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Resum
La inclusió de tot l’alumnat és molt present avui en dia en l’escoles. Per això, hem de
vetllar per a que els alumnes se sentin integrats, motivats i sobretot valorats per la
comunitat d’aprenentatge.
Les escoles inclusives han de respondre a les necessitats individuals que presenten
els infants, ja que cadascun és únic i diferent . Per tant, dintre les aules hem
d’aconseguir aquesta uniformitat, per això, és important la metodologia educativa que
és porti a terme.
Aquest estudi té com a objectiu aprofundir amb els fonaments teòrics del disseny
universal d’aprenentatge i l’aprenentatge multinivell, també, donar suport als mestres
amb temes d’inclusió i el disseny i l’aplicació d’una unitat de programació multinivell
elaborada amb l’ajuda de la mestra de l’aula.
Paraules claus: Aprenentatge multinivell, diversitat, escola inclusiva, disseny universal
d’aprenentatge, unitat de programació.

Abstract
The inclusion of all students is very present in today's schools. Therefore, we must
ensure that students feel integrated, motivated and especially valued by the community
of learning.
Inclusive schools should respond to the individual needs presented by children, since
each is unique and different. Therefore, we need to get inside the classroom this
uniformity is therefore important educational methodology is carried out.
This study aims to deepen the theoretical foundations of universal design for learning
and learning multilevel, also support teachers with issues of inclusion and the design
and implementation of a multilevel programming unit made help the teacher in the
classroom.

Keywords: Multilevel learning, diversity, inclusive schooling, universal design for
learning programming unit.
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Capítol 1.

Introducció

En aquest treball exposo una intervenció duta a terme durant els mesos de Gener fins
Març el qual, el meu propòsit era donar suport al professorat amb temes d’inclusió, el
disseny i l’aplicació d’una unitat de programació multinivell elaborada amb l’ajuda de
la mestra de l’aula. Aquest estudi està contextualitzat a l’aula de 1r-B de “l’Escola
Carles III” de Sant Carles de la Ràpita on vaig realitzar les pràctiques de 4rt de carrera.
El meu objectiu era aprofundir amb l’aprenentatge multinivell i el disseny universal
d’aprenentatge per comprovar si treballant amb el multinivell dins l’aula podria afavorir
a la inclusió de tots els alumnes..
Cal destacar que aquesta intervenció es va dur a terme en una aula de primària tot i
que els meus estudis són de mestra d’educació infantil. Per tant, el treball l’hem situat
a primària perquè la part pràctica va dependre de la mestra de l’escola on feia
pràctiques que va creure convenient aplicar aquesta estratègia en la seva aula. Però,
no hi hauria cap inconvenient en aplicar-ho a educació infantil.
El fet d’escollir aquest tema per elaborar el meu Treball de Final de Grau van ser les
ganes d’aprendre noves estratègies inclusives el motiu pel qual, em van fer decidir
escollir aquest tema. A més, vaig decidir escollir aquest tema perquè penso que
aquestes estratègies inclusives no estaven tan treballades com la resta i vaig creure
convenient poder-les aprofundir. Sobretot, amb el disseny universal d’aprenentatge, ja
que és un tema més innovador i la gent ho desconeix. També, poder elaborar unitats
de programació multinivell per una futura mestra em seria molt profitós i a l’hora
gratificant. Així doncs, tan el disseny universal d’aprenentatge com l’aprenentatge
multinivell són dues estratègies inclusives que parteixen dels mateixos ideals: poder
adaptar tan els materials, avaluacions, entorns... als nivells de cada alumne.
Avui dia, hem de tenir present que dins l’aula hi ha realitats molt diverses, i en el marc
d’una escolarització inclusiva, hem d’entendre aquesta aula com una comunitat
d’aprenentatge, on entre tots hem de fer possible l’educació i el creixement personal
de cada alumne. Per tant, és important respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.
Així doncs, una de les estratègies que permet atendre millor aquesta diversitat de
l’aula és l’aprenentatge multinivell. Considero molt important que les escoles es vagin
aproximant a aquest tipus d’intervencions o estratègies, ja que

cada vegada ens

trobem amb més infants que tenen dificultats per seguir el ritme de la resta de la
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classe. Per això, és imprescindible crear diferents nivells per tal que tots puguin arribar
al seu màxim objectiu. També, una altra estratègia que atén molt bé aquests nivells és
el disseny universal d’aprenentatge, ja que permet planificar materials, entorns,
El treball està dividit amb dues parts, la primera part fa referència al marc teòric on
explico els autors que parlen sobre el disseny universal d’aprenentatge i l’aprenentatge
multinivell. També, he esmentat el model d’assessorament que he seguit per
assessorar als docents i els requisits que s’han de seguir per elaborar les unitats de
programació. La segona part, és la part pràctica on s’explica l’estudi del cas. Aquest
estudi s’ha dut a terme mitjançant la elaboració d’una pauta d’anàlisi multinivell, la
unitat de programació multinivell, entrevistes a diferents professionals, enquestes al
professorat de l’escola i un grup de discussió amb els alumnes. Seguidament és
presenten els resultats un cop analitzades les diferents dades que s’han recollit amb
els instruments esmentats anteriorment. Finalment, les conclusions extretes de tot
l’anàlisi dels instruments i l’experiència.
Aquest treball ha sigut possible gràcies a la participació dels alumnes de l’aula on he
realitzat aquest estudi també, a l’ajuda de la tutora de l’aula que va fer possible el seu
assessorament i l’elaboració conjunta de la unitat de programació, a la mestra
d’educació especial del centre per ajudar-me en tot moment durant les pràctiques i a
l’equip de mestres de l’escola per participar tan activament en les enquestes. A més,
agrair a la Dra. Tamara Gastelaars per la seva col·laboració amb el treball i a la meva
tutora de la Universitat per les seves aportacions i implicació.

1.1 Objectius de la recerca:
1. Conèixer els fonaments teòrics i conceptuals del disseny universal que
emmarquen la pràctica de la programació multinivell a l’aula
2. Dissenyar un programa d’assessorament que permeti al professorat disposar
de les bases conceptuals i pràctiques per poder dissenyar i desenvolupar
unitats de programació en aquest enfocament.
3. Desenvolupar el programa d’assessorarament a tres mestres en l’aplicació
d’estratègies multinivell
4. Dissenyar una unitat de programació multinivell
5. Donar suport en l’aplicació de la unitat de programació multinivell a l’aula
6. Avaluar els resultats de l’aplicació del disseny i desenvolupament d’una unitat
de programació en termes de millora de la practica docent i la inclusió escolar/
6

Valorar la funcionalitat d’aquesta unitat de programació des d’un punt de vista inclusiu.

Marc Teòric
Capítol 2.

El Disseny Universal de l’Aprenentatge i la

inclusió escolar
En aquest apartat, parlarem del concepte del disseny universal d’aprenentatge, els
orígens el qual va sorgir aquesta estratègia i els tres principis que guien i estructuren el
currículum basat en el disseny universal d’aprenentatge.

2.1 Disseny Universal d’Aprenentatge (DUA)1
El Disseny Universal d’Aprenentatge consisteix a dissenyar entorns, activitats i
materials pensant en les diferents condicions d’aprenentatge de cadascun dels
alumnes d’una classe, siguin amb discapacitat o no. Per això, el Disseny Universal
d’Aprenentatge ajuda a la integració de TOTS els alumnes dintre l’aula, contribuint així
a una societat més equitativa creant un entorn d’inclusió. Tal i com diu la Dra. Tamara
Gastelaars2 (20015) a la seva entrevista: “el Disseny Universal d’Aprenentatge el que
pretén és que el professor sigui prou actiu a l’hora de planificar les seves lliçons i
sobretot que arribi a tothom de la mateixa manera. Per això, vetlla perquè tothom se
senti a gust a les seves classes.”
Per tant, un currículum dissenyat universalment esta elaborat des del principi per
tractar de satisfer les necessitats educatives de la majoria dels alumnes. D’aquesta
forma no fem adaptacions curriculars per a altres infants de la classe. Els materials del
currículum hauríem de ser variats i incloure recursos digitals i de la xarxa, en lloc de
centrar-se només en un llibre de text. A més a més, el currículum hauria de ser
flexible per poder encaixar les diferències d’aprenentatge.
Orkwis i McLane (1998:9) van definir el “disseny universal de l’aprenentatge com el
disseny d’activitats i materials per a l’aprenentatge que permeten que els alumnes amb
grans diferències en les seves capacitats de visió, oïda, parla, moviment, lectora, de
1

DUA: Disseny Universal d’Aprenentatge

2

Tamara Gastelaars, Dra, membre del grup de recerca sobre atenció a la diversitat (GRAD) i professora
de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la uvic-ucc.
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redacció, comprensió oral, atenció, organització, interès i memòria, aconsegueixin els
objectius d’aprenentatge. De manera que la responsabilitat de fer servir els principis
del disseny universal d’aprenentatge recau en els planificadors dels plans d’estudis i
en els creadors de material per garantir que els alumnes amb un ventall ampli de
capacitats, intel·lectuals i d’altres tipus, puguin accedir i tenir èxit en el currículum”.

2.1.1 Orígens del Disseny universal:
En

CAST

(Centro

para

la

Tecnología

Especial

Aplicada)

a

Wakefield

(Massachusetts), va començar a treballar fa quasi 25 anys per desenvolupar
diferents maneres d’ajudar als alumnes amb discapacitat per aconseguir l’accés al
currículum d’educació general.
Als anys 90 el CAST va començar a investigar, desenvolupar i articular els principis i
pràctiques del Disseny Universal d’Aprenentatge. Per tant, el disseny universal de
l’aprenentatge va sorgir del camp de l’arquitectura promogut per Ron Mace de la
Universitat de Carolina del Nord als anys 80 i (en aquell context) significava, que
tothom podia accedir físicament a tots els edificis/entorns. Posteriorment, aquests
principis es van aplicar al disseny i a la creació de productes de consum i aparells
d’ajut amb la mateixa intenció. D’aquesta forma, es va anar introduint el principi de
disseny universal per garantir l’accés a productes i entorns que poguessin millorar la
qualitat de vida de certs col·lectius, com les persones amb discapacitats o les
persones grans. A poc a poc, es van dissenyant polítiques educatives que fan servir
aquests principis del disseny universal d’aprenentatge per ajudar a tot l’alumnat a
aconseguir accés al currículum.

2.1.2 Principis del DUA:
Els investigadors de la CAST (2008) proposen tres principis que donen suport i
estructura a l’hora de dissenyar un currículum general tenint en compte: el què, el
com i el perquè s’aprèn.
Això doncs, els tres principis que guien al DUA són:


Principi I: proporcionar múltiples mitjans de representació o presentació de la
informació (el què): Els estudiants molts cops no entenen la forma de percebre
i comprendre la informació que se’ls ho presenta. Per això, requereixen
diferents formes d’abordar els continguts, uns ho poden entendre millor de
8

forma visual, els altres de forma auditiva...Per exemple, aquells amb
desavantatges sensorials (ceguera o sordesa); desavantatges d’aprenentatge
(dislèxia); diferent idioma o cultura... no ho entendran de la mateixa forma que
un alumne sense cap necessitat educativa especial. Per tant, el currículum té
què presentar la informació de forma que sigui perceptible per a tots els
alumnes. És impossible aprendre una informació que l’estudiant no pot
percebre i difícilment que se li presenta un format que necessita un sobre
esforç per entendreu. Per això, és important assegurar-se que tots els alumnes
percebin la informació de la mateixa forma.


Principi II: Proporcionar múltiples mitjans d’expressió de l’alumnat: (el com):
que permetin que cada alumne demostri el seu aprenentatge d’acord amb el
seu propi estil i d’acord amb les seves preferències. Hem de respectar les
formes d’expressió de l’alumnat, ja que molts cops no tots es saben expressar
de forma escrita sinó que prefereixen fer-ho de forma oral. Per això, hem de
respectar la individualitat de cadascun, atenent-los a les seves necessitats.
Per tant, les dificultats apareixeran quan la informació és presentada a tots els
alumnes a través d’una sola forma de representació. Per exemple, de forma
escrita. És important poder facilitar diferents opcions de representació per tal
d’aclarir i fer més comprensible allò que estudien. Algun exemple, és introduir
vocabulari, símbols, aclarir la sintaxi i l’estructura de les paraules...



