGRESSIVA DE SISTEM ES DE SIGNIFICATS 

COMPARTITS ENTRE PROFESSOR I ALUMNES  

 

1. El MP sap posar-se al nivell de 

l’A per construir coneixement 

conjuntament? Quines 

estratègies utilitza el MP per 

ajudar a l’A a construir 

coneixement? 

2. El MP utilitza diferents 

estratègies per detectar els 

coneixements previs dels A, i així 

començar a construir 

coneixement conjuntament?  

3.  El MP cerca els coneixements 

que comparteix amb l’A? 

1. La MP va posar 

exemples i fer de model 

per tal que els alumnes 

entenguessin que volia dir 

triar un tema i que tots els 

companys hi estiguessin 

d’acord. 

2.No 

3. La MP va cercar els 

coneixements previs dels 

alumnes en relació a 

l’objectiu prioritari. 

4. ESTRATÈGIES DISCURSIVES 

4.1. Obtenció de l’A de 

determinades 

informacions de manera 

directa o mitjançant 

pistes. 

- El MP pregunta als A els C 

apressos a les classes anteriors, 

per així activar els coneixements 

previs? 

No, ja que aquesta va ser 

la primera sessió. 

4.2. Confirmació , rebuig, 

repetició, elaboració o 

- El MP repeteix les respostes 

dels A modificant o afegint 

Sí. 
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reformulació de les 

aportacions dels 

alumnes. 

informació? 

4.3. Ús de determinades 

fórmules per subratllar la 

rellevància de 

determinats aspectes del 

coneixement i el seu 

caràcter compartit.  

- El MP remarca els aspectes 

més importants del C als A? Com 

(escriu a la pissarra, canvia el to 

de veu, repeteix...)? 

La MP en la explicació tant 

del projecte com de 

l’activitat en concret va 

canviar el to de veu i va 

repetir els aspectes més 

importats 

4.4. Recapitulacions 

reconstructives d’allò 

realitzat.  

- El MP repassa amb els A els C 

treballats a classe? Com (fa 

esquemes, fa resums, fa 

preguntes...)? 

No. 

4.5. Recurs a certs nuclis 

d’experiència, escolar o 

extraescolar, coneguts i 

compartits pels alumnes, 

com a suport per a la 

introducció d’informació 

nova.  

- El MP utilitza exemples de 

conceptes ja coneguts pels A per 

introduir nous C?  

No. 

4.6. Recurs a elements 

presents en el context 

extralingüístic immediat.  

- El MP utilitza diferents elements 

extralingüístics per presentar 

nous C d’aprenentatge als A? 

Quins? 

No. 

4.7. Presentació 

d’objectes o situacions 

dels quals es parla des 

de diferents perspectives 

relacionals.  

- El MP presenta als A un mateix 

C des de diferents perspectives?  

Sí, la MP va utilitzar 

diferents perspectives per 

explicar l’activitat. 

4.8. Tractament de 

determinades 

informacions com a 

“noves” o com a 

“donades”. 

- Els A coneixen els C donats pel 

MP anteriorment?  

No, ja que és la primera 

sessió. 

4.9. Abreviació de 

determinades consignes 

- El MP fa servir abreviacions per 

agilitzar el coneixement compartit 

No. 
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o ordres. amb l’A?  

5. SEGON MIE: EL TRASPÀS PROGRESSIU DE CONTROL I LA  RESPONSABILITAT 

EN L’APRENENTATGE DEL PROFESSOR ALS ALUMNES 

 1. Hi ha algun moment en que el 

MP fa treballar als A 

autònomament? 

2. El MP revisa el que han fet els 

A autònomament? 

3. Hi ha algun moment en que el 

MP deriva tota la responsabilitat 

en la realització de la tasca a 

l’A?  

4. El MP retira l’ajuda a l’A de 

manera progressiva?   

1. Sí durant quasi tota 

l’activitat. 

2. Sí, la MP va anar 

passant pels grups per 

revisar i seguir el procés 

de cada grup. 

3. Un cop la MP va 

explicar la activitat, la 

resta de la tasca els 

alumnes n’eren els 

responsables. 

4. Sí. 

 

6. INTERACCIÓ ENTRE ALUMNES 

6.1. Conflicte entre punts 

de vista moderadament 

divergents. 

1. El MP té en compte els 

coneixements previs dels A a 

l’hora d’agrupar-los?  

2.  L’A amb més coneixements 

sap posar-se al nivell dels A amb 

menys coneixements? 

3. Els A busquen els companys 

amb els que comparteixen 

coneixement previ? 

1. La MP va utilitzar els 

grups cooperatius que 

havia realitzat la mestra 

tutora al desembre del 

2012. 

2. Sí, Alguns alumnes  

amb més coneixements 

saben posar-se al nivell 

dels alumnes amb menys 

coneixements. 

6.2. Regulació mútua a 

través del llenguatge. 

1. L’A utilitza diverses 

estratègies o eines 

comunicatives per exposar a la 

resta del grup el seu propi punt 

de vista? 

2.  Els A s’escolten els uns als 

altres i respecten les opinions 

dels seus companys? 

3.  Els A utilitzen la conversa per 

1. La MP va utilitzar 

diverses estratègies 

comunicatives per tal 

d’explicar el projecte i les 

instruccions de la sessió. 

2. En moltes ocasions els 

alumnes van escoltar a la 

resta dels companys. Tot i 

així quan no els hi 
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crear punts d’unió entre els seus 

coneixements? O es limiten a 

exposar únicament els seus 

punts de vista i/o a 

complementar el dels altres? 

agradava el tema no 

respectaven les opinions 

de la resta dels alumnes. 

3. Els alumnes van utilitzar 

la conversa per posar-se 

d’acord sobre quins temes 

escollir. Però en algunes 

ocasions es limitaven a 

expressar el tema que ells 

volien. 

6.3. Recolzament a 

l’atribució de sentit a 

l’aprenentatge. 

1.  Cada membre del grup té un 

rol o responsabilitat dins 

d’aquest? 

2.  Els membres del grup es 

relacionen entre ells?  De quina 

manera? Hi ha alguna jerarquia 

establerta? 

3.  Tots els membres del grup 

tenen clar l’objectiu pel que 

lluiten conjuntament? 

 

7. COMPETÈNCIA COGNITIVA 

7.1. Coneixement previ 1. El MP adapta els seus 

objectius, en relació als nous 

continguts, en funció dels 

coneixements previs dels 

alumnes? 

2. En algun moment del procés 

d’ensenyament-aprenentatge el 

MP explicita les relacions que es 

poden establir entre els 

coneixements previs i el nou 

contingut, per així ajudar als 

alumnes a actualitzar els seus 

coneixements previs? 

3. El MP es limita a explorar els 

coneixements previs necessaris 

1. La MP va observar el 

grup classe en altres 

ocasions per tal de 

presentar la primera 

sessió partint en part dels 

coneixements previs. 

2.No 

3. La MP va explorar els 

coneixements previs dels 

alumnes, per així poder-

los modificar en les 

següents sessions. 
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per poder assolir l’aprenentatge 

dels nous continguts?  

7.2. Intel·ligència 1. Durant el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, el 

MP avalua les diferents 

intel·ligències (musical, lògica-

matemàtica, lingüística, visual i 

espacial, corporal i cinètica, 

interpersonal, intrapersonal i 

naturalista) dels A? 

2. Durant el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, el 

MP avalua el que l’A és capaç 

de fer amb ajuda? És a dir, 

avalua com l’alumne modifica la 

seva intel·ligència? 

3.  Hi ha algun moment en que el 

MP contextualitza el nou C 

d’aprenentatge? Ajuda a l’A a 

trobar la funcionalitat d’aquell 

aprenentatge. 

1. La MP avaluava tant la 

intel·ligència lingüística 

l’objectiu prioritari, 

aprendre la manera 

cooperativa i tot el què 

això comporta. 

2. La MP avaluava com 

els alumnes modificaven 

la intel·ligència i alhora 

com sabien treballar de 

manera cooperativa. 

3. La MP va explicar que 

la tria d’aquells temes 

serviria per portar a terme 

les sessions següents i 

que dels temes es farien 

texts que ells llegirien. 

7.3. Estratègies 

aprenentatge 

1. El MP es mostra com a model 

a l’hora d’ensenyar als A 

recursos per aprendre? 

2. El MP presenta als A diferents 

recursos o eines d’aprenentatge, 

útils a l’hora d’adquirir, 

emmagatzemar i recuperar la 

informació apresa? 

1. Sí. 

2. No 

7.4. Capacitat 

metacognitiva. 

1. El MP ajuda a l’A a pensar 

sobre el procés d’aprenentatge i 

a planificar-se la tasca ? Li fa 

preguntes del tipus: quins 

passos haurem de seguir? Què 

hem de fer primer? 

2. En algun moment el MP dóna 

1. La MP en tot moment 

va recordar la tasca i va 

fer preguntes per tal 

d’esbrinar si els temes 

escollits havien estat triats 

per tots els membres dels 

grups. 
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a l’A l’oportunitat d’autoregular 

les seves accions expressant en 

veu alta allò que està fent? I així 

prendre consciència del que sap 

i del que no sap. 

3. El MP dóna l’oportunitat als A 

d’autoavaluar-se les produccions 

o tasques realitzades? 

2.No 

3.No. 

8. Factors de caire intrapsicològics 

8.1. Factors motivacionals 1.  El MP utilitza diferents 

estratègies per despertar 

l’interès i la motivació del màxim 

nombre d’A en vers un C 

d’aprenentatge? 

2.   El MP cerca C que interessin 

i motivin als A a aprendre, o es 

limita a presentar les tasques 

sense tenir en compte les 

motivacions dels seus A? 

3. El MP planteja tasques de 

diferents nivells d’exigència 

cognitiva? 

1. Sí. 

2. La tasca  que va 

preparar la MP, volia 

recollir els interessos i 

motivacions dels infants, 

per així partir d’aquets a 

l’hora de treballar  les 

següents sessions. 

3. No, tot i així els 

alumnes es van ajudar per 

tal de poder participar tots 

a la tasca. 

8.2. Factors afectius i emocionals 

8.2.1. Sistema del jo 1. El MP ajuda als A a projectar-

se en el futur? 

2. El MP fomenta l’autoconcepte 

i l’autoestima dels A? 

3. El MP ajuda als A a ajustar la 

seva autoestima? 

1. No. 

2. No. 

3. No. 

8.2.2. Atribucions causals 

i patrons atribucionals 

1. Els A atribueixen els seus 

èxits i fracassos a factors 

relacionats amb el procés 

d’ensenyament-aprenentatge? 

2.  Els A consideren que poden 

controlar els seus èxits i 

fracassos? 

1. No. 

2. No. 

3. No. 
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3. Els A creuen que els seus 

èxits i fracassos són variables? 

8.3. Factors relacionals 

8.3.1. Representacions 1.  Influeix la idea d’alumne ideal 

en les representacions que el 

MP es fa dels seus A? 

  

1.Sí. 

8.3.2. Expectatives 1. Davant d’expectatives 

negatives el MP comunica en 

positiu? 

2. Davant d’expectatives 

negatives els A tenen un 

comportament positiu? 

1. Sí. 

2. En algunes ocasions si. 

8.4  Factors del procés d’ensenyament i aprenentatge 

8.4.1. Capacitats 1. El MP contextualitza la tasca a 

realitzar? 

2. Les tasques presentades per 

el MP són obertes i de múltiples 

respostes? 

3. El MP fomenta l’aprenentatge 

cooperatiu? 

1.Sí. 

2. La tasca que va 

presentar la MP era oberta 

i de múltiples respostes ja 

que els alumnes podien 

triar el tema que 

volguessin sempre i quan 

els seus companys hi 

estiguessin d’acord. 

3. Sí. 

8.4.2. Àrees 1. El C presentats pel MP són 

funcionals pels A? 

2. El MP i els A generen i 

construeixen conjuntament 

conceptes inclusors? 

3. El MP presenta diferents tipus 

de C (conceptuals, 

procedimentals i actitudinals)? 

1. Sí, ja que la MP va 

explicar la funcionalitat 

que tindria aquella tasca 

per les sessions següents. 

2. No. 

3. Sí. 

8.4.3. Objectius 1. Els MP comunica als A els 

objectius d’aprenentatge? 

2. El MP fomenta l’autoconcepte 

acadèmic dels A? 

1. No 

2. 

3.  
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3. El C presentat pel MP suposa 

un repte abordable per tots els 

A? 

8.4.4. Criteris d’avaluació 1. El MP comunica els criteris 

d’avaluació abans d’iniciar el 

procés d’ensenyament-

aprenentatge? 

2. El MP avalua el procés dels 

seus A i no els resultats? 

3. L’avaluació que el MP realitza 

als A és privada? 

1. No 

2. La MP va avaluar els 

procés dels infants tot i 

així en menys mesura 

també els resultats. 

3. Sí. 
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2. Sessió 2 

2.1 Grup 1 

2.1.1 Text  

 
LLEGENDA DE VILADRAU  

 

- En Drau era un esclau d’un senador romà, i un dia va robar una castanya. El  

  van descobrir i el van enviar a una galera, però abans d’entrar-hi ell va posar la  

  castanya  dintre d’un penjoll. 

- El vaixell va naufragar i després d’estar alguns dies al mar, en Drau va  

  despertar en un país desconegut  i s’amagà  a una muntanya. 

-  Finalment va trobar un poblat i es va fer molt amic d’aquella gent. Va ser el  

   dia més feliç de la seva vida. I el més trist: havia perdut la castanya.  

- En Drau es va quedar a viure amb aquella gent, i els hi explicava històries  

  emocionat d’aquell fruit tan desitjat, la castanya.  

- La gent del poblat no es creien les històries d’en Drau. En Drau va marxar i  

  anys després en aquelles terres l’hivern va ser molt dur i no hi havia aliments,  

   però un gran castanyer van trobar i van tenir menjar per tot l’hivern. En Drau  

  deia la veritat. 

 

L’aliment ajudà el poble d’en Drau, la vila d’en Drau... VILADRAU!! 

 

     
Poble de Viladrau                                     Fulles i Fruit del Castanyer 
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2.1.2 Realització dels alumnes 
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2.2 Grup 2 
2.2.1 Text 
 
Moto Cross 

 

- Moto Cross surt de la unió de “Country Cross” que era una carrera que es feia  

  a peu o amb cavall, en un terreny de terra, i la moto. 

- El Moto Cross o també anomenat Cross es fa en circuits no pavimentats i on   

  es poden trobar grans salts. 

- Els participants han de tenir molta força i resistència física per tal de poder  

  aguantar la moto, i posar-se drets quan és necessari. Els pilots de Cross  

  corren tota la carrera amb l’objectiu de passar en primera posició al final de la  

  cursa. 

- Actualment també existeixen Súpermotard, Moto Cross d’estil lliure i Súper  

  Cross  que són esports semblants al Moto Cross. 

 

 

   
 

Pilot de Moto Cross                                                     Moto de Cross 
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2.2.2 Realització dels alumnes 
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2.3 Grup 3 
2.3.1 Text 
 
LLEGENDA FONT DE LES PAITIDES 

  

- Les Paitides són fades d’aigua que vigilen i protegeixen les fonts. Un dia un  

  pagès passejava a la nit per la vora del Gorg Negre i va sentir unes veus, es va   

  apropar i va veure una Paitida i se’ n va enamorar.  

- Es varen casar però ell va haver de fer una promesa: que mai no diria ni  

  recordaria la seva condició de fada d’aigua. Si trencava la promesa, ella  

  marxaria per sempre. Varen ser molt i molt feliços i varen tenir dos fills.  

- Després d’una discussió ell va trencar la seva promesa, dient-li que era una  

  Paitida. Ella va marxar per no tornar mai més.  

- Diuen que cada nit, la Paitida visitava els seus fills sense que el pare ho  

  sabés i al costat dels coixins dels nens, apareixien dues perles, que eren les  

  llàgrimes de la Paitida. Gràcies a aquestes perles, la família no va tornar a  

  passar gana i van ser molt feliços. 

 

     

Font de les Paitides                                              Paitides o dones d’aigua 
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2.3.2 Realització dels alumnes 
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2.4 Grup 4 
2.4.1 Text 
 
LES TORTUGUES 

 

- Les tortugues són rèptils que poden viure en hàbits terrestre, marí i d'aigua  

  dolça. També existeixen algunes d'espècies que viuen en llocs semi-aquàtics:  

  passen una part del temps en terra ferma i l’altra part en aigua dolça. 

- La característica més important de les tortugues és que tenen una closca  

  soldada en gran part a la columna vertebral i no es pot treure. Es poden  

  diferenciar les femelles dels mascles perquè les femelles tenen una cua més  

  curta. 

- Les tortugues són ovípars, per tant ponen ous. Aquests ous són enterrats a  

  terra i són incubats en condicions naturals.  

- Les tortugues hivernen quan s’acaba l’estiu i les temperatures baixen.  

 

        
Tortuga semi-aquàtica                                              Tortuga terrestre 
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2.4.2 Realització dels alumnes 
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2.5 Pauta d’observació 2 
 
Context físic 
 
Croquis de l’aula 

 

 

    

                

 

        Alumnes del grup 1: 

         1,2,3,4,5 

        Alumnes del grup 2: 

        6,7,8,9 

        Alumnes del grup 3: 

       10,11,12,13 

       Alumnes del grup 4: 

       14,15,16,17 
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Context temporal 

CONTEXT TEMPORAL  

Curs CI 

Trimestre Segon 

Ubicació trimestre Meitat del trimestre, 26 de febrer del 2013 

Ubicació dins la Unitat didàctica Segona sessió 

Horari (contextualització horària: 

a quina hora s’ha observat l’aula, 

què s’ha fet abans, què es farà 

després...)  

 

Es va observar l’aula entre les 9:15 a les 10:45, es va 

fer dintre aquest horari per no trencar la rutina de 

lectura que els infants tenien en el primer quart d’hora. 

Després de la sessió els infants van recollir i 

seguidament van agafar l’esmorzar i van anar al pati. 

 

 

 

 

Descripció de l’activitat 

Què observem? ACTIVITAT: Lectura compartida 

Quant dura l’activitat? 90 min 

Inici activitat  

Qui planteja  l’activitat? Maria Bassas i Mas, mestra  de pràctiques 

Objectius Objectiu prioritari: aprendre de manera cooperativa 

Objectiu vinculat a la lectura: 

- Millorar la comprensió del tex 

- Millorar la lectura 

- Millorar l’escriptura 

- Conèixer els aspectes més rellevant de: 

- Grup 1: llegenda de Viladrau 

- Grup 2: moto Cross 

- Grup 3: llegenda font de les paitides 

- Grup 4: les tortugues 

 

Continguts Relacionats amb l’objectiu prioritari: 

- Escolta activa 

- Respecte el torn de paraula 

- Realització de la tasca conjuntament 
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- Presa de decisions conjunta 

- Realitza les diferents tasques de la lectura 

compartida 

- Ajuda mútua 

 

Relacionat amb l’objectiu vinculat a la lectura: 

- Aprenentatge de la llegenda de Viladrau 

- Aprenentatge dels conceptes de moto Cross 

- Aprenentatge de la llegenda font de les paitides 

- Aprenentatge de les tortugues 

- Millora de la lectura i l’escriptura 

 

 

Com s’organitza l’activitat? Primer de tot la MP va explicar què es faria durant 

aquella sessió i  va recordar els rols/tasques explicades 

en la sessió anterior. Més tard va repartir un text per a 

cada grup i va deixa un temps flexible per dur a terme 

l’activitat. 

Com s’agrupen els alumnes? Els infants s’agrupen amb els mateixos grups 

cooperatius creats des del desembre. 3 d’aquests grups 

estan formats per 4 alumnes i un d’ells per 5 alumnes. 

La mestra tutora a l’hora de crear aquests grups va 

utilitzar els criteris següents: 

Que en cada grup hi haguessin alumnes dels dos cursos 

Aspectes maduratius 

Nivells curriculars 

Aspectes emocionals 

Cal remarcar que aquests grups eren heterogenis 

Quants docents hi ha a l’aula? 3 

S’exploren els coneixements 

previs dels alumnes sobre el 

tema? 

Els coneixements previs han estat explorats durant 

alguns dies, però també s’ha tingut en compte els 

coneixements que  la MP va poder observar en la 

primera sessió del projecte. Aquests coneixements 

previs són, de relació comportament, autoestima, 

funcionament a nivell de grup. 
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Desenvolupament activitat  

Participació de l’alumne La participació dels alumnes ha estat molt diferent, 

alguns han participat perfectament i han ajudat als seus 

companys, en canvi altres no havien acabat d’entendre 

el rol/tasca que els hi tocava i per tant no sabien posat 

dintre l’activitat. En el grup 1 en concret hi va haver 

algun problema de comunicació entre ells i l’activitat va 

costar que agafés el ritme  Aquesta poca participació 

d’alguna alumnes venia donada perquè no havien entès 

l’activitat, perquè no els hi agradava gaire llegir i 

treballar cooperativament encara ens hi costava molt. 

Quan la MP anava en cada grup, la participació 

d’aquells membres augmentava. 

Ajudes mestre-alumne L’ajuda de la MP amb els infants va ser constant, tot així 

el tenir 4 grups no va poder donar-los-hi les ajudes que 

hauria volgut ni tampoc va poder fer el seguiment que li 

hauria agradat. 

Ajudes entre alumnes Alguns alumnes ajudaven als altres infant repetint què 

havien de fer, deletrejant les paraules que haurien 

d’escriure,  ajudant a fer preguntes. 

Tipus de converses entre 

alumnes 

- Parlaven sobre el tema i paraules que no 

entenien 

- També discutien sobre com havien de fer la feina 

els altres companys 

- Debatin quin rol tocava a cada alumne 

Qui té la responsabilitat de la 

tasca? 

Cada alumne tenia la responsabilitat de fer la seva 

tasca, però aquesta tasca canvia durant tota la sessió i 

per tant tots els alumnes fan totes les tasques. Tot i així 

el rol més important és el de llegir, com que tots els 

alumnes van passar per aquest rol, podríem dir que la 

responsabilitat de la tasca està repartida. 

Final activitat  

S’elabora algun producte? El producte és un paper per grup en el qual si troben 

paraules claus, paraules desconegudes i preguntes 

sobre el text que s’ha llegit anteriorment. 
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S’avalua el producte final o el 

procés?  

El què s’avalua més en aquesta activitat és el procés, tot 

i així  la MP també va tenir en compte el producte final. 

Què s’avalua? S’avalua el treball en grup, l’implicació, treball 

cooperatiu, l’ajuda als companys, la orientació per saber 

què toca fer, la comprensió de text, el buidatge i selecció 

d’informació, la realització de preguntes, l’escriptura. 

Qui avalua? La creadora del projecte i d’aquella sessió, la mestra de 

pràctiques. 

 

 

Fase Interpretatives 

 

CONCEPTE TEÒRIC PREGUNTES RESPOSTES 

1. CONDICIONS PER L’APRENENTATGE SIGNIFICATIU 

1.1. El MP ha de 

presentar els C a l’A de 

forma ordenada i 

coherent 

1. El MP presenta els C als A a 

l’inici de la sessió de classe? El 

MP presenta els C als A a l’inici de 

la Unitat de didàctica? Com ho fa? 

2. El MP presenta als A els C dels 

més simples als més complexes? 

3. El MP defineix als A els nous C 

abans d’utilitzar-los? El MP explica 

als A el significat de les 

abreviacions abans d’utilitzar-les? 

Com ho fa? 

 

La MP  va presentar els 

continguts generals al 

principi de la sessió, ho va 

repetir més d’una vegada i 

de diferents maneres, tot i 

així potser alguns 

conceptes els hauria 

d’haver plasmat i deixat 

escrit a la pissarra. 

2.La MP va presentar els 

Continguts de més 

simples a més complexos 

. 

3. No. 

Si, la MP va fer 

abreviacions. A més 

també va canviar paraules 

en veure que els infants 

no entenien el significat. 

Ex: va canviar l’expressió 

“les paraules rellevants” 
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per “paraules importats”, 

per tal que tots els 

alumnes ho entenguessin. 

1.2. El MP ha de 

presentar els C a l’A 

tenint en compte els 

seus coneixements 

previs.  

1. El MP explora els coneixements 

bàsics dels A sobre el nou C 

d’aprenentatge?  

2. El MP esbrina els coneixements 

previs dels A i actua en 

conseqüència? 

La MP un  cop  va  

explicar l’activitat, va 

observar i anotar els 

conceptes que els infants 

no havien entès . Un cop 

començada l’activitat va 

fer els canvis per millorar 

l’activitat i els va tenir en 

compte per la sessió 

següent. 

2. Tot i que la MP va 

observar els coneixements 

previs, va utilitzar la 

paraula “rellevant” i la 

majoria dels infants no ho 

van entendre, ràpidament 

però els hi va explicar el 

significat d’aquella 

paraules i va posar un 

sinònim conegut per els 

infants. 

1.3. El MP ha de motivar 

a l’A perquè aquest 

tingui una disposició 

favorable a realitzar 

l’aprenentatge. 

1. El MP crea un context favorable 

i apropiat perquè els alumnes 

aprenguin? 

2. El MP es mostra atent i positiu 

davant dels avenços dels A? 

3. El MP fa sentir competents als 

seus A? Com? 

1. La MP va posar èmfasi 

en explicar l’activitat i un 

cop repartits els texts, va 

relaciona el tema amb 

aspectes propers als 

infants per tal de 

familiaritzar-los. 

2. La MP  va guiar i pautar 

en ocasions als infants, 

però també felicita els 

avenços i accions dels 

alumnes. 
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3. La MP en dues 

ocasions facilitar ajudes 

ajustades i estratègies per 

tal que tots els infants es 

poguessin sentir 

competents. 

La MP es va posar al 

mateix nivell de 

coneixements previs que 

alguns alumnes per tal de 

fer-los creure que hi havia 

paraules que ella tampoc 

entenia i per tant que per 

no saber el significat d’una 

paraules no els ha de fer 

sentir no competents. 

2. CRÍTERIS D’ONRUBIA: ELS PROCESSOS D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN LA 

ZDP 

2.1. Oferir un marc de 

referència per després 

aprofundir.  

- El MP presenta als A els C  

d’aprenentatge dels més generals 

als més concrets o específics?  

Si, primer la MP va 

explicar que es portaria a 

terme en la sessió i cada 

cop va anar concretant 

més: va explicar els rols 

de cada infant, quins eren 

els textos, qui començaria 

a llegir, etc. 

