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Resum 

 

En la construcció dels valors hi influeixen diverses dimensions com: la planificació didàctica, 

l’ambient del centre, és a dir el context, les conductes de l’alumat i les creences del professorat. En 

aquest Treball Final de Grau (TFG), es presenta  un estudi de cas de dos centres educatius amb 

unes realitats concretes. El propòsit general d’aquest treball és analitzar, si l’espai compartit és un 

factor clau per a la construcció de la tolerància. Per aquest motiu, la recerca pràctica s’ha dut a terme 

en dos centres educatius, l’escola A i l’escola B, tenint present que l’escola A comparteix espais 

físics compartits amb l’escola d’educació especial anomenada escola C. Aquest document 

s’estructura en dos blocs; la fonamentació teòrica i l’aplicació pràctica. Després de dur a terme 

aquesta investigació, es pot afirmar que l’espai compartit no és un factor per a la construcció de la 

tolerància, sinó un component, que pot afectar o no a l’adquisició d’aquesta. Per a la construcció 

d’una actitud tolerant intervenen molts factors tant interns com externs dels subjectes, que influeixen 

de manera directa per a l’adquisició d’aquesta. 

 

Paraules clau: Escola, valors, tolerància, inclusió, espai compartit. 

 

Abstract 

The building foundations of values is influence by different currents like: a didactic planning program, 

centre’s environment as the context, pupils behaviour and believes or the faculty body. My main goal 

for this final TFG is to do a study case of two educational centres with some specific realities. The 

general purpose of this paper is to analyze if the shared space is a key factor for building tolerance. 

For this reason, practical research was carried out in two schools, the school A and school B, bearing 

in mind that the school A share physical spaces shared with the school to special education school 

called C.The structure of this document is divided in two different blocs, theoretical fundaments and 

practice application. After carrying out my research, I say that the shared space is not a factor for 

building tolerance but a component that can affect whether or not to purchase it. Many factors, both 

internal and external of the subject, affect to create a tolerant attitude as well as the acquisition of it. 

 

Key words: school, values, tolerance, inclusion, shared space. 
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1 Introducció 

Aquest Treball de Fi de Grau (a partir d’ara TFG), realitzat pel Grau en Mestra 

d’Educació Infantil de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic – 

UCC), ha sorgit de la meva experiència i també de la meva motivació. Aquests dos pilars 

han sigut el principal eix que m'han motivat a la realització d'aquest. Un dels principals 

aspectes fonamentals que han influenciat a l'elecció d'aquest tema, ha sigut, tota la 

meva escolarització, ja que vaig dur a terme l’Educació Infantil i l'Educació Primària en 

un centre on compartien espais físics compartits, amb infants que tenen necessitats 

educatives especials (a partir d’ara N.E.E). Durant el transcurs d'aquests anys, i el fet 

de dur a terme el grau, em va captivar, com el fet de compartir espais físics compartits, 

pot influir o no, en l'educació per a la tolerància, tan present avui en dia en la nostra 

societat. Així doncs, el TFG va ser l'oportunitat ideal per esbrinar i aprendre amb més 

precisió sobre els diferents aspectes, relacionats amb la tolerància, però sobretot, 

donant èmfasi en si l’espai físic compartit influeix, o no, en la construcció de la  

tolerància. 

Pel que fa al context de realització del TFG, es va decidir escollir dos centres del mateix 

municipi i de la mateixa comarca geogràfica, que tenen unes característiques concretes 

molt semblants. Aquestes característiques són les següents: centres de caràcter públic, 

situats en la mateixa zona geogràfica. Així doncs, són centres amb unes peculiaritats 

molt concretes, situats amb un context molt similar. Per dur a terme la investigació he 

necessitat aproximadament uns 50 subjectes incloent-hi alumnes i professorat dels dos 

centres educatius, que han participat de manera activa i dinàmica durant el transcurs de 

la investigació.  

L’estudi ha tingut una duració aproximada de dos mesos, on s’ha compartit estones amb 

infants dels dos centres. D’aquesta manera, durant aquest període de temps, he 

visualitzat com es treballaven els valors dins l’aula i he pogut intervenir de manera 

directa, a través de qüestionaris que han estat destinats als alumnes de 6è de Primària 

de cada escola. L’objectiu era poder valorar quin grau de tolerància tenen adquirida els 

alumnes de 6è, dels dos centres educatius A i B, i visualitzar si el fet d’utilitzar l’espai 

físic compartit, és un pilar per a la construcció de la tolerància.  

El fet d’escollir els alumnes de 6è de Primària, té unes finalitats concretes; el concepte 

tolerància és un concepte molt abstracte per poder-lo valorar en l’etapa d’Educació 

Infantil. Per aquest motiu, vaig escollir els alumnes de 6è de Primària, ja que han fet 

quasi tot el seu bagatge en aquesta escola, i els resultats podrien ser més precisos. 

Durant aquest període de temps, he fet un procés d’observació i d’anàlisi del grau de 

tolerància que tenen entre ells/es.  
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Els centres ordinaris del meu estudi els anomenarem centre A i centre B. El centre C es 

tracta d’una escola d’Educació Especial. Destacant que el centre A comparteix espais 

físics amb el centre C. En aquest cas, comparteixen aules, el recinte del menjador i el 

pati.  

Fent una pinzellada en la història, es pot visualitzar que fa uns quants anys, quan es va 

aprovar la llei orgànica d’educació, anomenada LOGSE, es va assenyalar que hi havia 

certs aspectes, que no sortien de manera concreta en les diferents àrees curriculars. 

D’aquesta manera, i al llarg del temps, es van anomenar eixos transversals. Aquests 

eixos continuen sent avui en dia molt rellevants, pel que fa a en l’àmbit escolar. Al llarg 

del temps s’ha donat molta importància a l’àmbit de les competències bàsiques, però 

actualment, els continguts i els aprenentatges transversals estan agafant força per a 

arribar a ser aprenentatges competencials i ètics. A l’octubre del 2015 es va publicar un 

document de desplegament per a l’educació Primària de les competències bàsiques de 

l’àmbit de l’educació en valors del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya (2015). Primerament, en aquest document hi trobem un apartat on es dóna 

molt èmfasi a les dimensions que existeixen, i també a les mateixes competències. Tot 

seguit hi trobem els continguts curriculars. Per acabar, hi ha un apartat per poder avaluar 

cada competència.  

Per aquest motiu, aquest document, ha sigut el principal eix per dur a terme tota 

l’elaboració dels mètodes per a la recollida de dades, ressaltant i tenint present les 

dimensions de les quals ens dóna molta èmfasi el document d’educació en valors. 

Aquestes dimensions són: la dimensió personal, la interpersonal i la social. Per posar 

un exemple, pel que fa a la dimensió personal, tal com ho defineix el decret, fa 

referència, el propi individu. En aquest apartat s’inclou aspectes com: l’autonomia, el 

desenvolupament d’habilitats en referència el mateix cos etc. Cal tenir present que, 

aquests aspectes cal treballar-los, amb el propòsit d’assolir amb èxit aquesta dimensió, 

si és així, en un futur l’infant podrà prendre decisions de manera autònoma i resoldre 

conflictes. Tot seguit, pel que fa a l’àmbit de la dimensió interpersonal, fa referència al 

tracte amb els altres. Tal com ho defineix el document, la dimensió interpersonal és a 

mig camí entre la dimensió personal i la social, en aquesta dimensió, es ressalta la 

importància de la convivència amb els altres, per tal que en un futur l’infant, pugui 

construir actituds de simpatia, empatia, convivència, apatia, antipatia etc. Per acabar, 

trobem la dimensió social, tal com la defineix el document, engloba l’entorn social més 

ampli, és a dir: la ciutat, la comarca, el país…. En aquesta dimensió es pretén fomentar 

una reflexió de caràcter solidari, és a dir; en un futur l’infant podrà ajudar en situacions 

injustes, i/o buscar alternatives… 

En l’àmbit personal, una de les motivacions que m’han fet escollir aquest tema, és el fet 

de creure en l’aprenentatge a través dels continguts transversals, que són tan importants 
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dins l’àmbit educatiu. És per aquest motiu, que m’ha sorgit investigar, si l’educació en 

valors socials i cívics en concret, en la tolerància, té alguna relació amb el mateix espai 

físic compartit. Per aquest motiu, basaré la investigació en l’estudi d’aquests aspectes 

esmentats anteriorment.  

M’agradaria donar certa importància a la pregunta que es va plantejar a l'hora d'elaborar 

el TFG. Com a opinió personal, tenia molt clar, que la pregunta del TFG havia d’anar 

destinada per tal d’englobar tota la informació que jo havia adquirit durant el meu 

bagatge, d’aquesta manera, havia d’aportar algun fet significatiu que englobés tot el 

treball que havia realitzat durant el meu procés d’ensenyament-aprenentatge. Per 

aquesta raó, vaig enfocar-ho des d'una metodologia qualitativa orientada cap a un estudi 

de cas, de dos centres educatius. Des del meu punt de vista, la pregunta, havia de ser 

quelcom que a part de recollir tot el bagatge, em servís per tal de començar a realitzar 

una investigació. És per aquest motiu, que es va formular aquestes preguntes 

d’investigació: 

"Quins factors poden influir en la construcció d’una perspectiva per a la tolerància?" 

“L’espai físic compartit és un factor?“. 

Durant el transcurs de la recerca, se li dóna molta rellevància en com es treballa la 

tolerància en els dos centres corresponents. D’aquesta manera, observaré diversos 

ítems, com per exemple: com interactuen els infants, com es relacionen, com s'ajuden, 

com es respecten etc. En resum, com es treballen en els dos centres educatius A i B, la 

diversitat i la diferència, quines conductes tenen els alumnes, quines creences 

pedagògiques i metodològiques tenen el professorat, quina planificació didàctica tenen 

els centres etc. Aquests ítems els observaré a través de les taules de dimensions que 

s’adjunten a l’apartat de metodologia, que serviran per poder fer l’extracció de resultats. 

Un altre aspecte que observaré són quines accions fan els centres per tal de treballar 

per a la construcció d’una bona tolerància.  

Després de formular les preguntes, es van plantejar els propòsits per dur a terme la 

investigació. Primer de tot, és important poder analitzar com influeix l’espai físic 

compartit en la construcció de valors, i el segon propòsit principal, és analitzar i observar 

quins aspectes influeixen per a la construcció de la tolerància, és a dir quins són els 

punts forts i els punts febles. Durant el transcurs de la investigació, també m’han sorgit  

propòsits secundaris. Pel que fa a en aquest àmbit, penso que és rellevant, poder 

observar i analitzar els valors que es prioritzen en cada centre educatiu, a través dels 

documents de centre i què es dur a terme dins l’aula, i visualitzar si els nens/es, que han 

compartit espais amb infants que tenen N.E.E són més tolerants a l'hora de viure en 

societat, és a dir, comprendre i analitzar quina és la perspectiva de l’escola en relació 

en l’educació en valors. Un altre propòsit secundari és fer una anàlisi rigorosa del 
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sistema de creences i de les percepcions dels mestres de suport per a la inclusió, i de 

les tutores, sobre  l’educació en valors socials i cívics, i com a últim propòsit, es durà a 

terme unes anàlisis de les actituds que mostren els alumnes, en relació a les seves 

relacions interpersonals, en relació a les seves conductes, i comportaments a l’aula. 