Principi III: Proporcionar múltiples mitjans d’implicació de l’alumnat: (el perquè):
Hem de saber que tots els alumnes no se senten compromesos o motivats per
aprendre. Per això, hem de crear incentius per tal que el seu aprenentatge sigui
innovador i diferent, i que no caiguin amb la rutina de sempre. Però, cal
destacar que no tots els infants estan interessats amb aquesta espontaneïtat
sinó que busquen estabilitat i punts de referència per sentir-se segurs a l’hora
de continuar estudiant. Per tant, és imprescindible saber i conèixer els gustos i
els interessos dels alumnes per tal de potenciar el seu aprenentatge amb el
qual és significatiu per a ells.

Per tant, aquests tres principis són el punt de partida de la part pràctica perquè a l’hora
de dissenyar la planificació ens hem basat amb aquestes aportacions de la CAST. Més
endavant, és veurà contemplat les diferents estratègies que hem seguit per elaborar
aquest estudi.
9

2.2 La Inclusió Escolar:
En aquest apartat, farem un breu recorregut sobre la inclusió escolar, apuntant els
orígens i els principals reptes que suposa. Per tal, d’emmarcar el plantejament teòric
des del qual partim a la recerca de noves estratègies inclusives.

2.2.1 Què s’entén per inclusió?
Actualment, s’entén per educació inclusiva el fet de poder incloure tots els alumnes a
les aules ordinàries

sense la necessitat de distingir-los. L’objectiu que és pretén

aconseguir és eliminar les barrares d’exclusió social pel qual passen molt alumnes a
l’hora d’entrar a les escoles ja sigui per motius racials, socials, discapacitats... Així
doncs, les dificultats, reptes, objectius… del nostre sistema educatiu demanen que
s’incorporin noves metodologies de treball Per tant, cal disposar d’unes noves
metodologies que encaminen a totes les escoles cap un model inclusiu on ofereixin
una educació de qualitat.
Stainback (2001: 18) afirma que: “l ‘educació inclusiva és el procés pel qual s’ofereix a
tots els infants, sense distinció de la discapacitat, la raça o qualsevol altra diferència,
l’oportunitat per continuar sent membre de la classe ordinària i per aprendre dels seus
companys, i juntament amb ells, dins l’aula.”
Si aconseguim que aprenguin junts alumnes diferents, no només aconseguim que
aprenguin, sinó que també aconseguim quelcom tant o més important: que aprenguin
que poden aprendre junts, que poden estar junts a l’escola, que poden viure junts, que
poden conviure, malgrat les seves diferències. Si el que pretenem és progressar cap
una societat que no exclogui ningú [...]; si volem avançar cap a una societat inclusiva,
necessitem avançar, més que mai, cap a una escola inclusiva, que no exclogui a
ningú, perquè és el lloc on s’eduquen les futures generacions i on s’ha d’aprendre a
conviure. (Pujolàs, P, 2007:6)
Un altre fet molt important i significatiu que va capgirar el món de l’educació va ser al
1994, la UNESCO va fer una conferència mundial celebrada a Salamanca on es
considera que es van assentar les bases d’un sistema educatiu inclusiu.
Aquesta declaració va començar amb el compromís d’una Educació per a tothom,
reconeixent la necessitat i la urgència d’oferir l’ensenyament a tots els nens i nenes,
joves i adults “dins del marc educatiu ordinari”. Es declarava que tots el nens i nenes
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amb necessitats educatives especials “han de poder accedir a les escoles ordinàries i
destacava que:
Les escoles ordinàries amb aquesta orientació inclusiva són el mitjà més efectiu per
combatre actituds discriminatòries, per formar comunitats acollidores, construir una
societat inclusiva i aconseguir una educació per a tothom; a més, ofereixen una
educació eficaç per a la majoria de nens i nenes i milloren l’eficiència i, fins i tot, la
rendibilitat de tot el sistema educatiu. (UNESCO,1994 citat per Ainscow, 2006,p.4)

La Declaració de Salamanca és força especial molt singular, rellevant... d’entre les
declaracions d’aquests tipus, com a mínim en un punt: no es limita a ser una
declaració basada en drets, sinó que posa l’èmfasi en què les pràctiques inclusives
aconsegueixin una “educació per a tothom” i, més concretament, que ofereixin una
educació eficaç per als nens i nenes amb discapacitats.
A més a més, en el context internacional podem trobar recomanacions de bones
pràctiques d’organismes de referència en l’àmbit internacional sobre pràctiques, que
afavoreixen la inclusió escolar i que han demostrat ser efectives i que constitueixen un
referent. En aquest sentit podem destacar les nou regles d’or de la UNESCO (2001);
l’Agència Europea per atenció a les n.e.e (2003,2005):

UNESCO (2001)
“9 regles d’or per a la inclusió escolar”
1. Incloure en tot els/les alumnes

Agència Europea per atenció a les n.e.e
(2003,2005): Orientacions per la inclusió escolar
1. Agrupaments heterogenis

2. Comunicar-se eficaçment a l’aula
3. Eliminar barreres d’aprenentatge i participació a
l’aula
4. Planificar les lliçons de manera que resultin més
efectives per a tots/es

2. Ensenyament eficaç i programació individual

5. Planificar Individualment l’accés al currículum de
l’aula. (PI)
6. Donar ajuda personal Individualitzada a l’alumne/a
de l’aula
7. Utilitzar suports específics ( ajuts tècniques, etc.) i
generals a l’aula
8. Controlar el comportament de tot l’alumnat de
l’aula
3. Aprenentatge cooperatiu
9. Treballar en col·laboració a l’aula
*Font extreta del Robert Ruiz (2003)

4.Resolució cooperativa de problemes
5. Ensenyament cooperatiu
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En la línia del qual hem exposat abans, hi ha diferents autors que, fruit de les seves
investigacions, consideren altres elements crítics en la concepció de la inclusió i el seu
procés així com també les eines i estratègies que són necessàries per portar-ho a
terme.
D’aquestes nous regles d’or, l’Agència Europea per l’atenció a les necessitats
educatives van suggerir algunes pràctiques educatives per a les escoles inclusives
que no partien de les nous regles d’or, sinó que mantenien un paral·lelisme. D’entre
les quals podem destacar els agrupaments heterogenis, l’ensenyament eficaç i
programació individual,finalment, l’aprenentatge cooperatiu, resolució cooperativa de
problemes i ensenyament cooperatiu a la novena regla d’or. Totes aquestes practiques
educatives van relacionades amb algunes regles
Segons Echita i Aniscow (2011) hi ha quatre aspectes que ajuden a definir millor el
què és l’educació inclusiva:
-

La inclusió és un procés, és a dir, la inclusió ha de ser la recerca constant de
millores en l’educació per tal de poder respondre a la diversitat d’alumnes. És
important que aprenguem a treure partit de les diferències individuals,
d’aquesta manera podrem apreciar les diferències com un aspecte positiu que
beneficia a tothom: als alumnes amb i sense discapacitat. Aquesta procés
necessita temps per poder aconseguir uns canvis significatius en el sistema
educatiu.

-

La inclusió busca la presència, la participació i l’èxit de tots els estudiants. El
terme “presència” va relacionat amb el lloc on són educats els nens i nens. La
inclusió educativa s'entén moltes vegades de forma restrictiva com un
assumpte de localització, de llocs; "A quin tipus de centres van determinats
alumnes", el què impedeix l'anàlisi sistemàtic que hem de realitzar sobre el
conjunt del sistema educatiu i al qual abans ens referíem. Els llocs són
importants però de manera interdependent amb les altres dues variables que
estem esmentant: participació i aprenentatge. El terme "participació" es refereix
a la qualitat de les seves experiències mentre es troben a l'escola; per tant, ha
d'incorporar els punts de vista dels alumnes, les seves pròpies valoracions, el
seu benestar social...Finalment, el terme 'èxit' té a veure amb els resultats
acadèmics del seu aprenentatge, és a dir, els examen o avaluacions.
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-

La inclusió precisa la identificació i l’eliminació de barreres per tal de poder dur
un aprenentatge eficaç , buscant la presència, la participació i l’èxit de tots els
estudiants.

-

La inclusió posa èmfasis en aquells grups d’alumnes que podrien estar en risc
de marginació, exclusió o fracàs escolar.

2.2.2 Estratègies per dur a terme l’atenció a la diversitat dins l’aula
Per tal de poder crear escoles inclusives necessitem algunes estratègies que ens
puguin facilitar aquest accés a noves metodologies per emprar a l’aula.
Pujolàs (2007:13) ens dóna estratègies per atendre l’atenció a la diversitat dins l’aula,
i així poder articular un dispositiu pedagògic basat en tres puntals dels quals també fan
referència als principis de l’aprenentatge multinivell. Tot i que l’aprenentatge cooperatiu
no entra dintre d’aquesta metodologia, també és considera una estratègia inclusiva:
1. La personalització de l’ensenyament: és a dir, l’adequació, l’ajustament, d’allò
que ensenyem, i com ho fem, a les característiques personals dels estudiants.
Els alumnes no són iguals (tenen diferents motivacions, diferents capacitats,
ritmes d’aprenentatge diferents,etc.) i, per tant, no els poden ensenyar com si
fossin iguals.
2. L’autonomia dels alumnes (estratègies d’autoregulació de l’aprenentatge): com
a més alumnes tinguem autònoms més temps podrem dedicar als que
d’entrada són menys autònoms. Aquestes estratègies es poden ensenyar
explícitament –de manera que els alumnes aprenguin a aprendre- i aconseguir
així que hi hagi més alumnes que depenguin menys dels seus mestres, per tal
que aquest tinguin més temps per als menys autònoms.
3. L’estructuració cooperativa de l’aprenentatge: estructurar les classes de
manera que el mestre no sigui l’únic que “ensenya”, sinó que també els
alumnes, en petits grups de treball cooperatiu, siguin capaços d’ensenyar
mútuament, de cooperar i ajudar-se a l’hora d’aprendre.
Aquest dispositiu pedagògic permet que, en algunes activitats com a mínim també hi
puguin participar alumnes amb discapacitats i afavorir per a que tots els infants pugin
accedir a tot l’entorn educatiu . A més a més, podem utilitzar diferents metodologies
que engloben aquestes estratègies com ara: l’aprenentatge cooperatiu, l’ensenyament
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multinivell, treballar per racons, tallers, dues mestres dins l’aula, treballar per
projectes...

Capítol 3.

L’orientació i suport a mestres:

En el marc del treball consideràvem essencial fer un recorregut pels principals models
d’orientació o assessorament als mestres, ja que això formava part d’un dels nostres
objectius. Així doncs, amb el propòsit de situar el model en el qual ens hem situat,
exposem les bases del model constructivista...