2.2. Fer participar a tots 

els alumnes, malgrat els 

seus factors 

intrapsicològics. 

- El MP fa participar a tots els A? 

En algun moment fa treballar 

cooperativament als A? Les 

preguntes que el MP realitza als A 

al voltant d’un C d’aprenentatge 

tenen més d’una resposta 

correcta?  

La sessió es va portar a 

terme de forma 

cooperativa. El fet que 

cada alumne tingues un 

rol/ tasca feia que tots 

participessin i tinguessin 

els mateixos papers. 

Si, dos de les tasques que 

serien, fer preguntes i 

paraules que no tenien 



 38 

una sola resposta sinó que  

la resposta la triava l’infant 

depenent del què havia 

entès del text. 

2.3. Establir un clima de 

confiança, relacional i 

de seguretat amb tot el 

grup classe. 

- El MP fa rotació de grups per tal 

de crear i fomentar una bona 

relació entre tots els A? 

La MP no va fer rotacions 

dels grups, però si que va 

observar i apropar als 

grups que tenien més 

conflictes per tal de donar 

ajudes i així millorar la 

relació entre ells. El grup 

que més ajuda va 

necessitar va ser el 1. 

2.4. Ajustar les ajudes a 

la situació d’aula.  

- El MP planifica i adequa les 

ajudes a cada A, grup d’alumnes o 

situacions?  Coneix en cada 

moment el que necessiten els 

seus A? 

La MP abans de començar 

la sessió tenia unes 

ajudes pensades, tot i així 

durant la sessió en va 

haver d’improvisar. Tot i 

conèixer en molts casos 

les necessitats dels 

alumnes en alguns 

moments no ho va poder 

portar a terme a causa 

que les necessitats  que 

els infants volien era 

superior a la que la MP 

podia proporcionar-los.  

2.5. El MP ha de 

promoure l’autonomia 

dels infants.  

- El MP fa que l’A utilitzi els seus 

coneixements en diferents 

contextos, per així fomentar l’ús 

del coneixement de forma 

autònoma?  

La MP en tot moment va 

intentar que els alumnes 

treballessin 

cooperativament i de 

manera autònoma tot i així 

en algunes ocasions la MP 

va haver d’intervenir i 

agafar ella el control de 

l’activitat. 
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2.6. El MP ha de partir 

dels coneixements 

previs de l’A a l’hora de 

presentar nous 

coneixements. 

-  El MP explora el que els A ja 

coneixen abans d’explicar un nou 

C d’aprenentatge? Aquesta 

explicació parteix dels 

coneixements previs dels A? 

Tot i que la MP va tenir en 

compte els coneixements 

previs dels alumnes, un 

cop explicada l’activitat es 

va adonar que no havia 

contemplat tots els 

coneixements previs. 

2.7. El llenguatge és el 

mitjà de comunicació 

entre MP i A al voltant 

d’un C. Ha de ser clar i 

coherent. 

- El MP utilitza un llenguatge 

adequat als seus A? 

La MP va utilitzar un 

llenguatge adequat. 

Destacar però que en els 

textos hi havia paraules 

que potser els alumnes no 

coneixien, la MP ho va fer 

perquè volia que els 

infants coneguessin 

aquelles paraules. Rèptils, 

hivernen, terrestres, 

naufragar, pavimentats. 

2.8. El MP ha de partir 

de l’experiència de 

l’infant, de com ell 

anomena les coses. 

- El MP recontextualitza el 

vocabulari dels A? Anomena les 

coses pel seu nom?  

La MP anomenava les 

coses pel seu nom. 

Algunes paraules que els 

infants no entenien la MP 

definia i posava exemples 

per tal que entenguessin 

el significat d’aquella 

paraula  

3. PRIMER MIE: LA CONSTRUCCIÓ PROGRESSIVA DE SISTEM ES DE SIGNIFICATS 

COMPARTITS ENTRE PROFESSOR I ALUMNES  

 

1. El MP sap posar-se al nivell de 

l’A per construir coneixement 

conjuntament? Quines 

estratègies utilitza el MP per 

ajudar a l’A a construir 

coneixement? 

2. El MP utilitza diferents 

estratègies per detectar els 

1. La MP intentava anar a 

buscar els coneixements 

previs de tots els alumnes 

per tal de poder partir 

d’aquests i construir el nou 

coneixement. 

2. La MP  va fer moltes 

preguntes per veure si els 
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coneixements previs dels A, i així 

començar a construir 

coneixement conjuntament?  

3.  El MP cerca els coneixements 

que comparteix amb l’A? 

alumnes entenien el què 

explica i a més per 

detectar de manera 

individual els 

coneixements previs de 

cada un. 

3. La MP durant la sessió 

tenia en compte els 

coneixements previs dels 

alumnes per tal de no 

partir dels seus 

coneixements. 

4. ESTRATÈGIES DISCURSIVES 

4.1. Obtenció de l’A de 

determinades 

informacions de manera 

directa o mitjançant 

pistes. 

- El MP pregunta als A els C 

apressos a les classes anteriors, 

per així activar els coneixements 

previs? 

La MP feia preguntes per 

saber quins 

coneixements havien 

après els infants de la 

sessió anterior. En veure 

que hi havia conceptes 

que no havien entès, o bé 

no recordaven, els va 

tornar a repetir. 

4.2. Confirmació , rebuig, 

repetició, elaboració o 

reformulació de les 

aportacions dels 

alumnes. 

- El MP repeteix les respostes dels 

A modificant o afegint informació? 

La MP sobretot repetia 

les respostes dels 

alumnes, en alguns casos 

per modificar i afegir 

informació però en altres 

per repeteix la mateixa 

resposta i així que 

quedés clar a tots els 

infants. 

4.3. Ús de determinades 

fórmules per subratllar la 

rellevància de 

determinats aspectes del 

coneixement i el seu 

- El MP remarca els aspectes més 

importants del C als A? Com 

(escriu a la pissarra, canvia el to 

de veu, repeteix...)? 

La MP canviava el to de 

veu, repetia les paraules 

o frases importants i 

aquest fet ajudava molt 

als infants. Tot i així no va 
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caràcter compartit.  apuntar res a la pissarra. 

4.4. Recapitulacions 

reconstructives d’allò 

realitzat.  

- El MP repassa amb els A els C 

treballats a classe? Com (fa 

esquemes, fa resums, fa 

preguntes...)? 

La MP per repassar els 

aprenentatges del dia 

anterior feia preguntes 

variades. Va utilitzar les 

respostes per analitzar 

els aspectes que havien 

après i partir d’allà. 

4.5. Recurs a certs nuclis 

d’experiència, escolar o 

extraescolar, coneguts i 

compartits pels alumnes, 

com a suport per a la 

introducció d’informació 

nova.  

- El MP utilitza exemples de 

conceptes ja coneguts pels A per 

introduir nous C?  

La MP intentava buscar 

els continguts ja adquirits 

pels infants relacionats 

amb el nou contingut 

d’aprenentatge per partir 

d’ells a l’hora d’introduir 

els nous continguts. 

4.6. Recurs a elements 

presents en el context 

extralingüístic immediat.  

- El MP utilitza diferents elements 

extralingüístics per presentar nous 

C d’aprenentatge als A? Quins? 

No 

4.7. Presentació 

d’objectes o situacions 

dels quals es parla des 

de diferents perspectives 

relacionals.  

- El MP presenta als A un mateix C 

des de diferents perspectives?  

La MP explicava els 

continguts amb diferents 

perspectives per tal que 

tots els alumnes ho 

poguessin entendre. La 

MP hauria d’haver utilitzat 

alguna altra perspectiva 

per poder arribar a tots 

els infants. 

4.8. Tractament de 

determinades 

informacions com a 

“noves” o com a 

“donades”. 

- Els A coneixen els C donats pel 

MP anteriorment?  

Sí tot i així va tornar a 

repetir els més importants 

per tal que anés millor 

l’activitat. 

4.9. Abreviació de 

determinades consignes 

o ordres. 

- El MP fa servir abreviacions per 

agilitzar el coneixement compartit 

amb l’A?  

Sí. Un dels exemples és 

que la MP  abrevia  els 4 

rols/tasques, i només diu, 

preguntes, paraules 
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importants, paraules que 

no entengueu, llegir. 

5. SEGON MIE: EL TRASPÀS PROGRESSIU DE CONTROL I LA  RESPONSABILITAT 

EN L’APRENENTATGE DEL PROFESSOR ALS ALUMNES 

 1. Hi ha algun moment en que el 

MP fa treballar als A 

autònomament? 

2. El MP revisa el que han fet els 

A autònomament? 

3. Hi ha algun moment en que el 

MP deriva tota la responsabilitat 

en la realització de la tasca a l’A?  

4. El MP retira l’ajuda a l’A de 

manera progressiva?   

1. La sessió havia estat 

planejada per ser quasi 

tota autònoma per part 

dels infants, tot i així la 

MP va intervenir-hi més 

del què s’esperava. 

2. La MP va observar i 

voltar per tots els grups 

per tal de revisar el què 

feien els alumnes i donar 

ajudes ajustades i 

contingents. 

3. Sí, durant quasi tota 

l’activitat. 

4. La MP pensava que 

retirava l’ajuda 

progressivament però en 

alguns casos ho va fer 

abans d’hora. 

 

6. INTERACCIÓ ENTRE ALUMNES 

6.1. Conflicte entre punts 

de vista moderadament 

divergents. 

1. El MP té en compte els 

coneixements previs dels A a 

l’hora d’agrupar-los?  

2.  L’A amb més coneixements 

sap posar-se al nivell dels A amb 

menys coneixements? 

3. Els A busquen els companys 

amb els que comparteixen 

coneixement previ? 

1. La MP utilitzava els 

grups heterogenis que 

havia realitzat la mestra 

tutora de l’aula. 

2. Alguns alumnes amb 

més coneixement saben 

posar-se al nivells dels 

alumnes amb menys 

coneixements, tot i així 

n’hi van haver d’altres 

que no es van saber i 
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d’altres que  es posaven 

al nivell depenent de la 

situació  

3. En aquesta sessió els 

alumnes van buscar els 

companys que més 

dominaven la tasca per 

demanar-los ajuda. 

6.2. Regulació mútua a 

través del llenguatge. 

1. L’A utilitza diverses estratègies 

o eines comunicatives per 

exposar a la resta del grup el seu 

propi punt de vista? 

2.  Els A s’escolten els uns als 

altres i respecten les opinions 

dels seus companys? 

3.  Els A utilitzen la conversa per 

crear punts d’unió entre els seus 

coneixements? O es limiten a 

exposar únicament els seus punts 

de vista i/o a complementar el 

dels altres? 

2. En aquesta segona 

sessió, es podrien dividir 

els alumnes en 3 grups; 

els que imposaven el seu 

punt de vista, els que  

l’exposaven i per últim un 

altre grup més reduït que 

no expressaven el què 

pensaven. 

2. Al principi de la sessió 

els alumnes escoltaven 

més als seus companys 

però a finals escolta era 

més petita. L’escolta 

també anava relacionada 

amb la persona que 

s’explicava. 

3. En la majoria 

d’ocasions els infants es  

van limitar a exposar el 

seu punt de vista sobre la 

tasca que els hi toca. Tot 

i així en alguns moments 

en que la MP els hi va 

proporcionar estratègies, 

alumnes que no els 

tocava aquella tasca 

ajudaven als seus 
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companys. 

6.3. Recolzament a 

l’atribució de sentit a 

l’aprenentatge. 

1.  Cada membre del grup té un 

rol o responsabilitat dins 

d’aquest? 

2.  Els membres del grup es 

relacionen entre ells?  De quina 

manera? Hi ha alguna jerarquia 

establerta? 

3.  Tots els membres del grup 

tenen clar l’objectiu pel que lluiten 

conjuntament? 

1. Cada membre del grup 

tenia un rol, aquest rol 

però canviava durant 

l’activitat i tots els 

alumnes passen pels 4 

rols, o els 5 en el cas del 

grup més nombrós. 

2. El fet que tots els 

infants passessin per tots 

els rols, feia que no hi 

hagués una jerarquia. 

3. En aquesta segona 

sessió alguns alumnes no 

tenien clar els rols i 

tasques això feia que 

tampoc entenguessin 

l’objectiu. L’objectiu del 

projecte no el tenen clar 

ja que només se’ls hi 

havia explicat en una 

ocasió.  

7. COMPETÈNCIA COGNITIVA 

7.1. Coneixement previ 1. El MP adapta els seus 

objectius, en relació als nous 

continguts, en funció dels 

coneixements previs dels 

alumnes? 

2. En algun moment del procés 

d’ensenyament-aprenentatge el 

MP explicita les relacions que es 

poden establir entre els 

coneixements previs i el nou 

contingut, per així ajudar als 

alumnes a actualitzar els seus 

coneixements previs? 

1.La MP no adapta els 

seus objectius en funció 

dels coneixements previs 

dels alumnes. 

2. No 

3. La MP observava els 

coneixements previs per 

tal de tenir-los en compte 

per la següent sessió. 
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3. El MP es limita a explorar els 

coneixements previs necessaris 

per poder assolir l’aprenentatge 

dels nous continguts?  

7.2. Intel·ligència 1. Durant el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, el 

MP avalua les diferents 

intel·ligències (musical, lògica-

matemàtica, lingüística, visual i 

espacial, corporal i cinètica, 

interpersonal, intrapersonal i 

naturalista) dels A? 

2. Durant el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, el 

MP avalua el que l’A és capaç 

de fer amb ajuda? És a dir, 

avalua com l’alumne modifica la 

seva intel·ligència? 

3.  Hi ha algun moment en que el 

MP contextualitza el nou C 

d’aprenentatge? Ajuda a l’A a 

trobar la funcionalitat d’aquell 

aprenentatge. 

1.Durant aquesta activitat 

la MP avaluava la 

intel·ligència lingüística i la 

predisposició que tenen 

els infants a treballar 

cooperativament. 

2. Si, avaluava com l’infant 

progressava pel que fa a 

la intel·ligència lingüística i 

treball cooperatiu. 

3. La MP en moltes 

ocasions anava passant 

pels grups i feia preguntes 

per tal que veure si els 

infants entenien què feien, 

i a partir d’aquí 

contextualitzar el que 

estaven realitzant.  

7.3. Estratègies 

aprenentatge 

1. El MP es mostra com a model 

a l’hora d’ensenyar als A 

recursos per aprendre? 

2. El MP presenta als A diferents 

recursos o eines d’aprenentatge, 

útils a l’hora d’adquirir, 

emmagatzemar i recuperar la 

informació apresa? 

1. La MP al principi de la 

sessió va fer un exemple 

general , tot i així el no fer-

ho a nivell de grup hi van 

haver algunes confusions. 

2.No. 

7.4. Capacitat 

metacognitiva. 

1. El MP ajuda a l’A a pensar 

sobre el procés d’aprenentatge i 

a planificar-se la tasca ? Li fa 

preguntes del tipus: quins 

passos haurem de seguir? Què 

1. La MP  va planificar i 

ordenar les taques i els 

rols, posava exemples i 

repetia els aspectes 

importants. 
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hem de fer primer? 

2. En algun moment el MP dóna 

a l’A l’oportunitat d’autoregular 

les seves accions expressant en 

veu alta allò que està fent? I així 

prendre consciència del que sap 

i del que no sap. 

3. El MP dóna l’oportunitat als A 

d’autoavaluar-se les produccions 

o tasques realitzades? 

2. Quan la MP anava en 

un grup concret, deixava 

expressar a cada alumnes 

el què estava fent. 

 

 

 

3.No, ja que la MP no 

podia estar per tots els 

grups i alumnes 

8. Factors de caire intrapsicològics 

8.1. Factors motivacionals 1.  El MP utilitza diferents 

estratègies per despertar 

l’interés i la motivació del màxim 

nombre d’A en vers un C 

d’aprenentatge? 

2.   El MP cerca C que interessin 

i motivin als A a aprendre, o es 

limita a presentar les tasques 

sense tenir en compte les 

motivacions dels seus A? 

3. El MP planteja tasques de 

diferents nivells d’exigència 

cognitiva? 

1. La MP utilitzava 

diferents estratègies per 

despertar l’interès i la 

motivació dels infants. 

2. La MP va utilitzar els 

interessos dels infants per 

crear els textos que més 

tard s’utilitzarien per les 

següents sessions. 3. La 

MP va realitzar paràgrafs 

més senzills per tal que 

tots els infants ho 

poguessin entendre. 

8.2. Factors afectius i emocionals 

8.2.1. Sistema del jo 1. El MP ajuda als A a projectar-

se en el futur? 

2. El MP fomenta l’autoconcepte 

i l’autoestima dels A? 

3. El MP ajuda als A a ajustar la 

seva autoestima? 

1. No 

2. La MP intenta 

augmentar l’autoconcepte 

i l’autoestima, tot i així no 

ho va aconseguir amb 

tots. 

3. Sí 

8.2.2. Atribucions causals 

i patrons atribucionals 

1. Els A atribueixen els seus 

èxits i fracassos a factors 

relacionats amb el procés 

d’ensenyament-aprenentatge? 

1. No 

2. No 

3. No 
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2.  Els A consideren que poden 

controlar els seus èxits i 

fracassos? 

3. Els A creuen que els seus 

èxits i fracassos són variables? 

8.3. Factors relacionals 

8.3.1. Representacions 1.  Influeix la idea d’alumne ideal 

en les representacions que el 

MP es fa dels seus A? 

  

1. Si, la idea l’alumne que 

la MP tenia influeix en 

les representacions que 

es feia dels seus 

alumnes. 

8.3.2. Expectatives 1. Davant d’expectatives 

negatives el MP comunica en 

positiu? 

2. Davant d’expectatives 

negatives els A tenen un 

comportament positiu? 

1. La MP va intentar 

canviar les expectatives 

negatives que tenien 

alguns infants. 

2. En alguns casos els 

infants van canviar les 

expectatives però en altres 

casos no. 

8.4  Factors del procés d’ensenyament i aprenentatge 

8.4.1. Capacitats 1. El MP contextualitza la tasca a 

realitzar? 

2. Les tasques presentades per 

el MP són obertes i de múltiples 

respostes? 

3. El MP fomenta l’aprenentatge 

cooperatiu? 

1. Si, la MP 

contextualitzava la tasca 

realitzada. 

2.Les taques proposades 

no eren obertes però si 

que tenia múltiples 

respostes, ja que cada 

alumne responia el què 

sabia en relació el text. 

3. La base del projecte és 

el treball cooperatiu 

8.4.2. Àrees 1. El C presentats pel MP són 

funcionals pels A? 

2. El MP i els A generen i 

construeixen conjuntament 

conceptes inclusors? 

1. Sí 

2.Sí, ja que la MP 

intentava partir dels 

coneixements previs, i 

coneixements adquirits. 
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3. El MP presenta diferents tipus 

de C (conceptuals, 

procedimentals i actitudinals)? 

3. Sí 

8.4.3. Objectius 1. Els MP comunica als A els 

objectius d’aprenentatge? 

2. El MP fomenta l’autoconcepte 

acadèmic dels A? 

3. El C presentat pel MP suposa 

un repte abordable per tots els 

A? 

1. La MP explica els 

objectius d’aquella tasca, 

però els objectius del 

projecte no. 

2.Si 

3. L’activitat era grupal i la 

MP va tenir en compte els 

coneixements previs 

perquè els continguts 

fossin reptes abordables 

per a tots els infants, tot i 

així, per tots ells no va ser 

un repte abordable. 

8.4.4. Criteris d’avaluació 1. El MP comunica els criteris 

d’avaluació abans d’iniciar el 

procés d’ensenyament-

aprenentatge? 

2. El MP avalua el procés dels 

seus A i no els resultats? 

3. L’avaluació que el MP realitza 

als A és privada? 

1. No 

2. S’avaluava el procés 

però també es tenia en 

compte però en menys 

mesura el resultat. 

3.L’avaluació era privada. 
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3. Sessió 3 
3.1 Text 
 
ANIMALS DEL MONTSENY 
 
 
- Els animals viuen en uns boscos o en uns altres depenent del: clima,  

  vegetació... 

- A Viladrau concretament els animals que més predominen són: guilla o  

  guineu, esquirol, porc senglar, gaig i conills. 

- La guilla o guineu, mengen diferents fruits, mamífers (com el conill), peixos i  

  ocells. Les cries de la guilla naixen al cap de 50 dies i en poden tenir entre 2 i  

  7. 

- Els esquirols s’alimenten de pinyons, aglans, avellanes, nous, castanyes,  

  bolets, entre altres. Els esquirols s’aparellen a finals de desembre i principis  

  de gener. A començament de febrer pareixen entre 3 i 5 cries. 

 
 

       
Guilla o Guineu                                                                Esquirol 
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3.2 Pauta d’observació 3 
 
Context físic 
 
Croquis de l’aula 

 

 

                

 

        Alumnes del grup 1: 

         1,2,3,4,5 

        Alumnes del grup 2: 

        6,7,8,9 

        Alumnes del grup 3: 

       10,11,12,13 

       Alumnes del grup 4: 

       14,15,16,17 
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Context temporal 

CONTEXT TEMPORAL  

Curs CI 

Trimestre Segon 

Ubicació trimestre Meitat del trimestre, 26 de febrer del 2013 

Ubicació dins la Unitat didàctica Tercera sessió 

Horari (contextualització 

horària: a quina hora s’ha 

observat l’aula, què s’ha fet 

abans, què es farà després...)  

 

Es va observar l’aula entre les 15:20 i les 16:45. 

Entre les 15:00 i les 15:20, cada grup, amb l’ajuda 

de la mestra tutora va realitzar un mural conjunt 

per plasmar una història que havien realitzat 

anteriorment. Un cop acabada la sessió els infants 

van fer els càrrecs i  van endreçar l’aula per poder 

marxar cap a casa. 

 

 

Descripció de l’activitat 

Què observem? ACTIVITAT: Lectura compartida 

Quant dura l’activitat? 85 min 

Inici activitat  

Qui planteja  l’activitat? Maria Bassas i Mas, mestra de pràctiques 

Objectius Objectiu prioritari: aprendre de manera cooperativa 

 

Objectiu vinculat a la lectura:  

- Augmentar la comprensió  lectora 

- Millorar la lectura 

- Millorar l’escriptura 

- Conèixer els aspectes més rellevant del tema: 

Els animals del Montseny 

 

Continguts Relacionats amb l’objectiu prioritari: 

- Escolta activa 

- Respecte el torn de paraula 

- Realització de la tasca conjuntament 
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- Presa de decisions conjunta 

- Realitza les diferents tasques de la lectura 

compartida 

- Ajuda mútua 

 

Relacionat amb l’objectiu vinculat a la lectura: 

- Millora de la lectura i escriptura 

- Coneixença dels animals més freqüents a 

Viladrau 

- Coneixença de la guilla o guineu i el seus 

hàbits 

- Coneixença de l’esquirol i els seus hàbits 

Com s’organitza l’activitat? Primer de tot la MP  va explicar que havia canviat 

l’estructura de la sessió i que a partir d’aquell moment 

cada sessió es portaria a terme amb només mig grup 

classe i que en aquella sessió els alumnes que la 

portarien a terme serien els membres del grup 2 i 3. 

La MP també va explicar que els rols no els portarien 

a terme només un infant sinó que hi haurien grups de 

dos. Aquelles parelles les va decidir la MP i va tenir 

en compte 3 aspectes: que no fossin del mateix grup 

cooperatiu, els aspectes de conducta i de 

competències lingüístiques. Un cop realitzats els 

grups va tornar a explicar els rols/ tasques que hi 

havia i per quina parella començaria l’activitat. Llavors 

es va deixar un temps flexible per dur-la a terme. 

Com s’agrupen els alumnes El mig grup que realitza l’activitat, concretament el 

grup 2 i 3 es van agrupar de dos en dos, formant 4 

parelles en les quals es van barrejar alumnes dels 2  

grups classe. 

Quants docents hi ha a l’aula? 2 

S’exploren els coneixements 

previs dels alumnes sobre el 

tema? 

Els coneixements previs han estat explorats durant 

alguns dies, però també s’ha tingut en compte els 

coneixements previs que la MP va poder observar en 

les dos primeres sessions.   
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Desenvolupament activitat  

Participació de l’alumne La participació dels alumnes va augmentat en relació 

a la segona sessió tot i així hi va haver un nombre 

petit d’alumnes que necessitaven l’ajuda de MP per 

poder realitzar l’activitat. El fet de ser dos alumnes per 

cada rol, dinamitzava i agilitzava la tasca i alhora es 

donava més èmfasi al treball cooperatiu. 

Destacar un cas concret, la MP va realitzar una 

parella que va funcionar molt bé. Un alumne tenia 

diagnosticat TDAH això fa que li costi mantenir 

l’atenció i que es dispersés ràpidament, tot i així en 

aquesta sessió gràcies a l’ajuda de l’altra membre de 

la parella va realitzar perfectament tots els rols. 

El canvi d’estructura, l’organització i la intervenció 

més constant de la MP va fer que augmentés la 

participació i alhora millorés el funcionament de 

l’activitat. 

Ajudes mestre-alumne L’ajuda de la  MP als alumnes va ser constat, el fet de 

només tenir un grup feia que l’ajuda pogués ser més 

ajustada i contingent ja que podia observar i seguir 

més tota la sessió. 

Ajudes entre alumnes L’ajuda i el treball cooperatiu entre les parelles era 

constant ja que havien de fer aquella tasca 

conjuntament. Tot i així cal dir que quan hi havia 

diferents punts de vista en algunes ocasions van 

aparèixer conflictes i la MP va haver de proporcionar 

estratègies i ajudes. A nivell de grup, alguns alumnes 

ajudaven a altres parelles en tasques que a ells no els 

hi pertocava. Sobretot ajudaven a les parelles que els 

hi tocava fer preguntes. Altres ajudes eren: deletrejant 

les paraules que haurien d’escriure, donant per fer 

una pregunta. 

Tipus de converses entre 

alumnes 

- Parlaven sobre el tema i paraules que no 

entenien 

- També discutien sobre com havien de fer la 

feina els altres companys 
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Qui té la responsabilitat de la 

tasca? 

Cada parella té la responsabilitat de la seva tasca, 

que al final de la sessió acaben sent totes les 

tasques. Tot i així el rol més important és el de llegir, 

però com que totes les parelles passen per aquest rol, 

podríem dir que la responsabilitat de la tasca està 

compartida. 