Des del meu punt de vista, un dels aspectes que es dóna molta importància és la 

idoneïtat de l’estudi. Des d’un inici creia en la importància de compartir espais amb 

infants que tenen N.E.E, des del meu punt de vista era favorable, és a dir, pensava que 

l’espai era un factor molt rellevant que tenia una gran influència per a la construcció 

d’una tolerància. És per aquest motiu, que les preguntes de recerca van anar 

encaminades des d’aquesta perspectiva d’investigació.  

Pel que fa a l’àmbit estructural, aquest treball consta de diferents apartats. Primer de tot, 

aquest treball consta d’una part teòrica on apareix el marc teòric amb la finalitat 

d’emmarcar aquest estudi en un context teòric i metodològic ben definit, que permet 

observar els diferents autors i les diferents temàtiques dels quals tracta aquest estudi. A 

més a més, en el següent punt, s’adjunta la metodologia, on trobem uns subapartats 

que són: els objectius generals i específics; la perspectiva metodològica d’aquest treball, 

és a dir, en quin paradigma està definit, quin mètode d’investigació s’ha utilitzat, quins 

instruments s’han realitzat per dur a terme la recollida de dades, també hi podem trobar 

l’explicació de quin procediment s’ha dit a terme etc. A continuació, hi ha un apartat 

explícit de resultats, on es dur a terme la recollida de dades i l’anàlisi d’aquestes. Per 

finalitzar, trobem un punt precís que s’anomena, conclusions, discussió i prospectiva, és 

a dir, en aquest apartat es pretén respondre a les preguntes d’investigació i valorar si 

objectius proposats, s’han complert o no, i també cal analitzar la veracitat de les 

hipòtesis inicials que es van formular a l’inici del TFG. Un dels aspectes més 

fonamentals d’aquest apartat, és definir les prospectives de futur després de dur a terme 

la investigació del TFG, cal destacar que la discussió, es fa a de través de treballs 

realitzats, que afirmen la idoneïtat d’aquest estudi.  

Per finalitzar, trobem un apartat de referències, que han sigut citades seguint la 

normativa APA. Per concloure aquest apartat d’explicació, visualitzem adjuntats als 

annexos 1,2 i 3 on podem observar tota la recopilació dels mètodes utilitzats per a la 

recollida de dades.   
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2. Marc teòric  

En aquest apartat de fonamentació teòrica es presenten els diversos apartats que 

englobaran  diversos conceptes que formaran el marc teòric.  Primer de tot, trobem una 

pinzellada de què vol dir educar en valors, tot seguit, es fa una èmfasi molt important en 

el significat de què vol dir educar al llarg de la història?. Aquesta pregunta va totalment 

relacionada amb la concepció del valor d'educar, és a dir, fent una mirada en el passat, 

com s'ha anat adquirint l’educació al llarg del temps. Després, es fa èmfasi sobre 

l'educació en valors en l'etapa d’Infantil i de Primària, és a dir, com s’està canviant la 

visió de l’educació en i amb valors, fer una pinzellada en el passat i també  ens cal 

entendre, cap a on es vol arribar en futur. A més a més, a continuació, hi ha un punt 

específic on es dóna molta importància a la tolerància com a contingut i valor transversal. 

Aquest aspecte és molt important, ja que, actualment, la intenció que hi ha de cara a un 

futur, és que els valors ja no siguin un contingut transversal sinó, un contingut curricular. 

Per acabar l’apartat de fonamentació teòrica, apareix un apartat exclusiu, on es 

ressalten els factors que afecten per a una bona construcció de la tolerància, juntament 

amb un petit incís al document de desplegament per a l’educació primària de les 

competències bàsiques de l’àmbit de l’educació en valors, del departament 

d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2015). Aquest apartat es finalitza amb 

una síntesi del marc teòric, on trobem les idees més rellevants dels aspectes que s’ha 

esmentat anteriorment. 

2.1 Educar en valors 

Educar en valors consisteix a crear condicions per aprendre èticament. L’aprenentatge 

ètic és un procés que engloba tant els àmbits d’educació formal com els no formals i 

informals, ja que la seva naturalesa no descansa exclusivament en un coneixement 

reglat sinó que, es fonamenta en les relacions establertes en els diferents contextos a 

partir dels quals anem construint, elaborant i reelaborat els nostres esquemes cognitius 

i també afectius. Per tant, els valors que cal transmetre no poden ser qualsevol, han de 

ser valors que estiguin regulats en el nostre sistema de convivència (Àlvarez et al., 

2000). 

“Educar en valors significa educar en l'autonomia, la racionalitat, la capacitat de 

diàleg, per tal de poder construir principis i normes que actuïn sobre el coneixement 

i sobre la conducta, que impliquin pensar i actuar, respectant la llibertat de totes les 

persones” (Àlvarez et al., 2000:45).   

L’educació en valors promou a generar una bona convivència. És per aquest motiu, que 

treballar per una bona convivència ens permet donar èmfasi a aspectes com: el respecte 

en vers a un mateix, el respecte al nostre entorn, i sobretot, el respecte en vers els altres. 
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És per aquest motiu, que l’educació inclusiva promou a garantir una bona convivència 

en vers a les persones que tenim el nostre voltant.  

 

“L'objectiu d'una educació inclusiva és que l'escola contribueixi a adquirir al màxim 

de les possibilitats de cadascú, que són necessàries per ser, viure i conviure. Saber, 

saber fer, saber ser i saber conviure indiquen la complexitat d'allò que una escola 

inclusiva ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes, que va molt més enllà d'un 

conjunt de coneixements acadèmics codificats i classificats.” (Pujolàs, 2002:27). 

 

Per una banda, apareixen diversos autors que ressalten la importància de la convivència 

com a bé comú. Llimona (1997) escriu que “la tolerància pot fer molt per a la convivència 

humana. És el primer pas cap a la pau, perquè és el primer pas cap a l’altre.”(p.158).   

D’altra banda, cal donar èmfasi a la definició de valor, segons Rosa Maria Buxarrais un 

valor “és allò propi de l’ésser humà, que fa que tinguem determinades actituds vers la 

vida i ens comportem d’una manera concreta. Un valor constitueix el motor i la guia de 

la nostra conducta i és un filtre per a les nostres percepcions i concepcions del món”. 

2.2 Educació en valors a l'etapa d’Educació Infantil i Primària. 

Tal com esmenta Etxebarria (1998) depèn de l'edat cronològica dels infants hi ha una 

predisposició a adquirir uns valors o uns altres d'acord amb el moviment evolutiu, les 

capacitats cognitives i la maduració efectiva. 

El que cal tenir present, són diferents aspectes que ens esmenta una autoria. Pujol 

(2004) afirma: 

 

“Una primera pregunta que l’educador es fa reflexionar sobre l’educació en valors 

és: En quins valors haig d’educar?, dec estar encertat en els valors que vull inculcar 

als meus educands?. Podria esdevenir una pregunta angoixant, si no fos que hi ha 

un cert consens en la nostra cultura democràtica sobre quins són els valors 

indiscutibles.  La resposta més senzilla és fer el bé, evitar el mal. Tanmateix aquesta 

formulació, que és totalment correcta, és tan vaga que exigeix de seguida que ens 

posem d’acord a concretar que és fer el bé i que és fer el mal. I inevitablement hem 

d’esmicolar aquest principi general en trossets més petits; i arribem a precisar valors 

més tangibles, educables, i avaluables: honradesa, solidaritat, puntualitat, diàleg.... 

i mil més.” (Pujol, 2004:36) 

 

Tal com he esmentat Etxebarria (1998)  ens explica que depèn de l’edat cronològica de 

l’infant, estàs condicionat a adquirir uns valors o uns altres. Pel que fa als anys els anys 
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preescolars, es treballen aspectes de la personalitat com: l'autonomia, la seguretat 

personal, la confiança bàsica, la socialització, l'observació de la realitat. (persones, 

objectes...) i la investigació, el plaer d'actuar etc.  

Etxebarria (1998) fa una classificació per etapes. Per aquest motiu, explicaré l’etapa que 

ens dóna més informació relacionada amb la nostra investigació. 

Durant la latència (de 6/7 als 11/12 anys), podem observar diversos aspectes com: el 

joc, els esports, les lectures, el diàleg, la discussió, el respecte mutu, la tolerància, la 

discriminació del punt de vista dels altres, l'acceptació de les diferències de tot ordre: 

(físiques, psíquiques, ètnic-culturals, socioeconòmiques, religioses), tant de la mateixa 

realitat com de la dels altres, amb els quals entra la relació família-amics i compartir les 

seves idees en el grup d'iguals.  

Tal com ens diu Etxebarria (1998) des de la psicologia dinàmica, que postula una 

manera d'entendre la realitat pròpia i la realitat externa, es veu també la manera com 

s'instauren els valors, aquest fet s'anomena assumpció. Aquesta assumpció pot 

dependre de cinc aspectes com: 

1 Les primeres relacions, que són el coixí esdevenen punts referencials 

significatius, ja que les experiències precoces són facilitadores o pertorbadores 

del desenvolupament i dels aprenentatges. 

2 El coneixement progressiu d'un mateix i de les pròpies possibilitats i dels propis 

límits, l'obertura i l'atenció a les vivències interiors. 

3 L'acceptació i la integració de les ambigüitats (ambivalències). 

4 La superació de les dissociacions i fragmentacions internes i externes com 

també la superació del conflicte entre amor i odi. 

5 La preocupació i l'interès per les persones, objectes, fets, ideals, i valors dignes 

d'estimació. 

2.3 El valor d'educar i de la tolerància, al llarg de la història 

Per poder treballar per a una educació amb i en valors, cal replantejar-nos la concepció 

que té la societat de què vol dir educar. D’acord amb Peces-Barba (2007), ens cal 

destacar alguns conceptes rellevants que són pilars en l'àmbit educatiu: la importància 

de l'ètica, la democràcia i l’educació. L’autor afirma que la importància de l'ètica i la 

filosofia va molt més enllà. Un dels seus objectius principals és reflexionar i analitzar 

aspectes tant en l’àmbit personal, social, cultural i històric, però també universal, és a 

dir, la moral. La moralitat està formada per valors, de concepcions sobre el bé /mal, 

decent/ indecent, adequat/inadequat, etc. Cal destacar que la moralitat cal treballar-la a 

les escoles. Pel que fa a en l'àmbit educatiu cal esmentar que més que treballar 



  Treball Final de Grau 

13 

continguts, ens cal tenir un tracta més humà. Bàsicament, es tracta de fer una reflexió 

sobre l'ensenyament, i sobretot, ens cal un replantejament sobre el concepte de 

ciutadania i també sobre el concepte d’individu. 