3.1 Model d’assessorament als mestres des d’un enfocament
constructivista
Pe tal d’assessorar als docents de l’escola, ens vam posicionar amb un model
d’assessorament constructivista, ja que és molt coherent amb el sistema educatiu
actual, en la qual promou l’aprenentatge també més significatiu sobre els alumnes. A
més, creiem que ens aporta més eficàcia, més bon clima i sobretot grans resultats.
Aquest model és caracteritza per la relació bidireccional entre l’assessor i l’assessorat ,
ja que en tot moment hi ha una relació constant. També, és parteixen de les
necessitats i la realitat de l’assessorat. A més, el rol que adopta l’assessor en aquest
model és de compartir idees, proposa i sobretot fa de guia en el seu assessorament,
deixant de banda les imposicions i ordres.
En aquest enfocament el paper del assessor és de mediador, és l’encarregat d’ajudar
als seus assessorats assolir les seves pròpies metes i treure el seu potencial.
L’assessorat en tot moment és un agent actiu obert a nous coneixements. La base
psicoeducativa que parteix aquest enfocament va molt relacionat al binomi
d’ensenyament- aprenentatge, el qual s’ha de poder crear un triangle interactiu entre
alumne-professor-contingut.
Una de les principals finalitats que té aquest model és afavorir la col·laboració de tots
els agents i millorar la seva autonomia des d’una visió simètrica, és a dir, tots som
iguals no destaca un per sobre de l’altre. Per tant, aquesta col·laboració s’afavoreix
creant xarxes de comunicació fluides en col·laboració amb l’equip docent. Això, permet
potenciar el bon funcionament de mecanismes i recursos desenvolupant al màxim les
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potencialitats dels alumnes, del professorat i del centre. Aquest model com ja hem dit
anteriorment parteix d’un enfocament constructivista per dues raons:
-

Primerament, perquè estableix un tipus de relació entre l’assessor i
l’assessorat, ja que la seva relació com hem esmentat anteriorment és
simètrica, la qual un no destaca per sobre de l’altre.

-

En segon lloc, perquè aquest model d’aprenentatge també promou la
participació activa dels alumnes des d’una visió constructivista, ja que el que
ensenyarem al professorat a treballar constructivament, segurament també ho
posi a la pràctica amb els seus alumnes. Per tant, és beneficiaran els dos
d’aquest model.

Per tant, les característiques d’aquest model són:
-

Hi ha una relació bidireccional entre assessor – assessorat i la seva relació és
simètrica.

-

Es construeix a partir de la interacció i dels problemes o situacions de
l’assessorat.

-

Hi ha un triangle interactiu entre el professor- alumne-contingut.

-

Els aprenentatges dels alumnes sempre seran partint dels seus propis
interessos i significatius per a ells.

I en definitiva, aquesta manera de treballar entre els professionals també facilita o està
en coherència amb l’aprenentatge que acaben fent els nens;
-

Els aprenentatges dels alumnes sempre seran partint dels seus propis
interessos i significatius per a ells.

-

Per tant, en la part pràctica ja es veurà que jo com assessora em situo en
aquest model i per tant procuro treballo amb les mestres des d’aquest
posicionament.
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Capítol 4.
a l’aula

El DUA a partir de l’aprenentatge multinivell

En aquest apartat, explicarem en que consisteix l’aprenentatge multinivell partint de les
aportacions dels autors i els principals requisits que podem seguir per planificar una
lliçó multinivell.

4.1 L’aprenentatge multinivell
Què és l’ensenyament multinivell?

4.1.1

Avui dia, hem de considerar que a les aules tots som iguals però a la mateixa vegada
som diferents, ja que cadascun presenta unes característiques que el fan ser especial i
diferent. Per tant, dins la nostra comunitat d’aprenentatge hem de vetllar per a que tots
és sentin integrats dintre l’aula i adaptar noves estratègies que puguin arribar tots els
alumnes. Per això, és important respectar els ritmes d’aprenentatge de cadascun i
poder-ho adaptar a diferents nivells. Així mateix, una de les estratègies que hi treballa
millor aquest tema és l’aprenentatge multinivell que es fonamenta amb les nou regles
d’or de la UNSECO (2001), l’Agència Europea per al Desenvolupament de l’Atenció a
les Necessitats Educatives Especials.
Així doncs, l’ensenyament multinivell es basa en la premissa que una lliçó s’ha
d’ensenyar al conjunt de classe. És una aproximació a la planificació que assumeix la
individualització, la flexibilitat i la inclusió de tots els alumnes, sense distinció del seu
nivell personal d’habilitats. L’ensenyament multinivell permet que el mestre planifiqui
una lliçó per a tots els alumnes, així, disminueix la necessitat de seguir programes
diferents, i alhora li possibilita la introducció d’objectius individuals en el contingut i en
les estratègies educatives dins l’aula. (Schulz i Turnbull, citat per Collicott,2000).
Collicott (2000:88) explica que per poder-ho assolir, els mestres han d’entendre
plenament

el

concepte

d’estratègies

d’ensenyament

multinivell.

Per

poder

desenvolupar una unitat o una lliçó que segui realment multinivell, han de tenir un
objectiu ben definit per a tots els alumnes. També, han d’incloure diverses tècniques
educatives concebudes perquè arribin a tots els alumnes i en tots els nivells.
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Per tant, això significa:


Considerar els estils d’aprenentatge dels alumnes a l’hora de planificar
mètodes de presentació.



Fer-los participar en la lliçó mitjançant preguntes adreçades a nivells diferents
de raonament. Per exemple: la taxonomia de Bloom.



Reconèixer que hauran d’ajustar-se les expectatives envers alguns alumnes.



Permetre que els alumnes triïn el mètode que faran servir per mostrar que
entenen el concepte que s’ensenya.



Acceptar que aquests mètodes diferents tenen el mateix valor.



Avaluar els alumnes partint de les seves diferències individuals.

4.2 Fases en el desenvolupament d’una lliçó:
Per tal de poder desenvolupar una unitat de programació multinivell, que satisfaci
aquets objectius planteja aquest procés tenint en compte les fases pròpies de fer una
UP tradicional.
Segons Collicott (2000:88) hem de dur a terme quatre fases:


Identificar els conceptes subjacents: Els mestres han d’identificar, el material
que ensenyen, què és el que voldrien que tots els alumnes de la classe
entenguin un cop que la lliçó ha acabat. Pot ser necessari un contingut diferent
per als alumnes amb nivells diferents d’habilitats. Per tant, en acabar la lliçó,
tots els alumnes haurien de tenir en compte el nivell en què treballen. Això,
comporta un examen rigorós dels materials que s’ensenyaran.



Determinar el mètode de presentació del mestre (l’estil d’ensenyament, les
tècniques de formulació de preguntes, la participació parcial.) La idea és poder
exposar un mètode que tots els alumnes adquireixin graus variables de
coneixement segons el seu nivell de comprensió.
El mestre ha de tenir present que una classe està formada per alumnes que
aprenen d’una manera visual, auditiva i cinestèsica. Per tant, partim d’estils
d’aprenentatge totalment diferent i que hem de respectar els seus ritmes
d’aprenentatge. Un altre aspecte que podem tenir present a l’hora de dissenyar
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una lliçó és la utilització de la taxonomia de Bloom

en la preparació de

preguntes i tasques que tinguin diferents nivells cognitius. A més a més, l’autor
apunta que les activitats haurien de ser plantejades per a què els alumnes
tinguin una participació parcial o bé plena, per tal que cada alumne faci una
part de la activitat segons els seu nivell d’habilitats.


Determinar el mètode de pràctica de l’alumne ( tenint en compte la variació en
les tasques segons la taxonomia de Bloom, els diferents mètodes d’exposició i
participació parcial). La tercera fase del procés consisteix a determinar el
mètode d’execució de l’alumne. Per això, caldria incloure tasques basades en
diversos estils d’aprenentatge, tasques basades en els nivells de la taxonomia
de Bloom, i tasques que indiquin una participació parcial. Les tasquen podrien
ser orals o escrites, o podrien requerir dibuix o una actuació. Això, suposa
acceptar que la paraula escrita no és la única manera d’expressar la
comprensió.



Determinar el mètode d’avaluació dels alumnes (considerant els diferents
nivells d’habilitats i acceptant diversos procediments d’avaluació). Les tasques
dels alumnes s’haurien d’avaluar donant la mateixa importància a cadascun
dels mètodes de presentació. Així, totes les aportacions tenen el mateix valor i
un alumne que no sàpiga escriure no es veurà desvalorat davant dels seus
companys.
El punt principal que no cal oblidar és que l’ensenyament multinivell l’avaluació
es basa en els nivells d’habilitats de cada alumne.

Tot plegat podem dir que l’aprenentatge multinivell promou la inclusió i la integració de
tots els alumnes, abordant diferents estils d’aprenentatge que fan que els mestres
puguin arribar a tots els alumnes de la mateixa forma. A més a més, et fet de poder
utilitzar diverses tècniques dins d’una mateixa lliçó elimina la necessitat d’explicar-ho
varies vegades. També, afavoreix la cooperació entre els alumnes i inclou l’avaluació
partint dels diferents nivells que hi hagi a l’aula, així , podent adaptar-los a les seues
necessitats.
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Capítol 5. Les unitats de programació al nostre sistema
educatiu
En aquest apartat, farem referència als criteris que hem de seguir per elaborar les
unitats de programació tan d’infantil com de primària

seguint els requisits del

currículum establert per la Generalitat de Catalunya.

5.1 Criteris i directrius actuals en relació a les unitats de
programació:
Segons, el Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, publicat el 16 de setembre de
2008 al DOGC número 5216.

La finalitat de l’educació infantil en els centres és

contribuir al desenvolupament emocional i afectiu , físic i motor, social i cognitiu dels
infants en col·laboració amb les famílies, proporcionant-los un clima i entorn de
confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.
En l’estructura del sistema educatiu es defineix l’educació infantil com una etapa
educativa en la qual els infants han d’anar desenvolupant aquelles capacitats que els
farà possible viure relacions afectives segures amb si mateixos i amb els altres;
conèixer i interpretar l’entorn; anar adquirint uns instruments d’aprenentatge i un
grau d’autonomia que els permetran anar formant part d’una societat multiculturalment
organitzada i interculturalment viscuda.
En el currículum, les finalitats de l’etapa es concreten explicitant les capacitats que ha
d’assolir l’alumnat. Més enllà de l’adquisició de determinats coneixements, actituds i
habilitats, les capacitats impliquen la possibilitat d’utilitzar-los de manera transversal i
interactiva en contextos i situacions diferents.
Segons, el decret 142/2007, de 26 de juny (DOGC núm. 4915), d’ordenació dels
ensenyaments de l’educació primària, estableix que correspon als centres docents el
desenvolupament del currículum, i el defineix com el conjunt de competències
bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació.
El centre escolar és l’àmbit on és desenvoluparà el currículum i es posarà a prova la
seva eficàcia , coherència i utilitat. El desenvolupament del currículum cada centre i
cada aula implica disposar d’autonomia curricular, és a dir, que l’equip docent
responsable de la seva aplicació pugui adaptar el currículum a les característiques del
19

grup de nens i nenes, a la situació socioeconòmica i lingüística del centre i del seu
entorn social. La finalitat del desenvolupament curricular és la millora del nivell
educatiu de tot l’alumnat per conciliar la qualitat de l’educació.
Per tant, els centres per aconseguir les finalitats de cada etapa han de desplegar el
currículum coherents amb els decrets aprovats.
Així doncs, per fer les unitats de programació és necessari seguir el currículum
establert per a cada cicle ja sigui d’educació infantil com primària. Per tant, la Unitat
de Programació és un document on es plasma la seqüenciació i l’organització dels
objectius, continguts, les competències o capacitats, la metodologia emprada, donant
especial importància a la diversitat d’alumnes i l’avaluació i criteris d’avaluació, que
amb tot configuren un conjunt d’unitats didàctiques,és a dir, un seguit d’activitats
d’Ensenyament-Aprenentatge adaptades al nivell amb què es treballi, tot respectant
els principis de l’aprenentatge significatiu...

5.2 Estructura i continguts de les U.P

3

Després de consultar els Decrets de la Generalitat de Catalunya pel qual estableixen
els currículums d’educació infantil i primària he acabat elaborant aquestes pautes per
seguir a l’hora de dissenyar la unitat de programació.
Per tant, una UP pot incloure:


Títol de la unitat: posar un títol atractiu i que englobi tota la unitat de
programació. Per exemple: anem de compres, els animals ferotges...



Breu descripció de la proposta: justificació a nivell del interès que pot tenir la
proposta envers els alumnes. També es pot indicar o explicar perquè s’ha
escollit un determinat contingut com a nucli de la unitat. En el marc d’aquesta
justificació, seria convenient utilitzar algunes informacions del context
(interessos dels alumnes, necessitats...). Si la programació té algun fil
conductor especificar la relació que té amb aquesta unitat.