Final activitat  

S’elabora algun producte? Si, el producte és un paper en el qual s´hi troben 

escrites: paraules clau, paraules desconegudes i 

preguntes sobre el text que s’ha llegit anteriorment. 

S’avalua el producte final o el 

procés?  

El què s’avalua més en aquesta activitat és el procés, 

tot i així també es té en compte el producte final tot i 

que té poc pes. 

Què s’avalua? S’avalua el treball en equip, la implicació, treball 

cooperatiu, l’ajuda als companys, la orientació per 

saber què toca fer, la comprensió de text, el buidatge 

d’informació, la realització de preguntes, l’escriptura, 

Qui avalua? La creadora del projecte i d’aquella sessió, la mestra 

de pràctiques 

 

 

Fase Interpretativa 

CONCEPTE TEÒRIC PREGUNTES RESPOSTES 

1. CONDICIONS PER L’APRENENTATGE SIGNIFICATIU 

1.1. El MP ha de 

presentar els C a l’A de 

forma ordenada i 

coherent 

1. El MP presenta els C als A a 

l’inici de la sessió de classe? El 

MP presenta els C als A a l’inici de 

la Unitat de didàctica? Com ho fa? 

2. El MP presenta als A els C dels 

més simples als més complexes? 

3. El MP defineix als A els nous C 

abans d’utilitzar-los? El MP explica 

als A el significat de les 

abreviacions abans d’utilitzar-les? 

Com ho fa? 

1. La MP va presentar 

els continguts a la 

sessió, ho va repetir 

més d’una vegada i de 

diferents maneres, tot i 

així potser alguns 

conceptes els hauria 

de plasmar i deixar 

escrits a la pissarra. 

2.La MP  va presentar 

els Continguts i 
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 estructures de més 

simples a més 

complexos tot i així el 

fet de recordar-ho 

varies vegades en 

diferents ocasions 

canviava l’ordre. 

3. La MP va recordar 

l’estructura de 

l’activitat, els rols i va 

presentar el tema, 

concretament els 

Animals del Montseny. 

1.2. El MP ha de 

presentar els C a l’A 

tenint en compte els 

seus coneixements 

previs.  

1. El MP explora els coneixements 

bàsics dels A sobre el nou C 

d’aprenentatge?  

2. El MP esbrina els coneixements 

previs dels A i actua en 

conseqüència? 

1. La MP un  cop va 

haver explicat 

l’activitat, va observar i 

anotar els conceptes 

que no van quedar 

entesos per poder 

canviar això l’activitat i 

tenir-ho en compte per 

la següent sessió.  

2. La MP  va observar 

els coneixements 

bàsics que tenien els 

alumnes  sobre la 

lectoescriptura, el 

treball cooperatiu, i no 

sobre el tema del text. 

Cal precisar que el text 

estava adaptat a les 

capacitats dels infants 

1.3. El MP ha de motivar 

a l’A perquè aquest 

tingui una disposició 

favorable a realitzar 

1. El MP crea un context favorable 

i apropiat perquè els alumnes 

aprenguin? 

2. El MP es mostra atent i positiu 

1. La MP va posar 

èmfasi en explicar 

l’activitat i un cop 

repartits els texts, va 
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l’aprenentatge. davant dels avenços dels A? 

3. El MP fa sentir competents als 

seus A? Com? 

relacionar el tema amb 

aspectes propers als 

infants per tal  que es 

poguessin familiaritzar. 

2. La MP va guiar i 

pautar en ocasions als 

infants  i va felicitar als 

alumnes pels seus 

avenços, accions i 

treballs. 

3. Com que la MP va 

veure que amb 

l’activitat no tots els 

alumnes es sentien 

competents,  va 

facilitar estratègies i 

ajudes perquè ells es 

veiessin capaços de 

realitzar sols l’activitat 

o tasca. 

2. CRÍTERIS D’ONRUBIA: ELS PROCESSOS D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN LA 

ZDP 

2.1. Oferir un marc de 

referència per després 

aprofundir.  

- El MP presenta als A els C  

d’aprenentatge dels més generals 

als més concrets o específics?  

Si, la MP primer va 

explicar els grups que 

portarien a terme 

l’activitat, llavors va fer 

les parelles, va 

presentar el tema i va 

recordar els rols. 

Referent al text, també 

estava estructurat de 

manera que primer 

s’explica el més 

general per acabar 

amb el més específic. 

2.2. Fer participar a tots - El MP fa participar a tots els A? La sessió es  va portar 
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els alumnes, malgrat els 

seus factors 

intrapsicològics. 

En algun moment fa treballar 

cooperativament als A? Les 

preguntes que el MP realitza als A 

al voltant d’un C d’aprenentatge 

tenen més d’una resposta 

correcta?  

a terme 

cooperativament. El fet 

que cada parella 

tingués un rol/tasca va 

fer que tots 

participessin i tinguin 

els mateixos papers. 

Si, dos de les tasques 

que eren;  fer 

preguntes i paraules 

que no entenien, no 

tenien una sola 

resposta sinó que 

aquesta depenia del 

què l’infant hagués 

entès. L’apartat de 

paraules importants, 

dintre uns marges, els 

infants també podien 

escollir quines o quina 

havia estat la 

informació o paraules 

importants. 

2.3. Establir un clima de 

confiança, relacional i 

de seguretat amb tot el 

grup classe. 

- El MP fa rotació de grups per tal 

de crear i fomentar una bona 

relació entre tots els A? 

La MP no va fer 

rotacions de grups, 

però sí que va 

observar i acostar al 

grup per tal de 

proporcionar ajudes i 

així millorar la relació 

entre ells.  

2.4. Ajustar les ajudes a 

la situació d’aula.  

- El MP planifica i adequa les 

ajudes a cada A, grup d’alumnes o 

situacions?  Coneix en cada 

moment el que necessiten els 

seus A? 

La MP abans de 

començar la sessió 

tenia unes ajudes 

pensades, tot i així 

durant la sessió va 
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haver d’improvitzar-ne.  

2.5. El MP ha de 

promoure l’autonomia 

dels infants.  

- El MP fa que l’A utilitzi els seus 

coneixements en diferents 

contextos, per així fomentar l’ús 

del coneixement de forma 

autònoma?  

La MP en tot moment 

va intentar que els 

alumnes treballessin 

de manera cooperativa 

i autònoma, tot i així 

en algunes ocasions 

va haver d’intervenir. 

2.6. El MP ha de partir 

dels coneixements 

previs de l’A a l’hora de 

presentar nous 

coneixements. 

-  El MP explora el que els A ja 

coneixen abans d’explicar un nou 

C d’aprenentatge? Aquesta 

explicació parteix dels 

coneixements previs dels A? 

La MP va observar i 

enregistrar els 

coneixements previs 

de la sessió 2 per tal 

de poder partir en 

aquesta activitat d’ells. 

També  hi va haver 

alguns alumnes que 

encara no dominaven 

els rols i la MP ja ho 

havia donat per 

suposat. 

Els coneixements 

previs dels temes  la 

MP no els va tenir en 

compte ja que cada 

dia el tema era 

diferent. 

2.7. El llenguatge és el 

mitjà de comunicació 

entre MP i A al voltant 

d’un C. Ha de ser clar i 

coherent. 

- El MP utilitza un llenguatge 

adequat als seus A? 

La MP va utilitzar  un 

llenguatge adequat 

amb els infants, tot i 

així en el text hi havia 

paraules 

desconegudes pels 

infants, això la MP ho 

va fer  perquè volia 

que coneguessin 

aquelles paraules.  
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2.8. El MP ha de partir 

de l’experiència de 

l’infant, de com ell 

anomena les coses. 

- El MP recontextualitza el 

vocabulari dels A? Anomena les 

coses pel seu nom?  

La MP anomenava les 

coses pel seu nom. 

Algunes  paraules que 

els infants no havien 

entès, ella les definia i 

posava exemples per 

tal que entenguessin 

el significat d’aquella 

paraula i en quin altre 

context es podria 

utilitzar. 

3. PRIMER MIE: LA CONSTRUCCIÓ PROGRESSIVA DE SISTEM ES DE 

SIGNIFICATS COMPARTITS ENTRE PROFESSOR I ALUMNES  

 

1. El MP sap posar-se al nivell de 

l’A per construir coneixement 

conjuntament? Quines 

estratègies utilitza el MP per 

ajudar a l’A a construir 

coneixement? 

2. El MP utilitza diferents 

estratègies per detectar els 

coneixements previs dels A, i així 

començar a construir 

coneixement conjuntament?  

3.  El MP cerca els coneixements 

que comparteix amb l’A? 

1. La MP buscava els 

coneixements previs 

de tots els alumnes 

per tal de partir 

d’aquell i poder-ne 

construir de nou. 

2. La MP feia moltes 

preguntes per veure si 

els alumnes entenien 

el què explicava i a 

més per detectar de 

manera individual els 

coneixements previs 

de cada un. 

3. La MP durant la 

sessió tenia en compte 

els coneixements 

previs dels alumnes 

per tal de no partir dels 

coneixements que ella 

tenia. 

4. ESTRATÈGIES DISCURSIVES 

4.1. Obtenció de l’A de - El MP pregunta als A els C La MP feia preguntes 
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determinades 

informacions de manera 

directa o mitjançant 

pistes. 

apressos a les classes anteriors, 

per així activar els coneixements 

previs? 

per saber quins 

coneixements havien 

après els infants de la 

sessió anterior. A 

partir d’aquí, va haver 

de recordar molts 

conceptes i 

estructures explicades 

en la sessió anterior, 

modificar i expressar-

ho en diferents 

perspectives. 

4.2. Confirmació , rebuig, 

repetició, elaboració o 

reformulació de les 

aportacions dels 

alumnes. 

- El MP repeteix les respostes 

dels A modificant o afegint 

informació? 

La MP en alguns 

casos modificava i 

afegia informació a les 

explicacions dels 

alumnes, però en 

altres ocasions repetia 

les explicacions dels 

alumnes perquè a la 

resta dels alumnes els 

hi quedes més clar. 

4.3. Ús de determinades 

fórmules per subratllar la 

rellevància de 

determinats aspectes del 

coneixement i el seu 

caràcter compartit.  

- El MP remarca els aspectes 

més importants del C als A? Com 

(escriu a la pissarra, canvia el to 

de veu, repeteix...)? 

La MP canviava el to 

de veu, repetia les 

paraules o frases 

importants i això 

ajudava molt als 

infants. 

4.4. Recapitulacions 

reconstructives d’allò 

realitzat.  

- El MP repassa amb els A els C 

treballats a classe? Com (fa 

esquemes, fa resums, fa 

preguntes...)? 

La MP per repassar 

els aprenentatges del 

dia anterior feia 

preguntes. Utilitzava 

les respostes per 

analitzar els aspectes 

que s’havien adquirit o 

no, i partir d’allà. 
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4.5. Recurs a certs nuclis 

d’experiència, escolar o 

extraescolar, coneguts i 

compartits pels alumnes, 

com a suport per a la 

introducció d’informació 

nova.  

- El MP utilitza exemples de 

conceptes ja coneguts pels A per 

introduir nous C?  

La MP intentava 

buscar els continguts 

ja adquirits pels infants 

relacionats amb el nou 

contingut 

d’aprenentatge per 

partir d’ells a l’hora 

d’introduir els nous 

continguts. 

4.6. Recurs a elements 

presents en el context 

extralingüístic immediat.  

- El MP utilitza diferents elements 

extralingüístics per presentar 

nous C d’aprenentatge als A? 

Quins? 

No 

4.7. Presentació 

d’objectes o situacions 

dels quals es parla des 

de diferents perspectives 

relacionals.  

- El MP presenta als A un mateix 

C des de diferents perspectives?  

La MP explicava els 

continguts des de 

diferents perspectives 

per tal que tots els 

alumnes ho puguin 

entendre. Tot i així la 

MP hauria d’haver 

utilitzat alguna altra 

perspectiva o bé 

modificar l’explicació. 

4.8. Tractament de 

determinades 

informacions com a 

“noves” o com a 

“donades”. 

- Els A coneixen els C donats pel 

MP anteriorment?  

En la primera sessió la 

MP va presentar de 

manera general els 

continguts 

d’aprenentatge que es 

portarien a terme 

durant totes les 

sessions 

4.9. Abreviació de 

determinades consignes 

o ordres. 

- El MP fa servir abreviacions per 

agilitzar el coneixement compartit 

amb l’A?  

Sí. Un dels exemples 

és que la MP  

abreviava  els 4 

rols/tasques, i només 

deia, preguntes, 
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paraules importants, 

paraules que no 

enteneu, llegir. 

5. SEGON MIE: EL TRASPÀS PROGRESSIU DE CONTROL I LA  

RESPONSABILITAT EN L’APRENENTATGE DEL PROFESSOR ALS  ALUMNES 

 1. Hi ha algun moment en que el 

MP fa treballar als A 

autònomament? 

2. El MP revisa el que han fet els 

A autònomament? 

3. Hi ha algun moment en que el 

MP deriva tota la responsabilitat 

en la realització de la tasca a l’A?  

4. El MP retira l’ajuda a l’A de 

manera progressiva?   

1. L’organització de la 

sessió era que els 

infants treballessin 

tota l’estona de 

manera autònoma, tot 

i així la MP va 

intervenir-hi més del 

què s’esperava. 

2. La MP  va observar 

i revisar el què feien 

els alumnes i donava 

ajudes ajustades i 

contingents. 

3. Sí, durant quasi 

tota l’activitat. 

4. La MP retirava 

l’ajuda als alumnes 

de manera 

progressiva. 

 

6. INTERACCIÓ ENTRE ALUMNES 

6.1. Conflicte entre punts 

de vista moderadament 

divergents. 

1. El MP té en compte els 

coneixements previs dels A a 

l’hora d’agrupar-los?  

2.  L’A amb més coneixements 

sap posar-se al nivell dels A amb 

menys coneixements? 

3. Els A busquen els companys 

amb els que comparteixen 

coneixement previ? 

1. La MP utilitzava els 

grups heterogenis 

que havia realitzat la 

mestra tutora de 

l’aula. Tot i així quan 

feia les parelles un 

dels aspectes que 

tenia en compte era 

el dels coneixements 

previs . 



 63 

2. Alguns alumnes 

amb més 

coneixement sabien 

posar-se al nivells 

dels alumnes amb 

menys coneixements, 

tot i així n’hi havia 

d’altres que no en 

sabien i altres que 

depenent de la 

situació  

3. En aquesta sessió 

els alumnes 

buscaven primer la 

seva parella de treball 

i després els 

companys que més 

dominaven la tasca. 

6.2. Regulació mútua a 

través del llenguatge. 

1. L’A utilitza diverses estratègies 

o eines comunicatives per 

exposar a la resta del grup el seu 

propi punt de vista? 

2.  Els A s’escolten els uns als 

altres i respecten les opinions 

dels seus companys? 

3.  Els A utilitzen la conversa per 

crear punts d’unió entre els seus 

coneixements? O es limiten a 

exposar únicament els seus punts 

de vista i/o a complementar el 

dels altres? 

1. En aquesta sessió 

es podrien dividir els 

alumnes en 3 grups: 

els que imposaven el 

seu punt de vista, els 

que l’exposaven  i per 

últim i més reduït els 

que no expressaven 

el què pensaven. 

2. Al principi de la 

sessió els alumnes 

escoltaven més als 

seus companys però 

a finals de la sessió 

aquesta escolta era 

més petita. L’escolta 

també anava 

relacionada amb la 
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persona que 

s’explicava. 

3. En la majoria 

d’ocasions els infants 

intentaven exposar el 

seu punt de vista a 

l’altre membre de la 

parella. El fet 

canviava quan la MP 

intervenia 

proporcionant 

estratègies,  ja que la 

participació dels 

alumnes 

augmentava, i 

ajudaven als seus 

companys. 

6.3. Recolzament a 

l’atribució de sentit a 

l’aprenentatge. 

1.  Cada membre del grup té un 

rol o responsabilitat dins 

d’aquest? 

2.  Els membres del grup es 

relacionen entre ells?  De quina 

manera? Hi ha alguna jerarquia 

establerta? 

3.  Tots els membres del grup 

tenen clar l’objectiu pel que lluiten 

conjuntament? 

1. Cada parella del 

grup tenia un rol, tot i 

així aquest canviava 

durant l’activitat i tots 

els alumnes 

passaven pels 4 rols. 

2. El fet que els 

infants passessin per 

tots els rols, feia que 

no hi hagués una 

jerarquia. Tot i així en 

les tres parelles hi 

havia un membre que 

tenia més poder. En 

canvi en la quarta 

parella els dos tenien 

el mateix poder i aquí 

van aparèixer algun 

conflicte. 
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3. Els alumnes tenien 

clar que la tasca era 

conjunta, per tant, 

que s’havia d’ajudar 

per realitzar-la bé. Tot 

i això l’objectiu del 

projecte no el tenien 

clar ja que només 

se’ls hi havia dit en 

una ocasió.  

7. COMPETÈNCIA COGNITIVA 

7.1. Coneixement previ 1. El MP adapta els seus 

objectius, en relació als nous 

continguts, en funció dels 

coneixements previs dels 

alumnes? 

2. En algun moment del procés 

d’ensenyament-aprenentatge el 

MP explicita les relacions que es 

poden establir entre els 

coneixements previs i el nou 

contingut, per així ajudar als 

alumnes a actualitzar els seus 

coneixements previs? 

3. El MP es limita a explorar els 

coneixements previs necessaris 

per poder assolir l’aprenentatge 

dels nous continguts?  

1. Més que adaptar 

els objectius la MP 

adaptava 

l’organització, 

funcionament, 

estratègies i ajudes. 

2. La MP abans que 

els alumnes 

comencessin a llegir 

va fer preguntes 

sobre què sabien dels 

animals del bosc per 

tal de motivar als 

infants a llegir el tema 

i no tant a esbrinar 

quins coneixements 

previs tenien sobre 

els animals del 

Montseny. 

7.2. Intel·ligència 1. Durant el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, el 

MP avalua les diferents 

intel·ligències (musical, lògica-

matemàtica, lingüística, visual i 

espacial, corporal i cinètica, 

1.Durant aquesta 

activitat la MP 

avaluava la 

intel·ligència 

lingüística i la 

predisposició que 
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interpersonal, intrapersonal i 

naturalista) dels A? 

2. Durant el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, el 

MP avalua el que l’A és capaç de 

fer amb ajuda? És a dir, avalua 

com l’alumne modifica la seva 

intel·ligència? 

3.  Hi ha algun moment en que el 

MP contextualitza el nou C 

d’aprenentatge? Ajuda a l’A a 

trobar la funcionalitat d’aquell 

aprenentatge. 

tenien els alumnes a 

treballar 

cooperativament. 

També avaluava el 

procés que havien fet 

en relació a l’activitat 

de la sessió 2. 

2. Sí, avaluava com 

l’infant progressava 

pel que fa a la 

intel·ligència 

lingüística i el treball 

cooperatiu. Tenia 

molt en compte la 

ZDP (zona de 

desenvolupament 

proper) 

3. La MP posava 

exemples i situacions 

en les quals es 

demostrava que el 

treball cooperatiu 

millorava el resultat 

de les activitats 

.Aquest aspecte crec 

que ajudava als 

infants a trobar la 

funcionalitat 

d’aquesta activitat. 

7.3. Estratègies 

aprenentatge 

1. El MP es mostra com a model 

a l’hora d’ensenyar als A recursos 

per aprendre? 

2. El MP presenta als A diferents 

recursos o eines d’aprenentatge, 

útils a l’hora d’adquirir, 

emmagatzemar i recuperar la 

1. La MP va fer de 

model en el grup de 

treball. 

2.No 
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informació apresa? 

7.4. Capacitat 

metacognitiva. 

1. El MP ajuda a l’A a pensar 

sobre el procés d’aprenentatge i a 

planificar-se la tasca ? Li fa 

preguntes del tipus: quins passos 

haurem de seguir? Què hem de 

fer primer? 

2. En algun moment el MP dóna a 

l’A l’oportunitat d’autoregular les 

seves accions expressant en veu 

alta allò que està fent? I així 

prendre consciència del que sap i 

del que no sap. 

3. El MP dóna l’oportunitat als A 

d’autoavaluar-se les produccions 

o tasques realitzades? 

1. La MP va planificar 

la tasca, va ordena 

els diferents rols que 

es  van portar a 

terme, va posar 

exemples, va fer que 

els alumnes 

repetissin l’ordre i  

per últim va fer 

preguntes  per 

assegurar-se que els 

infants ho havien 

entès. 

2.Sí, la MP en moltes 

ocasions demanava 

als alumnes perquè 

havien escrit aquelles 

paraules. 

3.No 

8. Factors de caire intrapsicològics 

8.1. Factors motivacionals 1.  El MP utilitza diferents 

estratègies per despertar l’interès 

i la motivació del màxim nombre 

d’A en vers un C d’aprenentatge? 

2.   El MP cerca C que interessin i 

motivin als A a aprendre, o es 

limita a presentar les tasques 

sense tenir en compte les 

motivacions dels seus A? 

3. El MP planteja tasques de 

diferents nivells d’exigència 

cognitiva? 

1.Sí, la MP utilitzava 

diferents estratègies 

per despertar l’interès 

i la motivació dels 

infants. 

2.Sí, la MP va utilitzar 

els interessos dels 

infants observats i 

enregistrats en la 

primera sessió, per 

crear els textos que 

serien els seus nous 

continguts 

d’aprenentatge. 

3.Si, la MP va 
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realitzar paràgrafs de 

diferents nivells 

d’exigència cognitiva 

per poder-se adaptar 

a tots els infants. 

8.2. Factors afectius i emocionals 

8.2.1. Sistema del jo 1. El MP ajuda als A a projectar-

se en el futur? 

2. El MP fomenta l’autoconcepte i 

l’autoestima dels A? 

3. El MP ajuda als A a ajustar la 

seva autoestima? 

1. No 

2. La MP intentava 

augmentar 

l’autoconcepte i 

l’autoestima. 

3. Sí 

8.2.2. Atribucions causals 

i patrons atribucionals 

1. Els A atribueixen els seus èxits 

i fracassos a factors relacionats 

amb el procés d’ensenyament-

aprenentatge? 

2.  Els A consideren que poden 

controlar els seus èxits i 

fracassos? 

3. Els A creuen que els seus èxits 

i fracassos són variables? 

1. No 

2. No 

3. No 

8.3. Factors relacionals 

8.3.1. Representacions 1.  Influeix la idea d’alumne ideal 

en les representacions que el MP 

es fa dels seus A? 

  

2. SÍ 

8.3.2. Expectatives 1. Davant d’expectatives 

negatives el MP comunica en 

positiu? 

2. Davant d’expectatives 

negatives els A tenen un 

comportament positiu? 

1.Sí, la MP va 

intentar canviar les 

expectatives 

negatives que tenien 

alguns infants, ho feia 

no només dient que 

era capaç sinó fent-lo 

sentir capaços. 

2. En alguns casos 

els infants van 
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canviar les 

expectatives però en 

altres casos no. 

8.4  Factors del procés d’ensenyament i aprenentatge 

8.4.1. Capacitats 1. El MP contextualitza la tasca a 

realitzar? 

2. Les tasques presentades per el 

MP són obertes i de múltiples 

respostes? 

3. El MP fomenta l’aprenentatge 

cooperatiu? 

1. Sí, la MP 

contextualitzava la 

tasca. 

2.Les taques 

proposades no eren 

obertes però si que 

tenia múltiples 

respostes ja que cada 

alumne responia el 

què sabia en relació 

el text. 

3. La base del 

projecte era el treball 

cooperatiu 

8.4.2. Àrees 1. El C presentats pel MP són 

funcionals pels A? 

2. El MP i els A generen i 

construeixen conjuntament 

conceptes inclusors? 

3. El MP presenta diferents tipus 

de C (conceptuals, 

procedimentals i actitudinals)? 

1. Sí 

2.Sí, ja que la MP 

intentava partir dels 

coneixements previs, 

i coneixements 

adquirits. 

3. Sí 

8.4.3. Objectius 1. Els MP comunica als A els 

objectius d’aprenentatge? 

2. El MP fomenta l’autoconcepte 

acadèmic dels A? 

3. El C presentat pel MP suposa 

un repte abordable per tots els A? 

1. La MP  va explicar 

els objectius d’aquella 

tasca, però els 

objectius del projecte 

no. 

2.Sí 

3. Algunes tasques 

de l’activitat no van 

ser reptes abordables 

per tots els infants. 
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8.4.4. Criteris d’avaluació 1. El MP comunica els criteris 

d’avaluació abans d’iniciar el 

procés d’ensenyament-

aprenentatge? 

2. El MP avalua el procés dels 

seus A i no els resultats? 

3. L’avaluació que el MP realitza 

als A és privada? 

1. No 

2. Sí 

3. Sí, l’avaluació que 

la MP realitzava era 

privada. 
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3.3 Realització dels alumnes 
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4.Sessió 4 
4.1 Text  
 
ELS GATS 

 

- Els gats són petits mamífers. Podem distingir dos tipus de gats; els salvatges i  

  els domèstics. 

- Tot els gats, però sobretot els salvatges, són molt àgils i s’enfilen als arbres,  

   mobles, catifes o sofàs de manera fàcil. Es podria dir que els gats escalen             

gràcies a les seves urpes. 

- Concretament els gats domèstics viuen entre catorze i vint anys i pesen entre  

   2,5 kg i 7 kg. La gestació dels gats és de 65 dies, i poden néixer entre 1 i 8  

   cries. 

- Pel que fa als sentits, cal destacar que la vista dels gats és superior a la dels  

  humans durant la nit i inferior durant el dia, i que l’olfacte és catorze vegades  

  superior al dels humans. 

 

       

Gats                                                                      Gestació d’una gata 
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4.2 Pauta d’observació 4 
 
Context físic 

 
Croquis de l’aula 

 

 

                

 

        Alumnes del grup 1: 

         1,2,3,4,5 

        Alumnes del grup 2: 

        6,7,8,9 

        Alumnes del grup 3: 

       10,11,12,13 

       Alumnes del grup 4: 

       14,15,16,17 
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Context temporal 

CONTEXT TEMPORAL  

Curs CI 

Trimestre Segon 

Ubicació trimestre Meitat del trimestre, 27 de febrer del 2013 

Ubicació dins la Unitat didàctica Quarta sessió 

Horari (contextualització 

horària: a quina hora s’ha 

observat l’aula, què s’ha fet 

abans, què es farà després...)  