 

Gil, Mínguez, i Ortega (1996) afirmen:  

         “En el último siglo – escribe Ortega (1973: 149-150)–se ha ampliado 

gigantescamente la periferia de la vida. Se ha ampliado y se ha perfeccionado: 

sabemos muchas más coses, poseemos una técnica prodigiosa,  material y social. 

El repertorio de hechos, de noticias sobre el mundo que maneja la mente del hombre 

medio ha crecido fabulosamente [...] mientras se acumulaban ciencias, noticias, 

saberes sobre el mundo y se pulía la técnica con que dominamos la materia, se 

desentendía por completo el cultivo de otras zonas del saber humano que no son 

intelecto, cabeza; sobre todo se dejaba a la deriva el corazón.” 

Després d’esmentar la importància del saber humà més enllà dels continguts, ens cal 

fer una pinzellada en el passat. Cal tenir present que la idea de ciutadania moderna 

prové de l'època de la il·lustració, no és fins més tard, quan apareix el concepte de 

tolerància i de consciència. És en aquest punt, quan l'individu adquireix autonomia i 

comença a decidir accions per si mateix. Poc més tard,  l'any 1689, John Locke escriu 

la Carta sobre la Tolerància on es comença a donar més importància a l'ésser humà, tal 

com explica Jhon Locke, hi ha diversos autors, que defineixen el concepte de tolerància 

al llarg de la història, com he dit anteriorment, Locke, planteja el concepte de tolerància 

a partir de l’anàlisi compartit entre el concepte d’estat i el de l’església. En primer lloc, 

concep l’estat com:“Una sociedad de hombres constituida solamente para procurar 

preservar y avanzar  sus propios intereses de índole civil”. (Locke, 1985:8). En segon 

lloc, concep l’església com: “una sociedad voluntaria de hombres, unidos por muto 

acuerdo con objeto de rendir culto públicamente a dios de manera que ellos juzgan 

aceptable a él y eficaz para la salvación de sus almas.”. (Locke,1985:13).  

El concepte de tolerància, és un concepte que ha anat evolucionant al llarg del temps, 

des de l’inici diferents filòsofs definien el concepte tolerància de la següent manera: Tal 

com esmenten: Ortega, Mínguez, Gil (1996:18):  

Voltaire (citat per Ortega, Mínguez i Gil, 1996) defineix la tolerància com un concepte 

que es convertirà progressivament en una de les idees pioneres del futur estat modern-

lliberal. Mill (citat per Ortega, Mínguez i Gil, 1998) aporta nous matisos sobre la idea de 

la tolerància, afirma que cada individuo posseeix unes conviccions que donen sentit a la 

vida, però l’acceptació de la tolerància implica que la veritat de cada individuo, no és la 

veritat absoluta, sinó que és provisional. D’aquesta manera, al llarg dels anys, apareixen 

noves definicions que concreten més la definició de tolerància que tenim avui en dia. 

Ortega, Mínguez i Gil (1996) fan una revisió de les aportacions de diversos filòsofs que 
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defineixen la tolerància com un ideal moral. Aquesta revisió la sintetitzen de la següent 

manera: 

 La veritat absoluta no la posseeix, cap individuo, grup social, polític o religiós. 

(Popper,1987). 

 Es parteix de la igualtat  natural de tots els éssers humans, això implica un 

respecte mutu entre els homes.(Weale,1985). 

 Cada individuo pel sol fet de ser persona, pressuposa la llibertat de 

pensament i de paraula, acció i associació (Baldwin,1985). 

Marcuse (citat per Ortega, Mínguez i Gil, 1977) esmenta que només en contextos 

lliberals i democràtics pot ser practicada la tolerància, aquest autor planteja la tolerància 

a partir de la relació entre llibertat i veritat. Cap al final dels anys 80, Popper (citat per 

Ortega, Mínguez i Gil, 1984) ofereix una altra perspectiva sobre la tolerància utilitzada 

més com un recurs metodològic.  

En l'actualitat el problema que té la societat és principalment, intentar superar amb èxit 

l'exclusió social. Per aquest motiu, ens cal buscar nous camins per tal d'intentar incloure 

a tots/es les persones. Tal com esmenta Pujol: 

 

         “Per educació en valors entenem l'educació integral de la persona, allò que 

anomenem formació ètica”, “És que no és possible d'educar de cap altra més 

manera que no sigui educant en valors.” (Pujol, 2004:33) 

 

El que ens cal tenir molt clar és que, vivim en una societat on estem construint una nova 

civilització dels valors, o bàsicament, els valors estan en canvi constant, ja que, reben 

una forta influència tant de l’àmbit social com de l'individual. Tal com esmenta Plana: “El 

valor és un objectiu que ens proposem en l'educació, o que parteix de la idea que es té 

de l'ésser humà, i que l'ajuda a ser més persona”. (Plana,1995:22) 

Diversos autors, van trobar afirmacions de Federico Mayor Zaragoza y de Félix Martí 

que afirmen aspectes relacionats amb els conflictes de valores. (Carreras, et 

al.,1996:21).   

 

“Es necesaria una renovación conceptual, hace falta equilibrar lo económico con lo 

social. Las palabras clave en todas las religiones son: amor y compartir” (Mayor 

Zaragoza y Martí, 1993). 
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“Debemos participar en la construcción de formes de vida que tengan más en cuenta 

al hombre; ser más solidarios, creer en la dignidad humana y favorecerla, tener en 

cuenta las relaciones entre el ser humano y su entorno y luchar para eliminar todo  

lo que este momento signifique caos y violencia” (Martí, 1993). 

       

        “Es un objetivo que nos proponemos en la educación y que parte de la idea que se 

tenga del hombre y que le ayuda a ser más persona. Es sencillamente la convicción 

razonada de que algo bueno o malo para llegar a ser más humanos. Como 

consecuencias, entenderíamos como contravalor, todo aquello que dificultara al 

hombre llegar a ser más persona y le restara humanidad” (Carreras, et al., 1996:22).  

2.4 Transversalitat i educació per a la tolerància. 

Cada cop més, la societat s’adona de la necessitat d’abordar una nova modalitat 

d’ensenyament, poc a poc, apareix la necessitat d’abordar nous continguts educatius de 

manera transversal. La transversalitat ha sigut presentada segons el (Ministerio de 

Educación y Ciencia, MEC, 1993). Com una manera de plantejar i organitzar  

l’ensenyament educatiu. Ens cal oferir els educands la possibilitat d’entendre els grans 

problemes socials existents en la nostra societat, i des d’aquest punt, generar en ells 

noves actituds i conductes basades en valors lliurement assumits, i de la  mateixa 

manera, poder contribuir en el desenvolupament integrador de la persona àmpliament 

humanista. D’aquesta manera, la transversalitat portada a l’aula suposa afrontar una 

educació que atengui al valor més valuós de l’ésser humà, com a funció complementària 

de la formació científica, centrada en l’adquisició de coneixements. La incorporació de 

la transversalitat a la pràctica escolar implica, en definitiva, assumir que en qualsevol 

proposta d’ensenyament, apareix la intenció de contribuir en la formació de ciutadans: 

amb actituds, i comportaments propis, derivats dels valors lliurement escollits per a ells. 

L’educació moral dins del marc de la reforma s’entén com: 

 

        “Un conjunto de acciones intencionadas tendentes a que los alumnos construyan 

racional y autónomamente sus propios valores y normes, adopten actitudes 

coherentes con los mimos y se comporten de manera consecuente” (MEC, 

1993:27). 
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2.5 Aspectes que influeixen en la construcció dels valors, en 

concret de la tolerància 

Tal com esmenta: (Ortega, 1996:37), tolerar no significa només comprendre i ser pacient 

davant de què ens resulta estrany, no és únicament reconèixer el dret dels altres a la 

diversitat. Implica deixar de fer coses que, segons el nostre parer que no són correctes. 

Tal com diu aquest autor, qui tolera no està satisfet. Normalment té un cert remordiment 

i pot ser per dos motius. Primer de tot, per l’autoritat, bàsicament el seu rol, és mantenir 

les coses dins del seu ordre natural. En segon lloc, pel paper que té l’educador, ja que 

la seva funció és fer que l’educand s’acomodi als valors i a les seves obligacions. 

El que cal destacar és la importància del compromís social i ètic que han de tenir els 

docents. Els docents han de saber què instaurar als seus alumnes. Tal com ens diu  

Esteve (2007) ens indica com el professorat no és únicament un canal de transmissió 

de les instàncies socials, sinó com també té el deure d’analitzar-la i criticar-la, elegint 

d’entre tots els valors que es posen de moda, quins transmetrem al nostre alumnat i 

quins criticarem en raó a que suposin una degradació de la qualitat de vida humana. 

Seguint el fil, podem esmentar que hi ha diversos autors com Cortina, que ens expliquen, 

que en comptes d’educar ensenyant els valors que la societat té instaurats, seria més 

interessant poder educar treballant els fonaments d’aquests valors.  

“les llistes dels valors a educar proliferen tant en articles, llibres i conferències, com en 

legislació de les autoritats competents” (Cortina, 1994: 125).  

2.6 Documents actuals sobre l’educació en valors 

En el decret del currículum de l’etapa d’educació primària es fa referència de manera 

explícita a les competències bàsiques. Més concretament, a l’annex 1 del Decret 

119/2015, de 23 de juny pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de 

l’educació primària, es cita textualment:  

“Competència social i ciutadana és la capacitat per comprendre la realitat social en 

què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic que es basa 

en els valors i pràctiques democràtiques i exercir la ciutadania, actuant amb criteri 

propi i sentit crític, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia i mantenint 

una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i 

obligacions cívics”. 

 

L’octubre del 2015, es va publicar al document de desplegament per a l’educació 

primària de les competències bàsiques de l’àmbit de l’educació en valors, del 

departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2015). 
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        “Els continguts i competències que aquí es presenten no només són 

responsabilitat d’aquesta àrea sinó que són una finalitat transversal de tota  

l’escola. Tota la vida del centre, l’actuació dels docents i de totes les persones 

que constitueixen la comunitat educativa han de participar d’un esperit de 

respecte, justícia i col·laboració. Tanmateix, aquesta àrea aporta el treball 

sistemàtic que permet conèixer i practicar els continguts i els hàbits que són 

necessaris per a la convivència. Els elements que componen el document 

aporten informació relativa a l’assoliment de les competències de l’àmbit al 

final de l’etapa educativa, la identificació dels continguts clau associats a cada 

competència, les orientacions metodològiques i d’avaluació per  a l’aplicació 

a l’aula, exemples d’activitats d’avaluació amb els seus indicadors i, finalment, 

una referència als recursos actualment disponibles on es poden trobar 

exemples pràctics d’activitats d’aula.” (Generalitat de Catalunya, 2015:4) 

2.7 Síntesi del Marc teòric 

En aquest apartat de fonamentació s’han explicat diversos conceptes que han format el 

Marc teòric. Primer de tot, trobem una pinzellada de què vol dir educar en valors, en 

aquest apartat trobem una justificació del concepte educació que tenim instaurat avui en 

dia en la nostra societat. Ens cal treballar el valor d’educar, relacionat amb el concepte 

què vol dir educar?. Ens cal treballar i fer una reflexió de l’ensenyament i no educar 

només en continguts. Tal com ens ho esmenten Martínez y Brujons, els canvis que 

estem experimentant avui en dia en la nostra societat, fan qüestionar-nos nous mètodes, 

nous objectius, i noves funcions, sobretot pel que fa a la institució escolar. 