Durada i distribució temporal al llarg del cicle: fa referència al moment
(trimestre o tot el curs) en què es desenvolupa la unitat.



Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees o àmbits que es
treballen: es concreten les competències que es treballen a cada àrea.

3

U.P: Unitat de Programació
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Capacitats: les capacitats van molt relacionades amb els objectius i els
continguts establerts pel currículum. Per això, quan seleccionem els objectius
hem d’assegurar-nos quines són les capacitats que treballem, ja que serà el
resultat del que s’aprèn.



Objectius d’aprenentatge: comencen amb un verb infinitiu i fan referència als
continguts que es treballaran, a les activitats d’ensenyament-aprenentatge i
l’avaluació que realitzaran.



Continguts: són els diferents continguts que es treballen a cada etapa. Pot ser
que tots els continguts que treballem siguin d’un mateix bloc de contingut o bé
que siguin de diferent. Es recomana especificar-ho.



Desenvolupament de les activitats: si numerem les activitats, pot ser una
forma de marcar la seqüència en les quals les desenvoluparem. Pot haver-hi
activitats més directament de l’alumne (fitxes, lectures...), però també hi poden
haver activitats més desenvolupades pel professor. Per això, ens pot ser
d’ajuda utilitzar lletres o colors diferents per indicar si és una activitat del mestre
o de l’alumne. També, cal disposar de graelles d’observació, fitxes o altres
materials que siguin necessaris per al desenvolupament de la unitat didàctica,
es vagin recollint.
A l’hora de plantejar les activitats (i per atendre a la diversitat) és aconsellable
utilitzar diferents activitats i que, alhora persegueixin objectius diferents.

-

Activitats d’introducció motivadores

-

Activitats d’activació de coneixements previs

-

Activitats d’aprenentatge

-

Activitats de comprensió de conceptes

-

Activitats de destreses motrius, lingüístiques...

-

Activitats d’ampliació

-

Activitats de resum

-

Activitats de repàs (espiral)

A més, podem especificar si es tracta d’una activitat inicial, de desenvolupament o de
síntesi.


Metodologia: hem d’especificar quina serà la dinàmica de treball que
utilitzarem durant tota la unitat didàctica. Si fem servir alguna metodologia com
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ara:

l’aprenentatge

multinivell,

treball

per

racons,

grups

cooperatius,

agrupaments flexibles...Cal especificar el lloc on és durant a terme les activitats


Recursos materials i personals: és important saber si disposarem de
materials i també seria interessant destacar si comptem amb la col·laboració
d’altres mestres del centre, els pares o bé amb personal extraordinari. Sempre
hem de plantejar propostes coherents amb l’estructura i característiques del
centre. També podem indicar si l’EAP o equips especialitzats en podrien
aportar materials, assessoraments o informacions complementàries
Cal detallar si hem utilitzat algun material específic o bé si hem tingut l’ajuda
d’algunes mestres de suport o bé pares/mares dels alumnes a l’hora de dur a
terme les activitats.



Criteris d’avaluació: en aquest apartat hauríem d’explicar com s’avaluaran als
alumnes i detallar els instruments o tècniques que es faran servir per a
l’avaluació. És important què és detallin indicadors com a criteris d’avaluació i
els mateixos objectius d’aprenentatge de la unitat de programació ens poden
servir.



Bibliografia: és important detallar tots els documents, llibres i articles que hem
fet servir durant tota la programació i que poden ser de referència i suport en
els seu desenvolupament.

Per tant, a l’hora de dissenyar una unitat de programació haurem de tenir clar el marc
normatiu i legislatiu que determina el currículum prescriptiu de cada cicle.
Posteriorment, els centres ho despleguen en forma de UP, tot i que el departament
ens explica com elaborar-la nosaltres la podrem complementar i ajustar a les
necessitats que presenten els infants dins del grup-classe. Finalment, és podrà fer
multinivell si seguim el procediment que segueix Collicott (2000) en el marc teòric.
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PART PRÀCTICA
En aquest apartat, ens trobarem la contextualització de l’estudi, és a dir, explicat per
diferents apartats l’escola on es va dur a terme, el grup classe el qual es va elaborar
la U.P multinivell i la descripció de la intervenció.

Així com, les fases i la

temporalització del TFG. També, explico els instruments de recollida de dades per a
un posterior anàlisi. Tots aquests apartats van amb relació amb els objectius
esmentats al principi del treball, és a dir, en el disseny d’una U.P multinivell, donar
suport en l’aplicació de la U.P multinivell a l’aula i avaluar els resultats d’aquesta
aplicació i veure-hi la funcionalitat des d’un punt de vista inclusiu.

Capítol 6.

Contextualització de l’estudi

6.1 L’escola:
Aquesta Unitat de Programació (U.P) està contextualitzada en un escola pública
anomenada

“Escola Carles III” situada en un poble costaner de la comarca del

Montsià anomenat Sant Carles de la Ràpita, on s’imparteixen el cicles d’Educació
Infantil fins Cicle Superior.
En l’actualitat, és una escola de triple línia, repartida en quatre edificis, construïts en
èpoques diferents, amb 684 alumnes dels quals 121 són estrangers i consta d’un
equip de més de 50 mestres. Tot i que, hi ha un 60% sigui d’alumnat nouvingut en
aquesta escola la seva llengua vehicular és el català. Tot això, fa que esdevingui un
centre realment complex on la col·laboració de tots els membres d’aquesta comunitat
educativa és cada vegada més important.
D’acord al seu PEC, pel que fa a l’organització de l’escola permet la planificació, la
coordinació i l’execució de pràctiques educatives que faciliten l’aprenentatge i l’èxit
acadèmic i social de tot l’alumnat. Per tant, es considera que tots els alumnes han de
participar de la vida de l’aula. Fent referència al marc teòric podem veure clarament la
relació que hi ha amb els principis de l’escola inclusiva segons Echita i Aniscow
(2011) on busquen la presència, la participació i l’èxit acadèmic de tots els alumnes,
fent així, una escola de qualitat.
A més més, l’escola prioritza l’atenció a la diversitat ja que ofereix ajuts i suports
necessaris per facilitar l’accés als aprenentatges i el domini de les competències
bàsiques de tots i totes. La seva inclusió és centra en reduir o eliminar barreres
d’accés a l’aprenentatge i fomentar la participació dels alumnes en el procés
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d’ensenyament aprenentatge.

A més a més, disposa d’una Unitat de Suport a

l’Educació Especial, una educadora d’educació especial, la vetlladora, la Mestra
d’Audició i Llenguatge , mestres de suport, logopeda, fisioterapeuta si s’escau...
La inclusió en aquesta escola té una visió diferent al estudiada fins ara, ja que les
seves estratègies per atendre la diversitat d’alumnes són fent desdoblaments o
agrupaments flexibles depenen del cicle on es troba l’infant. Per tant, aquesta nova
metodologia no l’havien implantat fins ara amb la meva intervenció. Per això, els
resultats van ser molt positius tan a nivell dels alumnes com dels docents.
Actualment, el centre disposa de tots els documents interns com ara el PEC (Projecte
Educatiu de Centre), la Programació Anual

i el NOFC (Normes d’Organització i

Funcionament del Centre) . També, disposa del PCC (Pla de Convivència de Centre),
que té com a objectiu prioritari la millora de la cohesió social a l’escola. I el Pla de
lectura que té com a objectius fomentar el gust per la lectura, facilitar l’accés a la
informació i formar usuaris de Biblioteca.

6.2 El grup classe:
La unitat de programació que hem desenvolupat en la part pràctica d’aquesta recerca,
va adreçada als alumnes de cicle inicial més concretament 1r-B. Aquests alumnes
formen una classe de 24, entre els quals 12 són nens i 12 són nenes, normalment
solen ser classes equitatives pel que fa al número de nens i nenes per classe, ja que
així es reparteixen els infants de manera homogènia.
Per tal de realitzar aquesta unitat de programació vaig estar decidint amb la mestra
d’EE de l’escola quina classe creia que era l’adequada per poder dur a terme
l’aprenentatge multinivell. Després, d’analitzar les necessitats educatives que
presentaven cada grup classe vaig comprovar que en aquesta aula hi havia molta
diversitat en les condicions d’aprenentatge d’aquests alumnes. Primerament, vaig
detectar que era una classe molt moguda perquè hi havia dos infants amb TDHA i a
més a més, no entenen la llengua, ja que els dos són francesos. També, la baixa
assistència d’una alumna pakistanesa fa que el seu rendiment escolar sigui més baix
que la resta de la classe, això fa que tingui més dificultats a nivell d’escriptura i lectura.
Pel que fa, al nivell d’immigrants és elevat perquè hi havia 5 alumnes marroquins, 5
dels països de l’est, 2 pakistanesos, 2 francesos... això fa, que la llengua què és parli a
casa sigui estrangera i per tant puguin tindre algunes dificultats a nivell de vocabulari.
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També, vaig veure que tenien moltes dificultats d’aprenentatge pel que fa a l’adquisició
de la lectoescriptura, la comprensió de textos... Però, cal destacar que hi ha 5 infants
que estan per sobre de la resta de la classe i això, em va fer veure que era una classe
molt diversa i amb molts nivells. Per això, amb la tutora de l’aula vaig acordar que
seria la classe adient per poder aplicar aquesta nova metodologia.
Les relacions dintre l’aula són molt bones, són un grup molt unit i sempre s’estan
ajudant els uns amb els altres. Però, si he de destacar que al pati solen haver-hi
algunes discussions i alguns cops baralles entre els companys de les altres classe.
Per això, la mestra s’encarrega que entre ells solucionen els seus conflictes però, si
veu que no han arribat a cap acord o bé encara continua el mateix problema el
divendres a la tarda a la tutoria entre tota la classe intenten buscar solucions. La
mestra utilitza la mediació entre ells per tal resoldre els seus problemes, sempre
parteix d’explicacions més properes i que puguin entendre.
La metodologia d’aula que utilitza la mestra és molt oberta i flexible perquè fa participar
molt als infants i els ho fa moltes preguntes per a què puguin pensar i raonar. A més a
més, dona peu a què els alumnes puguin explicar tot el que vulguin i les seves
aportacions sempre són bones. Una cosa que he de destacar d’aquesta classe i que
m’ha agradat molt és que la mestra té organitzada l’aula amb forma de U de cara a la
pissarra de manera que tots els alumnes es veuen les cares i es poden explicar les
coses uns als altres sense la necessitat de girar-se. També, cada divendres canvia els
ajudants que s’encarreguen de donar un cop de mà a aquells companys que
necessiten la seva ajuda i que per tant s’asseuen junts. La mestra col·loca a un infant
que necessita ajuda amb un que és molt bo i entre els dos treballen de forma conjunta.
Aquesta forma d’ajudar-se mútuament fa que els alumnes se sentin més còmodes
treballant amb el company del costat i se sentin més motivats a l’hora de
l’aprenentatge.
A més, cal destacar la motivació que va mostrar la mestra de l’aula durant totes les
fases de l’estudi, ja que li va agradar molt aquesta idea de poder canviar la
metodologia de la seva l’aula, perquè em comentava que cada cop més veia més
desnivell en la seva aula.
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6.3 Descripció de la intervenció
Aquesta intervenció com ja he esmentat anteriorment va adreçada als alumnes de 1r-B
de “l’Escola Carles III” i la seva tutora de l’aula MªJesús. Els objectius que pretenem
aconseguir són dissenyar un programa d’assessorament que permeti als docents
disposar de les bases del disseny universal d’aprenentatge i l’aprenentatge multinivell,
desenvolupar el programa, dissenyar la U.P multinivell i finalment donar suport en
l’aplicació de la U.P multinivell.
Per tal de poder dur a terme un bon assessorament, és important seguir el model que
hem esmentat anteriorment al marc teòric, un enfocament constructivista el qual es
basa amb una relació asimètrica entre l’assessor i l’assessorat. Això fa, que
l’aproximació entre ells sigui més significativa i puguin aprendre a través de
l’aprenentatge significatiu. Per tant, vaig pensar que seria el model adient per fer
l’assessorament, ja que no em considerava una experta amb el tema sinó que era un
intercanvi de coneixements i nous aprenentatges. A més, és el paper idoni que ha de
seguir una mestra de suport dins a l’aula.
Per començar amb l’assessorament, el primer que vaig fer va ser convocar la mestra
de l’aula i a la mestra d’educació especial a la sala de professors per poder-los
explicar amb què consistiria la meva intervenció durant les pràctiques. Després, vam
acordar els dies que faríem l’assessorament

per tal que elles

es poguessin

planificar,vam quedar per fer-ho els primers dies de Febrer. Normalment, fèiem
l’assessorament a les 4:30 de la tarda després de l’horari lectiu de l’escola on les
mestres es quedaven a l’aula de 1r-B . Aquest assessorament consistia en projectar
un power point4 i amb l’ajuda de les diapositives anàvem comentant i explicant amb
que consistia l’aprenentatge multinivell i el disseny universal d’aprenentatge. Durant
les sessions anàvem sorgint dubtes però entre totes ho resolíem, ja que totes no
pensàvem de la mateixa manera i alguns cops debatíem algunes qüestions que no
veien clares.
Les dues ultimes sessions, es va incorporar la mestra de 1r-A què també estava
interessada amb aquest tema i volia dissenyar la unitat de programació amb nosaltres
per tal de poder-la aplicar a la seva aula. Normalment, aquestes sessions solien durar
uns 20 minuts depenen si sorgien dubtes o no. L’últim dia, vaig portar impresos models
4