 

Es va observar l’aula entre les 9:15 i les 10:30 ja 

que es portava a terme la quarta sessió del 

projecte de lectura compartida. Es va començar 15 

minuts després de l’entrada dels alumnes a 

l’escola per respectar els primers 15 l’estona de 

lectura individual que feien cada dia els alumnes 

de CI. Després de la sessió de lectura compartida 

els infants van fer 25 minuts de matemàtiques, 

concretament les taules de multiplicar que és un 

contingut que els tenia molt motivats. 

 

 

 

Descripció de l’activitat 

Què observem? ACTIVITAT: Lectura compartida 

Quant dura l’activitat? 75 min 

Inici activitat  

Qui planteja  l’activitat? Maria Bassas i Mas, mestra de pràctiques 

Objectius Objectiu prioritari: aprendre de manera cooperativa 

 

Objectiu vinculat a la lectura:  

- Augmentar la comprensió lectora 

- Millorar la lectura 

- Millorar l’escriptura 
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- Conèixer els aspectes més rellevant del tema: 

Els gats 

 

Continguts Relacionats amb l’objectiu prioritari: 

- Escolta activa 

- Respecte el torn de paraula 

- Realització de la tasca conjuntament 

- Presa de decisions conjunta 

- Realitza les diferents tasques de la lectura 

compartida 

- Ajuda mútua 

 

Relacionat amb l’objectiu vinculat a la lectura: 

- Millora de la lectura i escriptura 

- Millora dels coneixements dels gats com: que 

n’hi ha dos tipus, que són mamífers, que 

s’enfilen per arbres i mobiliari gracies a les 

urpes, quants anys viuen, el pes, la gestació i 

els sentits  

Com s’organitza l’activitat? Primer de tot la MP  va recordar que havia canviat 

l’estructura de la sessió i que ara es portaria a terme 

amb només mig grup classe i que s’ajuntarien el grup 

1 i 4, ja que el 2 i el 3 ho havien fet en la sessió 

anterior. La MP va explicar que els rols no els 

portarien a terme només un infant sinó que hi haurien 

grups de dos. Aquestes parelles les va decidir la MP i 

va tenir en compte 3 aspectes: que no fossin del 

mateix grup cooperatiu, els aspectes de conducte i de 

capacitats lingüístiques. Com que el grup 1 estava 

format per 5 persones, va crear un trio. Un cop 

realitzats els grups  va torna a explicar els rols/ 

tasques que hi hauria i per quina parella començaria 

l’activitat. Llavors va deixar un temps flexible per dur-

la a terme. 

Com s’agrupen els alumnes? El mig grup que realitza l’activitat, concretament el 

grup 1 i 4 s’agrupen i fan 3 parelles i 1 trio en les 
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quals es barregen alumnes dels 2  grups classe. 

Quants docents hi ha a l’aula? 2 

S’exploren els coneixements 

previs dels alumnes sobre el 

tema? 

Els coneixements previs han estat explorats durant 

alguns dies, però també s’ha tingut en compte els 

coneixements previs que la MP va poder observar en 

les dos primeres sessions.   

Desenvolupament activitat  

Participació de l’alumne La participació dels alumnes va ser molt bona. Tots 

els infants estaven molt interessant i motivats en el 

tema ”els gats” i això va fer augmentar la participació. 

Un cop anava avançant la sessió el fet d’haver 

diferents punts de vista va fer que la participació 

d’alguns infants disminuís, per aquest motiu la MP va 

intervenir per tal de tornar a augmentar la participació 

d’aquells alumnes que l’havien perdut. El fet de ser 

dos o tres alumnes per cada rol, dinamitzava i 

agilitzava la tasca i alhora es donava més èmfasi al 

treball cooperatiu. 

El canvi d’estructura i d’organització  d’aquesta sessió 

va fer que augmentés la participació i alhora millorés 

el funcionament de l’activitat. 

Ajudes mestre-alumne L’ajuda de la  MP als alumnes ha estat constat, el fet 

de només tenir un grup feia que l’ajuda pugés ser més 

ajustada i contingent, ja que podia observar i seguir 

tota la sessió. 

Ajudes entre alumnes L’ajuda i el treball cooperatiu entre les parelles era 

constant ja que havien de fer aquella tasca 

conjuntament. Tot i així cal dir que quan hi havia 

diferents punts de vista en algunes ocasions hi havia 

conflicte i la MP havia de proporcionar estratègies i 

ajudes. A nivell de grup, alguns alumnes ajudaven a 

altres parelles en tasques que a ells no els hi 

pertocava. Tot i funcionar tot bastant bé hi va haver 

un petit conflicte ja que tots els alumnes volien llegir i 

escriure molt i no acabaven de posar-se d’acord amb  

la parella de treball. 
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Tipus de converses entre 

alumnes 

- Parlaven sobre el tema i paraules que no 

entenien 

- També discutien sobre com havien de fer la 

feina els altres companys 

- Debatien sobre qui havia escrit més o menys 

- Explicaven experiències i vivències amb els 

gats. 

Qui té la responsabilitat de la 

tasca? 

Cada parella  va passar per tots els rols durant 

l’activitat per tant, en cada moment tenia una 

responsabilitat. Tot i així el rol més important és el de 

llegir, però com que totes les parelles passaven per 

aquest rol, podríem dir que la responsabilitat de la 

tasca estava compartida. 

Final activitat  

S’elabora algun producte? El producte va ser un paper en el qual si trobaven; 

paraules claus, paraules desconegudes i preguntes 

sobre el text que s’havia llegit anteriorment. 

S’avalua el producte final o el 

procés?  

El què s’avaluava més en aquesta activitat era el 

procés, i a diferencia de les altres sessions el 

producte final encara tenia menys pes. 

Què s’avalua? La MP avaluava el treball en grup, la implicació, 

treball cooperatiu, l’ajuda als companys, la orientació 

per saber què toca fer, la comprensió de text, el 

buidatge i selecció d’informació, la realització de 

preguntes, l’escriptura. 

Qui avalua? La creadora del projecte i d’aquella sessió, la mestra 

de pràctiques 
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Fase Interpretativa 

 

CONCEPTE TEÒRIC PREGUNTES RESPOSTES 

1. CONDICIONS PER L’APRENENTATGE SIGNIFICATIU 

1.1. El MP ha de 

presentar els C a l’A de 

forma ordenada i 

coherent 

1. El MP presenta els C als A a 

l’inici de la sessió de classe? El 

MP presenta els C als A a l’inici de 

la Unitat de didàctica? Com ho fa? 

2. El MP presenta als A els C dels 

més simples als més complexes? 

3. El MP defineix als A els nous C 

abans d’utilitzar-los? El MP explica 

als A el significat de les 

abreviacions abans d’utilitzar-les? 

Com ho fa? 

 

La MP va presentar 

els continguts al 

principi de la sessió, 

ho va repetir més 

d’una vegada i de 

diferents maneres, tot i 

així potser alguns 

conceptes els hauria 

d’haver plasmat i 

deixat escrits a la 

pissarra. 

2.La MP va presentar 

els continguts de més 

simples a més 

complexos . 

3. No, però la MP   va 

recordar l’estructura 

de l’activitat, els rols i 

va presentar el tema, 

els gats. 

1.2. El MP ha de 

presentar els C a l’A 

tenint en compte els 

seus coneixements 

previs.  

1. El MP explora els coneixements 

bàsics dels A sobre el nou C 

d’aprenentatge?  

2. El MP esbrina els coneixements 

previs dels A i actua en 

conseqüència? 

1. La MP un  cop va 

haver explicat 

l’activitat,  va observar 

i anotar els conceptes i 

funcionaments que no 

quedaven clars. A més 

també va explicar i 

proporcionar 

estratègies per 

millorar-ho. 

Tot i així pel què fa el 

tema “ els gats”, no  va 
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explorar els 

coneixements bàsics. 

2. La MP observava 

els coneixements 

bàsics que els 

alumnes tenien sobre 

la lectoescriptura i el 

treball cooperatiu. No 

tenia en compte els 

coneixements previs 

del tema escollit per 

treballar. Cal precisar 

que són textos senzills 

i que un cop es 

presenta el tema la 

MP feia preguntes per 

contextualitzar. 

1.3. El MP ha de motivar 

a l’A perquè aquest 

tingui una disposició 

favorable a realitzar 

l’aprenentatge. 

1. El MP crea un context favorable 

i apropiat perquè els alumnes 

aprenguin? 

2. El MP es mostra atent i positiu 

davant dels avenços dels A? 

3. El MP fa sentir competents als 

seus A? Com? 

1. La MP posava 

èmfasi en explicar 

l’activitat i un cop 

repartit el text 

relaciona el tema amb 

aspectes propers als 

infants per tal de 

familiaritzar als infants. 

2. La MP  estava 

atenta per tal de donar 

les ajudes convenients 

perquè el infants 

avancessin. Quan 

aquesta ho feien la MP 

els felicitava els seus 

avenços, accions i 

treballs i remarcava el 

què havien fet bé. 

 3. Com que la MP 
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veia que amb l’activitat 

no tots els alumnes es 

sentien competents, 

facilita estratègies i 

ajudes perquè ells 

poguessin veure que 

són capaços de 

realitzar l’activitat o 

tasca. 

2. CRÍTERIS D’ONRUBIA: ELS PROCESSOS D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN LA 

ZDP 

2.1. Oferir un marc de 

referència per després 

aprofundir.  

- El MP presenta als A els C  

d’aprenentatge dels més generals 

als més concrets o específics?  

Si, la MP primer va 

explicar els grups que 

portarien a terme 

l’activitat, llavors va fer 

les parelles i trio, va 

presentar el tema i va 

recordar els rols. 

Referent al text, també 

estava estructurat de 

manera que primer 

s’explicava el més 

general per acabar 

amb el més específic o 

concret. 

2.2. Fer participar a tots 

els alumnes, malgrat els 

seus factors 

intrapsicològics. 

- El MP fa participar a tots els A? 

En algun moment fa treballar 

cooperativament als A? Les 

preguntes que el MP realitza als A 

al voltant d’un C d’aprenentatge 

tenen més d’una resposta 

correcta?  

La sessió es portava a 

terme de manera 

cooperativa. El fet que 

cada parella o trio 

tingués un rol/ tasca 

feia que tots 

participessin, 

tinguessin 

responsabilitat i es 

sentissin importants. 

Si, dos de les tasques 
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que eren, fer 

preguntes i paraules 

que no entenien, no 

tenien una sola 

resposta sinó que 

depenia dels 

continguts que hagués 

après l’infant. L’apartat 

de paraules 

importants, dintre uns 

marges, els infants 

també podien escollir 

quines o quina havia 

estat la informació o 

paraules importants. 

2.3. Establir un clima de 

confiança, relacional i 

de seguretat amb tot el 

grup classe. 

- El MP fa rotació de grups per tal 

de crear i fomentar una bona 

relació entre tots els A? 

La MP no feia 

rotacions de grups, 

però si que observava 

i s’acostava al grup 

per tal de proporcionar 

ajudes i així millorar la 

relació entre ells. Les 

parelles o el trio 

estaven formades per 

membres del grup 1 i 

4, per tant es 

barrejaven alumnes 

que en els grups 

classe no treballaven 

conjuntament. 

2.4. Ajustar les ajudes a 

la situació d’aula.  

- El MP planifica i adequa les 

ajudes a cada A, grup d’alumnes o 

situacions?  Coneix en cada 

moment el que necessiten els 

seus A? 

La MP planificava i 

adequava les ajudes a 

cada alumne i situació. 

En molts moments la 

MP sabia les 

necessitats de cada 
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alumne tot i així en 

algunes ocasions no 

va veure que algun 

infant necessitava 

alguna altra ajuda.  

2.5. El MP ha de 

promoure l’autonomia 

dels infants.  

- El MP fa que l’A utilitzi els seus 

coneixements en diferents 

contextos, per així fomentar l’ús 

del coneixement de forma 

autònoma?  

La MP en tot moment 

intentava que els 

alumnes treballin 

cooperativament i de 

manera autònoma tot i 

així en algunes 

ocasions la MP va 

haver d’intervenir i 

agafar ella el control 

de l’activitat 

2.6. El MP ha de partir 

dels coneixements 

previs de l’A a l’hora de 

presentar nous 

coneixements. 

-  El MP explora el que els A ja 

coneixen abans d’explicar un nou 

C d’aprenentatge? Aquesta 

explicació parteix dels 

coneixements previs dels A? 

La MP va observar i 

enregistrar els 

coneixements previs 

de la sessió 2 per tal 

de partir d’ells en 

aquesta activitat. Tot i 

així hi havia alguns 

alumnes que encara 

no dominaven els rols i 

la MP ja ho havia 

donat per suposat. 

Els coneixements 

previs dels temes no 

es tenien en compte ja 

que cada dia el tema 

del text era diferent. 

2.7. El llenguatge és el 

mitjà de comunicació 

entre MP i A al voltant 

d’un C. Ha de ser clar i 

coherent. 

- El MP utilitza un llenguatge 

adequat als seus A? 

La MP va utilitzar un 

llenguatge adequat 

amb els alumnes. En 

el text hi havia 

paraules que potser 



 84 

els infants no 

coneixien,  la MP ho 

feia  perquè volia que 

les coneguessin. 

2.8. El MP ha de partir 

de l’experiència de 

l’infant, de com ell 

anomena les coses. 

- El MP recontextualitza el 

vocabulari dels A? Anomena les 

coses pel seu nom?  

La MP anomenava les 

coses pel seu nom. 

Algunes paraules que 

els infants no entenien 

ella les definia i 

posava exemples per 

tal que entenguessin 

el significat.  

3. PRIMER MIE: LA CONSTRUCCIÓ PROGRESSIVA DE SISTEM ES DE 

SIGNIFICATS COMPARTITS ENTRE PROFESSOR I ALUMNES  

 

1. El MP sap posar-se al nivell de 

l’A per construir coneixement 

conjuntament? Quines 

estratègies utilitza el MP per 

ajudar a l’A a construir 

coneixement? 

2. El MP utilitza diferents 

estratègies per detectar els 

coneixements previs dels A, i així 

començar a construir 

coneixement conjuntament?  

3.  El MP cerca els coneixements 

que comparteix amb l’A? 

1. La MP intentava 

anar a buscar els 

coneixements previs 

de tots els alumnes 

per tal de a partir 

d’aquell i poder-ne 

construir de nou. 

2. La MP feia moltes 

preguntes variades per 

veure si els alumnes 

entenien el què 

explicava,  i  per 

detectar de manera 

individual els 

coneixements previs 

de cada un. 

3. La MP durant la 

sessió tenia en compte 

els coneixements 

previs dels alumnes, 

per tal de no partir dels 

coneixements que ella 
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tenia. 

4. ESTRATÈGIES DISCURSIVES 

4.1. Obtenció de l’A de 

determinades 

informacions de manera 

directa o mitjançant 

pistes. 

- El MP pregunta als A els C 

apressos a les classes anteriors, 

per així activar els coneixements 

previs? 

La MP feia preguntes 

per saber quins 

coneixements havien 

après els infants en la 

sessió 2. A partir 

d’aquí, va haver de 

recordar molts 

conceptes i 

estructures explicades 

ja anteriorment. Per 

fer-ho va modificar i 

expressar-ho a través 

de diferents 

perspectives. 

4.2. Confirmació , rebuig, 

repetició, elaboració o 

reformulació de les 

aportacions dels 

alumnes. 

- El MP repeteix les respostes 

dels A modificant o afegint 

informació? 

La MP en alguns 

casos modificava i 

afegia informació a les 

explicacions dels 

alumnes, però en 

altres ocasions repetia 

les explicacions dels 

alumnes perquè a la 

resta els hi quedes 

més clar. 

4.3. Ús de determinades 

fórmules per subratllar la 

rellevància de 

determinats aspectes del 

coneixement i el seu 

caràcter compartit.  

- El MP remarca els aspectes 

més importants del C als A? Com 

(escriu a la pissarra, canvia el to 

de veu, repeteix...)? 

La MP canviava el to 

de veu, repetia les 

paraules o frases 

importants i això 

ajudava molt als 

infants. Tot i així, no 

va apuntar res a la 

pissarra i en algunes 

ocasions hauria anat 

bé per estructurar als 
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infants el rol que els hi 

tocava. 

4.4. Recapitulacions 

reconstructives d’allò 

realitzat.  

- El MP repassa amb els A els C 

treballats a classe? Com (fa 

esquemes, fa resums, fa 

preguntes...)? 

La MP per repassar 

els aprenentatges del 

dia anterior feia 

preguntes. Va utilitzar 

les respostes per 

analitzar els aspectes 

que s’havien adquirit i 

partir d’allà. 

4.5. Recurs a certs nuclis 

d’experiència, escolar o 

extraescolar, coneguts i 

compartits pels alumnes, 

com a suport per a la 

introducció d’informació 

nova.  

- El MP utilitza exemples de 

conceptes ja coneguts pels A per 

introduir nous C?  

La MP intentava 

buscar els continguts 

ja adquirits pels infants 

relacionats amb el nou 

contingut 

d’aprenentatge per 

partir d’ells a l’hora 

d’introduir els nous 

continguts. 

4.6. Recurs a elements 

presents en el context 

extralingüístic immediat.  

- El MP utilitza diferents elements 

extralingüístics per presentar 

nous C d’aprenentatge als A? 

Quins? 

No. 

4.7. Presentació 

d’objectes o situacions 

dels quals es parla des 

de diferents perspectives 

relacionals.  

- El MP presenta als A un mateix 

C des de diferents perspectives?  

La MP explicava els 

continguts des de 

diferents perspectives, 

per tal que tots els 

alumnes ho puguin 

entendre.  

4.8. Tractament de 

determinades 

informacions com a 

“noves” o com a 

“donades”. 

- Els A coneixen els C donats pel 

MP anteriorment?  

En la primera sessió la 

MP va presentar de 

manera general els 

continguts 

d’aprenentatge que es 

portarien a terme 

durant totes les 
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sessions. Al principi 

d’aquesta sessió la 

MP també va recordar 

els coneixements més 

importants donats en 

la sessió anterior per a 

ells (2) 

4.9. Abreviació de 

determinades consignes 

o ordres. 

- El MP fa servir abreviacions per 

agilitzar el coneixement compartit 

amb l’A?  

Sí. La MP abreviava  

els 4 rols/tasques, i 

només deia; 

preguntes, paraules 

importants, paraules 

que no entengueu, 

llegir. 

5. SEGON MIE: EL TRASPÀS PROGRESSIU DE CONTROL I LA  

RESPONSABILITAT EN L’APRENENTATGE DEL PROFESSOR ALS  ALUMNES 

 1. Hi ha algun moment en que el 

MP fa treballar als A 

autònomament? 

2. El MP revisa el que han fet els 

A autònomament? 

3. Hi ha algun moment en que el 

MP deriva tota la responsabilitat 

en la realització de la tasca a 

l’A?  

4. El MP retira l’ajuda a l’A de 

manera progressiva?   

1. L’organització de la 

sessió estava pensada 

perquè els infants 

treballessin 

autònomament 

l’activitat. La MP va 

intervenir més del què 

s’esperava. 

2. La MP  va observar 

i revisar el què feien 

els alumnes i  va 

donar ajudes 

ajustades i 

contingents. 

3. Sí, durant quasi tota 

l’activitat. 

4. La MP retirava 

l’ajuda als alumnes de 

manera progressiva. 
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6. INTERACCIÓ ENTRE ALUMNES 

6.1. Conflicte entre punts 

de vista moderadament 

divergents. 

1. El MP té en compte els 

coneixements previs dels A a 

l’hora d’agrupar-los?  

2.  L’A amb més coneixements 

sap posar-se al nivell dels A amb 

menys coneixements? 

3. Els A busquen els companys 

amb els que comparteixen 

coneixement previ? 

1. La MP utilitzava els 

grups heterogenis que 

havia realitza la 

mestra tutora al 

desembre. Tot i així 

quan feia  les parelles i 

trio un dels aspectes 

que tenia en compte 

era el dels 

coneixements previs. 

2. Els alumnes amb 

més coneixement 

sabien posar-se al 

nivell dels alumnes 

amb menys 

coneixements. Els 

alumnes amb un nivell 

“estàndard” els hi 

costa ajudar als 

alumnes amb menys 

coneixement o més 

dificultat en aquella 

matèria. 

3. En aquesta sessió, 

alguns alumnes 

buscaven primer la 

seva parella de treball, 

però alguns altres 

buscaven l’alumne que 

més dominaven més 

se’n sortien de la tasca 

i més predisposició 

tenia a ajudar. 

6.2. Regulació mútua a 1. L’A utilitza diverses 1. En aquesta sessió 
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través del llenguatge. estratègies o eines 

comunicatives per exposar a la 

resta del grup el seu propi punt 

de vista? 

2.  Els A s’escolten els uns als 

altres i respecten les opinions 

dels seus companys? 

3.  Els A utilitzen la conversa per 

crear punts d’unió entre els seus 

coneixements? O es limiten a 

exposar únicament els seus 

punts de vista i/o a 

complementar el dels altres? 

podrien dividir els 

alumnes en 3 grups: 

els que imposaven el 

seu punt de vista, els 

que l’exposaven  i per 

últim i més reduït els 

que no expressaven el 

què pensaven. 

2. Al principi de la 

sessió els alumnes 

escoltaven més als 

seus companys però a 

finals de la sessió 

aquesta escolta era 

més petita. L’escolta 

també anava 

relacionada amb la 

persona que 

s’explicava. 

Concretament hi havia 

un infant que no volia 

escoltar a un altre seu 

company, per 

problemes que ja 

tenien abans de 

començar la sessió. 

3. En la majoria 

d’ocasions els infants 

intentaven exposar el 

seu punt de vista a 

l’altre membre de la 

parella. En algunes 

ocasions l’expressió i 

el punt de vista que 

presentaven els 

alumnes, no unien els 
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companys, sinó que 

feien més ample la 

diferencia de 

coneixements. 

6.3. Recolzament a 

l’atribució de sentit a 

l’aprenentatge. 

1.  Cada membre del grup té un 

rol o responsabilitat dins 

d’aquest? 

2.  Els membres del grup es 

relacionen entre ells?  De quina 

manera? Hi ha alguna jerarquia 

establerta? 

3.  Tots els membres del grup 

tenen clar l’objectiu pel que 

lluiten conjuntament? 

1. Cada parella i trio 

començava amb un 

rol, i  aquest canviava 

durant l’activitat, per 

tant tots els alumnes 

passaven pels 4 rols. 

2. El fet que els infants 

passessin per tots els 

rols, feia que no hi 

hagi una jerarquia. En 

la majoria de parelles 

la relació era bona, tot 

i que hi havia petits 

conflictes quan els 

punts de vista eren 

diferents.  

3. Els alumnes tenien 

clar que la tasca era 

conjunta, per tant, que 

s’havien d’ajudar per 

realitzar-la bé. Tot i 

això l’objectiu del 

projecte no el tenien 

clar ja que només se’ls 

hi havia dit en una 

ocasió. La MP 

pensava que el 

rerefons d’aquest 

projecte per tant 

l’objectiu important 

que era potenciar la 

lectoescriptura a partir 



 91 

de la lectura 

compartida i el treball 

cooperatiu, no era 

imprescindible que ho 

sabessin. 

7. COMPETÈNCIA COGNITIVA 

7.1. Coneixement previ 1. El MP adapta els seus 

objectius, en relació als nous 

continguts, en funció dels 

coneixements previs dels 

alumnes? 

2. En algun moment del procés 

d’ensenyament-aprenentatge el 

MP explicita les relacions que es 

poden establir entre els 

coneixements previs i el nou 

contingut, per així ajudar als 

alumnes a actualitzar els seus 

coneixements previs? 

3. El MP es limita a explorar els 

coneixements previs necessaris 

per poder assolir l’aprenentatge 

dels nous continguts?  

1. Més que adaptar els 

objectius, la MP 

adaptava 

l’organització, 

funcionament, 

estratègies i ajudes. 

2. La MP abans que 

els alumnes 

comencessin a llegir, 

la MP feia preguntes 

sobre què sabien dels 

gats, per tal de situar-

los i motivar-los a llegir 

el tema. 

7.2. Intel·ligència 1. Durant el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, el 

MP avalua les diferents 

intel·ligències (musical, lògica-

matemàtica, lingüística, visual i 

espacial, corporal i cinètica, 

interpersonal, intrapersonal i 

naturalista) dels A? 

2. Durant el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, el 

MP avalua el que l’A és capaç 

de fer amb ajuda? És a dir, 

avalua com l’alumne modifica la 

1.Durant aquesta 

activitat la MP 

avaluava la 

intel·ligència lingüística 

i la predisposició que 

tenien els alumnes a 

treballar 

cooperativament. 

També avaluava el 

procés que havien fet 

en relació a l’activitat  

anterior (2) 

2. Sí, avaluava com 
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seva intel·ligència? 

3.  Hi ha algun moment en que el 

MP contextualitza el nou C 

d’aprenentatge? Ajuda a l’A a 

trobar la funcionalitat d’aquell 

aprenentatge. 

l’infant progressava 

pel que feia a la 

intel·ligència lingüística 

i treball cooperatiu.  La 

MP tenia molt en 

compte la ZDP (zona 

de desenvolupament 

proper) 

3. La MP posava 

exemples i situacions 

en les quals es 

demostrava que el 

treball cooperatiu 

millorava el resultat de 

la tasca o activitat. 

Aquest fet ajudava als 

infants a trobar  la 

funcionalitat d’aquesta 

estructura. 

7.3. Estratègies 

aprenentatge 

1. El MP es mostra com a model 

a l’hora d’ensenyar als A 

recursos per aprendre? 

2. El MP presenta als A diferents 

recursos o eines d’aprenentatge, 

útils a l’hora d’adquirir, 

emmagatzemar i recuperar la 

informació apresa? 

1. La MP va fer de 

model abans de 

començar a llegir el 

text,  però durant 

l’activitat també. 

2.No 

7.4. Capacitat 

metacognitiva. 

1. El MP ajuda a l’A a pensar 

sobre el procés d’aprenentatge i 

a planificar-se la tasca ? Li fa 

preguntes del tipus: quins 

passos haurem de seguir? Què 

hem de fer primer? 

2. En algun moment el MP dóna 

a l’A l’oportunitat d’autoregular 

les seves accions expressant en 

1. La MP va planificar 

la tasca, va ordenar 

els diferents rols que 

es  van portar a terme, 

va posar exemples, va 

fer que els alumnes 

repetissin l’ordre i  per 

últim va fer preguntes  

per assegurar-se que 
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veu alta allò que està fent? I així 

prendre consciència del que sap 

i del que no sap. 