 

    “El debate contemporáneo sobre la escuela y su misión en la sociedad global, de la 

información, la tecnología y la diversidad, está provocando un replanteamiento de sus 

métodos, objetivos y funciones, incluso del propio sentido de la institución escolar”. 

(Martínez y Brujons, 2001: 20) 

 

Tot seguit, es fa una èmfasi molt important en el significat de què vol dir educar al llarg 

de la història, des dels inicis fins al que trobem actualment, citant diversos autors que 

defineixen la importància dels valors, la importància de la inclusió, i per l’evolució al llarg 

del temps del concepte tolerància. Cal tenir present que el concepte ciutadania moderna 

ve de l’època de la il·lustració no és fins més tard quan s’instaura el concepte de 

tolerància i consciència. Després, es fa èmfasi sobre l'educació en valors en l'etapa 

d’Infantil i de Primària, és a dir, com s’està canviant la visió de l’educació en i amb valors.  
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Deixant clar que els valors van relacionats amb l’edat cronològica de l’infant, però també 

intervenen factors interns o externs, que estan el voltant del subjecte. A més a més, a 

continuació, hi ha un punt específic on es dóna molta importància a la tolerància com a 

contingut i valor transversal. Aquest aspecte és molt important, ja que, actualment la 

intenció que hi ha de cara a un futur, és que els valors ja no siguin un contingut 

transversal sinó, un contingut curricular. És a dir, nova modalitat per l’educació, 

l’ensenyament cada cop més transversal.  

Per acabar l’apartat de fonamentació teòrica, apareix un apartat exclusiu, on es 

ressalten els factors que afecten per a una bona construcció de la tolerància, juntament 

amb un petit incís al document de desplegament per a l’educació primària de les 

competències bàsiques de l’àmbit de l’educació en valors socials i cívics (2015). 

És per aquesta raó, que una de les motivacions que m’han sorgit, és esbrinar si l’espai 

compartit permet l’adquisició i la construcció de la tolerància. Per aquesta raó, el  marc 

teòric m’ha permès definir uns objectius que han sigut el pilar per a  dur a terme la 

investigació. Aquests objectius seran el principal eix per començar a esbrinar si l’espai 

influeix o no, en la construcció i l’adquisició de valors tan present avui en dia en la nostra 

societat.  
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3. Metodologia 

3.1 Objectius i hipòtesis referents a l’estudi. 

Durant el transcurs del TFG s’ha fet una anàlisi rigorosa de dos centres educatius amb 

unes característiques similars. Per aquesta raó, a l’inici del treball es va definir l’objectiu 

general de la investigació, el qual es va concretar en uns objectius específics, que són 

els propòsits que m’he plantejat durant el transcurs de la meva recerca. Les hipòtesis 

que em vaig qüestionar a l’inici del meu treball van ser el pilar per poder dur a terme la 

meva investigació. 

 

3.1.1  Objectius generals i específics. 

Objectiu general: 

 Analitzar i observar com influeix l’espai físic compartit, en la construcció 

de valors. 

 Analitzar i observar quins són els punts forts i els punts febles d’aquesta 

influència. 

Objectius específics: 

 Analitzar el sistema de creences i les percepcions dels mestres de suport 

i de les tutores sobre l’educació en valors socials i cívics.  

 Analitzar i observar les actituds que mostren els alumnes en les seves 

relacions interpersonals, en relació a les seves conductes, i comportaments a 

l’aula. 

 Comprendre i analitzar quina és la perspectiva i la filosofia de l’escola en 

relació a l’educació en valors. 

3.1.2 Hipòtesis 

A partir de l’interès inicial per saber si l’espai físic compartit era un factor per la 

construcció d’una bona tolerància, es va formular la hipòtesi que l’espai influenciava de 

manera positiva per a la construcció de la tolerància. Un dels motius pels quals em vaig 

formular aquesta hipòtesi, van ser perquè des del meu punt de vista, i després de dur a 

terme el grau i l’escolarització compartida amb infants que tenen N.E.E creia i pensava, 

que l’espai era un factor clau per a una bona construcció de la tolerància a l’hora de 

viure en societat. El fet de dur a terme la investigació m’ha permès investigar si aquests 

temes que em vaig plantejar a l’inici són verídics o no, però el fet de creure-hi ha sigut 

un pilar de motivació per dur a terme el meu treball de manera més dinàmica.  
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3.2 Perspectiva metodològica 

En relació a l’àmbit metodològic, he utilitzat una metodologia mixta utilitzant dades tant 

qualitatives, com quantitatives, des de la perspectiva d’un paradigma interpretatiu. La 

finalitat és comprendre i fer una anàlisi d’unes situacions actuals i precises, i fer un estudi 

de cas de dos centres educatius, sempre en context natural, intervenint i analitzat com 

es fomenta la tolerància en els dos centres corresponents. 

Cal tenir present que utilitzar una metodologia quantitativa, significa fer una recerca de 

diverses realitats, sempre tenint present els significats de les accions humanes. 

D’aquesta manera, fer aquest procés d’investigació, permet treballar amb agents, és a 

dir, amb persones i per aquesta raó, és més vivencial, de fet, busca explicacions d'una 

realitat concreta. D’aquesta manera, els resultats no són de caràcter numèric, ja que, es 

basa en la recerca empírica d’una o unes realitats concretes. Per aquest motiu, em va 

semblar molt interessant poder extreure dades, a través d’investigacions de manera 

quantitativa.  

3.2.1  Mètode d’investigació i paradigma 

Thomas S. Khun (1962) definia paradigma com a conjunt de realitzacions científiques 

universalment reconegudes que durant un cert temps proporcionen models de 

problemes i llurs solucions a la comunitat científica.  

Tal com ho definia S. Khun (1962) “Considero a los paradigmas como realizaciones 

científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan 

modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”. 

Per dur a terme la meva investigació, he utilitzat un paradigma interpretatiu, perquè té 

la finalitat de descriure l’objecte d’estudi  des de la perspectiva dels subjectes per tal de 

comprendre aquesta realitat concreta. Per aquest motiu, duré a terme un estudi de cas, 

de dos centres educatius. L’estudi de cas es basa en l’estudi de grups de subjectes per 

tal d’observar un fet concret. Segons Daniel Diaz (1978), “és un examen complet o intens 

d'una faceta, una qüestió o potser els esdeveniments que tenen lloc en un marc 

geogràfic al llarg del temps.” 

Cal esmentar que per dur a terme la meva investigació he utilitzat instruments per a la 

recollida de dades.  

3.2.2  Dimensions o aspectes concrets de l’estudi i instruments emprats 

Per a dur a terme la recollida de dades, he elaborat instruments per poder extreure la 

informació. A l’hora de dur terme la recol·lecció de les dades, he utilitzat múltiples 

tècniques per a la pròpia l'obtenció de les dades, que han sigut: les observacions, les  

entrevistes, i els qüestionaris.  
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Les dimensions que he utilitzat m’han servit per poder fer l’extracció, de les dades. Cal 

esmentar i explicar que la Taula 1, (visualitzar 3.2.6)  està formada per les dimensions: 

planificació didàctica, factors ambientals i contextuals, percepcions del mestres i 

conductes de l’alumnat, ha sorgit per elaboració pròpia a partir de diferents referents 

teòrics com han sigut: Cortina, Plana, Ortega, Martí i Álvarez et al.  

Pel que fa a la Taula 2,( visualitzar 3.2.7) està formada per 3 dimensions: dimensió 

personal, dimensió interpersonal i dimensió social. Aquestes dimensions han sigut 

extretes del document: publicat a l’octubre del 2015, anomenat desplegament per a 

l’educació primària de les competències bàsiques de l’àmbit de l’educació en valors, del 

departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2015). 

3.2.3 Mostra de participants 

Cal tenir present que per dur a terme el TFG he necessitat l’ajuda de diverses persones 

que han intervingut en el meu procés d’aprenentatge. He pogut compartir espais i 

estones amb un total de 37 infants que han participat de manera dinàmica i activa. En 

concret han sigut 13 infants de l’escola B i 24 infants de l’escola A. D’aquesta manera, 

han intervingut un total de 20 professors que m’han ajudat i m’han donat les eines 

necessàries per a poder elaborar el treball. En total, han col·laborat en el treball 

persones de direcció del centre, recepcionistes, mestres d’educació especial de les dues 

escoles, tutores dels alumnes de 6è de les dues escoles.  

La mostra de participants permet recollir les dades de la recerca a partir de grups de 

subjectes que han intervingut de manera directa durant el transcurs del TFG. Com es 

pot observar, en el procediment metodològic d’aquest treball s’aposta per dur a terme 

una triangulació de dades, ja que s’intenta recollir tota la informació des de diferents 

punts de vista i  des de diferents perspectives, a través de diversos instruments.  

3.2.4 Procediment seguit per l’anàlisi de les dades  

Pel que fa a en l'àmbit de recollida i anàlisi de dades, a l’inici del treball, es va fer una 

recerca acurada de tota la fonamentació teòrica que tenia relació amb el tema d’interès 

de recerca. Per aquest motiu, es va fer una recerca de l’àmbit d’estudi, sempre utilitzant 

l’ajuda de llibres, articles, recursos educatius, etc. D’aquesta manera, es va poder fer un 

contrast de la informació extreta des d’un inici, fins a arribar, a la informació que podem 

trobar actualment. Gràcies a aquesta recerca, em vaig plantejar els objectius inicials, la 

pregunta d’investigació i la hipòtesi. 