El power point el podrem veure annexat en un altre document a part.
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d’unitats de programació multinivell i la taula de la taxonomia de bloom per tal que ho
poguessin veure millor, ja que en format paper es pot veure tot més visual.
Un cop ja teníem fet l’assessorament ens vam dedicar a dissenyar la unitat de
programació multinivell. Però, prèviament tal com ens explica Collicott (2000) al marc
teòric, per tal de poder dissenyar una unitat de programació multinivell necessitem uns
ítems a seguir. Per tant, amb l’ajuda de dues expertes amb el tema en aquest cas
l’Olga Pedragosa i la Dra. Tamara Gastelaars vam dissenyar una pauta d’anàlisi
multinivell per tal de comprovar que la unitat de programació convencional no complia
els requisits per ser una unitat de programació multinivell. Així doncs, després de
comprovar que no seguia els ítems establerts ens vam dedicar la tutora de l’aula i jo
durant les ultimes setmanes de Febrer a analitzar les diferents variables tant socials
com individuals dels alumnes que podien influir en el seu rendiment acadèmic i així,
intentar buscar solucions. Després, d’analitzar els diferents nivells que hi havia a l’aula
i les possibles necessitats que hi havia, vam passar a dissenyar la unitat de
programació multinivell

5

seguint els ítems de la pauta d’anàlisi. Aquesta tasca ja

començava a ser més laboriosa per això, necessitàvem una mica més d’estona així
doncs, ens quedàvem cada dia a dinar a l’escola i durant l’estona de la 13:30 fins a les
15:00 la dedicàvem a elaborar-la.
La primera i segona setmana de Març ens vam dedicar a elaborar material, adaptar
fitxes, fer l’avaluació i sobretot a planificar les classes de dimarts i dijous pensant en
tots els alumnes. Aquest apartat juntament amb el disseny de la U.P va ser el que ens
va portar més feina a fer, ja que en aquesta classe hi havia molt de desnivell i havien
d’adaptar-ho molt pensant en la individualitat de cadascun. Per tant, havíem de pensar
amb totes les necessitats que hi havia a l’aula. Però, com a feina més laboriosa va ser
haver de planificar diferents exàmens per a cadascun perquè, al final no sabies el que
preguntaves a uns o als altres, ja que la mestra va voler

avaluar els mateixos

objectius per a tots, l’únic aspecte que canviàvem era el format de presentació. Vam
dividir els grups en diferents colors per tal, que fos més visual a l’hora d’adaptar les
activitats i els materials.

5

La programació mulinivell la podem trobar a l’annex 1
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6.4 Fases i temporització del TFG
6.4.1 Fase 1 Disseny i preparació
2014:
Juny:
03 Entrega de la proposta del TFG
Setembre:
15- 30 Buscar informació del D.U.A, la inclusió escolar, aprenentatge multinivell...
Octubre:
01- 17 Llegir tots els documents, buscar llibres i informació a la biblioteca
20-31 Ens diuen el tutor del TFG i em poso amb contacte
Novembre:
06- 14 Primera tutoria amb la tutora del TFG i disseny de l’índex
17-28 Segona tutoria// Explicació més detallada del treball i acabar de concretar el
disseny de l’índex.
Desembre:
18 Tercera tutoria amb l’Olga, acabar d’explicar el disseny i les tasques a realitzar
durant el Nadal
19 Entrevista a la Dra.Tamara Gastelaars

6.4.2 Fase 2: Desenvolupament
2015
Gener:
15-16 Preparar assessorament per a la mestra de suport i la tutora de l’aula (Power
Point del D.U.A i Multinivell)
17Transcripció de l’entrevista de la Dra. Tamara
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19-23Validació dels experts (Olga Pedragosa i Dra.Tamara Gastelaars) // Concreció
dels dies amb la tutora i la mestra de suport per fer l’assessorament// Analitzar la U.P
convencional amb la pauta de la U.P Multinivell.
26-30Sessions d’assessorament als docents (2 o 3 sessions depenen del temps del
professorat // Entrar a l’aula de 1r Primària amb la mestra per observar el grup classe
Febrer:
2-13 Dissenyar la U.P Multinivell amb pauta amb la col·laboració de la mestra
16-27 Entrevista a la mestra de suport i a la tutora de l’aula de 1r-B // Aplicar la
U.P.Multinivell .
Març:
2-6Passar enquesta sobre el D.U.A/ Multinivell al professorat de primària sobre
l’aprenentatge multinivell
9-31 Recollida de dades/ Dur a terme el grup de discussió.

6.4.3 Fase 3: Anàlisi de dades i elaboració conclusions
Abril:
01-30  Endreçar i analitzar les dades extretes. Redacció de la memòria final del TFG
Maig:
01-14  Lliurament del treball escrit. Preparació de l’exposició i defensa oral del TFG.

Capítol 7.

Procediment de recollida de dades

7.1 Instruments:
7.1.1 Aplicació dels instruments:
Per dur a terme aquest

projecte és imprescindible la utilització de diferents

instruments per tal de recollir la informació necessària. Primerament, m’he basat amb
quatre tipus d’instruments:
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-

la pauta d’anàlisi, principalment va amb relació amb l’objectiu cinc del
nostre treball, perquè volem obtenir informació sobre el disseny de la
unitat de programació multinivell.

-

el grup de discussió, principalment en relació amb l’últim objectiu el qual
volem aconseguir avaluar els resultats i veure la funcionalitat d’aquesta
pràctica educativa.

-

l’entrevista, principalment en

relació amb el primer objectiu per

conèixer diferents punts de vista sobre els fonaments teòrics, amb el
quart objectiu, per dissenyar la Up multinivell i amb el cinquè objectiu
per veure la funcionalitat d’aquesta pràctica educativa.
-

el qüestionari, principalment en relació amb el primer objectiu el qual
volem aconseguir veure els diferents punts de vista sobra el DUA i
l’aprenentatge multinivell. També, amb l’últim objectiu per veure la
funcionalitat de la UP des d’un altre punt de vista.

7.1.1.1 Entrevistes

L’objectiu d’aquestes entrevistes és tenir una mirada diferent de tres persones
especialistes en el món de l’educació: la mestra de l’aula, la mestra d’educació
especial i com a experta amb el disseny universal de l’aprenentatge la Dra. Tamara
Gastelaars. Així, poder comparar diferents punts de vista en vers l’aprenentatge
multinivell i el disseny universal d’aprenentatge.
L’entrevista és

una tècnica de recollida de dades que implica tenir una pauta

d’intervenció entre entrevistat i entrevistador. Gràcies aquestes preguntes podem
descriure i interpretar aspectes de la realitat que no són directament observables:
impressions, sentiments, emocions, pensaments, etc .
Maccoby y Maccoby (1954, cit. en Smith, 1975) assenyalen: “L’entrevista és un
intercanvi verbal, cara a cara, entre dos o més persones, una de les quals,
l’entrevistador, intenta obtenir informació o manifests d’opiniós o creences de l’altra
persona”.
Segons Kerlinger (1975) ens diu que l’entrevista té tres usos bàsics:


Instrument d’exploració.



Instrument de recollida de dades.



Complement d’altres mètodes: per obtenir informació que no es pot aconseguir
d’altres formes.
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El tipus d’entrevista que vaig realitzar era estructurada, dirigida i amb una finalitat
d’investigació. L’estructura d’aquesta era una sèrie de preguntes entre 9 i 12, de les
quals l’entrevista’t havia de respondre el que se li preguntava. Les preguntes eren
sobre la metodologia de l’aprenentatge multinivell i el D.U.A. L’entrevistador pot
adaptar la forma i l’ordre de les preguntes, l’estil sol ser col·loquial, espontani i
informal.
El procediment que vaig seguir per fer totes les entrevistes va ser: primerament, vaig
convocar i informar a la persona adequada que li volia fer l’entrevista. Abans de
començar totes les entrevistes demanava el consentiment d’aquestes per tal, de
poder-les gravar i així, després transcriure-les verbalment. Finalment, un cop ja tenia
les entrevistes transcrites demanava la validació dels entrevistats per tal que em
donessin el vist-i-plau. Sempre tenint en compte els principis ètics de tot investigador,
ja que les persones entrevistades van poder conèixer el contingut de les entrevistes
sempre que volguessin i un cop les dades ja estaven analitzades ho van poder veure.
Les entrevistes6 les vaig fer a la tutora de l’aula on aplicava la unitat de programació
multinivell, a la mestra d’educació especial i finalment a la Dra. Tamara Gastelaars.
Les dues primeres les vaig realitzar al centre de pràctiques on vaig fer l’ intervenció i
l’altra a la Universitat de Vic.
Per tal, de poder organitzar les entrevistes i fer el posterior buidatge he assignat per
colors les diferents categories analitzar, per tal, que la seva lectura sigui més visual a i
es pugui entendre el contingut. El que creiem més important analitzar és:
-

El concepte

-

Les avantatges

-

El punts forts

-

Limitacions

-

Inconvenients

7.1.1.2 Qüestionaris

Segons Tomás (2003) el qüestionari és un procediment considerat clàssic en les
ciències socials per a l’obtenció i el registre de dades. La seva versatilitat permet
utilitzar-lo com a instrument d'investigació i com a instrument d'avaluació de persones,
processos i programes de formació. És una tècnica d’avaluació que pot abastar
aspectes quantitatius i qualitatius. La seva característica singular és que per registrar
6

El model d’entrevistes és troben a l’annex 2
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la informació sol·licitada als mateixos subjectes, aquesta té lloc d'una forma menys
profunda i impersonal, que el "cara a cara" de l'entrevista. Al mateix temps, permet
consultar a una població àmplia d'una manera ràpida i econòmica.
La construcció d'un qüestionari és una tasca acurada i complexa. Acurada perquè de
la perfecció amb què es faci dependrà, en bona part, l'èxit de l'avaluació o de la
investigació. La seva complexitat rau en la dificultat que suposa expressar en
indicadors concrets als aspectes de la realitat (variables), que siguin significatius en
relació amb l'objecte d'aquesta avaluació o investigació. (Tomás, 2003) i precisament
en el nostre cas, ha estat acurada en el sentit de vetllar per les persones les quals
realitzaven el qüestionari.
També, cal tenir present a l’hora d’elaborar el qüestionari quin és el seu objectiu, és
necessari que les preguntes o qüestions formulades siguin representatives del
contingut i que tinguin sentit per a les persones enquestades. Per a això, l'investigador,
a través d'un estudi minuciós redacta i selecciona preguntes o ítems que recullin
aspectes fonamentals
El qüestionari7 que he elaborat consta d’una sèrie de preguntes tancades amb
alternatives de resposta prèviament delimitades, és a dir, es presenten als docents les
possibilitats de resposta i ells han de circumscriure la que creguin, és totalment anònim
i voluntari.
Aquestes enquestes és portaran a terme durant les pràctiques amb el temps suficient
per recollir la major participació de docents. L’objectiu principal és saber el grau de
coneixement que tenen els docents sobre la metodologia de l’aprenentatge multinivell.
El procediment que vaig seguir per dur a terme les enquestes va ser: primerament,
vaig assabentar a tots els coordinadors de cada cicle que repartiria enquestes per tal
de dur a terme el meu treball final de grau, tot i que a les enquestes explica prèviament
en què consisteix i quin objectiu pretenc aconseguir. Vaig repartir un total de 30
enquestes per totes les sales de professors dels quatre edificis. Les vaig repartir a
principis de setmana i vam quedar amb els coordinadors de cicle que me les
retornarien a finals de la mateixa setmana.