3. El MP dóna l’oportunitat als A 

d’autoavaluar-se les produccions 

o tasques realitzades? 

els infants ho havien 

entès. 

2.Sí, la MP en moltes 

ocasions donava 

l’oportunitat 

d’autoregular les 

accions als seus 

alumnes. Demanava 

als alumnes per què 

havien escrit aquelles 

paraules. 

3.La MP va fer 

preguntes com: què et 

sembla que està bé 

aquesta resposta? , 

alumne X que pots 

tornar a llegir el text?. 

La MP això ho feia 

pocs cops per tal de 

no tallar i fraccionar 

l’activitat i alhora per 

poder observar més el 

seu treball de manera 

autònoma. 

8. Factors de caire intrapsicològics 

8.1. Factors motivacionals 1.  El MP utilitza diferents 

estratègies per despertar l’interès 

i la motivació del màxim nombre 

d’A en vers un C d’aprenentatge? 

2.   El MP cerca C que interessin i 

motivin als A a aprendre, o es 

limita a presentar les tasques 

sense tenir en compte les 

motivacions dels seus A? 

3. El MP planteja tasques de 

diferents nivells d’exigència 

1. La MP utilitzava 

diferents estratègies 

per despertar l’interès 

i la motivació dels 

infants. 

2. La MP va utilitzar 

els interessos dels 

infants, escrits en un 

paper, per crear els 

textos ,que serien els 

seus nous continguts 
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cognitiva? d’aprenentatge.  

Per tant el text que 

era una de les bases 

de l’activitat, el tema 

havia estat escollit 

pels infants. 

3. La MP en el text, 

va fer paràgrafs més 

senzills per tal que 

tots els infants ho 

poguessin realitzar. 

8.2. Factors afectius i emocionals 

8.2.1. Sistema del jo 1. El MP ajuda als A a projectar-

se en el futur? 

2. El MP fomenta l’autoconcepte i 

l’autoestima dels A? 

3. El MP ajuda als A a ajustar la 

seva autoestima? 

1. No 

2. La MP intentava 

augmentar 

l’autoconcepte i 

l’autoestima. 

3. Sí. 

8.2.2. Atribucions causals 

i patrons atribucionals 

1. Els A atribueixen els seus èxits 

i fracassos a factors relacionats 

amb el procés d’ensenyament-

aprenentatge? 

2.  Els A consideren que poden 

controlar els seus èxits i 

fracassos? 

3. Els A creuen que els seus èxits 

i fracassos són variables? 

1. No. 

2. No. 

3. No. 

8.3. Factors relacionals 

8.3.1. Representacions 1.  Influeix la idea d’alumne ideal 

en les representacions que el MP 

es fa dels seus A? 

  

3. La idea  que tenia 

la MP d’alumne 

ideal influeix en les 

representacions 

que es feia dels 

seus alumnes. 

8.3.2. Expectatives 1. Davant d’expectatives 

negatives el MP comunica en 

1. La MP va intentar 

canviar les 
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positiu? 

2. Davant d’expectatives 

negatives els A tenen un 

comportament positiu? 

expectatives 

negatives que tenien 

alguns infants. No ho 

feia dient que eren 

capaços sinó fent-los 

sentir capaços. 

2. No 

8.4  Factors del procés d’ensenyament i aprenentatge 

8.4.1. Capacitats 1. El MP contextualitza la tasca a 

realitzar? 

2. Les tasques presentades per el 

MP són obertes i de múltiples 

respostes? 

3. El MP fomenta l’aprenentatge 

cooperatiu? 

1. La MP 

contextualitzava la 

tasca realitzada. 

2.Les taques 

proposades no eren 

obertes però si que 

tenia múltiples 

respostes ja que cada 

parella responia el 

què havia entès en 

relació al text. 

3. La base del 

projecte era el treball 

cooperatiu. 

8.4.2. Àrees 1. El C presentats pel MP són 

funcionals pels A? 

2. El MP i els A generen i 

construeixen conjuntament 

conceptes inclusors? 

3. El MP presenta diferents tipus 

de C (conceptuals, 

procedimentals i actitudinals)? 

1. Els continguts i 

l’estructura de 

l’activitat eren 

funcionals pels 

alumnes. 

2.Sí, ja que la MP 

intentava partir dels 

coneixements previs, 

i coneixements 

adquirits. 

3.Sí, la MP va 

presentar diferents 

tipus de continguts 

8.4.3. Objectius 1. Els MP comunica als A els 1.Sí, la MP explicava 
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objectius d’aprenentatge? 

2. El MP fomenta l’autoconcepte 

acadèmic dels A? 

3. El C presentat pel MP suposa 

un repte abordable per tots els A? 

els objectius d’aquella 

tasca de manera 

explicita, però els 

objectius del projecte 

no. 

2.Sí, la MP 

fomentava 

l’autoconcepte 

acadèmic dels 

alumnes. 

3. Algunes tasques 

de l’activitat no van 

suposar reptes 

abordables per tots 

els infants. 

8.4.4. Criteris d’avaluació 1. El MP comunica els criteris 

d’avaluació abans d’iniciar el 

procés d’ensenyament-

aprenentatge? 

2. El MP avalua el procés dels 

seus A i no els resultats? 

3. L’avaluació que el MP realitza 

als A és privada? 

1. La MP no 

comunicava els 

criteris d’avaluació als 

alumnes. 

2. La MP avaluava el 

procés dels seus 

alumnes. 

3. L’avaluació que la 

MP realitza era 

privada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Realització dels alumnes 
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5. Sessió 5 
5.1 Text  
 
PILARÍN BAYÉS 

 

- Pilarín Bayés va néixer a Vic el 21 d’abril del 1941, i va Estudiar a l'Escola de 

Belles Arts de Sant Jordi a Barcelona. Més tard es va convertir en una dibuixant 

molt important de Catalunya. 

- La il·lustradora va guanyar 3 premis molt importants; el primer la Creu de Sant 

Jordi, el segon Serra d’Or i el tercer Medalla d’Or de la Ciutat de Vic. 

- Els dibuixos de la Pilarín es caracteritzaven per les galtes pintades de vermell 

dels seus personatges. 

- Pilarín va publicar més de 765 llibres i alguns traduïts a 8 idiomes. Al llarg de tots 

aquests anys, ha il·lustrat  també cartells, portades, articles, nadales, calendaris, 

postals, felicitacions, etc. 

 

 
El mercat de la meva àvia 

 
 
Pilarín Bayes 
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5.2 Pauta d’observació 5 
 
Context físic 
 
Croquis de l’aula 

 

 

                

 

        Alumnes del grup 1: 

         1,2,3,4,5 

        Alumnes del grup 2: 

        6,7,8,9 

        Alumnes del grup 3: 

       10,11,12,13 

       Alumnes del grup 4: 

       14,15,16,17 
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Context temporal 

CONTEXT TEMPORAL  

Curs CI 

Trimestre Segon 

Ubicació trimestre Meitat del trimestre, 11 de març del 2013 

Ubicació dins la Unitat didàctica Cinquena sessió 

Horari (contextualització 

horària: a quina hora s’ha 

observat l’aula, què s’ha fet 

abans, què es farà després...)  

 

Es va observar l’aula entre les 15:30 i les 16:50 ja 

que es portava a terme la cinquena sessió del 

projecte de la lectura compartida.  De les 15:00 a 

les 15:30, els infants van acabar  una activitat de 

llengua amb la mestra tutora. Després de la sessió 

de lectura compartida els infants van portar a 

terme cada un el seu càrrec i van marxar cap a 

casa. 

 

 

Descripció de l’activitat 

Què observem? ACTIVITAT: Lectura compartida 

Quant dura l’activitat? 80 min 

Inici activitat  

Qui planteja  l’activitat? Maria Bassas i Mas, mestra de pràctiques 

Objectius Objectiu prioritari: aprendre de manera cooperativa 

 

Objectiu vinculat a la lectura:  

- Augmentar la comprensió lectora 

- Millorar la lectura 

- Millorar l’escriptura 

- Conèixer els aspectes més rellevant del tema: 

Pilarín Bayés 

 

Continguts Relacionats amb l’objectiu prioritari: 

- Escolta activa 

- Respecte el torn de paraula 

- Realització de la tasca conjuntament 

- Presa de decisions conjunta 
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- Realitza les diferents tasques de la lectura 

compartida 

- Ajuda mútua 

 

Relacionat amb l’objectiu vinculat a la lectura: 

- Millora de la lectura i escriptura 

- Aprenentatge d’aspectes relacionats amb 

Pilarín Bayés: qui era, on va néixer, què feia, 

els premis que va guanyar, llibres que va 

publicar, i per què es caracteritzaven aquests. 

 

Com s’organitza l’activitat? Primer de tot la MP va recordar que l’activitat es 

portaria a terme amb mig grup classe i que 

s’ajuntarien els grups 2 i 3 com ho van fer en la 

tercera sessió. Els rols no els van portar a terme 

només un infant sinó que es van realitzar parelles. 

Aquestes parelles les va decidir la MP i va tenir en 

compte 3 aspectes: que no fossin del mateix grup 

cooperatiu, els aspectes de conducte i de capacitats 

lingüístiques. Per tal que els companys es 

coneguessin més la MP no va fer les mateixes 

parelles que en la sessió 3 sinó que les va canviar. Un 

cop realitzats els grups va tornar a explicar els rols/ 

tasques i va indicar per quina parella començaria 

l’activitat. Llavors va deixar un temps flexible per dur-

la a terme. 

Com s’agrupen els alumnes? El mig grup que realitzar l’activitat, concretament el 

grup 2 i 3 es van agrupar de dos en dos, formant 4 

parelles en les quals es van barrejar alumnes dels 2  

grups classe. 

Quants docents hi ha a l’aula? 2 

S’exploren els coneixements 

previs dels alumnes sobre el 

tema? 

Els coneixements previs sobre el tema de la Pilarín 

Bayés no van estar explorats en dies anteriors, però 

sí que la MP abans de començar els text els hi va fer 

algunes preguntes. 

El què la MP va observar i anotar eren els 
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coneixements previs que els infants tenien sobre 

treballar cooperativament, ajudar-se 

desenvolupament de l’escriptura i lectura.  

Desenvolupament activitat  

Participació de l’alumne La participació dels alumnes ha sigut molt bona. Tots 

els infants menys un estaven molt interessats i 

motivats en el tema de la Pilarín Bayés i això ha fet 

augmentar la participació. Un cop anava avançant la 

sessió la participació de l’alumne que al principi no 

estava actiu, va augmentar en veure que el tema 

l’interessava més del què es pensava en un principi. 

L’augment de participació d’aquest alumnes i d’alguns 

altres també va venir a conseqüència de la intervenció 

de la P.  

El fet de ser dos alumnes per cada rol, dinamitzava i 

agilitzava la tasca i alhora donava més èmfasi al 

treball cooperatiu. Per tant el canvi d’estructura i 

d’organització  d’aquestes últimes sessions i el fet que 

els infants s’estaven acostumant a la manera de 

treballar, va fer que augmentés la participació i alhora 

millorés el funcionament de l’activitat. 

Ajudes mestre-alumne L’ajuda de la  MP als alumnes va ser constat,  això va 

ser possible perquè només tenia un grup. L’ajuda va 

poder ser més ajustada i contingent ja que la MP 

podia observar i seguir tota la sessió. Cal precisar que 

en algunes ocasions la MP es quedava el marge per 

tal d’observar com treballaven el grup sol. 

Ajudes entre alumnes L’ajuda i el treball cooperatiu entre les parelles era 

constant ja que havien de fer la tasca conjuntament. 

Tot i així, quan hi havia diferents punts de vista, en 

algunes ocasions hi havia conflicte i la MP havia de 

proporcionar estratègies i ajudes. A nivell de grup, 

alguns alumnes ajudaven a altres parelles en tasques 

que a ells no els hi pertocava. Tot i funcionat tot 

bastant bé hi va haver un petit conflicte ja que tots els 

alumnes volien llegir i escriure molt i no acabaven de 
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posar-se d’acord amb l’altre membre de la parella de 

treball. 

Tipus de converses entre 

alumnes 

- Parlaven sobre el tema i paraules que no 

entenien 

- També discutien sobre com havien de fer la 

feina els altres companys 

- Debatien sobre qui havia escrit més o menys 

- Explicaven experiències i anècdotes de la 

Pilarín Bayés 

- Intentaven esbrina les imatges que hi havia 

sota el text 

Qui té la responsabilitat de la 

tasca? 

Cada parella  va passar per tots els rols durant 

l’activitat, per tant, en cada moment tenia una 

responsabilitat diferent. Tot i així el rol més important 

era el de llegir, però com que totes les parelles 

passaven per aquest rol, podríem dir que la 

responsabilitat de la tasca estava repartida. 

Final activitat  

S’elabora algun producte? El producte va ser un paper en el qual si trobaven; 

paraules claus, paraules desconegudes i preguntes 

sobre el text que s’havia llegit anteriorment. 

S’avalua el producte final o el 

procés?  

En aquesta sessió la MP ja no va avaluar el producte 

final, sinó que només va avaluar el procés. 

Què s’avalua? S’avaluava el treball en grup, la implicació, treball 

cooperatiu, l’ajuda als companys, la orientació per 

saber què toca fer, la comprensió de text, el buidatge i 

selecció d’informació, la realització de preguntes i 

l’escriptura. 

Qui avalua? La creadora del projecte i d’aquella sessió, la mestra 

de pràctiques. 
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Fase Interpretativa 

 

CONCEPTE TEÒRIC PREGUNTES RESPOSTES 

1. CONDICIONS PER L’APRENENTATGE SIGNIFICATIU 

1.1. El MP ha de 

presentar els C a l’A de 

forma ordenada i 

coherent 

1. El MP presenta els C als A a 

l’inici de la sessió de classe? El 

MP presenta els C als A a l’inici de 

la Unitat de didàctica? Com ho fa? 

2. El MP presenta als A els C dels 

més simples als més complexes? 

3. El MP defineix als A els nous C 

abans d’utilitzar-los? El MP explica 

als A el significat de les 

abreviacions abans d’utilitzar-les? 

Com ho fa? 

 

La MP  va presentar 

els continguts a la 

sessió, ho va repetir 

més d’una vegada i de 

diferents maneres. Tot 

i així potser alguns 

conceptes els hauria 

d’haver deixat escrits a 

la pissarra. 

2.El MP  va presentar 

els continguts de més 

simples a més 

complexos tot i així 

quan ho recordava no 

sempre utilitzava l’odre 

de més simple a més 

complexa  

3. No, però la MP  

recordava l’estructura 

de l’activitat, els rols i 

presentava el tema. 

No 

1.2. El MP ha de 

presentar els C a l’A 

tenint en compte els 

seus coneixements 

previs.  

1. El MP explora els coneixements 

bàsics dels A sobre el nou C 

d’aprenentatge?  

2. El MP esbrina els coneixements 

previs dels A i actua en 

conseqüència? 

1. La MP un  cop 

explicada l’activitat, va 

observar i anotar els 

conceptes i 

funcionaments que no 

van quedar clars, i els 

va explicar i 

proporcionar 

estratègies per 
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millorar-ho. 

Tot i així pel què fa el 

tema “La Pilarín 

Bayés”, no va explorar 

els coneixements 

bàsics en sessions 

anteriors, però si que 

va fer preguntes un 

cop es va presentar el 

text. 

2. La MP observava 

els coneixements 

bàsics que tenien 

sobre la 

lectoescriptura i el 

treball cooperatiu, però 

no els que tenen sobre 

el tema escollit per 

treballar. Cal precisar 

que els textos eren 

senzills i que un cop 

es presenta el tema la 

MP feia  preguntes. 

1.3. El MP ha de motivar 

a l’A perquè aquest 

tingui una disposició 

favorable a realitzar 

l’aprenentatge. 

1. El MP crea un context favorable 

i apropiat perquè els alumnes 

aprenguin? 

2. El MP es mostra atent i positiu 

davant dels avenços dels A? 

3. El MP fa sentir competents als 

seus A? Com? 

1. La MP posava 

èmfasi en explicar 

l’activitat i un cop 

repartit el text 

relacionava el tema 

amb aspectes propers 

als infants per tal  que 

es  familiaritzessin. 

2. La MP   va guiar i 

pautar en ocasions als 

infants. Davant dels 

avenços en les 

accions, treballs, 
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ajudes dels alumnes la 

MP els felicitava, 

reforç positiu. 

3. Com que la MP veia 

que amb l’activitat no 

tots els alumnes es 

sentien competents, 

va facilitar estratègies i 

ajudes perquè ells 

poguessin veure que 

eren capaços de 

realitzar l’activitat o 

tasca. 

2. CRÍTERIS D’ONRUBIA: ELS PROCESSOS D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN LA 

ZDP 

2.1. Oferir un marc de 

referència per després 

aprofundir.  

- El MP presenta als A els C  

d’aprenentatge dels més generals 

als més concrets o específics?  

Si, la MP primer va 

explicar els grups que 

portarien a terme 

l’activitat, llavors va fer 

les parelles, va 

presentar el tema i va 

recordar els rols. 

Referent al text, també 

està estructurat de 

manera que primer 

s’explica al més 

general per acabar 

amb el més específic o 

concret. 

2.2. Fer participar a tots 

els alumnes, malgrat els 

seus factors 

intrapsicològics. 

- El MP fa participar a tots els A? 

En algun moment fa treballar 

cooperativament als A? Les 

preguntes que el MP realitza als A 

al voltant d’un C d’aprenentatge 

tenen més d’una resposta 

correcta?  

La sessió es  va portar 

a terme de manera 

cooperativa. El fet que 

cada parella tingués 

un rol/ tasca feia que 

tots haguessin de 

participar, tinguessin 
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responsabilitat i es 

sentissin importants. 

Sí. A més a més les 

tasques de l’activitat 

tampoc tenien una 

sola resposta correcta. 

2.3. Establir un clima de 

confiança, relacional i 

de seguretat amb tot el 

grup classe. 

- El MP fa rotació de grups per tal 

de crear i fomentar una bona 

relació entre tots els A? 

La MP no feia 

rotacions de grups, 

però si que observa i 

s’acosta al grup per tal 

de donar ajudes i així 

millorar la relació entre 

ells. Les parelles 

estaven formades per 

membres del grup 2 i 

3, per tant es 

barrejaven alumnes 

que normalment 

treballaven separats.  

Tot i que en la sessió 

tres els grups a 

treballar també eren el 

2 i el 3, les parelles en 

les dos sessions va 

ser diferents. 

2.4. Ajustar les ajudes a 

la situació d’aula.  

- El MP planifica i adequa les 

ajudes a cada A, grup d’alumnes o 

situacions?  Coneix en cada 

moment el que necessiten els 

seus A? 

La MP  va planificar i 

adequar les ajudes a 

cada alumne i situació. 

En molts moments la 

MP coneixia les 

necessitats de cada 

alumne. 

2.5. El MP ha de 

promoure l’autonomia 

dels infants.  

- El MP fa que l’A utilitzi els seus 

coneixements en diferents 

contextos, per així fomentar l’ús 

del coneixement de forma 

La MP en tot moment 

va intentar que els 

alumnes treballessin 

cooperativament i de 
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autònoma?  manera autònoma, tot 

i així en algunes 

ocasions la MP va 

haver d’intervenir i 

agafar ella el control 

de l’activitat. 

2.6. El MP ha de partir 

dels coneixements 

previs de l’A a l’hora de 

presentar nous 

coneixements. 

-  El MP explora el que els A ja 

coneixen abans d’explicar un nou 

C d’aprenentatge? Aquesta 

explicació parteix dels 

coneixements previs dels A? 

La MP va observar i 

enregistrar els 

coneixements previs 

de la sessió 3 per tal 

de poder partir 

d’aquells 

coneixements. Tot i 

així hi havia alguns 

alumnes que encara 

no dominaven els rols i 

la MP ja ho havia 

donat per suposat. 

Els coneixements 

previs dels temes  la 

MP no els tenia en 

compte ja que cada 

dia el tema del text era 

diferent. El què si que 

va fer era fer 

preguntes un cop es 

va presentar el text. 

2.7. El llenguatge és el 

mitjà de comunicació 

entre MP i A al voltant 

d’un C. Ha de ser clar i 

coherent. 

- El MP utilitza un llenguatge 

adequat als seus A? 

La MP va utilitzar un 

llenguatge adequat 

amb els alumnes, tot i 

així en el text hi havia 

paraules que potser no 

coneixien, però ho va 

fer  per així poder-les 

treballar.  
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2.8. El MP ha de partir 

de l’experiència de 

l’infant, de com ell 

anomena les coses. 

- El MP recontextualitza el 

vocabulari dels A? Anomena les 

coses pel seu nom?  

 En algunes ocasions 

la MP 

recontextualitzava el 

vocabulari dels A. 

La MP anomena les 

coses pel seu nom. 

Algunes paraules que 

els infants no entenien 

ella  les definia i 

posava exemples per 

tal que entenguessin 

el significat.  

3. PRIMER MIE: LA CONSTRUCCIÓ PROGRESSIVA DE SISTEM ES DE 

SIGNIFICATS COMPARTITS ENTRE PROFESSOR I ALUMNES  

 

1. El MP sap posar-se al nivell de 

l’A per construir coneixement 

conjuntament? Quines 

estratègies utilitza el MP per 

ajudar a l’A a construir 

coneixement? 

2. El MP utilitza diferents 

estratègies per detectar els 

coneixements previs dels A, i així 

començar a construir 

coneixement conjuntament?  

3.  El MP cerca els coneixements 

que comparteix amb l’A? 

1. La MP intentava 

anar a buscar els 

coneixements previs 

de tots els alumnes 

per tal de a partir 

d’aquell i poder-ne 

construir de nou. 

2. La MP feia moltes 

preguntes variades per 

veure si els alumnes 

entenien el què 

explicava,  i  per 

detectar de manera 

individual els 

coneixements previs 

de cada un. 

3. La MP durant la 

sessió va tenir en 

compte els 

coneixements previs 

dels alumnes per tal 

de no partir dels 
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coneixements que ella 

tenia. 

4. ESTRATÈGIES DISCURSIVES 

4.1. Obtenció de l’A de 

determinades 

informacions de manera 

directa o mitjançant 

pistes. 

- El MP pregunta als A els C 

apressos a les classes anteriors, 

per així activar els coneixements 

previs? 

La MP va fer 

preguntes per saber 

quins coneixements 

havien après els 

infants en la sessió 3. 

A partir d’aquí, va 

haver de recordar 

molts conceptes i 

estructures explicades 

ja anteriorment. Per 

fer-ho va modificar i 

expressar-ho a través 

de diferents 

perspectives. 

4.2. Confirmació , rebuig, 

repetició, elaboració o 

reformulació de les 

aportacions dels 

alumnes. 

- El MP repeteix les respostes 

dels A modificant o afegint 

informació? 

La MP en alguns 

casos va modificar i 

afegir informació a les 

explicacions dels 

alumnes, però en 

altres ocasions repetia 

les explicacions dels 

alumnes perquè a la 

resta els hi quedés 

més clar. 

4.3. Ús de determinades 

fórmules per subratllar la 

rellevància de 

determinats aspectes del 

coneixement i el seu 

caràcter compartit.  

- El MP remarca els aspectes 

més importants del C als A? Com 

(escriu a la pissarra, canvia el to 

de veu, repeteix...)? 

La MP canviava el to 

de veu, repetia les 

paraules o frases 

importants i això 

ajudava molt als 

infants. Tot i així no va 

apuntar res a la 

pissarra i en algunes 

ocasions hauria anat 
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bé per estructurar als 

infants. 

4.4. Recapitulacions 

reconstructives d’allò 

realitzat.  

- El MP repassa amb els A els C 

treballats a classe? Com (fa 

esquemes, fa resums, fa 

preguntes...)? 

La MP feia preguntes 

per repassar els 

continguts treballats 

en la sessió anterior 

(sessió 3). Va utilitzar 

les respostes per 

analitzar els aspectes 

que s’havien adquirit i 

partir d’allà. 

4.5. Recurs a certs nuclis 

d’experiència, escolar o 

extraescolar, coneguts i 

compartits pels alumnes, 

com a suport per a la 

introducció d’informació 

nova.  

- El MP utilitza exemples de 

conceptes ja coneguts pels A per 

introduir nous C?  

La MP intentava 

buscar els continguts 

ja adquirits pels infants 

relacionats amb el nou 

contingut 

d’aprenentatge per 

partir d’ells a l’hora 

d’introduir els nous 

continguts. 

4.6. Recurs a elements 

presents en el context 

extralingüístic immediat.  

- El MP utilitza diferents elements 

extralingüístics per presentar 

nous C d’aprenentatge als A? 

Quins? 

No. 

4.7. Presentació 

d’objectes o situacions 

dels quals es parla des 

de diferents perspectives 

relacionals.  

- El MP presenta als A un mateix 

C des de diferents perspectives?  

La MP explicava els 

continguts des de 

diferents perspectives 

per tal que tots els 

alumnes ho puguin 

entendre.  

4.8. Tractament de 

determinades 

informacions com a 

“noves” o com a 

“donades”. 

- Els A coneixen els C donats pel 

MP anteriorment?  

En la primera sessió la 

MP va presentar de 

manera general els 

continguts 

d’aprenentatge que es 

portarien a terme 
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durant totes les 

sessions. I abans de 

començar l’activitat els 

tornava a repetir.  

4.9. Abreviació de 

determinades consignes 

o ordres. 

- El MP fa servir abreviacions per 

agilitzar el coneixement compartit 

amb l’A?  

Si. Un dels exemples 

és que la MP  

abreviava  els 4 

rols/tasques, i només 

deia: preguntes, 

paraules importants, 

paraules que no 

entengueu i  llegir. 

5. SEGON MIE: EL TRASPÀS PROGRESSIU DE CONTROL I LA  

RESPONSABILITAT EN L’APRENENTATGE DEL PROFESSOR ALS  ALUMNES 

 1. Hi ha algun moment en que el 

MP fa treballar als A 

autònomament? 

2. El MP revisa el que han fet els 

A autònomament? 

3. Hi ha algun moment en que el 

MP deriva tota la responsabilitat 

en la realització de la tasca a 

l’A?  

4. El MP retira l’ajuda a l’A de 

manera progressiva?   