La informació extreta en l’àmbit teòric, va permetre definir dues taules amb les diferents 

dimensions d’anàlisis. A partir de tots aquests aspectes analitzats, van sorgir els 

instruments per recollir les dades, amb aquests, vaig fer una anàlisi de les dades a través 

de les taules.  Per tal de fer l’extracció de dades, vaig utilitzar diversos instruments que 
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van ser, les observacions, les entrevistes i els qüestionaris. Aquest treball consta de 6 

observacions 3 dutes a terme al centre A, i 3 dutes a terme al centre B, 4 entrevistes 2 

dutes a terme a les mestres tutores de 6è de Primària dels dos centres corresponents, i 

dues entrevistes dutes a terme per les mestres d’educació especial del centre A i B.  A 

més a més, aquest treball consta de 37 qüestionaris duts a terme pels alumnes dels dos 

centres corresponents. Cal esmentar que el procés per fer l’extracció de dades va ser el 

següent. Primer de tot,  pel que fa a la part pràctica, vaig fer vistes al centre A i B, es va 

observar a través d'una graella d’observació, tot el que duien a terme. Tot plegat, i no 

va ser fins més tard, quan es van passar els qüestionaris als alumnes de 6è. Poc 

després, es van fer les entrevistes pel que fa a l'àmbit del professorat.  Els qüestionaris 

van ser elaborats seguint el document de desplegament per a l’Educació Primària de les 

competències bàsiques de l’àmbit de l’educació en valors, del departament 

d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2015). 

De cada competència que està esmentada en el document, vaig elaborar una pregunta 

del qüestionari que anava destinat als alumnes. De les 8 preguntes que estan 

adjuntades, les 3 primeres estan enfocades per valorar la dimensió personal, les 3 

posteriors estan enfocades per valorar la dimensió interpersonal i les 3 últimes van ser 

destinades per valorar la dimensió social dels alumnes. Finalment, hi va col·laborar la 

direcció dels dos centres corresponents, ja que em van ensenyar els documents de 

centre que tenien per atendre a la diversitat. Cal deixar clar que els entrevistats van 

rebre un full de consentiment per a dur a terme l'entrevista. En aquest full, em 

presentava, i explicava una mica, quina era la meva finalitat per a dur a terme aquest 

treball. Cal tenir clar que sempre que es faci una entrevista utilitzaré un pseudònim per 

tal de respectar la seva identitat. Un cop finalitzats els qüestionaris i les entrevistes, es 

transcriuran, i es durà a terme una anàlisi i una extracció de categories, a través de les 

taules que adjunto a continuació. 

Per tal de fer una extracció de les dades més quantitatives s’ha fet l’extracció a partir de 

les gràfiques que ens ha permès visualitzar el % d’alumnes que han contestat la 

resposta més tolerant tant del centre A com del centre B. Les dades més qualitatives 

s’han extret a través d’entrevistes i observacions, categoritzant-les amb les dimensions 

d’anàlisi que podem visualitzar a continuació. 

3.2.5 Procediment seguit per l’anàlisi del treball i pla de treball 

Fase Període Descripció de les tasques. 

1 Setembre-Novembre 2016 Aprofundiment dels aspectes 

teòrics, planificació de la part 

pràctica. 
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2 Desembre del 2016  Preparació de les enquestes i 

de les graelles per tal de fer 

les observacions i els anàlisis.  

3 Gener- Febrer del 2017 Visites al centre, coneixement 

directa i anàlisi dels aspectes 

que vaig observant.  

4 Març del 2017 Elaboració escrita dels 

aspectes que vull observar, 

contrastant idees. 

5 Abril del 2017 Redacció de la memòria del 

TFG. 

6 Maig del 2017 Lliurament del treball escrit. 

Preparació de l'exposició i 

defensa oral del TFG. 

 

3.2.6 Taula 1: Taules de dimensions d’anàlisi. 

En aquest apartat disposem de dues taules de dimensions d’anàlisis que han estat 

realitzades i han sorgit, per tal de poder elaborar l’extracció de les dades i les 

conclusions. Cal esmentar i explicar que la Taula 1, està formada per les dimensions: 

planificació didàctica, factors ambientals i contextuals, percepcions del mestres i 

conductes de l’alumnat, ha sorgit per elaboració pròpia a partir de diferents referents 

teòrics com han sigut: Cortina, Plana, Ortega, Martí i Álvarez et al.  

Pel que fa a la Taula 2, està formada per 3 dimensions: dimensió personal, dimensió 

interpersonal i dimensió social. Aquestes dimensions han sigut extretes del document: 

publicat a l’octubre del 2015, anomenat desplegament per a l’educació primària de les 

competències bàsiques de l’àmbit de l’educació en valors, del departament 

d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2015). 

 

DIMENSIONS INDICADORS ITEMS INSTRUMENTS 

PLANIFICACIÓ 

DIDÀCTICA 

Grup 

Procés d’ensenyament  

aprenentatge? 

Com és el grup? ( nombre de nens 

i nombre de nenes). 

Com s’entén el procés 

d’ensenyament i d’aprenentatge?  

Observacions i 

Entrevistes 
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Agrupaments 

      

Metodologia de treball 

 

Concepció d’infant 

Com es fan els agrupaments? De 

manera col·lectiva o individual? 

heterogenis o homogenis? 

Quina és la metodologia que 

s’utilitza? 

Quina importància se li dona a 

l’infant, es fa a l’infant partícip del 

seu aprenentatge? 

FACTORS 

AMBIENTALS I 

CONTEXTUALS 

Entorn 

Espai 

Ambient 

 

Context 

Com és l’entorn on està situat 

l’escola? 

Com és l’espai que disposen? 

Quin ambient es respira dins 

l’aula? ( ambient de: ajuda mútua, 

competició, col·laboració…..) 

Quina importància se li dona al 

context? S’entén  el context com a 

riquesa en l’aprenentatge?  

Observacions i 

Entrevistes 

CONDUCTES DE 

L’ALUMNAT  

Conductes d’ajuda en 

vers els altres 

Conductes positives 

Conductes negatives 

Conductes agressives 

Conductes 

egocèntriques 

Es produeixen aquestes 

conductes a l’aula? 

Quines conductes són 

majoritàries? 

Quines passen amb més 

freqüència? 

Com influencien les conductes en 

el procés d’ensenyament-

aprenentatge? 

Observacions 

Entrevistes 

PERCEPCIONS 

DELS MESTRES 

Concepte d’infant 

Percepcions positives 

en vers a la inclusió 

Percepcions negatives 

en vers a la inclusió 

Entenen l’infant com a ésser 

partícip en el procés 

d’ensenyament- aprenentatge? 

Quina és la percepció que 

tenen els mestres, en el fet de 

Observacions i  

Entrevistes 
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Creences compartir espais amb infants 

que tenen N.E.E. 

Quines percepcions es poden 

observar a l’aula? 

Quines creences tenen els 

mestres en vers a la inclusió? 

 

3.2.7 Taula 2: Taules de dimensions d’anàlisi. 

Dimensions  Indicadors Ítems Instruments 

DIMENSIÓ PERSONAL 

 

 

    

    

 

    

    

 

    

   

1. Actuar amb autonomia 

en la presa de decisions i 

assumir la responsabilitat 

dels propis actes   

  

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

Conductes 

autònomes, observar 

els exemples i 

característiques.  

    

Conductes 

responsables i 

corresponsables, 

capacitat d'empatia, 

de tolerància i de 

respecte. Exemples i 

característiques.  

La coherència com a 

principi rector de la 

conducta.Com 

reaccionen davant de 

diferents 

circumstàncies 

●  

Relació amb l’entorn: 

implicacions socials i 

Qüestionaris, 

i 

observacions 
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2.Desenvolupar habilitats 

per fer front als canvis i a 

les dificultats i per assolir 

un benestar personal.  

   

 

    

    

 

    

    

 

    

    

   

 

 

 

3. Qüestionar-se i usar 

l’argumentació per superar 

prejudicis i consolidar el 

pensament propi.  

naturals de la pròpia 

conducta.  

 

 

Conductes assertives 

i empàtiques: 

exemples i 

característiques. 

Fases en el procés de 

resolució de 

problemes i de presa 

de decisions.   

  

Estratègies del 

pensament crític i 

creatiu. 

Estratègies per a 

l’autoconeixement i 

l’autoestima; 

emocions i 

sentiments.    

Estratègies de 

prevenció i resolució 

de problemes o 

conflictes.   

  

Estratègies per al 

diàleg: 

l’argumentació, la 

contra argumentació i 

les proves.   

  

Característiques del 

pensament 

argumentatiu:causa-
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efecte,mitjà-finalitat, 

relació part-tot... 

Prejudicis i 

estereotips propis i 

aliens.     

Situacions de 

marginació, 

discriminació i 

injustícia social en 

l’entorn local i en el 

món. Causes que les 

provoquen.   

  

Els mitjans de 

comunicació com a 

font d’estereotips i 

prejudicis   

  

DIMENSIÓ 

INTERPERSONAL 

   

 

    

    

 

    

    

 

    

   

4. Mostrar actituds de 

respecte actiu envers les 

persones, les seves idees, 

opcions, creences i les 

cultures que les conformen 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

Les diferències de 

gènere, origen, 

creença o cultura com 

un element enriquidor 

de les relacions 

interpersonals.  

   

Drets i deures en 

l’àmbit escolar, 

familiar i de l’entorn 

proper.   

  

La convivència en els 

diferents àmbits 

propers: la família, 

l’aula, el grup 

d’amics… actituds, 

Qüestionaris i 

observacions 
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5. Aplicar el diàleg com a 

eina d’entesa i participació 

en les relacions entre les 

persones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

lèxic, gestualitat i 

conductes exemplars 

i de referència. 

  

Drets i deures 

individuals i 

col·lectius recollits en 

les declaracions 

universals dels drets 

humans i dels infants. 

Drets i deures 

individuals i 

col·lectius recollits en 

la legislació vigent.  

    

Elements i 

característiques de 

les cultures de 

l’entorn. Prejudicis i 

estereotips propis i 

aliens.   

 

Estratègies per al 

diàleg: 

l’argumentació, la 

contra argumentació, 

les proves...    

L’assertivitat com a 

forma d’expressió 

d’opinions i judicis.  

 

Emocions i 

sentiments propis i 

aliens. 
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6. Adoptar hàbits 

d’aprenentatge cooperatiu 

que promoguin el 

compromís personal i les 

actituds de convivència. 

Conductes 

empàtiques. 

Exemples i 

característiques.  

    

Estratègies de 

mediació i gestió 

positiva de conflictes. 

    

La pau i la violència: 

situacions 

quotidianes i 

estructurals.  

 

Normes del treball 

cooperatiu: fixació 

dels objectius 

comuns, 

autoregulació de la 

conducta, establiment 

de rols…   

  

Conductes assertives 

i empàtiques: 

exemples i 

característiques.  

   

Conductes 

responsables i 

coresponsables: 

exemples i 

característiques.  

   

Expressions de 

reconeixement, 
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agraïment, disculpa i 

elogi.     

Estratègies de 

mediació i gestió 

positiva de conflictes. 

DIMENSIÓ SOCIAL 

  

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

   

 

7. Analitzar l’entorn amb 

criteris ètics per cercar 

solucions alternatives als 

problemes ...   

  

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

Característiques del 

pensament 

argumentatiu: causa-

efecte,  mitjà-

finalitat, relació part-

tot…     

Estratègies del 

pensament crític i 

creatiu.   

  

Fases en el procés de 

resolució de 

problemes: cerca de 

solucions i 

alternatives.   

Dilemes ètics 

presents en l’entorn.  