7

El model de qüestionari es troba a l’annex 4.
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Els qüestionaris estan estructurats amb una graella del qual hi ha 8 preguntes i
observacions al final perquè puguin aportar suggeriments i a la banda superior estan
les respostes les quals són: gens,poc,bastant,molt i havien de marcar amb una creu la
resposta que creen adient.
7.1.1.3 Pauta d’anàlisi:

La pauta d’anàlisi8 fa referència al mètode de recollida de dades basat en:
l’observació, ja que és un sistema de registre que permet avaluar una sèrie de
requisits durant un llarg procés com seria la creació d’una unitat de programació
multinivell. L’objectiu que pretenia aconseguir amb aquesta tècnica era poder analitzar
mitjançant una pauta d’anàlisi si la unitat de programació convencional complia els
requisits per ser una unitat de programació multinivell per tal de fer un comparació
posteriorment. Per això, era necessari crear un instrument on és pogués analitzar
mitjançant una sèrie de ítems avaluar i així després poder extraure conclusions.
Aquesta pauta consta de dotze preguntes o dimensions d’anàlisi i s’ha de marcar amb
una creu si o no compleixen els requisits.
Cal destacar, que és un instrument adaptat a les necessitats de la meva recerca, ja
que ha estat expressament creat per un grup d’expertes.
7.1.1.4 Grup de discussió
Un grupo de discusión puede ser definido como una conversación cuidadosamente
planeada, diseñada para obtener información de un área definida de interés, en un
ambiente permisivo, no directivo. Se lleva a cabo con aproximadamente siete a diez
personas, guiadas por un moderador experto. La discusión es relajada, confortable y a
menudo satisfactoria para los participantes ya que exponen sus ideas y comentarios en
común. Los miembros del grupo se influyen mutuamente, puesto que responden a las
ideas y comentarios que surgen en la discusión (Krueger, 1991: 24).

Aquest instrument el vaig dur a terme després de realitzar la unitat de programació
multinivell, amb l’objectiu de veure el grau de satisfacció o com s’havien sentit els
alumnes treballant d’aquesta forma. Per tant,després de fer els exàmens multinivell i
donar-los els resultats un dia després vaig aplicar aquest instrument.

8

El model de pauta d’anàlisi es troba a l’annex 5
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Primerament,ens vam posar posa amb rotllana i vam estar debatent si els ho havia
agradat treballar d’aquesta forma o no. En el meu cas, jo feia de moderadora en tot
moment, donant el torn de paraula als alumnes que volien parlar. El meu objectiu era
que parlessin tots els alumnes amb diferents nivells, és a dir, els que estaven per
sobre de la classe, alguns del grup classe, els altres amb necessitats educatives
especials i també els de dificultats d’aprenentatge. Així, poder veure els diferents punts
de vista que tenien depenent els diferents nivells que havien treballat.
El grup de discussió el vaig dur a terme amb els alumnes de l’aula de 1 r –B. Com ja
explicat anteriorment, després de portar a la pràctica la meva unitat de programació
multinivell era l’hora d’investigar i preguntar als participants d’aquest joc com s’havien
sentit treballant d’aquesta forma. Així, vam formular una sèrie de preguntes per tal que
els infants participessin en el debat, les quals van ser:
-

Us heu sentit a gust treballant d’aquesta forma?

-

Ús agradat el fet de poder escollir l’avaluació?

-

Què és el que més vos agradat?

-

Quina activitat que hem realitzat a l’aula tornaríeu a fer?

-

Ús agradat innovar amb els materials durant les classes teòriques? ,és a dir,
mirant un vídeo, fent esquemes, murals?

També, el dia que es va fer el grup de discussió un cop ja havia acabat amb els
alumnes de 1r-B vaig sentir curiositat per preguntar a l’altra classe del costat 1r-A que
també van realitzar els exàmens multinivell i volia saber com s’havien sentit treballant
d’aquesta forma i si ho havien trobat més fàcil o no. Per tant, vaig formular les
mateixes preguntes a una classe que a l’altra.
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Capítol 8.

Resultats i anàlisi dels resultats:

En aquest apartat hi trobarem els resultats obtinguts a partir de veure els diferents
punts de vista que hem extret de les entrevistes, les enquestes, la pauta d’anàlisi i el
grup de discussió per un posterior anàlisi.

8.1 Entrevistes9:
Referent a les entrevistes dutes a terme durant la meva recerca totes tenien un
objectiu en comú, veure els diferents punts de vista sobre l’aprenentatge multinivell i el
disseny universal d’aprenentatge de tres especialistes en l’educació.
En conjunt, les tres entrevistes és pot veure una uniformitat en les respostes i també
és pot veure que cada entrevista és diferent. Cada professional ens dona el seu punt
de vista, ja que una tindrà una visió des del punt de vista de mestra d’educació
especial, l’altre com a tutora de l’aula i l’altra com a professional amb temes d’inclusió.

8.2 Qüestionaris:
Els qüestionaris els vaig realitzar a un grup de mestres de “l’Escola Carles III” on vaig
fer les pràctiques. Aquest centre com ja he esmentat anteriorment a la
contextualització de l’estudi consta de quatre edificis dels quals són d’Educació Infantil,
Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior. El perfil d’aquests mestres són d’edats des de
26 fins a 62 anys, hi ha una gran varietat de docents, ja que l’escola és molt gran i
necessiten molt d’equip. Així doncs, de 30 qüestionaris m’han respost 26 persones.
Per tal de poder analitzar aquestes enquestes he fet diferents gràfics circulars de cada
pregunta on posa amb tan per cent el resultat:

9

La transcripció de les entrevsites es troben a l’annex 3

35



Pregunta 1:

Consideres que l'aprenentatge multinivell pot afavorir la
inclusió de tot l'alumnat?
0% 0%

19%

Gens
Poc
Bastant
81%

Molt

A la pregunta 1 “Consideres que l’aprenentatge multinivell pot afavorir la inclusió de
tot l’alumnat dins l’aula?” un 81 % de docents creuen que pot afavorir bastant la
inclusió de tot l’alumnat. En canvi, un 19% creuen que podria afavorir molt la inclusió
utilitzant aquesta metodologia. Així doncs , podem veure que més de la meitat del
professorat creu que podria afavorir bastant la inclusió si utilitzessin aquesta
metodologia.


Pregunta 2:

Treballar d'aquesta forma pot augmentar la
participació dels infants que els costa més?
0%
4%

27%

Gens

Poc
Bastant
Molt
69%
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A la pregunta 2 “Treballar d’aquesta forma pot augmentar la participació dels infants
que els costa més?” un 4% consideren que pot augmentar poc la participació, un 69%
consideren que bastant i un 27 % consideren que molt. Per tant, podem veure que
més de la meitat consideren que podria augmentar la participació d’aquells alumnes
que els costa més. En canvi, tan sols un 4% consideren que hi hauria poca
participació.


Pregunta 3:

Estàs d'acord que els infants treballant d'aquesta
manera se sentin més cómodes i motivats?
0%

4%
15%

Gens
Poc
Bastant

81%

Molt

A la pregunta 3 “ Estàs d’acord que els infants treballant d’aquesta manera se senten
més motivats i còmodes?” un 4% creuen que es senten més a gust treballant
d’aquesta forma, un 81 % creuen que bastant i un 15% molt. Així, podem veure que
quasi bé tots els docents creuen que és millor utilitzar aquesta metodologia, ja que els
infants estan més motivats i més còmodes treballant al seu nivell.
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Pregunta 4:

L'aprenentatge multinivell pot afavorir a augmentar el
rendiment acadèmic dels infants?
0%0%

29%

71%

Gens
Poc
Bastant
Molt

A la pregunta 4 “ L’aprenentatge multinivell pot afavorir a augmentar el rendiment
acadèmic dels infants?” un 71 %

creuen que bastant pot afavorir el rendiment

acadèmic dels infants utilitzant l’aprenentatge multinivell. En canvi, un 29% del
professorat creu que molt podrien augmentar les notes respecte una altra metodologia
d’aula. Per tant, podem més de la meitat de professors creuen que podrien augmentar
favorablement el rendiment acadèmic.


Pregunta 5:
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A la pregunta 5 “ Penses que treballant d’aquesta forma és necessari fer adaptacions
curriculars per als infants que presenten dificultats?” 8% c reu que no caldria fer cap
adaptacions curriculars respecte als infants que els costa més, un 42% creu que
caldria fer poques adaptacions, un 23 % creu que bastant i un 27% creuen que caldria
fer moltes adaptacions curriculars. Aquests resultats són més sorprenents, ja que més
de la meitat de professors creuen que igualment caldria fer adaptacions curriculars als
infants amb necessitats educatives especials. En canvi, com podem veure a l’anàlisi
de les entrevistes les tres professionals creuen que no caldria fer cap adaptacions
curriculars perquè ja és partiria de les necessitats individuals que presenta cadascun i
així, poder-ho adaptar.


Pregunta 6:

Creus que dissenyar una Unitat de Programació
Multinivell requereix més tems i dedicació que les
altres?
0%

15%

23%

Gens
Poc
Bastant

62%

Molt

A la pregunta 6 “Creus que dissenyar un unitat de programació multinivell requereix
més temps i dedicació que les altres?” un 15% creu que hi ha fa falta poc temps, un
62% creu que és necessita bastant de temps i dedicació per a poder fer una unitat de
programació multinivell, i un 23% creu que hi falta molt de temps. Així, podem veure
que gairebé tot el professorat creu que és una feina més costosa i elaborada haver de
programar pensant amb totes les necessitats.
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Pregunta 7:

Estàs d'acord que aquesta metodologia permet
que el mestre arribi a tots els alumnes?
0%
8%
31%

Gens
Poc

Bastant
Molt

61%

A la pregunta 7 “ Estàs d’acord que aquesta metodologia permet que el mestre arribi a
tots els alumnes?” un 8% pensa que portant a terme aquesta metodologia arribaríem a
tots els alumnes, un 61% bastant i un 31% molt. Per tant, la majoria de la gent creu
que podria arribar a tots els seus alumnes treballant d’aquesta forma.