1. L’organització de la 

sessió estava pensada 

perquè els infants 

treballessin 

autònomament 

l’activitat, , tot i així la 

MP va intervenir-hi 

més del què 

s’esperava. 

2. La MP  va observar 

i revisar el què feien 

els alumnes i  va 

donar ajudes 

ajustades i 

contingents. 

3. Sí, durant quasi tota 

l’activitat. 

4. La MP  va retirar 

l’ajuda als alumnes de 

manera progressiva. 

 

 



 113 

 

6. INTERACCIÓ ENTRE ALUMNES 

6.1. Conflicte entre punts 

de vista moderadament 

divergents. 

1. El MP té en compte els 

coneixements previs dels A a 

l’hora d’agrupar-los?  

2.  L’A amb més coneixements 

sap posar-se al nivell dels A amb 

menys coneixements? 

3. Els A busquen els companys 

amb els que comparteixen 

coneixement previ? 

1. La MP va utilitzar 

els grups heterogenis 

que havia realitzat la 

mestra tutora de l’aula. 

Tot i així quan va fer 

les parelles , un dels 

aspectes que va tenir 

en compte va estar el 

dels coneixements 

previs. 

2. Els alumnes amb 

més coneixement van 

saber posar-se al 

nivells dels alumnes 

amb menys 

coneixements, tot i així 

els alumnes amb un 

nivell “estàndard” els 

hi va costar ajudar als 

companys amb menys 

coneixement o més 

dificultat en aquella 

matèria (treballar 

cooperativament, 

proporcionar ajudes, 

escriptura, lectura). 

3. En aquesta sessió,  

la majoria d’alumnes ja 

no buscaven ajuda en 

la seva parella de 

treball sinó que li 

demanaven ajuda a 

l’alumne que més 

dominaven i més 
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predisposició 

mostrava. En algunes 

ocasions l’infant no va 

haver de demanar 

ajuda ja que algun seu 

company ja es va 

anticipar a ajudar-lo 

6.2. Regulació mútua a 

través del llenguatge. 

1. L’A utilitza diverses 

estratègies o eines 

comunicatives per exposar a la 

resta del grup el seu propi punt 

de vista? 

2.  Els A s’escolten els uns als 

altres i respecten les opinions 

dels seus companys? 

3.  Els A utilitzen la conversa per 

crear punts d’unió entre els seus 

coneixements? O es limiten a 

exposar únicament els seus 

punts de vista i/o a 

complementar el dels altres? 

1. En aquesta sessió 

es podrien dividir els 

alumnes en 3 grups: 

els que imposaven el 

seu punt de vista, els 

que l’exposaven  i per 

últim i més reduït els 

que no expressaven el 

què pensaven. 

2. Al principi de la 

sessió els alumnes 

escoltaven més als 

seus companys però a 

finals de la sessió 

aquesta escolta va 

disminuir de manera 

molt lleu. L’escolta 

també anava molt 

relacionada amb la 

persona que 

s’explicava.  

3. En la majoria 

d’ocasions els infants 

intentaven exposar el 

seu punt de vista a 

nivell de grup. En 

alguns casos concrets 

els infants es limitaven 

a explicar el punt de 
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vista sense 

complementar el dels 

seus companys. 

6.3. Recolzament a 

l’atribució de sentit a 

l’aprenentatge. 

1.  Cada membre del grup té un 

rol o responsabilitat dins 

d’aquest? 

2.  Els membres del grup es 

relacionen entre ells?  De quina 

manera? Hi ha alguna jerarquia 

establerta? 

3.  Tots els membres del grup 

tenen clar l’objectiu pel que 

lluiten conjuntament? 

1. Cada parella 

començava amb un 

rol, tot i així aquest 

canviava durant 

l’activitat i tots els 

alumnes passen pels 4 

rols. 

2. El fet que els infants 

passessin per tots els 

rols, feia que no hi 

hagués una jerarquia.  

En la majoria de 

parelles la relació era 

bona, tot i que en 

alguns moments algun 

membre pel grup 

perdia la paciència. 

En alguna parella un 

dels membres tenia 

més poder de decisió 

que el seu company. 

En aquests casos la 

MP intervenia per tal 

que s’haguessin de 

posar d’acord i per tant 

la decisió fos pressa 

pels dos. 

3. Els alumnes tenien 

clar que la tasca era 

conjunta, per tant, que 

s’havien d’ajudar per 

realitzar-la bé. En 

alguns moments però 
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semblava que ho 

haguessin oblidat. 

L’objectiu del projecte 

no el tenien clar ja que 

només se’ls hi havia 

dit en una ocasió. La 

MP pensava que el 

rerefons d’aquest 

projecte, per tant 

l’objectiu important de 

totes les sessions, els 

infants no calia que el 

sabessin. 

7. COMPETÈNCIA COGNITIVA 

7.1. Coneixement previ 1. El MP adapta els seus 

objectius, en relació als nous 

continguts, en funció dels 

coneixements previs dels 

alumnes? 

2. En algun moment del procés 

d’ensenyament-aprenentatge el 

MP explicita les relacions que es 

poden establir entre els 

coneixements previs i el nou 

contingut, per així ajudar als 

alumnes a actualitzar els seus 

coneixements previs? 

3. El MP es limita a explorar els 

coneixements previs necessaris 

per poder assolir l’aprenentatge 

dels nous continguts?  

1. Més que adaptar els 

objectius la MP  va 

adaptar l’organització, 

funcionament, 

estratègies i ajudes. 

2. La MP abans que 

els alumnes 

comencessin a llegir 

va fer preguntes sobre 

què sabien de la 

Pilarín Bayés per tal 

de situar i  motivar els 

infants a llegir. 

7.2. Intel·ligència 1. Durant el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, el 

MP avalua les diferents 

intel·ligències (musical, lògica-

matemàtica, lingüística, visual i 

1.Durant aquesta 

activitat la MP  va 

avaluar la intel·ligència 

lingüística i la 

predisposició que 



 117 

espacial, corporal i cinètica, 

interpersonal, intrapersonal i 

naturalista) dels A? 

2. Durant el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, el 

MP avalua el que l’A és capaç 

de fer amb ajuda? És a dir, 

avalua com l’alumne modifica la 

seva intel·ligència? 

3.  Hi ha algun moment en que el 

MP contextualitza el nou C 

d’aprenentatge? Ajuda a l’A a 

trobar la funcionalitat d’aquell 

aprenentatge. 

tenien a treballar 

cooperativament els 

alumnes. També 

avaluava el procés 

que havien fet en 

relació a l’activitat de 

la sessió 3. 

2. Sí,  la MP va 

avaluar el progrés de 

l’infant pel que feia a la 

intel·ligència lingüística 

i treball cooperatiu. Va 

tenir molt en compte la 

ZDP (zona de 

desenvolupament 

proper). 

3. La MP posava 

exemples i situacions 

als alumnes, en les 

quals es demostrava 

que el treball 

cooperatiu millorava el 

resultat l’activitat. 

Aquest aspecte crec 

que ajudava als infants 

a trobar  la 

funcionalitat d’aquesta 

estructura. 

7.3. Estratègies 

aprenentatge 

1. El MP es mostra com a model 

a l’hora d’ensenyar als A 

recursos per aprendre? 

2. El MP presenta als A diferents 

recursos o eines d’aprenentatge, 

útils a l’hora d’adquirir, 

emmagatzemar i recuperar la 

informació apresa? 

1. La MP va fer de 

model abans de 

començar a llegir el 

text, però quan veia 

que alguna parella no 

s’havia com fer el rol, 

ella es va tornar a 

posar de model. 
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2.No. 

7.4. Capacitat 

metacognitiva. 

1. El MP ajuda a l’A a pensar 

sobre el procés d’aprenentatge i 

a planificar-se la tasca ? Li fa 

preguntes del tipus: quins 

passos haurem de seguir? Què 

hem de fer primer? 

2. En algun moment el MP dóna 

a l’A l’oportunitat d’autoregular 

les seves accions expressant en 

veu alta allò que està fent? I així 

prendre consciència del que sap 

i del que no sap. 

3. El MP dóna l’oportunitat als A 

d’autoavaluar-se les produccions 

o tasques realitzades? 

1. La MP va planificar 

la tasca, va ordenar 

els diferents rols que 

es  portaran a terme, 

va posa exemples, va 

fer repetir als alumnes 

l’ordre i va fer 

preguntes per 

assegurar-se que els 

infants ho havien 

entès. 

2.Sí, la MP en moltes 

ocasions demanava 

als alumnes perquè 

havien escrit aquelles 

paraules, per tant 

demanava una revisió 

dels coneixements. 

3.La MP algunes 

vegades feia 

preguntes com: què et 

sembla que està bé 

aquesta resposta? , 

alumne X que pots 

tornar a llegir el text.  

Aquestes preguntes 

no les feia molt sovint 

per tal de no tallar i 

fraccionar l’activitat i 

alhora per poder 

observar més el seu 

treball de manera 

autònoma. 

 

8. Factors de caire intrapsicològics 
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8.1. Factors motivacionals 1.  El MP utilitza diferents 

estratègies per despertar 

l’interès i la motivació del màxim 

nombre d’A en vers un C 

d’aprenentatge? 

2.   El MP cerca C que interessin 

i motivin als A a aprendre, o es 

limita a presentar les tasques 

sense tenir en compte les 

motivacions dels seus A? 

3. El MP planteja tasques de 

diferents nivells d’exigència 

cognitiva? 

1. La MP va utilitzar 

diferents estratègies 

per despertar l’interès i 

la motivació dels 

infants. 

2. La MP va utilitzar 

els interessos dels 

infants per crear els 

textos que serien els 

seus nous continguts 

d’aprenentatge. Per 

tant el text que és una 

de les bases de 

l’activitat, havia estat 

escollit pels infants. 

3. La MP va realitzar 

paràgrafs  de diferents 

nivells lingüístics per 

tal d’adaptar-se als 

coneixements dels 

infants i als seus 

aspectes maduratius. 

8.2. Factors afectius i emocionals 

8.2.1. Sistema del jo 1. El MP ajuda als A a projectar-

se en el futur? 

2. El MP fomenta l’autoconcepte 

i l’autoestima dels A? 

3. El MP ajuda als A a ajustar la 

seva autoestima? 

1. No. 

2. La MP  va intentar 

augmentar 

l’autoconcepte i 

l’autoestima dels 

alumnes. 

3. SÍ. 

8.2.2. Atribucions causals 

i patrons atribucionals 

1. Els A atribueixen els seus 

èxits i fracassos a factors 

relacionats amb el procés 

d’ensenyament-aprenentatge? 

2.  Els A consideren que poden 

controlar els seus èxits i 

1. No. 

2. No. 

3. No. 
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fracassos? 

3. Els A creuen que els seus 

èxits i fracassos són variables? 

8.3. Factors relacionals 

8.3.1. Representacions 1.  Influeix la idea d’alumne ideal 

en les representacions que el 

MP es fa dels seus A? 

  

4. La idea  que tenia la 

MP d’alumne ideal 

influïa en les 

representacions que 

es feia dels seus 

alumnes. 

8.3.2. Expectatives 1. Davant d’expectatives 

negatives el MP comunica en 

positiu? 

2. Davant d’expectatives 

negatives els A tenen un 

comportament positiu? 

1. La MP va intentar 

canviar les 

expectatives negatives 

que tenien alguns 

infants, ho feia no 

només dient que era 

capaç sinó fent-lo 

sentir capaç. 

A més a més la MP 

també comunicava les 

expectatives negatives 

en positiu. 

2. No. 

8.4  Factors del procés d’ensenyament i aprenentatge 

8.4.1. Capacitats 1. El MP contextualitza la tasca a 

realitzar? 

2. Les tasques presentades per 

el MP són obertes i de múltiples 

respostes? 

3. El MP fomenta l’aprenentatge 

cooperatiu? 

1. La MP va 

contextualitzar la tasca 

realitzada. 

2.Les taques 

proposades no eren 

obertes però si que 

tenia múltiples 

respostes ja que cada 

parella responia el què 

havia entès sobre el 

text. 

3. La MP va fomentar 
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el treball cooperatiu, ja 

que base del projecte 

era treballar 

cooperativament. 

8.4.2. Àrees 1. El C presentats pel MP són 

funcionals pels A? 

2. El MP i els A generen i 

construeixen conjuntament 

conceptes inclusors? 

3. El MP presenta diferents tipus 

de C (conceptuals, 

procedimentals i actitudinals)? 

1. Els continguts i 

l’estructura de 

funcionament eren 

funcionals pels 

alumnes. 

2.Sí, ja que la MP 

intentava partir dels 

coneixements previs, i 

coneixements 

adquirits. 

3. Sí, la MP 

presentava diferents 

tipus de continguts. 

8.4.3. Objectius 1. Els MP comunica als A els 

objectius d’aprenentatge? 

2. El MP fomenta l’autoconcepte 

acadèmic dels A? 

3. El C presentat pel MP suposa 

un repte abordable per tots els 

A? 

1. La MP explicava els 

objectius d’aquella 

tasca, però els 

objectius del projecte 

no. 

2. La MP fomentava 

l’autoconcepte 

acadèmic dels 

alumnes. 

3. Algunes tasques de 

l’activitat no van 

suposar reptes 

abordables per tots els 

infants. 

8.4.4. Criteris d’avaluació 1. El MP comunica els criteris 

d’avaluació abans d’iniciar el 

procés d’ensenyament-

aprenentatge? 

2. El MP avalua el procés dels 

1. La MP no 

comunicava els criteris 

d’avaluació als 

alumnes. 

2. La MP avaluava el 
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seus A i no els resultats? 

3. L’avaluació que el MP realitza 

als A és privada? 

procés dels seus 

alumnes. 

3. L’avaluació que la 

MP realitzava era 

privada. Tot i així la 

MP felicitava als 

alumnes que  estaven 

millorant tant en 

relació a la 

lectoescriptura com en 

el treball cooperatiu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Realització dels infants 
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6. Sessió 6 
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6.1 text 
 
LES PLANTES DEL MONTSENY 

 

- A Viladrau, com en molts altres indrets, algunes de les plantes que es poden  

  trobar en els boscos són medicinals, o també es poden dir plantes remeieres. 

- Aquestes plantes abans ja s’utilitzaven com a remei casolà, i actualment molts  

 doctors i doctores també les recomanen. 

- La Farigola (Thymus vulgaris) és una planta medicinal que si es fa una infusió   

 de tota ella serveix per desinfectar la boca, els ulls, les ferides... 

- La Falguera (Pteridium aquilinum) també és una planta medicinal que si  

 redueix l’arrel a pols  i te’n prens una cullerada, ajuda a disminuir el mal de  

 panxa. 

 

           
Farigola                                              Falguera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Pauta d’observació 6 
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Context físic 

Croquis de l’aula 

 

 

                
 

        Alumnes del grup 1: 

         1,2,3,4,5 

        Alumnes del grup 2: 

        6,7,8,9 

        Alumnes del grup 3: 

       10,11,12,13 

       Alumnes del grup 4: 

       14,15,16,17 

 

 

 

 

 

 

Context temporal 
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CONTEXT TEMPORAL  

Curs CI 

Trimestre Segon 

Ubicació trimestre Finals de trimestre, 22 de març del 2013 

Ubicació dins la Unitat didàctica Sisena sessió 

Horari (contextualització 

horària: a quina hora s’ha 

observat l’aula, què s’ha fet 

abans, què es farà després...)  

 

Es va observar l’aula entre les 9:15 a les 10:30 ja 

que es portava a terme la sisena sessió del 

projecte de la lectura compartida. L’activitat es va 

començar a les 9:15 per tal de mantenir l’activitat 

inicial que es realitzava cada mati amb la mestra 

tutora. Aquesta activitat era lectura individual. 

Un cop acabada l’activitat de la lectura compartida, 

els infants van realitzar la mona de pasqua.  

 

 

 

 

Descripció de l’activitat 

Què observem? ACTIVITAT: Lectura compartida 

Quant dura l’activitat? 75 min 

Inici activitat  

Qui planteja  l’activitat? Maria Bassas i Mas, alumna de pràctiques 

Objectius Objectiu prioritari: aprendre de manera cooperativa 

 

Objectiu vinculat a la lectura:  

- Augmentar la comprensió lectora 

- Millorar la lectura 

- Millorar l’escriptura 

- Conèixer els aspectes més rellevant del tema: 

Les plantes del Montseny 

 

Continguts Relacionats amb l’objectiu prioritari: 

- Escolta activa 

- Respecte el torn de paraula 

- Realització de la tasca conjuntament 



 127 

- Presa de decisions conjunta 

- Realitza les diferents tasques de la lectura 

compartida 

- Ajuda mútua 

 

Relacionat amb l’objectiu vinculat a la lectura: 

- Millora de la lectura i escriptura 

- Coneixença de que existeixen plantes 

medicinals i què són. 

- Coneixença de la farigola, perquè serveix i 

com s’ha d’utilitzar. 

- Coneixença de la falguera, perquè serveix i 

com s’ha d’utilitzar. 

- Reconeix la farigola i la falguera 

Com s’organitza l’activitat? Primer de tot la MP    va recordar que la sessió la 

portaria a terme amb només mig grup classe i que 

s’ajuntarien el grup 1 i 4, ja que el 2 i el 3 ho havien 

fet en la sessió anterior i ara els hi tocava treballar 

amb la Raquel, la mestra tutora. La MP   va explicar 

que els rols no els portarien a terme només un infant 

sinó que hi haurien grups de dos i un de tres. 

Aquestes parelles les va decidir la MP   i va tenir en 

compte 3 aspectes: que no fossin del mateix grup 

cooperatiu, els aspectes de conducte i de capacitats 

lingüístiques. Com que el grup 1 estava format per 5 

persones, va crear un trio. Un cop realitzats els grups  

va torna a explicar els rols/ tasques que hi hauria i per 

quina parella començaria l’activitat. Llavors va deixar 

un temps flexible per dur-la a terme. 

Com s’agrupen els alumnes? El mig grup que realitza l’activitat, concretament el 

grup 1 i 4 s’agrupen i feien 3 parelles i 1 trio en les 

quals es barregen alumnes dels 2  grups classe. 

Les parelles no van ser les mateixes que en la sessió 

anterior per ells , la sessió 4. 

Quants docents hi ha a l’aula? 2 

S’exploren els coneixements Els coneixements previs han estat explorats durant 
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previs dels alumnes sobre el 

tema? 

alguns dies, però també s’ha tingut en compte els 

coneixements previs que la MP   va poder observar 

en les sessions anteriors 

Desenvolupament activitat  

Participació de l’alumne La participació dels alumnes en aquesta sessió va 

disminuir. Estaven més pendents dels altres 

companys que ja començaven a fer la mona. Tot i així 

la MP   va intervenir en gran mesura al principi i va fer 

que la participació dels infants augmentés, tot i així 

aproximadament la meitat del grup estava fent 

l’activitat però a la mínima volien escoltar o veure el 

què feien l’altre meitat de classe. 

Tot i així, el fet de ser dos o tres alumnes per cada rol, 

dinamitzava i agilitzava la tasca. 

 

Ajudes mestre-alumne L’ajuda de la  MP   als alumnes ha estat constat, el fet 

de només tenir un grup feia que l’ajuda pugés ser més 

ajustada i contingent, ja que podia observar i seguir 

tota la sessió. 

Ajudes entre alumnes L’ajuda i el treball cooperatiu entre les parelles no era 

tant constant  com en altres sessions. Hi havia 

alumnes que simplement no donaven el seu punt de 

vista per tal que el seu company realitzés la feina sol 

ja que ell preferia observar l’altre grup de companys 

que feien la mona. Cal destacar però que alguns 

alumnes ajudaven a altres parelles en tasques que a 

ells no els hi pertocava.  

Tipus de converses entre 

alumnes 

- Parlaven sobre el tema i paraules que no 

entenien 

- També discutien sobre com havien de fer la 

feina els altres companys 

- Debatien sobre qui havia escrit més o menys 

- Explicaven experiències i el què sabien de les 

plantes del Montseny 

- Parlaven de l’altre grup classe que estaven 

començant a preparar les mones 
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Qui té la responsabilitat de la 

tasca? 

Cada parella  va passar per tots els rols durant 

l’activitat, per tant, en cada moment tenia una 

responsabilitat. Tot i així el rol més important és el de 

llegir, però com que totes les parelles passaven per 

aquest rol, podríem dir que la responsabilitat de la 

tasca estava repartida. 

Final activitat  

S’elabora algun producte? El producte va ser un paper en el qual si trobaven; 

paraules claus, paraules desconegudes i preguntes 

sobre el text que s’havia llegit anteriorment. 

S’avalua el producte final o el 

procés?  

El què s’avaluava en aquesta sessió era el procés. 

Què s’avalua? La MP   avaluava el treball en grup, la implicació, 

treball cooperatiu, l’ajuda als companys, la orientació 

per saber què toca fer, la comprensió de text, el 

buidatge i selecció d’informació, la realització de 

preguntes, l’escriptura. 

Qui avalua? La creadora del projecte i d’aquella sessió, la mestra 

de pràctiques 

 

 

Fase Interpretatives 

CONCEPTE TEÒRIC PREGUNTES RESPOSTES 

1. CONDICIONS PER L’APRENENTATGE SIGNIFICATIU 

1.1. El MP   ha de 

presentar els C a l’A de 

forma ordenada i 

coherent 

1. El MP   presenta els C als A a 

l’inici de la sessió de classe? El 

MP   presenta els C als A a l’inici 

de la Unitat de didàctica? Com ho 

fa? 

2. El MP   presenta als A els C 

dels més simples als més 

complexes? 

3. El MP   defineix als A els nous 

C abans d’utilitzar-los? El MP  

explica als A el significat de les 

La MP   va presentar 

els continguts al 

principi de la sessió, 

ho va repetir més 

d’una vegada i de 

diferents maneres, tot i 

així potser alguns 

conceptes els hauria 

d’haver plasmat i 

deixat escrits a la 

pissarra. 
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abreviacions abans d’utilitzar-les? 

Com ho fa? 

 

2. La MP   va 

presentar els 

continguts de més 

simples a més 

complexos . 

3. No, però la MP     va 

recordar l’estructura 

de l’activitat, els rols i 

va presentar el tema, 

les plantes del 

Montseny. 

1.2. El MP   ha de 

presentar els C a l’A 

tenint en compte els 

seus coneixements 

previs.  

1. El MP   explora els 

coneixements bàsics dels A sobre 

el nou C d’aprenentatge?  

2. El MP   esbrina els 

coneixements previs dels A i actua 

en conseqüència? 

1. La MP   un  cop va 

haver explicat 

l’activitat,  va observar 

i anotar els conceptes i 

funcionaments que no 

quedaven clars. A més 

també va explicar i 

proporcionar 

estratègies per 

millorar-ho. 

Tot i així pel què fa el 

tema “ Les plantes del 

Montseny”, no  va 

explorar els 

coneixements bàsics 

en les sessions 

anteriors, però si que 

va fer preguntes un 

cop presentat el text. 

2. La MP   observava 

els coneixements 

bàsics que els 

alumnes tenien sobre 

la lectoescriptura i el 

treball cooperatiu. No 
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tenia en compte els 

coneixements previs 

del tema escollit per 

treballar. Cal precisar 

que el text estava 

adaptat al nivell dels 

infants i que un cop es 

va presentar el tema la 

MP   feia preguntes 

per contextualitzar. 

1.3. El MP   ha de 

motivar a l’A perquè 

aquest tingui una 

disposició favorable a 

realitzar l’aprenentatge. 

1. El MP   crea un context 

favorable i apropiat perquè els 

alumnes aprenguin? 

2. El MP   es mostra atent i positiu 

davant dels avenços dels A? 

3. El MP   fa sentir competents als 

seus A? Com? 

1. La MP   posava 

èmfasi en explicar 

l’activitat i un cop 

repartit el text 

relaciona el tema amb 

aspectes propers als 

infants per tal de 

familiaritzar als infants. 

2. La MP    estava 

atenta per tal de donar 

les ajudes convenients 

perquè el infants 

avancessin. Quan 

aquesta ho feien la MP   

els felicitava els seus 

avenços, accions i 

treballs i remarcava el 

què havien fet bé. 

 3. Com que la MP   

veia que amb l’activitat 

no tots els alumnes es 

sentien competents, 

facilita estratègies i 

ajudes perquè ells 

poguessin veure que 

són capaços de 
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realitzar l’activitat o 

tasca. 

2. CRÍTERIS D’ONRUBIA: ELS PROCESSOS D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN LA 

ZDP 

2.1. Oferir un marc de 

referència per després 

aprofundir.  

- El MP   presenta als A els C  

d’aprenentatge dels més generals 

als més concrets o específics?  

Si, la MP   primer va 

explicar els grups que 

portarien a terme 

l’activitat, llavors va fer 

les parelles i trio, va 

presentar el tema i va 

recordar els rols. 

Referent al text, també 

estava estructurat de 

manera que primer 

s’explicava el més 

general per acabar 

amb el més específic o 

concret. 

2.2. Fer participar a tots 

els alumnes, malgrat els 

seus factors 

intrapsicològics. 

- El MP   fa participar a tots els A? 

En algun moment fa treballar 

cooperativament als A? Les 

preguntes que el MP   realitza als 

A al voltant d’un C d’aprenentatge 

tenen més d’una resposta 

correcta?  

La sessió es portava a 

terme de manera 

cooperativa. El fet que 

cada parella o trio 

tingués un rol/ tasca 

feia que tots 

participessin, 

tinguessin 

responsabilitat i es 

sentissin importants. 

Si, dos de les tasques 

que eren, fer 

preguntes i paraules 

que no entenien, no 

tenien una sola 

resposta sinó que 

depenia dels 

continguts que hagués 
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après l’infant. L’apartat 

de paraules 

importants, dintre uns 

marges, els infants 

també podien escollir 

quines o quina havia 

estat la informació o 

paraules importants. 

2.3. Establir un clima de 

confiança, relacional i 

de seguretat amb tot el 

grup classe. 

- El MP   fa rotació de grups per tal 

de crear i fomentar una bona 

relació entre tots els A? 

La MP   no feia 

rotacions de grups, 

però si que observava 

i s’acostava al grup 

per tal de proporcionar 

ajudes i així millorar la 

relació entre ells. Les 

parelles o el trio 

estaven formades per 

membres del grup 1 i 

4, per tant es 

barrejaven alumnes 

que en els grups 

classe no treballaven 

conjuntament.  A més 

les parelles d’aquesta 

sessió eren diferents a 

les de la sessió 4. 