   

Relació amb l’entorn: 

implicacions socials i 

naturals de la  pròpia 

conducta.   

  

Situacions de 

marginació, 

discriminació i 

injustícia social en 

l’entorn local i en el 

món. Causes que les 

Qüestionaris i 

observacions
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8. Mostrar actituds de 

servei i de compromís 

social, especialment 

davant de les situacions 

d’injustícia .  

provoquen.   

  

La pau i la violència: 

situacions 

quotidianes i 

estructurals.   

   

Drets i deures dels 

infants i dels adults en 

les declaracions 

internacionals 

Drets i deures 

individuals i 

col·lectius recollits en 

la legislació vigent. 

 

Situacions de 

marginació, 

discriminació i 

injustícia social en 

l’entorn local i en el 

món. Causes que la 

provoquen. 

La pau i la violència: 

situacions 

quotidianes i 

estructurals, dilemes 

ètics presents en 

l’entorn quotidià. 
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4. Resultats 

4.1 Resultats per part de l’alumnat. Anàlisi dels qüestionaris. 

Pel que fa als qüestionaris, primer de tot he analitzat el nivell de tolerància que tenen els 

alumnes de 6è de l’escola A i de l’escola B. Per aquest motiu he fet una anàlisi de les 8 

preguntes adjuntades al full del qüestionari que podeu trobar a l’Annex 1. Per tal 

d’avaluar la tolerància que tenen els alumnes, he analitzat quin % de respostes han sigut 

més tolerants. Aquest qüestionari ha sigut elaborat segons el document de 

desplegament per a l’educació primària de les competències bàsiques de l’àmbit de 

l’educació en valors, del departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

(2015). 

Per aquest motiu he utilitzat les 3 dimensions per fer l’anàlisi de dades. En aquest cas, 

han sigut la dimensió personal, la interpersonal i la social. En aquest apartat podeu veure 

adjuntat els gràfics de cada pregunta del qüestionari fet pels alumnes de 6è de les 

escoles A i B.  A sota de cada gràfic podem trobar una anàlisi dels resultats. En color 

vermell està remarcat el % dels alumnes que han contestat la pregunta més tolerant. 

Els resultats ens mostren el % de les respostes més tolerants que han contestat els 

alumnes de 6è de Primària dels centres A i B. Per extreure els resultats s’han tingut en 

compte les dimensions del document de desplegament per a l’educació primària de les 

competències bàsiques de l’àmbit de l’educació en valors, del departament 

d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2015). Aquestes dimensions han sigut 

l’eix principal per dur a terme l’extracció dels resultats. 

Cal tenir present que les gràfiques han estat valorades utilitzant el % dels alumnes que 

han contestat la resposta més tolerant. Per aquesta raó, les respostes més tolerants 

dels qüestionaris són les següents: (a, c, c, b, a, b, b, b), corresponents, a cada pregunta 

adjuntada en el qüestionari. (Visualitzar a l’annex 1).  

Aquests gràfics ens mostren el nombre d'alumnes de l'escola A que han contestat la 

resposta que és més tolerant, i al costat del gràfic A i trobem el gràfic de l’escola B que 

també ens mostra els resultats obtinguts. 

Pregunta 1:  A l'hora de prendre decisió davant d'un conflicte determinat, com 

actues?  

           B                                                                                         A 
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a)53,54%  b)0%  c)38,46%  d)7,69%                    a) 79,16% b)8,33% c)12,50% d)0% 

Aquesta pregunta forma part de la dimensió personal. En aquest cas l’escola  A obté 

els resultats més alts. 

 

 

Pregunta 2: Quan succeeix algun fet que em provoca malestar, què faig? 

 

                    B                                                                     A 

 

a)0% b) 53,84% c)46,15% d)0%                                  a)20,83% b)29,16% c)50% d)0%         

Aquesta pregunta forma part de la dimensió personal. En aquest cas l’escola  A obté 

els resultats més alts. 

 

Pregunta 3: Quan algú diu el que pensa, però jo no hi estic d'acord… 
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                 B                                                                      A  

 

a)0% b)0% c)100% d)0%                                               a)4,16%% b)8,33% c)87,50% 

d)0%         

Aquesta pregunta forma part de la dimensió personal. En aquest cas l’escola B ha 

contestat la resposta més tolerant. 

 

Dimensió personal: Pel que fa a la dimensió personal l’escola  A ha contestat ⅔ 

correctes, en canvi l’escola  B ha contestat ⅓ correctes. 

⅔= 67%   ⅓= 33% 

  

 

 Pregunta 4: Quan veus algú pel carrer que no és del mateix origen que tu, i que té 

unes creences diferents a les teves i necessita ajuda, com actues? 

 

                B                                                                A       
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a)0% b)92,30 c)7,69% d)0%                                    a)8,33%% b)83,33% c)0% d)8,33% 

Aquesta pregunta forma part de la dimensió interpersonal. En aquest cas l’escola  B 

ha contestat la resposta més tolerant. 

 

 Pregunta 5: Quan algú es discuteix, i jo estic al mig del conflicte. Què faig?  

 

                   B                                                                       A  

 

 

 

a)100% b)0% c)0% d)0%                                         a)87,50% b)0% c)4,16% d)8,33%         

Aquesta pregunta forma part de la dimensió interpersonal. En aquest cas l’escola 

B ha contestat la resposta més tolerant. 

 

 

 Pregunta 6:  Si estem fent una activitat conjunta amb els nenes i nenes de la 

classe, quina actitud adopto?  

             B                                                                           A 
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a)0% b)92,30% c)7,69% d)0%                                    a)0% b)20,83% c)75% d)4,16%         

Aquesta pregunta forma part de la dimensió interpersonal. En aquest cas l’escola 

B ha contestat la resposta més tolerant. 

 

Dimensió interpersonal: Pel que fa a la dimensió interpersonal l’escola B ha 

contestat les tres preguntes més tolerants. 

3/3= 100 % 

 

Pregunta 7: Quan veig pels documentals que s’han produïts atacs terroristes a 

l’altre punta del món, què penso? 

 

 

            B                                                                            A 

     

a)0% b)76,92% c)23% d)0%                                a)4,16% b)58,33% c)25% d)12,50%         

Aquesta pregunta forma part de la dimensió social. En aquest cas l’escola B ha 

contestat la resposta més tolerant. 

 

 

 Pregunta 8: Quan veig una injustícia, que li han fet a un company/a. Com actuo? 

 

         B                                                                         A 
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a)7,69% b)53,84% c)38,46% d)0%                             a)0% b)75% c)16,67% d)8,33%         

Aquesta pregunta forma part de la dimensió social . En aquest cas l’escola A ha 

contestat la resposta més tolerant. 

 

Dimensió social: Pel que fa a la dimensió social l’escola B ha contestat 1 pregunta 

tolerant i l’escola A també. 

 

Com els resultats m’han sortit molt equivalents, he decidit seguir investigant a través 

d’entrevistes i observacions de les aules i els mestres. 

Per una banda, pel que fa a la dimensió personal és a dir, a les preguntes (1,2,3) del 

qüestionari,(veure a l’annex 1) a partir d’ara, anomenades (P1,P2,P3), podem afirmar 

que l’escola A pel que fa a la dimensió personal, els resultats ens mostren que en aquest 

cas, la dimensió personal la tenen més desenvolupada que l’escola B. 

Per l’altra banda, pel que fa a la dimensió interpersonal, és a dir, a les preguntes (4,5,6) 

del qüestionari,(veure a l’annex 1) a partir d’ara, anomenades (I1,I2,I3) podem afirmar 

que l’escola B la té la dimensió interpersonal més desenvolupada. El 100% de les tres 

respostes l’ha contestat més correctament l’escola B, contrastant amb l’escola A que els 

resultats han sigut més baixos. 

En l’últim cas, pel que fa a la dimensió social, és a dir, a les preguntes (7,8) del 

qüestionari, (veure a l’annex) a partir d’ara, anomenades (S1,S2,), cal esmentar que 

s’ha produït uns resultats totalment equivalents. Podem dir que, una pregunta l’ha 

contestat correctament l’escola A i l’altra pregunta l’han contestada correctament 

l’escola B. 

En conclusió, podem dir que; pel que fa a la dimensió personal, els resultats són més 

elevats a l’escola A.  Pel que fa a la dimensió interpersonal els resultats ens mostren 

que l’escola B, obté els resultats més elevats. I per acabar, pel que fa a la dimensió 

social s’ha produït uns resultats molt equivalents, és per aquest motiu, que he seguit 
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fent una recerca més acurada a través d’observacions i entrevistes per tal d’extreure 

uns resultats més precisos. 

4.2 Resultats per part del professorat. Entrevistes i 

observacions dins l’aula. 

Per dur a terme l’extracció de dades de les entrevistes de les tutores i de les mestres 

d’educació especial de 6è de Primària, dels centres A i B, m’he planificat unes 

dimensions que em serveixen d’anàlisis per fer l’extracció de resultats. Aquestes 

dimensions seran el pilar per tal de fer l’extracció de les dades. Cal tenir present que de 

cada dimensió se’n deriven uns ítems, i d’aquests uns indicadors, que ens permeten 

visualitzar aspectes fonamentals per dur a terme l’obtenció dels resultats. 

Llegenda per fer l’extracció de dades segons diferents dimensions: 

 Planificació didàctica tant a nivell de centre com a nivell de docents. 

 Factors ambientals/ contextuals, valorant el centre, els docents i els 

alumnes. 

 Conductes de l’alumnat, en relació a la dimensió personal, interpersonal, 

i social. 

 Percepcions dels mestres. 

4.3 Extracció de les dades pel que fa al centre A  i B de les 

entrevistes dels tutors de 6è i de les mestres d’educació 

especial.  

Pel que fa a la planificació didàctica, els indicadors que són adequats per fer l’anàlisi 

han sigut, quatre. D’aquesta manera, per dur a terme l’extracció de les dades s’han 

tingut en compte els següents indicadors que són; el grup, la visió del professorat en 

vers a l’alumne/a, els agrupaments, la metodologia de treball, és a dir, si és en l’àmbit 

individual, o es treballa més de manera col·lectiva. Per aquest motiu, m’han sorgit uns 

ítems, que els he formulat en forma de pregunta, aquests ítems m’han servit per fer una 

anàlisi dels dos centres educatius, tenint en compte la visió del centre i la visió del 

professorat. Les preguntes que m’han sorgit han sigut les següents:  

Pel que fa a nivell de planificació didàctica: 

Com és el grup? (és un grup amb molts infants o no? quin nombre de nenes hi ha? quin 

nombre de nens?). 

Com s’entén el procés d’ensenyament i d’aprenentatge?  
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Com es fan els agrupaments? de manera col·lectiva o individual? es fan grups 

heterogenis o homogenis? 

Quina és la metodologia que s’utilitza? 

Quina importància se li dona a l’infant, es fa a l’infant partícip del seu aprenentatge? 