Pregunta 8:

Si ho haguessis d'aplicar a la teva aula creus que hi
haurien dificultats?
4%

0%
16%

Gens
Poc

Bastant
80%

Molt

A la pregunta 8 “ Si ho haguessis d’aplicar a la teva aula creus que hi haurien
dificultats?” un 4% gens, 16% poc i 80% bastant. Hi ha pocs professors

que
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creuen que hi haurien poques dificultats a l’hora d’utilitzar aquesta metodologia. En
canvia, un 80% creu que hi hauria moltes limitacions respecte a la formació del
professorat, ja que pensen que no estan el suficient formats com per a implantar noves
metodologies inclusives a les aules. També, hi hauria dificultats pel que fa a recursos
perquè no hi ha suficients per a totes les necessitats dels alumnes

8.3 Pauta d’anàlisi 10:
Aquesta pauta està elaborada amb l’ajuda de l’article publicat a la revista suports:
“Posar en pràctica l’ensenyament multinivell: estratègies per als mestres” Jean
Collicott (2000). A més a més, està validada per un grup d’expertes amb el tema com
l’Olga Pedragosa i la Dra. Tamara Gastelaars.
L’objectiu d’aquesta pauta és poder analitzar l’abans i el després d’una U.P
convencional, a una U.P realitzada sota els criteris del multinivell. El disseny d’aquest
instrument és mitjançant una graella la qual hi ha diferents preguntes i hem d’analitzar i
contestar amb si/no depenent si és troben aquest ítems dins la U.P. Aquests preguntes
fan referència als ítems que marca Collicott (2000) al marc teòric. Les preguntes estan
estructurades de la següent forma:
-

Elaboració de la U.P

-

Objectius

-

Continguts

-

Activitats

-

Metodologia a l’aula

Les idees que és poden veure entre la pauta d’anàlisi d’abans i la posterior varien els
resultats, ja que per a les dues U.P s’analitzen les mateixes preguntes. Però,
clarament és pot veure que des d’un principi la U.P convencional no complia cap
requisit per ser multinivell.

10

Les pautes complertes les podem trobar a l’annex 6
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8.4 Grups de discussió

11

:

Els resultats obtinguts en el grup de discussió són de gran riquesa, ja que l’objectiu
que preteníem aconseguir era veure els diferents punts de vista que tenien els
alumnes sobre aquesta metodologia i com s’havien sentit.
A tall de conclusió, a grans trets es pot veure que els infants tant d’una classe com de
l’altra, més la classe de 1rB perquè portaven treballant d’aquesta forma varies
setmanes. s’havien sentit molt a gust treballant d’aquesta forma i els va agradar molt
més que les classes teòriques de sempre. A l’altre punt explicaré més detalladament
com s’han sentit amb frases extretes del grup de discussió.

Capítol 9.

Anàlisi dels resultats

9.1 Categorització:
En el procés de triangulació de les dades obtingudes i en el posterior anàlisi endreçaré
la informació obtinguda per diferents categories. Cada categoria està identificada en
un determinat color.
-

Concepte: en aquesta categoria hem inclòs totes aquelles informacions
relatives a l’idea d’aprofundir amb els fonaments teòrics i conceptuals
del DUA i l’aprenentatge multinivell. L’hem diferenciat amb color groc

-

Avantatges:

aquesta

categoria

fa

referència

a

totes

aquelles

informacions relatives a les avantatges de dur a terme aquesta
estratègia dintre l’aula. L’hem diferenciat amb color verd.
-

Punts forts: en aquesta categoria hem inclòs tots els punts forts que ens
expliquen els professionals en els instruments esmentats anteriorment.
L’hem diferenciat amb color blau.

-

Limitacions:

aquesta

categoria

fa

referència

a

totes

aquelles

informacions relatives a les limitacions que podem tenir a l’hora de
aplicar, dissenyar o bé avaluar aquesta metodologia inclusiva. L’hem
diferenciat amb color lila.

11

La transcripció del grup de discussió el podem trobar a l’annex 7
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-

Inconvenients: aquesta categoria fa referència a totes aquelles
informacions que hem pogut extraure dels instruments i que hem
considerat inconvenients. L’hem identificat amb color vermell.

9.1.1 Descripció de les categories obtingudes:
o Entrevistes
El resultats obtinguts com ja he esmentat anteriorment estan organitzats per diferents
categories. Per tal de localitzar millor la informació obtinguda de les entrevistes he
dissenyat uns codis especials. Per exemple: entrevista 1, pregunta 10, línia 5 [e1, 105]
Així doncs, la primera categoria de color groc fa referència al concepte del disseny
universal d’aprenentatge i l’aprenentatge multinivell que hem descrit a les entrevistes i
que per tant cada professional té un punt de vista diferent.
Tal i com diu la Dra. Tamara Gastelaars: “de l’Aprenentatge Multinivell, no l’estudia’t
amb profunditat. En canvi, el Disseny Universal de l’Aprenentatge el que a pretén és
que el professor sigui prou actiu alhora de planificar les seves lliçons i sobretot que
arribi a tothom de la mateixa forma. A més a més, vetlla perquè tothom es senti a gust
a les seves classes. [e2, 4-19] En canvi, les dues altres professionals no tenien tanta
idea com la Tamara, si que havien sentit ha parlar de l’aprenentatge multinivell però no
del disseny universal d’aprenentatge. Per tant, comentaven que gràcies a
l’assessorament van poder aprofundir més amb aquest temes. La tutora de l’aula deia:
“al principi pensava que eren dues coses semblants però es treballava diferent.” [e3, 14]

La segona categoria de color verd fa referència a l’avantatge de treballar amb
l’aprenentatge multinivell dins l’aula. Els resultats com podem veure a les entrevistes
han sortit, ja que les nostres especialistes pensen que treballar d’aquesta forma és
una bona manera d’atendre a la diversitat però no l’única va emfatitzar la mestra
d’educació especial. En canvi, la Dra Tamara pensa que a més de ser una bona
mesura d’atendre a la diversitat també, el fet que els alumnes puguin escollir la forma
de treballar i avaluar és un avantatge molt important: “els estudiants valoren molt que
hi hagi diversitat tant en les estratègies d’ensenyament com en les estratègies d
‘avaluació.” [ e2, 7-52]
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També, posava èmfasi en: “és arribar millor a tothom i ser més eficient en l’objectiu
que et planteges, en aquest cas és que l’alumne aprengui millor i se senti millor a les
teves classes.” [ e2, 11-79]
Avantatge molt important des d’una visió de docent deia la Dra.Tamara.
La tutora de l’aula pensa que dur a terme aquesta metodologia pot augmentar la
participació dels alumnes que els costa més, ja que els materials i les lliçons estaran
adaptats a les seves necessitats. “serien més capaços de fer les coses per si sols, ja
que el material seria l'adequat per a ells i així se sentirien més còmodes.” [ e3, 6-29]
La tercera categoria de color blau fa referència als punts forts de l’aprenentatge
multinivell i el disseny universal d’aprenentatge. Un punt fort d’aquesta metodologia és
el fet que tots els alumnes podran arribar als continguts establerts pel currículum, ja
que prèviament s’hauran adaptat els materials, les activitats, els continguts i l’avaluació
a les seves necessitats deia la mestra d’educació especial: “Sí, perquè estaria a l’abast
de tots els alumnes, ja que els materials, els continguts i l’avaluació estarien adaptats
a les seves necessitats.”. [ e1, 3-11]
La quarta categoria de color lila fa referència a les limitacions que ens podem trobar a
l’hora d’implantar aquesta metodologia. Referent als resultats no han sortit gaires
impediments però si que alguna professional comenta que dissenyar una unitat de
programació multinivell costa més feina que una convencional ens deia la tutora de
l’aula, ja que en aquells moments estàvem dissenyant la nostra unitat de programació.
També, la mestra d’educació especial ens deia que no costava més fer-la sinó que
primerament s’hauria de canviar la forma de programar de l’escola: “No, però el que si
hauríem de canviar seria la forma de programar i ara per ara a les escoles costa fer
aquests canvis.” [ e1, 4-15] Una altra limitació que ens explica la tutora de l’aula és el
fet que és fa molt difícil implantar aquesta metodologia quan: “les aules són molt
nombroses i amb infants que no només tenen dificultats d'aprenentatge sinó també
d'atenció i hàbits.” [ e3, 2-9]
La cinquena categoria de color vermell fa referència als inconvenients que ens podem
sorgir a l’hora de dur a terme aquestes metodologies. Alguns inconvenients són: “no es
disposa del material adaptat sinó que l'has de fer tu, i això pot ser un dels principals
inconvenients que no es porta a terme aquesta metodologia a les aules.” [ e3, 4-20]
ens deia la tutora de l’aula. També, ens diu la mestra d’educació especial: “caldria més
temps per poder avaluar els resultats i veure les possibles variacions.” [ e1,8-28]
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o Qüestionaris:
Per tal de poder analitzar els qüestionaris vaig realitzar diferents gràfics circulars amb
les preguntes que es van fer als docents de l’escola i les seves respostes , les qual
podien ser gens,poc,bastant i molt i així, poder extreure el tan per cent de respostes.
Després, hem categoritzat la informació obtinguda amb diferents colors com ja hem
explicat anteriorment.
Per tant, referint-nos a la pregunta 1 del qüestionari “Consideres que l’aprenentatge
multinivell pot afavorir la inclusió de tot l’alumnat dins l’aula?” vam poder veure que un
81 % creuen que l’aprenentatge multinivell afavoreix la inclusió de tot l’alumnat, per
tant, és un avantatge. També, un altre avantatge fa referència a la pregunta 3 pel qual
ens pregunta si se senten més còmodes i motivats treballant d’aquesta forma, i un
81% de professors estava d’acord.
A més, també en les respostes dels enquestats hem trobat punts forts que poden
afavorir augmentar la participació dels infants, ja que a la pregunta 2 un 69% de
professors creuen bastant important el fet que puguin participar tots els seus alumnes.
També, a la pregunta 4 més de la meitat de docents creuen que un punt fort de
l’aprenentatge multinivell és el fet que pot afavorir el rendiment acadèmic dels infants,
ja que està tot adaptat a les seves necessitats.
Alguna limitació que hem pogut trobar en les respostes dels enquestats és a la
pregunta 6 quant se’ls pregunta si és necessita més temps i dedicació per fer elaborar
la U.P multinivell. En aquest cas un 62% pensa que és bastanta la feina que s’ha de
fer.
A la pregunta 8 del qüestionari podem veure que un 80% dels professors creu que hi
hauria bastantes dificutats a l’hora d’aplicar aquesta estratègia a la seva aula. Per això,
els principals inconvenients que han explicat la falta de recursos i formació acadèmica
en temes d’inclusió.