2.4. Ajustar les ajudes a 

la situació d’aula.  

- El MP   planifica i adequa les 

ajudes a cada A, grup d’alumnes o 

situacions?  Coneix en cada 

moment el que necessiten els 

seus A? 

La MP   planificava i 

adequava les ajudes a 

cada alumne i situació. 

En molts moments la 

MP   sabia les 

necessitats de cada 

alumne tot i així en 

algunes ocasions no 

sabia quines ajudes 

donar ja que l’atenció 
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d’alguns infants era 

molt baixa.  

2.5. El MP   ha de 

promoure l’autonomia 

dels infants.  

- El MP   fa que l’A utilitzi els seus 

coneixements en diferents 

contextos, per així fomentar l’ús 

del coneixement de forma 

autònoma?  

La MP   en tot moment 

intentava que els 

alumnes treballin 

cooperativament i de 

manera autònoma tot i 

així en aquesta sessió 

la MP   va haver 

d’intervenir i agafar 

ella el control de 

l’activitat, i encaminar 

l’atenció dels infants. 

2.6. El MP   ha de partir 

dels coneixements 

previs de l’A a l’hora de 

presentar nous 

coneixements. 

-  El MP   explora el que els A ja 

coneixen abans d’explicar un nou 

C d’aprenentatge? Aquesta 

explicació parteix dels 

coneixements previs dels A? 

La MP   va observar i 

enregistrar els 

coneixements previs 

de la sessió 4 per tal 

de partir d’ells en 

aquesta activitat. Tot i 

així hi havia alguns 

alumnes que encara 

no dominaven els rols i 

alguns altres no 

estaven gaire atents ni 

motivats. 

Els coneixements 

previs dels temes no 

es tenien en compte ja 

que cada dia el tema 

del text era diferent. 

2.7. El llenguatge és el 

mitjà de comunicació 

entre MP   i A al voltant 

d’un C. Ha de ser clar i 

coherent. 

- El MP   utilitza un llenguatge 

adequat als seus A? 

La MP   va utilitzar un 

llenguatge adequat 

amb els alumnes. En 

el text hi havia 

paraules que potser 

els infants no 
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coneixien,  la MP   ho 

feia  perquè volia que 

les coneguessin. 

2.8. El MP   ha de partir 

de l’experiència de 

l’infant, de com ell 

anomena les coses. 

- El MP   recontextualitza el 

vocabulari dels A? Anomena les 

coses pel seu nom?  

La MP   anomenava 

les coses pel seu nom. 

Algunes paraules que 

els infants no entenien 

ella les definia i 

posava exemples per 

tal que entenguessin 

el significat.  

3. PRIMER MIE: LA CONSTRUCCIÓ PROGRESSIVA DE SISTEM ES DE 

SIGNIFICATS COMPARTITS ENTRE PROFESSOR I ALUMNES  

 

1. El MP   sap posar-se al nivell 

de l’A per construir coneixement 

conjuntament? Quines 

estratègies utilitza el MP   per 

ajudar a l’A a construir 

coneixement? 

2. El MP   utilitza diferents 

estratègies per detectar els 

coneixements previs dels A, i així 

començar a construir 

coneixement conjuntament?  

3.  El MP   cerca els 

coneixements que comparteix 

amb l’A? 

1. La MP   intentava 

anar a buscar els 

coneixements previs 

de tots els alumnes 

per tal de a partir 

d’aquell i poder-ne 

construir de nou. 

2. La MP   feia moltes 

preguntes variades per 

veure si els alumnes 

entenien el què 

explicava,  per 

detectar de manera 

individual els 

coneixements previs 

de cada un i per 

canalitzar l’atenció. 

3. La MP   durant la 

sessió tenia en compte 

els coneixements 

previs dels alumnes, 

per tal de no partir dels 

coneixements que ella 
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tenia. 

4. ESTRATÈGIES DISCURSIVES 

4.1. Obtenció de l’A de 

determinades 

informacions de manera 

directa o mitjançant 

pistes. 

- El MP   pregunta als A els C 

apressos a les classes anteriors, 

per així activar els coneixements 

previs? 

La MP   feia preguntes 

per saber quins 

coneixements havien 

après els infants en la 

sessió 4. A partir 

d’aquí, va haver de 

recordar molts 

conceptes i 

estructures explicades 

ja anteriorment. Per 

fer-ho va modificar i 

expressar-ho a través 

de diferents 

perspectives. 

4.2. Confirmació , rebuig, 

repetició, elaboració o 

reformulació de les 

aportacions dels 

alumnes. 

- El MP   repeteix les respostes 

dels A modificant o afegint 

informació? 

La MP   en alguns 

casos modificava i 

afegia informació a les 

explicacions dels 

alumnes, però en 

altres ocasions repetia 

les explicacions dels 

alumnes perquè a la 

resta dels alumnes els 

hi quedes més clar. 

4.3. Ús de determinades 

fórmules per subratllar la 

rellevància de 

determinats aspectes del 

coneixement i el seu 

caràcter compartit.  

- El MP   remarca els aspectes 

més importants del C als A? Com 

(escriu a la pissarra, canvia el to 

de veu, repeteix...)? 

La MP   canviava el to 

de veu, repetia les 

paraules o frases 

importants i això 

ajudava molt als 

infants. Tot i així, no 

va apuntar res a la 

pissarra i en algunes 

ocasions hauria anat 

bé per estructurar als 
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infants el rol que els hi 

tocava. 

4.4. Recapitulacions 

reconstructives d’allò 

realitzat.  

- El MP   repassa amb els A els C 

treballats a classe? Com (fa 

esquemes, fa resums, fa 

preguntes...)? 

La MP   per repassar 

els aprenentatges del 

dia anterior feia 

preguntes. Va utilitzar 

les respostes per 

analitzar els aspectes 

que s’havien adquirit i 

partir d’allà. 

4.5. Recurs a certs nuclis 

d’experiència, escolar o 

extraescolar, coneguts i 

compartits pels alumnes, 

com a suport per a la 

introducció d’informació 

nova.  

- El MP   utilitza exemples de 

conceptes ja coneguts pels A per 

introduir nous C?  

La MP   intentava 

buscar els continguts 

ja adquirits pels infants 

relacionats amb el nou 

contingut 

d’aprenentatge per 

partir d’ells a l’hora 

d’introduir els nous 

continguts. 

4.6. Recurs a elements 

presents en el context 

extralingüístic immediat.  

- El MP   utilitza diferents 

elements extralingüístics per 

presentar nous C d’aprenentatge 

als A? Quins? 

No. 

4.7. Presentació 

d’objectes o situacions 

dels quals es parla des 

de diferents perspectives 

relacionals.  

- El MP   presenta als A un mateix 

C des de diferents perspectives?  

La MP   explicava els 

continguts des de 

diferents perspectives, 

per tal que tots els 

alumnes ho puguin 

entendre.  

4.8. Tractament de 

determinades 

informacions com a 

“noves” o com a 

“donades”. 

- Els A coneixen els C donats pel 

MP   anteriorment?  

En la primera sessió la 

MP   va presentar de 

manera general els 

continguts 

d’aprenentatge que es 

portarien a terme 

durant totes les 
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sessions. Al principi 

d’aquesta sessió la 

MP   també va 

recordar els 

coneixements més 

importants donats en 

la sessió anterior per a 

ells (4) 

4.9. Abreviació de 

determinades consignes 

o ordres. 

- El MP   fa servir abreviacions 

per agilitzar el coneixement 

compartit amb l’A?  

Sí. La MP   abreviava  

els 4 rols/tasques, i 

només deia; 

preguntes, paraules 

importants, paraules 

que no entengueu, 

llegir. 

5. SEGON MIE: EL TRASPÀS PROGRESSIU DE CONTROL I LA  

RESPONSABILITAT EN L’APRENENTATGE DEL PROFESSOR ALS  ALUMNES 

 1. Hi ha algun moment en que el 

MP   fa treballar als A 

autònomament? 

2. El MP   revisa el que han fet 

els A autònomament? 

3. Hi ha algun moment en que el 

MP   deriva tota la 

responsabilitat en la realització 

de la tasca a l’A?  

4. El MP   retira l’ajuda a l’A de 

manera progressiva?   

1. L’organització de la 

sessió estava pensada 

perquè els infants 

treballessin 

autònomament 

l’activitat. La MP   va 

intervenir més del què 

s’esperava, aquest 

cop no tant perquè no 

sabessin realitzar la 

tasca sinó perquè la 

seva atenció no estava 

enfocada a la tasca. 

2. La MP    va 

observar i revisar el 

què feien els alumnes i  

va donar ajudes 

ajustades i 

contingents. 
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3. Sí, alguna part de 

l’activitat. 

4. La MP   retirava 

l’ajuda als alumnes de 

manera progressiva. 

 

6. INTERACCIÓ ENTRE ALUMNES 

6.1. Conflicte entre punts 

de vista moderadament 

divergents. 

1. El MP   té en compte els 

coneixements previs dels A a 

l’hora d’agrupar-los?  

2.  L’A amb més coneixements 

sap posar-se al nivell dels A amb 

menys coneixements? 

3. Els A busquen els companys 

amb els que comparteixen 

coneixement previ? 

1. La MP   utilitzava 

els grups heterogenis 

que havia realitza la 

mestra tutora al 

desembre. Tot i així 

quan feia  les parelles i 

trio un dels aspectes 

que tenia en compte 

era el dels 

coneixements previs. 

2. Els alumnes amb 

més coneixement 

sabien posar-se al 

nivells dels alumnes 

amb menys 

coneixements. Tot i 

així en aquesta sessió 

no hi van haver gaires 

ajudes. 

3. En aquesta sessió,  

la majoria d’alumnes ja 

buscaven directament 

el company que més 

dominaven la tasca i 

més predisposició 

tenia a ajudar. 

6.2. Regulació mútua a 

través del llenguatge. 

1. L’A utilitza diverses 

estratègies o eines 

comunicatives per exposar a la 

1. En aquesta sessió 

podrien dividir els 

alumnes en 3 grups: 
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resta del grup el seu propi punt 

de vista? 

2.  Els A s’escolten els uns als 

altres i respecten les opinions 

dels seus companys? 

3.  Els A utilitzen la conversa per 

crear punts d’unió entre els seus 

coneixements? O es limiten a 

exposar únicament els seus 

punts de vista i/o a 

complementar el dels altres? 

els que imposaven el 

seu punt de vista, els 

que l’exposaven  i per 

últim els que no 

expressaven el què 

pensaven. 

2. Aproximadament la 

meitat dels alumnes 

escoltaven les 

opinions dels seus 

companys, però l’altre 

meitat no. Aquesta 

diferencia de 

participació molestava 

i acabava realitzant 

conflicte entre els 

alumnes. L’escolta 

també anava 

relacionada amb la 

persona que 

s’explicava.  

3. El infants que tenien 

una bona participació 

al principi intentaven 

exposar el seu punt de 

vista a l’altre membre 

de la parella però en 

veure que el seu 

company no estava 

per la tasca acabaven 

realitzant ells la tasca. 

Tot i que la MP   va 

intervenir en moltes 

ocasions, aquest fet 

allunyava els alumnes. 

6.3. Recolzament a 1.  Cada membre del grup té un 1. Cada parella i trio 
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l’atribució de sentit a 

l’aprenentatge. 

rol o responsabilitat dins 

d’aquest? 

2.  Els membres del grup es 

relacionen entre ells?  De quina 

manera? Hi ha alguna jerarquia 

establerta? 

3.  Tots els membres del grup 

tenen clar l’objectiu pel que 

lluiten conjuntament? 

començava amb un 

rol, i  aquest canviava 

durant l’activitat, per 

tant tots els alumnes 

passaven pels 4 rols. 

2. El fet que els infants 

passessin per tots els 

rols, feia que no hi 

hagi una jerarquia. En 

la majoria de parelles 

hi havia petits 

conflictes ja que no 

tots participaven per 

tant no exposaven el 

seu punt de vista i 

tampoc ajudaven a 

prendre la decisió.  

3. Els alumnes tenien 

clar que la tasca era 

conjunta, per tant, que 

s’havien d’ajudar per 

realitzar-la bé, però a 

la pràctica alguns 

infants no ajudaven i 

donaven el màxim 

d’ells. L’objectiu del 

projecte no el tenien 

clar ja que només se’ls 

hi havia dit en una 

ocasió. La MP   

pensava que el 

rerefons d’aquest 

projecte per tant 

l’objectiu important 

que era potenciar la 

lectoescriptura a partir 
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de la lectura 

compartida i el treball 

cooperatiu, no era 

imprescindible que ho 

sabessin. 

7. COMPETÈNCIA COGNITIVA 

7.1. Coneixement previ 1. El MP   adapta els seus 

objectius, en relació als nous 

continguts, en funció dels 

coneixements previs dels 

alumnes? 

2. En algun moment del procés 

d’ensenyament-aprenentatge el 

MP   explicita les relacions que 

es poden establir entre els 

coneixements previs i el nou 

contingut, per així ajudar als 

alumnes a actualitzar els seus 

coneixements previs? 

3. El MP   es limita a explorar els 

coneixements previs necessaris 

per poder assolir l’aprenentatge 

dels nous continguts?  

1. Més que adaptar els 

objectius, la MP   

adaptava 

l’organització, 

funcionament, 

estratègies i ajudes. 

2. La MP   abans que 

els alumnes 

comencessin a llegir, 

la MP   feia preguntes 

per esbrinar què 

sabien de les plantes 

del Montseny, per tal 

de situar-los i motivar-

los a llegir el tema. 

7.2. Intel·ligència 1. Durant el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, el 

MP   avalua les diferents 

intel·ligències (musical, lògica-

matemàtica, lingüística, visual i 

espacial, corporal i cinètica, 

interpersonal, intrapersonal i 

naturalista) dels A? 

2. Durant el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, el 

MP   avalua el que l’A és capaç 

de fer amb ajuda? És a dir, 

avalua com l’alumne modifica la 

1.Durant aquesta 

activitat la MP   

avaluava la 

intel·ligència lingüística 

i la predisposició que 

tenien els alumnes a 

treballar 

cooperativament. 

També avaluava el 

procés que havien fet 

en relació a l’activitat  

anterior (4) 

2. Sí, avaluava com 
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seva intel·ligència? 

3.  Hi ha algun moment en que el 

MP   contextualitza el nou C 

d’aprenentatge? Ajuda a l’A a 

trobar la funcionalitat d’aquell 

aprenentatge. 

l’infant progressava 

pel que feia a la 

intel·ligència lingüística 

i treball cooperatiu.  La 

MP   tenia molt en 

compte la ZDP (zona 

de desenvolupament 

proper) 

3. La MP   posava 

exemples i situacions 

en les quals es 

demostrava que el 

treball cooperatiu 

millorava el resultat de 

la tasca o activitat. 

Aquest fet ajudava als 

infants a trobar  la 

funcionalitat d’aquesta 

estructura. 

7.3. Estratègies 

aprenentatge 

1. El MP   es mostra com a 

model a l’hora d’ensenyar als A 

recursos per aprendre? 

2. El MP   presenta als A 

diferents recursos o eines 

d’aprenentatge, útils a l’hora 

d’adquirir, emmagatzemar i 

recuperar la informació apresa? 

1. La MP   va fer de 

model abans de 

començar a llegir el 

text,  però durant 

l’activitat també. 

2.No. 

7.4. Capacitat 

metacognitiva. 

1. El MP   ajuda a l’A a pensar 

sobre el procés d’aprenentatge i 

a planificar-se la tasca ? Li fa 

preguntes del tipus: quins 

passos haurem de seguir? Què 

hem de fer primer? 

2. En algun moment el MP   

dóna a l’A l’oportunitat 

d’autoregular les seves accions 

1. La MP   va planificar 

la tasca, va ordenar 

els diferents rols que 

es  van portar a terme, 

va posar exemples, va 

fer que els alumnes 

repetissin l’ordre i  per 

últim va fer preguntes  

per assegurar-se que 
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expressant en veu alta allò que 

està fent? I així prendre 

consciència del que sap i del que 

no sap. 

3. El MP   dóna l’oportunitat als 

A d’autoavaluar-se les 

produccions o tasques 

realitzades? 

els infants ho havien 

entès. 

2. Sí, la MP   en 

moltes ocasions 

donava l’oportunitat 

d’autoregular les 

accions als seus 

alumnes. Demanava 

als alumnes perquè 

havien escrit aquelles 

paraules. 

3. La MP   va fer 

preguntes com: què et 

sembla que està bé 

aquesta resposta? , 

alumne X que pots 

tornar a llegir el text?. 

La MP   això ho feia 

pocs cops per tal de 

no tallar i fraccionar 

l’activitat i alhora per 

poder observar més el 

seu treball de manera 

autònoma. 

8. Factors de caire intrapsicològics 

8.1. Factors motivacionals 1.  El MP   utilitza diferents 

estratègies per despertar l’interès 

i la motivació del màxim nombre 

d’A en vers un C d’aprenentatge? 

2.   El MP   cerca C que interessin 

i motivin als A a aprendre, o es 

limita a presentar les tasques 

sense tenir en compte les 

motivacions dels seus A? 

3. El MP   planteja tasques de 

diferents nivells d’exigència 

1. La MP   utilitzava 

diferents estratègies 

per despertar l’interès 

i la motivació dels 

infants. 

2. La MP   va utilitzar 

els interessos dels 

infants, escrits en un 

paper, per crear els 

textos ,que serien els 

seus nous continguts 
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cognitiva? d’aprenentatge.  

Per tant el text que 

era una de les bases 

de l’activitat, el tema 

havia estat escollit 

pels infants. 

3. La MP   en el text, 

va fer paràgrafs més 

senzills per tal que 

tots els infants ho 

poguessin realitzar. 

8.2. Factors afectius i emocionals 

8.2.1. Sistema del jo 1. El MP   ajuda als A a projectar-

se en el futur? 

2. El MP   fomenta l’autoconcepte 

i l’autoestima dels A? 

3. El MP   ajuda als A a ajustar la 

seva autoestima? 

1. No. 

2. La MP   intentava 

augmentar 

l’autoconcepte i 

l’autoestima. 

3. Sí. 

8.2.2. Atribucions causals 

i patrons atribucionals 

1. Els A atribueixen els seus èxits 

i fracassos a factors relacionats 

amb el procés d’ensenyament-

aprenentatge? 

2.  Els A consideren que poden 

controlar els seus èxits i 

fracassos? 

3. Els A creuen que els seus èxits 

i fracassos són variables? 

1. No. 

2. No. 

3. No. 

8.3. Factors relacionals 

8.3.1. Representacions 1.  Influeix la idea d’alumne ideal 

en les representacions que el MP   

es fa dels seus A? 

  

1.La idea  que tenia 

la MP   d’alumne 

ideal influïa en les 

representacions que 

es feia dels seus 

alumnes. 

8.3.2. Expectatives 1. Davant d’expectatives 

negatives el MP   comunica en 

1. La MP   va intentar 

canviar les 
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positiu? 

2. Davant d’expectatives 

negatives els A tenen un 

comportament positiu? 

expectatives 

negatives que tenien 

alguns infants. No ho 

feia dient que eren 

capaços sinó fent-los 

sentir capaços. 

2. No 

8.4  Factors del procés d’ensenyament i aprenentatge 

8.4.1. Capacitats 1. El MP   contextualitza la tasca 

a realitzar? 

2. Les tasques presentades per el 

MP   són obertes i de múltiples 

respostes? 

3. El MP   fomenta l’aprenentatge 

cooperatiu? 

1. La MP   

contextualitzava la 

tasca realitzada. 

2. Les taques 

proposades no eren 

obertes però si que 

tenia múltiples 

respostes ja que cada 

parella responia el 

què havia entès en 

relació al text. 

3. La base del 

projecte era el treball 

cooperatiu. 

8.4.2. Àrees 1. El C presentats pel MP   són 

funcionals pels A? 

2. El MP   i els A generen i 

construeixen conjuntament 

conceptes inclusors? 

3. El MP   presenta diferents tipus 

de C (conceptuals, 

procedimentals i actitudinals)? 

1. Els continguts i 

l’estructura de 

l’activitat eren 

funcionals pels 

alumnes. 

2. Sí, ja que la MP   

intentava partir dels 

coneixements previs, 

i coneixements 

adquirits. 

3. Sí, la MP   va 

presentar diferents 

tipus de continguts. 

8.4.3. Objectius 1. Els MP   comunica als A els 1. Sí, la MP   
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objectius d’aprenentatge? 

2. El MP   fomenta l’autoconcepte 

acadèmic dels A? 

3. El C presentat pel MP   suposa 

un repte abordable per tots els A? 

explicava els 

objectius d’aquella 

tasca de manera 

explicita, però els 

objectius del projecte 

no. 

2. Sí, la MP   

fomentava 

l’autoconcepte 

acadèmic dels 

alumnes. 

3. Algunes tasques 

de l’activitat no van 

suposar reptes 

abordables per tots 

els infants. 

8.4.4. Criteris d’avaluació 1. El MP   comunica els criteris 

d’avaluació abans d’iniciar el 

procés d’ensenyament-

aprenentatge? 

2. El MP   avalua el procés dels 

seus A i no els resultats? 

3. L’avaluació que el MP   realitza 

als A és privada? 

1. La MP   no 

comunicava els 

criteris d’avaluació als 

alumnes. 

2. La MP   avaluava 

el procés dels seus 

alumnes. 

3. L’avaluació que la 

MP   realitza era 

privada. 

 

 

 
 
 
 
6.3 Realització dels alumnes 
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7. Sessió 7 
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7.1 Pauta d’observació 7, grup de discussió 
 
Context físic 
 
Croquis de l’aula 

 

 

                
 

        Alumnes del grup 1: 

         1,2,3,4,5 

        Alumnes del grup 2: 

        6,7,8,9 

        Alumnes del grup 3: 

       10,11,12,13 

       Alumnes del grup 4: 

       14,15,16,17 

 

 

 

 

 

 

Context temporal 
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CONTEXT TEMPORAL  

Curs CI 

Trimestre Segon 

Ubicació trimestre Final de trimestre, 22 de març del 2013 

Ubicació dins la Unitat didàctica Sisena sessió 

Horari (contextualització 

horària: a quina hora s’ha 

observat l’aula, què s’ha fet 

abans, què es farà després...)  

 

Es va observar l’aula de les 11:40 a les 12:00 ja 

que es portava a terme la setena sessió del 

projecte. L’activitat es va començar a les 11:40, 

perquè era l’hora en la quan els infants tornaven 

del pati. Un cop acabada l’activitat de grup de 

discussió els infants van anar cap a casa o bé a 

dinar a l’escola. 

 

 

 

Descripció de l’activitat 

Què observem? ACTIVITAT: Grup de discussió 

Quant dura l’activitat? 20 min 

Inici activitat  

Qui planteja  l’activitat? Maria Bassas i Mas, mestra de pràctiques 

Objectius Objectiu prioritari: Aprendre de manera cooperativa 

Objectius vinculats al grup de discussió : 

- Expressar el punt de vista del projecte portat a 

terme. 

- Valorar amb criteri les sessions i aportacions 

de la MP. 

 

 

Continguts Relacionats amb l’objectiu prioritari: 

- Escolta activa 

- Respecte el torn de paraula 

- Respecte mutu 

 

Relacionat amb l’objectiu vinculat al grup de 
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discussió: 

 

- Millora de les avaluacions 

- Millora de l’expressió individual  

 

Com s’organitza l’activitat? Primer de tot la MP va explicar que aquella sessió 

serviria per tancar el projecte que s’havia portat a 

terme durant aquelles setmanes. Més tard va explicar 

el funcionament de la tasca que es portaria a terme: 

grups de discussió.     

Com s’agrupen els alumnes? L’agrupació d’aquesta sessió es va realitzar amb els 4 

grups cooperatius que la mestra tutora havia creat i 

que durant les 2 primeres sessions s’havien utilitzat. 

Quants docents hi ha a l’aula? 2 

S’exploren els coneixements 

previs dels alumnes sobre el 

tema? 

 

Desenvolupament activitat  

Participació de l’alumne La participació dels alumnes al principi va ser petita 

però com que la MP ja s’ho havia pensat, va preparar 

unes preguntes per tal de augmentar la participació. 

Dir que les preguntes eren obertes. A mesura que va 

anar avançant l’activitat la participació va augmentar, 

a més a més la MP va fer preguntes directes en 

aquells alumnes que no contestaven.  

Ajudes mestre-alumne La MP per ajudar als infants, va preparar preguntes 

de més senzilles a més complexes per tal que la 

participació augmentés i pogués tenir el màxim de 

respostes i així avaluar millor el projecte. 

La MP per ajudar als infants també va posar 

exemples, i en algun cas que els alumnes no sabien 

què respondre va tancar més  la pregunta i va posar 

algunes respostes. 

 

Ajudes entre alumnes L’ajuda entre alumnes en aquesta activitat va ser molt 

petita, tot i així l’activitat no requeria molta ajuda dels 
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companys. El que si demanava i es va complir va ser, 

respecte cap als companys, escolta activa, etc.  

Tipus de converses entre 

alumnes 

- Comentaven amb els seus companys que els 

hi havia agradat molt l’activitat i que no volien 

que la MP marxés.  

- Debatien quins texts els hi havia agradat més. 

 

Qui té la responsabilitat de la 

tasca? 

La responsabilitat de la tasca la tenien tots els infants. 

Final activitat  

S’elabora algun producte? El producte que es va elaborar el va realitzar la MP, 

per tal de tenir un registre i anotar les aportacions i els 

punts de vista que tenien els alumnes. 

S’avalua el producte final o el 

procés?  

El què s’avaluava en aquesta sessió era el procés, 

per tant la predisposició dels alumnes, l’escolta, 

respecte mutu. 

Què s’avalua? La MP   avaluava; la implicació,  les respostes dels 

infants, el respecte i l’escolta mútua. 

Qui avalua? La creadora del projecte i d’aquella sessió, la mestra 

de pràctiques 

 

 

Fase Interpretatives 

 

CONCEPTE TEÒRIC PREGUNTES RESPOSTES 

1. CONDICIONS PER L’APRENENTATGE SIGNIFICATIU 

1.1. El MP   ha de 

presentar els C a l’A de 

forma ordenada i 

coherent 

1. El MP   presenta els C als A a 

l’inici de la sessió de classe? El 

MP   presenta els C als A a l’inici 

de la Unitat de didàctica? Com ho 

fa? 