Com s’agrupen els alumnes? 

Primerament, la primera extracció de dades va relacionada amb la primera pregunta, en 

el cas de l’escola A la classe està formada per 24 infants i en el cas de l’escola B està 

formada per 13 infants. D’aquesta manera, l’escola B disposen de més recursos humans 

per tal d’atendre més bé a l’alumnat. Pel que fa al nombre de nens i nenes en els dos 

centres i predominen més els nens, que les nenes.  

Els agrupaments, en el cas de l’escola A, els alumnes s’agrupen amb grups de 6 o 7, 

contràriament, a l’escola B que els agrupa en grups de 2 o 3 de manera més 

individualitzada.  Pel que fa als grups heterogenis tant el centre A com el centre B, els 

posa en pràctica. A més a més, l’espai en els dos centres es distribueix de manera 

diferent. L’escola A aprofita l’espai al màxim, contràriament a l’escola B que no l’aprofita 

tant. 

A més a més, cal destacar que la mestres de l’escola A, té les idees molt clares pel que 

fa al concepte inclusió i pel que fa el treball en valors. Tal com ho defineixen: 

        “ Des del meu punt de vista, ens cal tolerància per la vida, si no saps anar 

per la vida, i no toleres i no respectes i no estimes de què et serveix?  Jo 

dins l’aula intento fomentar la tolerància a través del diàleg, em passo el dia 

dialogant. Penso que a través del diàleg, podem trobar el conflicte, després 

de trobar el conflicte tornem a dialogar…. ho fem a través del respecte, 

l’ajuda mútua, l’empatia, l’amistat…. A més a més a l’aula, utilitzem vídeos 

de valors, també comparteixo un llibre amb la tutora de 5è, sobre valors del 

qual es deriven moltes activitats… aquestes activitats van molt encaminades 

a treballar la cohesió de grup, és a dir, aspectes com el respecte… 

l’amistat...” (Mestra tutora grup 6è de l’escola A) 

         “Nosaltres duem a terme el projecte ART I ESCOLA, que és un projecte que 

el fem juntament amb l’escola C, és dur a terme cada dimarts a la tarda, i es 

fan grups heterogenis entre els dos centres. És un treball pròpiament 

inclusiu, 100%. A més treballem ètica, i ho fem a través d’un llibre que es diu 

l’aventura de la vida. En aquest llibre hi ha cromos i tracten de temes molt 

actuals relacionats amb els valors” (Mestra tutora grup 6è de l’escola A) 
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Contrastant amb les mestres de l’escola B, que no tenen tant clar aquest concepte i no 

i creuen gaire. Diuen que està bé, però que no ho veuen factible. 

 

“S’estan preparant per un procés… que és llarg. En el cas de la nostra escola 

ens ajuda molt  tenir el suport de l’USEE, ja que això permet no tenir angoixa 

ni el tutor ni l’alumne. Hi ha molt camí a fer… no és la voluntat si no és molt 

a nivell global...” (Mestra ed. Inclusiva grup 6è de l’escola B) 

 

A més a més, en el centre A la mestra de suport entra dins l’aula, en el cas del centre 

B,  les mestres han esmentat, que intenten que entri dins l’aula, però que no sempre és 

així.  En  el cas de l’escola B, els agrupaments es fan heterogenis però, en el passat 

s’havien fet homogenis.  

En el cas del centre A l’espai és molt més reduït, però s’aprofita al màxim. En canvi el 

centre B disposa molt més espai però, no li dóna tant de profit. El que cal esmentar és 

que les dues mestres tutores creuen que l’espai és un factor condicionant per una 

adquisició d’una tolerància, ja que l’espai és un factor d’interacció entre l’alumnat. Tant 

el centre A com el centre B utilitzen una metodologia tradicional. Tant en el centre A com 

en el B, fan els infants partícips dels seus aprenentatges. Cal esmentar que el fet de 

treballar d’una manera més col·lectiva, com és el cas de l’escola A, permet treballar 

d’una manera més vivencial, aportant idees amb els altres companys/es. Per tant 

l’escola A treballa d’una manera més col·lectiva i l’escola B treballa d’una manera més 

individualitzada. L’escola B esmenten que treballen la tolerància de la següent manera: 

 

         “Es treballa de manera específica la tolerància… potser,  a les àrees de valors, a 

les hores de tutoria, i dins d’un projecte que tenim de dinamització de patis on es 

fan diferents propostes als alumnes. Llavors....altres aspectes que influeixen en 

l’adquisició de la tolerància serien, sobretot en el dia a dia, com es resolen els 

conflictes i com es gestionen... que intentem plasmar-ho en el projecte de 

convivència,,,, i intentem arribar a un acord entre tots”. ( Mestra d’ed. Inclusiva 6è 

B). 

 

Pel que fa a nivell de factors ambientals i contextuals: 

Com és l’entorn on està situat l’escola? 

Com és l’espai que disposen? 
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Quin ambient es respira dins l’aula? (ambient de: ajuda mútua, competició, 

col·laboració…..) 

Quina importància se li dona al context? S’entén  el context com a riquesa en 

l’aprenentatge? 

Pel que fa a la dimensió anomenada factors ambientals i contextuals, s’han utilitzat 

indicadors que serviran per analitzar els ítems esmenats anteriorment. Els indicadors 

són: l’entorn, l’espai, l’ambient dins l’espai educatiu i el context on es troba al centre. Per 

aquesta raó, s’ha dut a terme una anàlisi d’aquesta dimensió, i s’ha observat  que; tant 

el centre A com el centre B disposen d’un entorn molt similar, contrastant amb l’espai, 

ja que, el centre B disposa d’un espai molt gran i ampli, però que només aprofita la 

classe ordinària, contrastant amb el centre A que disposa de poc espai però, intenta 

aprofitar-lo el màxim. Per exemple; quan van a l'aula d’informàtica aprofiten un espai 

extern. A més a més, duen activitats conjuntes amb el centre C aprofitant també l’espai 

d’aquest.  

A l’escola tan pel que fa al centre A com el B, es respira un clima d’ajuda mútua. Els dos 

centres li donen molta importància al context, ja que creuen que l’escola ha de ser un 

lloc acollidor, pròxim, etc. Com a principal diferència és que l’escola A, es defineix com 

una escola arrelada al poble, col·labora molt amb totes les activitats que es duen a terme 

a la vila, diferenciant l’escola B, que no es defineix d’aquesta manera. Dono rellevància  

la definició de la mestra d’educació inclusiva de l’escola A, on esmenta la importància 

de l’espai. 

       “L’espai per a mi és un factor rellevant, va molt relacionat amb el que t’he 

explicat abans, hem de tractar a les persones per igual entenen el que 

necessiten. L’espai ha de ser un lloc on no es produeixi la segregació, per 

exemple quan faig tallers d’experimentació, i ve un infant amb discapacitat 

motriu he de preveure què necessita perquè l’espai sigui 100% inclusiu, 

l’espai és un factor perquè un nen que té una discapacitat motriu no el podem 

segregar.”(Mestra ed. Inclusiva A) 

 

Pel que fa a nivell de conductes de l’alumnat. 

Es produeixen conductes d’ajuda mútua? 

Es produeixen conductes agressives? 

Es produeixen conductes positives? 

Es produeixen conductes egocèntriques? 

Es produeixen aquestes conductes a l’aula? 
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Quines conductes són majoritàries? 

Quines passen amb més freqüència? 

Com influencien les conductes en el procés d’ensenyament-aprenentatge? 

Pel que fa a les conductes de l’alumnat, s’han fet ús dels indicadors que són: les 

conductes d’ajuda als altres, les conductes agressives, les conductes positives, les 

conductes egocèntriques, les conductes negatives. A més a més, també s’ha donat 

molta èmfasi en quant es produeixen aquestes conductes, quines són les majoritàries i 

quines són les que passen amb menys freqüència. 

Des del què he observat i he recollit, afirmo que en el centre A es produeixen més 

conductes agressives que en el centre B. Pel que fa a nivell conductual hi ha una gran 

diferència, però també i alhora ens trobem que en el centre A també es produeixen 

conductes molt positives en vers els altres. Per aquest motiu, podem apreciar que dins 

d’un mateix grup hi ha diferents nivells conductuals. D’aquesta manera podem dir que 

les conductes vénen influenciades per molts factors, un pot ser el recinte escolar però, 

no ho és tot. Cal tenir present que, l’àmbit genètic, el familiar, el social també intervenen 

per a l’adquisició d’unes conductes o d’unes altres.  

 

         “Sempre debatem el que ens passa cada dia. De fet, em passo el dia debatent 

els problemes que van succeint durant el llarg del dia. El respecte es fomenta 

treballant-lo i donant molta importància el que els infants fan.” (Mestra tutora 

de 6è A). 

         “Ha de ser molt important, però cal treballar-lo des de casa, és així. Si des de 

casa no es fa un bon treball des de l’escola és molt més difícil tot.” (Mestra 

tutora de 6è A). 

A més a més, quan es produeixen aquestes conductes a l’aula, pel que fa a l’escola A, 

es produeixen en molta freqüència, ja que he apreciat conductes agressives, però també 

he observat conductes d’ajuda mútua, tot depèn dels infants que duen a terme aquestes 

conductes i del seu entorn. 

Pel que fa a nivell de les percepcions dels mestres. 

Pel que fa a la dimensió percepcions dels mestres, s’han utilitzat diferents indicadors 

que serviran per analitzar els diferents ítems proposats. Els indicadors són: concepte 

d’infant, percepcions positives en vers a la inclusió, percepcions negatives en vers a la 

inclusió i creences del professorat. Per aquesta raó, he fet una anàlisi de les percepcions 

del centre A i del centre B. Cal esmentar, que els ítems els he redactat en forma de 

pregunta. 
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Entenen l’infant com a ésser partícip en el procés d’ensenyament- aprenentatge? 

Quina és la percepció que tenen els mestres, en el fet de compartir espais amb infants 

que tenen N.E.E? 

Quines percepcions dels mestres es poden observar a l’aula? 

Quines creences tenen els mestres en vers a la inclusió? 

Tenint en compte el que he observat i entrevistat en els dos centres corresponents,  

afirmo que, tant el centre A com el centre B, tenen present que l’infant ha de ser partícip 

del seu aprenentatge. En el cas del centre B es treballa de manera més individualitzada, 

i el centre A treballen de manera més globalitzadora, aquests fets permeten que el 

centre A pugui treballar de manera més vivencial.   

El que he observat, em permet explicar que la inclusió en el centre A, és el pilar per 

l’aprenentatge dels infants. El concepte el tenen molt clar, i volen tirar endavant. 

Contrastant amb l’escola B que no el tenen tant clar, i remarquen el fet de tenir USEE, 

com un fet positiu, que reforça els aprenentatges dels infants. Les percepcions dels 

mestres depenen molt de cada professional. El que he observat és que el centre A, 

treballa perquè la inclusió sigui possible i ho posa en pràctica, contrastant amb l’escola 

B que ens afirmen que és un camí molt llarg, i que és molt difícil. Tant en l’escola A com 

en l’escola B hi ha professionals que creuen en la inclusió i la volen posar a la pràctica, 

però també n’hi ha que no ho veuen factible. 