45

o Pauta d’anàlisi:
Els resultats obtinguts a la pauta d’anàlisi multinivell van ser els esperats en un
principi, ja que la unitat de programació convencional no complia els requisits
establerts per ser multinivell i a l’hora d’analitzar-la van veure les limitacions que hi
havia.
Així doncs, en un principi només es tenia en compte les bases del currículum general
de l’etapa a l’hora de planificar la unitat de programació. En canvi, la U.P no estava
pensada per a què els infants adquireixin diferents graus de comprensió en el moment
de fer les activitats. També, els continguts i les activitats no estaven pensades amb la
individualitat de cadascun sinó que estaven descrites de forma general. Per tant, no es
tenia en compte diferents materials, metodologies innovadores i les activitats no eren
gens clares ni entenedores. Per tant, des d’una perspectiva inclusiva, vam poder veure
que la unitat de programació convencional estava extreta de l’editorial del llibre i per
tant, no parteix dels interessos ni de les necessitats educatives que tenien els infants.
Respecte als ítems que hem explicat en el marc teòric amb l’autor Collicott (2000)
podem veure que les dues pautes són totalment diferents ja que la anterior no estava
adaptada als requisits per ser una U.P multinivell i és veuen clarament les diferències.
En canvi, un cop havíem dissenyat la U.P multinivell vam tornar a passar la pauta i
aquest cop complia tots els requisits per ser multinivell, ja que estava tot adaptat a les
necessitats dels infants.
o Grup de discussió:
Els resultats del grup de discussió són una eina molt potent per extreure valoracions i
pensaments que tenen els infants sobre aquesta metodologia de treball. El grup de
discussió que vaig dur a terme va ser bastant curt però molt intens, ja que el meu
principal objectiu era descobrir com s’havien sentit els alumnes. Per tant, a la
transcripció del debat podem veure que la majoria dels infants s’han sentit molt a gust
treballant amb aquesta metodologia per moltes raons. La necessitat de trobar la
informació amb més facilitat, hem seguit les mateixes categories que la resta dels
instruments. Per això, podrem veure diferents colors depenen la categoria que sigui.
Principalment, el fet que poguessin escollir l’avaluació va ser un factor clau per a
motivar-los, ja que cadascun encara que siguin petits ja saben al que poden arribar o
no. La Carolina amb altes capacitats ens deia: “ Sí, em va agradar molt poder escollir
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l’examen més difícil, ja que els altres exàmens que fèiem eren molt avorrits. En canvi
aquest he hagut d’escriure molt més.” Al Joan també li va agradar escollir l’avaluació
perquè havia pogut escriure més que les altres vegades. L’Alba amb dificultats
d’aprenentatge ens deia: “Jo per primer cop he acabat de les primeres i el vaig trobar
molt fàcil.” I el Gabriel és un dels alumnes amb necessitats educatives especials ens
comentava que ho havia pogut llegir perquè estava amb lletra de pal.
En canvi, hi ha altres visions com l’Aitor que no li va agradar treballar d’aquesta forma
perquè no li motiva canviar la metodologia de l’aula. També, una de les avantatges
que més destacaven era poder fer diferents activitats per a cada tema, ja que em
deien que es cansaven de sempre fer el llibre. A Pau li va agradar molt treballar
l’activitat amb les parts dels animals fetes amb cartolina i per grups havien de posarles. També, destacaven el dia que vam mirar el vídeo del naixement del pollet, la Laia
ens deia que era molt curiós, ja que sabia com naixien però no ho havia vist mai. Altres
destacaven, l’activitat de classificar els animals a les caselles segons el que menjaven,
com es desplaçaven, com naixien... També, un altre punt fort que em van comentar
d’aquesta intervenció va ser el poder expressar-se com volguessin perquè a uns els
agradava més relacionar, als altres completar, als altres descriure, pintar...
Així doncs, el fet de poder debatre-ho amb els infants et fa veure la importància de
canviar la forma d’ensenyar, ja que si és molt monòtona també es cansen. Per això, és
aconsellable partir dels interessos dels infants i en aquest debat podem veure els seus
comentaris.
Per concloure l’anàlisi dels resultats obtinguts dels diferents instruments, hem pogut
veure que gràcies a les categoritzacions que hem fet per endreçar la informació
obtinguda, hem pogut veure els diferents punts de vista que tenia cada professional.
Per tant, hem analitzat les avantatges del DUA i l’aprenentatge multinivell des de la
visió dels professionals però també des del punt de vista dels alumnes. I així,
successivament amb totes les categories obtingudes.

Capítol 10. Conclusions
Per concloure aquest treball de fi de grau, partint del nostre propòsit principal el qual
era comprovar si treballant amb el multinivell dins l’aula podia afavorir la inclusió de tot
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l’alumnat. Per tant, podem veure després d’aprofundir amb les teories dels autors, fer
la investigació a través dels diferents instruments de recollida dades i un posterior
analitzi puc afirmar que l’aprenentatge multinivell és una bona mesura per atendre la
diversitat d’alumnes dins l’aula.
Així doncs, després d’analitzar per categories la informació obtinguda dels diferents
instruments, podem veure que la majoria de professionals pensen que l’aprenentatge
multinivell és una metodologia innovadora que permet arribar a tots els alumnes de
forma equitativa.
A més,

un dels punts forts és el fet que els continguts d’aprenentatge estiguin

adaptats a les seves necessitats, perquè es presentaran amb diferents nivells. Per
això, prèviament s’haurà analitzat les mancances a nivell del grup classe i
posteriorment veure totes les necessitats individuals que presenten els infants, ja
siguin emocionals, psíquiques, educatives, de comportament... També, aquells
alumnes que els costi més podran arribar de la mateixa forma que la resta de la classe
i això farà que la participació augmenti considerablement, ja que es sentiran més
còmodes i motivats.
Des del meu punt de vista, poder conèixer amb profunditat el teu grup d’alumnes és un
dels punts claus a l’hora de poder dissenyar la unitat de programació multinivell, ja que
a totes hores estàs pensant quina seria la millor forma de poder arribar a cadascun
d’ells respectant la singularitat de cadascun. En canvi, a la primera versió de la UP que
vam analitzar no tenia en compte les els interessos dels infants, sinó que estava
dissenyada amb unes altres perspectives. També, és molt important respectar el ritme
d’aprenentatge, i pensar que cadascun és únic i diferent i no se’l pot obligar a fer
alguna cosa que no vulguin. Per això, a l’hora de planificar les activitats és important
conèixer els interessos i les motivacions dels alumnes. Tal i com diu Collicott (2000) al
marc teòric és important: “Considerar els estils d’aprenentatge dels alumnes a l’hora
de planificar mètodes de presentació.”
Una altra categoria que he analitzat són les avantatges de l’aprenentatge multinivell i
segons la tesi de la Dra. Tamara Gastelaars ella creu: “els estudiants valoren molt que
hi hagi diversitat tant en les estratègies d’ensenyament com en les estratègies d
‘avaluació.” També, posava èmfasi en: “és arribar millor a tothom i ser més eficient en
l’objectiu que et planteges, en aquest cas és que l’alumne aprengui millor i se senti
millor a les teves classes.” [e2, 11-76]. Per tant, és molt rellevant els objectius que et
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marques al començament d’una nova etapa. Si revisem la teoria Collicott (2000) fa
referència a identificar els conceptes subjacents, és a dir, fer si s’escau objectius
generals i objectius específics per aquells alumnes que els costa més, ja que en
moltes ocasions no podran seguir els mateixos objectius que la resta de la classe. Per
això, s’han d’ adaptar als objectius generals. En el nostre estudi , la tutora de l’aula
només va voler dissenyar objectius generals per a tots els alumnes perquè no creia
convenient elaborar-ne d’específics, ja que el contingut estava prou adaptat a les
seves necessitats.
També, un altre avantatge important d’aquesta metodologia és el no fer adaptacions
curriculars als infants amb necessitats educatives especials, sinó que adaptant els
materials, objectius i continguts no és necessari fer plans individualitzats. Sempre i
quan, no tingui alguna necessitat educativa que no es pugui solucionar amb aquesta
metodologia, llavors serà necessari fer alguna adaptació. Tal com ens diu la Dra.
Tamara: “treballant d’aquesta forma ja inclous a molta gent però sempre hi haurà
situacions on no tindràs contemplat tota la diversitat i es requeriran fer adaptacions
curriculars. Normalment, seran discapacitats físiques, intel·lectuals. Però, si és
interessant i és una conclusió de la tesi és el tema que jo puc dir que he dissenyat de
manera universal aquest pla però en el cas qui vingui algun nen que tingui alguna
característica que no estigui contemplada el bo seria fer un P.I si cal però incorpora’n
aquestes estratègies dintre el seu pla perquè cada cop sigui més inclusiu. Però, en un
primer moment no té per què fer-se, ja que hi ha moltes variables que no pots controla
i que a més a més no tindria sentit.” [e2, 10-65]
Des de la meva experiència, puc dir que en la meva recerca hi havia infants amb
necessitats educatives que tenien un pla individualitzat i després d’implantar aquesta
metodologia i veure que els resultats van ser tan positius, la mestra d’educació
especial em va comentar que si aquesta metodologia estigués més contemplada a
nivell de formació del professorat no hi haurien tantes dificultats d’aprenentatge i no
caldria fer tantes adaptacions curriculars. Per tant, amb aquest exemple podem veure
que treballar d’aquesta forma millora la inclusiu a dintre l’aula.

Per contra, també hi ha algunes limitacions i inconvenients per dur a terme aquesta
metodologia. Un dels principals inconvenients que comenta la mestra de l’aula és que
sempre es podrà dur a terme aquesta metodologia sempre i quan no hi hagi aules molt
nombroses i que els infants tinguin altres dificultats d’aprenentatge com ara hàbits i
atenció. És a dir, que el nombre d’alumnes i diversitat no fos tan diferent.
49

Des del meu punt de vista, aquest també crec que podria ser un dels principals
inconvenients pel qual molts professionals no decideixen utilitzar aquesta metodologia
a les seves aules, perquè si hi ha resulta molt difícil poder arribar a tots els alumnes,
només hi falta que els seus comportaments o els seus hàbits no fossin els adequats.
Per això, crec indispensable el suport d’alguna mestra de reforç per poder ajudar en
aquestes ocasions quan es fa molt difícil atendre a tots els alumnes. La meva
experiència durant les pràctiques va ser aquest mateix inconvenient, ja que a l’aula hi
havia diferents nivells però, també hi havia infants amb problemes d’atenció,
hiperactivitat, alguns no tenien les normes i els hàbits establerts. Per això, la tutora de
l’aula em va dir que aquest era el seu principal inconvenient el fet que hi hagués aules
tan nombroses amb una diversitat ben diferent.

També, un altre inconvenient a destacar és el fet de no tenir el suficient material i
temps per implantar aquesta metodologia, molts docents no la duen a terme per por a
no poder arribar a tots els seus alumnes, per falta de material o bé perquè no tenen el
temps suficient per fer-ho. A més, dur a terme aquesta metodologia costa més feina
que les altres, ja que prèviament s’han d’analitzar totes les necessitats que presenten
els infants i veure els diferents nivells que hi ha a l’aula. Però, crec que amb esforç i
amb ganes de treballar aquests inconvenients es poden resoldre, ja que sempre hem
d’intentar donar el màxim de nosaltres i sobretot ser eficaç per buscar solucions.
En el moment d’elaborar la meva unitat de programació el que més ens va costar a la
tutora de l’aula i a mi va ser haver de pensar amb tots els infants i la singularitat que
tenia cadascun, ja que molts tenen dificultats de llenguatge, d’altres d’expressió,
alguns estrangers... i per això, havíem d’agrupar-los per nivells. També, el que més
feina ens va portar va ser adaptar el material, fitxes i avaluacions per a cada nivell.
Per concloure aquest treball, crec que l’aprenentatge multinivell com ja he dit abans és
una bona forma d’atendre a la diversitat d’alumnes dintre l’aula. L’únic inconvenient
que hi veu la gent és la falta de temps i dedicació per part del professorat, ja que ara
per ara en els llibres digitals ja es troba elaborat tot el material del docent. Per això,
crec que cada cop més es fan còmodes i no tenen cap necessitat per implantar noves
metodologies.
En el cas del meu centre de pràctiques, el perfil del professorat era gran, per tant,
tenien un desconeixement amb el tema. Poder ho havien sentit a parlar com una forma
d’adaptar les activitats a diferents nivells però no com una metodologia inclusiva. Per
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tant, avui dia crec que es durà a terme en algunes aules de forma més pràctica, com
ara adaptar algunes activitats a infants que no podran seguir com la resta de la classe,
però el que és la part teòrica no es veu contemplada en cap document.

La Dra.

Tamara durant la seva entrevista també ens va parlar d’aquest tema i ens va dir: “ho
solen fer a la pràctica del dia a dia però no de manera escrita com seria dissenyar una
programació amb les bases del Disseny Universal de l’Aprenentatge.” [ e2, 9-61].
Finalment, tot i les dificultats que poden sorgir a l’hora d’implantar noves estratègies
inclusives, efectivament hem pogut comprovar que serveix per millorar les pràctiques
docents i promoure més inclusió a dintre l’aula. Per tant, com a futura docent
m’interessaria poder continuar treballant i explorant per aquesta via perquè és una
bona oportunitat per conèixer noves experiències i noves formes de treballar. També,
hem de tenir present que tot es pot aconseguir amb esforç i constància. Així doncs,
des del meu punt de vista no hi ha cap inconvenient que no et deixi seguir cap al camí
que tu algun dia vols aconseguir.
Penso que per al meu futur aquest treball ha sigut molt profitós ja que quan em trobi
davant d’un grup procuraré posar en pràctica tots els coneixements adquirits, així
doncs, l’experiència de realitzar el Treball de Final de Grau m’ha permès, a més
d’introduir-me amb noves pràctiques educatives, he pogut créixer com a professional i
valorar encara més, la tasca del docent en l’educació.
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