2. El MP   presenta als A els C 

dels més simples als més 

complexes? 

3. El MP   defineix als A els nous 

 

 



 153 

C abans d’utilitzar-los? El MP   

explica als A el significat de les 

abreviacions abans d’utilitzar-les? 

Com ho fa? 

 

1.2. El MP   ha de 

presentar els C a l’A 

tenint en compte els 

seus coneixements 

previs.  

1. El MP   explora els 

coneixements bàsics dels A sobre 

el nou C d’aprenentatge?  

2. El MP   esbrina els 

coneixements previs dels A i actua 

en conseqüència? 

 

1.3. El MP   ha de 

motivar a l’A perquè 

aquest tingui una 

disposició favorable a 

realitzar l’aprenentatge. 

1. El MP   crea un context 

favorable i apropiat perquè els 

alumnes aprenguin? 

2. El MP   es mostra atent i positiu 

davant dels avenços dels A? 

3. El MP   fa sentir competents als 

seus A? Com? 

1. La MP   posava 

èmfasi en explicar 

l’activitat i creava un 

context favorable i 

apropiat perquè els 

alumnes 

aprenguessin.  

 

2. CRÍTERIS D’ONRUBIA: ELS PROCESSOS D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN LA 

ZDP 

2.1. Oferir un marc de 

referència per després 

aprofundir.  

- El MP   presenta als A els C  

d’aprenentatge dels més generals 

als més concrets o específics?  

 

2.2. Fer participar a tots 

els alumnes, malgrat els 

seus factors 

intrapsicològics. 

- El MP   fa participar a tots els A? 

En algun moment fa treballar 

cooperativament als A? Les 

preguntes que el MP   realitza als 

A al voltant d’un C d’aprenentatge 

tenen més d’una resposta 

correcta?  

La MP va fer participar 

a tots els alumnes. 

Alguns ja ho van fer 

per iniciativa pròpia i 

alguns altres no. Per 

tal que participessin 

tots la MP va dirigir 

algunes preguntes 

concretament als 

infants que no havien 

expressat el seu punt 

de vista o respòs cap 
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pregunta.  

 

2.3. Establir un clima de 

confiança, relacional i 

de seguretat amb tot el 

grup classe. 

- El MP   fa rotació de grups per tal 

de crear i fomentar una bona 

relació entre tots els A? 

No. 

2.4. Ajustar les ajudes a 

la situació d’aula.  

- El MP   planifica i adequa les 

ajudes a cada A, grup d’alumnes o 

situacions?  Coneix en cada 

moment el que necessiten els 

seus A? 

La MP   planificava i 

adequava les ajudes a 

cada alumne i situació.  

2.5. El MP   ha de 

promoure l’autonomia 

dels infants.  

- El MP   fa que l’A utilitzi els seus 

coneixements en diferents 

contextos, per així fomentar l’ús 

del coneixement de forma 

autònoma?  

No.  

2.6. El MP   ha de partir 

dels coneixements 

previs de l’A a l’hora de 

presentar nous 

coneixements. 

-  El MP   explora el que els A ja 

coneixen abans d’explicar un nou 

C d’aprenentatge? Aquesta 

explicació parteix dels 

coneixements previs dels A? 

No. 

 

2.7. El llenguatge és el 

mitjà de comunicació 

entre MP   i A al voltant 

d’un C. Ha de ser clar i 

coherent. 

- El MP   utilitza un llenguatge 

adequat als seus A? 

La MP   va utilitzar un 

llenguatge adequat 

amb els alumnes.  

2.8. El MP   ha de partir 

de l’experiència de 

l’infant, de com ell 

anomena les coses. 

- El MP   recontextualitza el 

vocabulari dels A? Anomena les 

coses pel seu nom?  

La MP   anomenava 

les coses pel seu nom. 

Algunes paraules que 

els infants no entenien 

ella les definia i 

posava exemples per 

tal que entenguessin 

el significat.  

3. PRIMER MIE: LA CONSTRUCCIÓ PROGRESSIVA DE SISTEM ES DE 

SIGNIFICATS COMPARTITS ENTRE PROFESSOR I ALUMNES  
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1. El MP   sap posar-se al nivell 

de l’A per construir coneixement 

conjuntament? Quines 

estratègies utilitza el MP   per 

ajudar a l’A a construir 

coneixement? 

2. El MP   utilitza diferents 

estratègies per detectar els 

coneixements previs dels A, i així 

començar a construir 

coneixement conjuntament?  

3.  El MP   cerca els 

coneixements que comparteix 

amb l’A? 

1. No. 

2. No. 

3. No. 

4. ESTRATÈGIES DISCURSIVES 

4.1. Obtenció de l’A de 

determinades 

informacions de manera 

directa o mitjançant 

pistes. 

- El MP   pregunta als A els C 

apressos a les classes anteriors, 

per així activar els coneixements 

previs? 

La MP , una de les 

preguntes que va fer 

era què heu aprés 

durant tot el projecte.   

4.2. Confirmació , rebuig, 

repetició, elaboració o 

reformulació de les 

aportacions dels 

alumnes. 

- El MP   repeteix les respostes 

dels A modificant o afegint 

informació? 

La MP repetia les 

respostes dels 

alumnes per després 

preguntar a un altre 

alumne. Ex: a la 

alumne 2 li va agradar 

molt el text de les 

plantes del Montseny, 

a tu alumne 5 quin text 

et va agradar més?   

4.3. Ús de determinades 

fórmules per subratllar la 

rellevància de 

determinats aspectes del 

coneixement i el seu 

caràcter compartit.  

- El MP   remarca els aspectes 

més importants del C als A? Com 

(escriu a la pissarra, canvia el to 

de veu, repeteix...)? 

No. 
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4.4. Recapitulacions 

reconstructives d’allò 

realitzat.  

- El MP   repassa amb els A els C 

treballats a classe? Com (fa 

esquemes, fa resums, fa 

preguntes...)? 

La MP   fa preguntes 

per repassar el què 

han dit els alumnes. 

4.5. Recurs a certs nuclis 

d’experiència, escolar o 

extraescolar, coneguts i 

compartits pels alumnes, 

com a suport per a la 

introducció d’informació 

nova.  

- El MP   utilitza exemples de 

conceptes ja coneguts pels A per 

introduir nous C?  

No. 

4.6. Recurs a elements 

presents en el context 

extralingüístic immediat.  

- El MP   utilitza diferents 

elements extralingüístics per 

presentar nous C d’aprenentatge 

als A? Quins? 

No. 

4.7. Presentació 

d’objectes o situacions 

dels quals es parla des 

de diferents perspectives 

relacionals.  

- El MP   presenta als A un mateix 

C des de diferents perspectives?  

La MP   explicava les 

instruccions de 

l’activitat des de 

diferents perspectives.  

4.8. Tractament de 

determinades 

informacions com a 

“noves” o com a 

“donades”. 

- Els A coneixen els C donats pel 

MP   anteriorment?  

Sí. 

4.9. Abreviació de 

determinades consignes 

o ordres. 

- El MP   fa servir abreviacions 

per agilitzar el coneixement 

compartit amb l’A?  

No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SEGON MIE: EL TRASPÀS PROGRESSIU DE CONTROL I LA  

RESPONSABILITAT EN L’APRENENTATGE DEL PROFESSOR ALS  ALUMNES 
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 1. Hi ha algun moment en que el 

MP fa treballar als A 

autònomament? 

2. El MP   revisa el que han fet 

els A autònomament? 

3. Hi ha algun moment en que el 

MP  deriva tota la responsabilitat 

en la realització de la tasca a 

l’A?  

4. El MP retira l’ajuda a l’A de 

manera progressiva?   

1. No. 

2. No. 

3. Sí, alguna part de 

l’activitat. 

4. Sí. 

 

6.  INTERACCIÓ ENTRE ALUMNES 

6.1. Conflicte entre punts 

de vista moderadament 

divergents. 

1.El MP té en compte els 

coneixements previs dels A a 

l’hora d’agrupar-los?  

2. L’A amb més coneixements 

sap posar-se al nivell dels A amb 

menys coneixements? 

3. Els A busquen els companys 

amb els que comparteixen 

coneixement previ? 

1.No, la MP va 

agrupar els alumnes 

amb els grups 

heterogenis que havia 

realitza la mestra 

tutora al desembre.  

2. No. 

3.No, busquen els 

companys que tenen 

el mateix punt de vista 

o semblant.  

6.2. Regulació mútua a 

través del llenguatge. 

1. L’A utilitza diverses 

estratègies o eines 

comunicatives per exposar a la 

resta del grup el seu propi punt 

de vista? 

2.  Els A s’escolten els uns als 

altres i respecten les opinions 

dels seus companys? 

3.  Els A utilitzen la conversa per 

crear punts d’unió entre els seus 

coneixements? O es limiten a 

exposar únicament els seus 

1. Sí. 

2. La majoria dels 

infants van escoltar els 

punts de vista de la 

resta del grup classe. 

3.No. 



 158 

punts de vista i/o a 

complementar el dels altres? 

6.3. Recolzament a 

l’atribució de sentit a 

l’aprenentatge. 

1.  Cada membre del grup té un 

rol o responsabilitat dins 

d’aquest? 

2.  Els membres del grup es 

relacionen entre ells?  De quina 

manera? Hi ha alguna jerarquia 

establerta? 

3.  Tots els membres del grup 

tenen clar l’objectiu pel que 

lluiten conjuntament? 

1. No, tots tenen la 

mateixa 

responsabilitat. 

2. La tasca no fomenta 

gaire la relació entre 

els membres del grup. 

3. Els alumnes tenien 

clar que l’activitat 

servia per resumir i 

acabar el projecte que 

s’havia portat a terme i 

alhora que li servia a 

la MP per valorar el 

seu projecte. 

7. COMPETÈNCIA COGNITIVA 

7.1. Coneixement previ 1. El MP   adapta els seus 

objectius, en relació als nous 

continguts, en funció dels 

coneixements previs dels 

alumnes? 

2. En algun moment del procés 

d’ensenyament-aprenentatge el 

MP   explicita les relacions que 

es poden establir entre els 

coneixements previs i el nou 

contingut, per així ajudar als 

alumnes a actualitzar els seus 

coneixements previs? 

3. El MP   es limita a explorar els 

coneixements previs necessaris 

per poder assolir l’aprenentatge 

dels nous continguts?  

1. No. 

2. No. 

3. No. 

7.2. Intel·ligència 1. Durant el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, el 

1.No. 

 2. Sí, la MP avaluava  
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MP   avalua les diferents 

intel·ligències (musical, lògica-

matemàtica, lingüística, visual i 

espacial, corporal i cinètica, 

interpersonal, intrapersonal i 

naturalista) dels A? 

2. Durant el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, el 

MP   avalua el que l’A és capaç 

de fer amb ajuda? És a dir, 

avalua com l’alumne modifica la 

seva intel·ligència? 

3.  Hi ha algun moment en que el 

MP   contextualitza el nou C 

d’aprenentatge? Ajuda a l’A a 

trobar la funcionalitat d’aquell 

aprenentatge. 

les respostes dels 

infants ja fos amb 

ajuda i exemples o 

sense. 

 3. No. 

7.3. Estratègies 

aprenentatge 

1. El MP   es mostra com a 

model a l’hora d’ensenyar als A 

recursos per aprendre? 

2. El MP   presenta als A 

diferents recursos o eines 

d’aprenentatge, útils a l’hora 

d’adquirir, emmagatzemar i 

recuperar la informació apresa? 

1. No. 

2. No. 

7.4. Capacitat 

metacognitiva. 

1. El MP   ajuda a l’A a pensar 

sobre el procés d’aprenentatge i 

a planificar-se la tasca ? Li fa 

preguntes del tipus: quins 

passos haurem de seguir? Què 

hem de fer primer? 

2. En algun moment el MP   

dóna a l’A l’oportunitat 

d’autoregular les seves accions 

expressant en veu alta allò que 

està fent? I així prendre 

1. No. 

2. La MP Dóna 

l’oportunitat que els 

alumnes expressin el 

seu punt de vista, ja 

que d’això es tracta la 

tasca.  

 

3. No. 
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consciència del que sap i del que 

no sap. 

3. El MP   dóna l’oportunitat als 

A d’autoavaluar-se les 

produccions o tasques 

realitzades? 

8. Factors de caire intrapsicològics 

8.1. Factors motivacionals 1.  El MP   utilitza diferents 

estratègies per despertar l’interès 

i la motivació del màxim nombre 

d’A en vers un C d’aprenentatge? 

2.   El MP   cerca C que interessin 

i motivin als A a aprendre, o es 

limita a presentar les tasques 

sense tenir en compte les 

motivacions dels seus A? 

3. El MP   planteja tasques de 

diferents nivells d’exigència 

cognitiva? 

1. No. 

2. No. 

3. La MP va realitzar 

preguntes de 

diferents nivells. 

8.2. Factors afectius i emocionals 

8.2.1. Sistema del jo 1. El MP   ajuda als A a projectar-

se en el futur? 

2. El MP   fomenta l’autoconcepte 

i l’autoestima dels A? 

3. El MP   ajuda als A a ajustar la 

seva autoestima? 

1. No. 

2. No 

3. No 

8.2.2. Atribucions causals 

i patrons atribucionals 

1. Els A atribueixen els seus èxits 

i fracassos a factors relacionats 

amb el procés d’ensenyament-

aprenentatge? 

2.  Els A consideren que poden 

controlar els seus èxits i 

fracassos? 

3. Els A creuen que els seus èxits 

i fracassos són variables? 

1. No. 

2. No. 

3. No. 

8.3. Factors relacionals 
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8.3.1. Representacions 1.  Influeix la idea d’alumne ideal 

en les representacions que el MP   

es fa dels seus A? 

  

1.Sí. 

8.3.2. Expectatives 1. Davant d’expectatives 

negatives el MP   comunica en 

positiu? 

2. Davant d’expectatives 

negatives els A tenen un 

comportament positiu? 

1. No 

2. No 

8.4  Factors del procés d’ensenyament i aprenentatge 

8.4.1. Capacitats 1. El MP   contextualitza la tasca 

a realitzar? 

2. Les tasques presentades per el 

MP   són obertes i de múltiples 

respostes? 

3. El MP   fomenta l’aprenentatge 

cooperatiu? 

1. La MP   

contextualitzava la 

tasca realitzada. 

2. Les taques 

proposades era 

oberta ja que els 

alumne van 

expressar els seus 

punts de vista en 

relació al projecte 

portat a terme. Tot i 

així la MP va fer 

algunes preguntes 

tancades per facilitar 

l’activitat alguns 

infants. 

3. En una part petita 

de l’activitat si. 

8.4.2. Àrees 1. El C presentats pel MP   són 

funcionals pels A? 

2. El MP   i els A generen i 

construeixen conjuntament 

conceptes inclusors? 

3. El MP   presenta diferents tipus 

de C (conceptuals, 

1. No. 

2. No. 

3. No. 
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procedimentals i actitudinals)? 

8.4.3. Objectius 1. Els MP   comunica als A els 

objectius d’aprenentatge? 

2. El MP   fomenta l’autoconcepte 

acadèmic dels A? 

3. El C presentat pel MP   suposa 

un repte abordable per tots els A? 

1. Sí, la MP   

explicava els 

objectius d’aquella 

tasca de manera 

explicita, però els 

objectius del projecte 

no. 

2. No. 

3. Sí. 

8.4.4. Criteris d’avaluació 1. El MP   comunica els criteris 

d’avaluació abans d’iniciar el 

procés d’ensenyament-

aprenentatge? 

2. El MP   avalua el procés dels 

seus A i no els resultats? 

3. L’avaluació que el MP   realitza 

als A és privada? 

1. La MP   no 

comunicava els 

criteris d’avaluació als 

alumnes. 

2. La MP   avaluava 

el procés dels seus 

alumnes. 

3. L’avaluació que la 

MP   realitza era 

privada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Entrevista a la mestra tutora 
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Entrevista a la Mestra tutora del grup de CI de l’e scola els 

Castanyers de Viladrau. 
 

Realitzada el 2 d’Abril de 2013 

 

MT: Mestra tutora 

MP: Mestra de pràctiques 

 

 

MP: Pel que fa els grups que has fet a la classe, quins criteris has tingut en compte? 

 

MT: Nosaltres el que hem fet ha sigut, tenint present que tenim alumnes de primer i segon, 

la idea és que a cada grup hi hagués alumnes tant d’un curs com de l’altre. Per altra banda 

hem tingut en compte els criteris d’aspectes maduratius, tot el tema de nivell curricular, que 

també estiguessin barrejats, alumnes que se’n surten amb més facilitat i amb els que tenen 

més dificultat, i també tot el tema emocional, mirar que  en els grups hi hagués un alumne 

amb problemes de relació però al costat un que li pogués donar un cop de mà 

independentment del tema curricular. 

 

MP: A l’aula de CI com treballeu la lectura normalment? 

 

MT: Nosaltres el que fem és cada matí una estona de lectura individual a nivell mecànic, 

simplement per agafar una mica més de fluïdesa. Llavors mentrestant jo els vaig cridant un 

en un i llegeixen amb mi, en aquesta estona hi ha una part de mecànica, però també  una 

part de, què ha passat? I que creus que passarà? 

 

MP: Podríem  dir que  també introdueixes la reflexió? 

 

MT: Sí, tota la part de velocitat en veu altra,  part comprensió amb la mestra, anticipació, 

què passarà, motivació cap a la lectura. Llavors en aquest grup ha funcionat molt bé el 

tema de les endevinalles, és la manera que s’inciten, perquè tenen la resposta ràpida i 

entre els uns i els altres fan endevinalles i les responen. 

 

MP: Més que un text llarg? 
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MT: Sí, perquè un text més llarg amb els de segon sí, però amb els de primer són un grup 

molt dispers i amb molta poca capacitat d’atenció i llavors no sortia, a més la lectura la 

tenen molt fluixa. Per altra banda a partir del treball emocional, he muntat diferents racons 

d’educació emocional i tots tenen una base de lecto-escriptura. L’alumne cada vegada que 

vol expressar alguna cosa,  per exemple a l’aula hem dibuixat  un vaixell a terra amb tot de 

vocabulari relacionat amb sentiments. Quan ell té un conflicte ha d’anar al vaixell i buscar 

el seu estat d’ànim, és tot un treball de lectura informal, però que es fa de manera molt 

conscient. 

 

MP: No es veu directament però en el fons també l’esteu treballant. 

 

MT: Exacte. 

 

MP: I relacionat amb l’escriptura, com la treballeu? 

 

MT: Pel què fa a l’escriptura, hi ha un aspecte que no  m’agrada gaire, però als nens els hi 

agrada molt i estan molt motivats,  que és la copia. Aquesta idea va sortir d’un infant que 

em va demanar copiar, i de tant en tant els infants em demanen copiar, els hi agrada molt 

perquè veuen que els hi surt fluid i que els hi és fàcil. 

Pel què fa la consciència fonològica es treballa a través de jocs, penjats amb els de primer, 

i amb els de segon a partir d’històries, què ens ha passat? Què ens agradaria que passés? 

També es treballa a partir d’entrevistes entre uns i altres, això els hi agrada molt i funciona. 

El que pretenc és intentar barrejar diferents tipologies de textos. 

 

MP: O sigui el tema de copiar es fa perquè ells ho han demanat, no perquè ho haguessis 

proposat tu? 

 

MT: Sí, mai m’hagués plantejat fer copia, però he vist que els hi anava molt bé perquè 

estaven molt motivats i el fet d’haver-se de fixar  en quina lletra agafen i quina no, llavors 

un cop han fet la copia s’ho llegeixen, i fan la doble feina, tant d’escriptura com de lectura 

alhora. 

 

MP:Això permet més precisió 

 

MT: Sí, sobretot del traç 

 

MP: Canviant una mica de tema, coneixes una mica el tema de la lectura compartida? 
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MT: Sí, jo l’havia treballat en altres grups i la veritat és que m’agrada molt i funciona. Tot i 

així en aquest grup no ho he fet encara, perquè penso que no estan preparats perquè el 

seu nivell de lectura és molt petit, molt simple i degut a més a més a aquestes dificultats 

d’atenció, quan un està llegint els altres companys són incapaços d’esperar que el seu 

company llegeixi 3 o 4 paraules, és molt difícil. 

 

MP: Potser t’ho plantejaries quan fossin una mica més madurs? 

 

MT: Si una mica més madurs 

 

MP: Com has comentat amb altres grups sí que has utilitzat la lectura compartida, com va 

funcionar? 

 

MT: Molt bé, sempre els hi acaba agradant molt i tenien els rols molt clars i acostumava a 

ser bastant fluid. 

 

MP: Eren també alumnes de primer i segon? 

 

MT: Ho havia fet a segon i prou, i el tenir més fluïdesa de lectura, l’atenció de la resta de 

companys era molt millor. Per tant es podria fer un treball de comprensió i no tant de 

mecànica. 

 

MP: Respecte el petit projecte que jo vaig portar a terme sobre la lectura compartida, què 

en pensaves abans que el realitzés? 

 

MT: Com et comentava, el projecte m’agradava molt a més a més tal com el vas plantejar, 

que poguessin triar ells els textos, ho veia “súper” bé, però vaig pensar que el grup no 

estava preparat per fer-ho, pel tema de l’atenció i que el nivell era massa baix. 

 

MP: Amb l’ajuda que em vas donar, proposant-me que fes meitat de grup per tal que els 

alumes tinguessin més suport d’un adult, què et va semblar el canvi? 

 

MT: Molt bé, ja que amb grup petit tu pots arribar a tots. 

 

MP: Amb un segon sol potser hauria anat millor? 
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MT: Amb un segon segurament sí que hauria funcionat, però barrejant no. 

 

MP: Un cop portat a terme com creus que va anar? 

 

MT: Penso que va anar bé però en alguns se’ls hi va fer carregós, perquè no se’n sortien. 

Però a partir del teu projecte, hem activat una nova activitat que penso que funciona molt 

bé que és la mateixa base però a partir de diàlegs. Llavors els nens tenen un diàleg que 

per exemple tenen coses en buit i un nen diu: és que en el meu full tinc un quadrat i no sé 

què posar i l’altre nen immediatament té el seu text i diu: en el teu quadrat tens que 

dibuixar una papallona. És una manera de mantenir una atenció mútua, s’han d’anar 

escoltant, però també tenen alguna cosa a fer que els hi suposa un repte d’assolir més 

fàcil, que no només la lectura. 

 

MP: Per tant no és només llegir, sinó també fer ,un dibuix o realitzar altres coses. Potser és 

més motivador? 

 

MT: Motivador no sé però més fàcil sí. 

 

MP: Jo un cop ho vaig portar a terme sí que vaig veure que hauria d’haver fet canvis, com 

començar amb parelles com vam fer al final i així no era un nen sol que tenia un rol. 

 

MT: Si, però molts canvis es veuen a la pràctica per molt que t’ho hagis preparat i analitzat. 

 

MP: Què en penses sobre l’aprenentatge cooperatiu? 

 

MT: Penso que és basic i que funciona molt bé i sobretot de cara a treballar en aules 

multigrau com aquesta. Tot el tema de diversitat és molt fàcil d’incloure, treballant a nivell 

cooperatiu, i la inclusivitat et ve donada o sigui treballant així no t’has de plantejar com 

inclous els nens perquè ja estan inclosos en aquesta manera de treballar. El que penso 

que s’ha de donar molt pes a l’àmbit A. És el que ens passava una mica, perquè nosaltres 

encara estem treballant tot aquest àmbit A, a nivell de grup i llavors el tema de cohesió han 

avançat molt però no és un grup unit encara, llavors a la que et planteges segons quin 

treball cooperatiu o és molt pautat i d’aquesta manera va sortint, o sinó surten tots els 

temes de problema de relació i no acaben sortint les feines. 

 

MP: Això vol dir que està molt bé l’aprenentatge cooperatiu, però que s’ha de treballar i 

marcar molt bé l’àmbit A, per poder aconseguir un bon resultat? 
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MT: Exacte, per arribar un bon nivell cooperatiu s’ha de marcar. També cal tenir en compte 

que tenim un CI, òbviament ara no el tenim assolit, però si que estem treballant amb l’àmbit 

A  i està funcionant. Però és llarg, sobretot els de primer ja que els hi queda una mica per 

dir que treballen cooperativament, això no vol dir que no facin activitats cooperatives, que 

intentin resoldre problemes a nivells de grups, ja que treballen en equip, però encara ens 

falta una mica per tenir ben assolit l’àmbit A. 

 

MP: És més llarg del que sembla? perquè estigui ben assolit necessita un treball molt 

constant i molt temps? 

 

MT: És molt constant però llarg depèn del grup, perquè per exemple els alumnes que ara 

fan 4t, portaven 2 trimestres de primer i podies fer “virgueries”, en canvi amb aquest grup, 

ens està costant molt, perquè ens costen molt els hàbits, i diverses dificultats. Ara no 

podem dir que estem treballant cooperativament, però sí que estem fent els passos. Moltes 

de les activitats que es plantegen des de la universitat, funcionen i ells són conscients del 

què, però els hi costa aplicar-ho. 

 

MP: Els hi costa però vosaltres els hi heu donat el mecanisme perquè ho vagin aprenent i 

treballant? 

 

MT: Ara hi ha moments que estan fent una feina i quan hi ha algun conflicte, algun infant 

diu: penseu que hem de ser un equip i que ho aconseguirem. Per tant hi ha algun que ja 

diu “eps” fem-ho, però encara costa molt aplicar-ho, tot i així la teoria la tenen molt clara, 

diguem-ho així. 

 

MP: El fet de treballar-ho ja a CI a tercer ja es pot treballar molt bé l’àmbit B? 

 

MT: Clar, és el que ha passat el grup de CM, és un grup que funciona sol perquè tot aquest 

treball s’ha fet molt a CI, llavors ara curricularment estan avançant molt gràcies a que 

tenen tot això molt assolit. 

 

MP: A primer i segon potser no veus tant el resultat però a la llarga va molt bé per tercer i 

quart? 

 

MT: Sí. I després quan són més grans, i a vegades en parles amb ells et reconeixen que 

aquell joc que van fer, és el mateix que fan ara i els hi funciona molt. 
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MP: Per tant que els hi ha servit, tot i que en els principis d’introduir l’aprenentatge 

cooperatiu, no es veuen tant els resultats. 

 

MT: Sí, el treball cooperatiu és un funcionament que no pots buscar uns resultats 

immediats, però si ets constant aquests resultats poden ser molt bons. 

 

 

 