4.4 Extracció de resultats segons les observacions de l'escola 

(A), i observacions de l’escola (B). 

Per dur a terme l’extracció de resultats s’ha tingut en compte les quatre dimensions 

esmentades anteriorment. Aquestes dimensions són l’eix per dur a terme l’extracció de 

resultats. 

Llegenda per fer l’extracció de dades de les observacions segons: 

 Planificació didàctica tan a nivell de centre com a nivell de docents. 

 Factors ambientals/ contextuals, valorant el centre, els docents i els alumnes. 

 Conductes de l’alumnat, en relació a la dimensió personal, interpersonal, i social. 

 Percepcions dels mestres. 

 

Pel que fa a les observacions dutes a terme durant el transcurs d’aquest període de 

temps, cal esmentar que,  he dut a terme 3 sessions d'observacions pel que fa al centre 

A, i 3 sessions pel que fa al centre B, he volgut observar quin és el nivell de tolerància 

que tenen els centres corresponents. Per aquest motiu he escollit assignatures en què 

ho pogués visualitzar aquest fet de manera més propera. He fet més de 15 sessions 
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d'observació de més 1:30 h en els dos centres corresponents equitativament. He escollit 

3 assignatures que em semblaven molt rellevants per tal de fer una observació sobre la 

tolerància. He escollit Ètica i Tutoria pel que fa als dos centres. En el centre A he escollit 

una assignatura anomenada Art i Escola, perquè es feia amb l’escola C. Pel que fa al 

centre B he escollit una classe ordinària de Matemàtiques. Tanmateix, a diverses 

sessions he observat coses molt concretes que les he recollit amb les graelles 

d’observació. (Visualitzar-les a l’annex 2).  

Pel que fa a la planificació didàctica i el rol del professorat he observat que en el centre 

A, es remarquen molt més el tema dels valors. A totes les assignatures es parlen dels 

conflictes, i fan una reflexió a través del diàleg. Per aquest motiu, cal dir que, la 

comunicació en el cas de l’escola A és fonamental i és dur a terme amb molta precisió i 

amb molta freqüència. En el cas de l’escola B, també és dur a terme, però no amb tanta 

freqüència.  

En l’àmbit de planificació didàctica, l’escola A, debaten, i reflexionen, i sobretot, intenten 

potenciar l’esperit crític dels infants pel que fa a totes les assignatures, però donant molt 

èmfasi en l’assignatura d’ètica. El conflicte pel que fa a l’escola A és una font 

d’aprenentatge i es treballa molt. El rol del professorat és la clau per poder treballar els 

valors dins l’aula. Per aquest motiu, he apreciat que l’escola A, els treballa molt més que 

l’escola B. Els dos centres es treballen, però l’escola A promou més la reflexió, el diàleg, 

en definitiva, la comunicació, i l’esperit crític. Tal com ho defineix la tutora de l’escola A, 

ens cal tolerància per la vida, i de fet té raó, ens cal tolerància per a crear ciutadans que 

puguin viure en societat.   

Pel que fa als factors ambientals i contextuals, podem apreciar que el centre A i el centre 

B pel que fa al context és molt similar, però el centre A l’espai és molt reduït i les ràtios 

dels alumnes són molt altes. Per aquest motiu, cal explicar que l’espai físic compartit, 

però, sobretot l’espai físic de l’aula és un punt clau, per poder estar còmode en un espai. 

Podríem afirmar que  l’espai també és un punt clau en l’aprenentatge. Contrastant, amb 

l’escola B que disposa d’un espai molt ampli, això permet que els alumnes se sentin més 

còmodes a l’hora de treballar. Per tant, podríem dir pel que fa a l’espai que el centre B 

té millor qualitat a nivell espacial que el centre A.  

Pel que fa a les conductes de l’alumnat  cal tenir present, les tres dimensions: que són 

la dimensió interpersonal, la personal i la social. He apreciat que les conductes vénen 

molt influenciades per altres factors que intervenen en el desenvolupament d’aquestes. 

Per aquest motiu, cal dir que, en els dos centres hi ha alumnes que desenvolupen 

conductes relacionades amb les tres dimensions, però també hi ha alumnes que 

desenvolupen conductes d’una sola dimensió i no en desenvolupen de les altres 

dimensions. Aquest fet pot ser degut al fet que, les conductes vénen molt relacionades 
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amb l’entorn del mateix infant. Les conductes estan influenciades per factors propers al 

subjecte. Tant en el centre A i B he apreciat conductes molt positives, conductes 

negatives i conductes agressives. En el cas de les conductes agressives, podríem dir 

que, es poden visualitzar més en l’escola A, però a l’hora també he visualitzat conductes 

amb més freqüència d’ajuda mútua.  Pel que fa a l’àmbit de les percepcions dels mestres 

es pot apreciar que tant el centre A com el centre B, hi ha mestres que estan d’acord en 

aplicar la inclusió i n’hi ha professionals que no hi estan d’acord. El que si he apreciat, 

és que el centre A està molt més encaminat per tal d’aplicar la inclusió, els mestres estan 

més preparats i  cal esmentar que la inclusió hi és present, contrastant amb l’escola B 

que no és així. Les percepcions dels mestres i les seves creences van influenciades 

directament en la manera de treballar que tenen els professionals dins l’aula. Per 

aquesta raó, després de fer diverses observacions puc afirmar que l’escola A  està més 

preparada a nivell  de centre, de docents i d’alumnat per tal d’aplicar una inclusió de 

cara a un futur i poder treballar amb infants amb N.E.E. 

4.5 Síntesi de resultats 

Per dur a terme l’extracció dels resultats, s’han tingut present diverses dimensions 

d’anàlisis que han sigut les següents: 

 

 Planificació didàctica tan a nivell de centre com a nivell de docents. 

 Factors ambientals/ contextuals, valorant el centre, els docents i els alumnes. 

 Conductes de l’alumnat, en relació a la dimensió personal, interpersonal, i social. 

 Percepcions dels mestres. 

 

Pel que fa a la primera dimensió afirmo que la planificació didàctica va molt lligada a les 

creences del professorat i també el que duen a terme dins l’aula. La planificació didàctica 

va molt lligada als ideals del mestre, però també a la tipologia d’escola. Cal tenir present 

que, el que és dur a terme dins l’aula és un dels pilars per treballar l’educació en valors 

i en concret la tolerància. 

 

Pel que fa a la segona dimensió, a nivell de factors ambientals i contextuals, és important 

destacar la importància de l’ambient i de l’espai dins l’aula, ja que permet que els infants 

se sentin a gust amb el seu entorn. Si l’espai és molt reduït, és difícil aconseguir la 

màxima comoditat per dur a terme un aprenentatge significatiu. Cal trobar un equilibri 

entre l’espai, i el nombre d’alumnes,.... per tal de poder garantir un aprenentatge 

vivencial i significatiu.  
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Pel que fa a la tercera dimensió, anomenada conductes de l’alumnat, en relació a la 

dimensió personal, interpersonal, i social, puc afirmar que les conductes vénen 

influenciades pels factors interns i externs dels infants. Cal tenir present que tots els 

subjectes que tenen relació amb l’infant al llarg del dia, influencien de manera directa 

amb les seves conductes. 

 

Pel que fa a la quarta dimensió anomenada percepcions dels mestres, podem afirmar 

que les creences del professorat és un dels pilars més fonamentals per dut a terme 

l’extracció de conclusions, ja que si tu com a mestre no creus amb l’educació en valors, 

és molt difícil que ho puguis transmetre en el teu alumnat.  
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5. Conclusions 

Un dels pilars per dur a terme el TFG ha sigut la inquietud que tenia des d’un inici per 

esbrinar i descobrir si l’espai compartit era un factor per la construcció d’una actitud 

tolerant. D’aquesta manera, aquest treball ha sorgit del meu interès, però sobretot de la 

meva motivació, cal dir que el fet de creure-hi ha sigut un pilar per dur a terme aquest 

treball. La motivació d’esbrinar si l’espai era un factor clau per a l’adquisició d’una actitud 

tolerant, m’ha portat a fer-me una pròpia reflexió interna, i començar a fer una recerca 

del marc teòric. Aquesta recerca teòrica, em va permetre plantejar-me les preguntes 

d’investigació: “Quins factors poden influir en la construcció d’una perspectiva per a la 

tolerància?" “L’espai físic compartit és un factor? A l’inici de la investigació, la hipòtesi 

principals, era que l’espai influenciava molt positivament i era un pilar per a la 

construcció de la tolerància. Per tal de confirmar la hipòtesi vaig dissenyar una 

investigació que parteix dels objectius generals que es concreten en uns objectius 

específics. 

 

El primer objectiu específic va ser: Analitzar el sistema de creences i les percepcions 

dels mestres de suport i de les tutores sobre l’educació en valors socials i cívics.  

 

Afirmo d’aquest objectiu específic: he analitzat els sistemes de creences dels mestres 

de suport i de les tutores sobre l’educació en valors socials i cívics. Com a conclusió, he 

pogut veure que depèn del professorat i dels seus principis metodològics, i sobretot, de 

les seves creences. Aquests fets van totalment relacionats amb què apliquen dins l’aula, 

i sobretot, va molt relacionat amb el fet d’aplicar la inclusió. Destacant els rols del 

professorat, els seus principis i les seves creences, destaco que, el centre també té un 

gran paper, però l’actuació el mestre/a dins l’aula és una part fonamental en aquest 

procés de construcció d’una tolerància. D’aquesta manera, per tal d’adquirir uns valors 

i unes maneres d’interpretar i de comprendre el món, ens cal fer un treball tant pel que 

fa a l’entorn escolar com pel que fa a casa. Aquests factors externs influencien a l’infant, 

i són uns factors de gran influència per a la mateixa adquisició dels valors. 

 

El segon objectiu específic va ser: Analitzar i observar les actituds que mostren els 

alumnes en les seves relacions interpersonals, en relació a les seves conductes, i 

comportaments a l’aula. 
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Afirmo d’aquest objectiu específic: Aquest objectiu m’ha permès extreure diferents 

conclusions importants, que van relacionades amb molt factors externs i interns que 

intervenen directament amb el propi alumnat. Aquest objectiu específic m’ha permès 

visualitzar, que les conductes de l’alumnat no depenen només de l’escola, sinó que hi 

ha factors externs que influencien als alumnes, i que intervenen en les seves conductes 

interpersonals. Com a conclusió d’aquest objectiu, puc extreure que les conductes 

interpersonals de l’alumnat, les actituds, i els seus comportaments, van molt més enllà 

del mateix espai físic compartit, és a dir, hi ha agents, espais, ambients, conductes 

d’altres subjectes, que intervenen en la construcció de les relacions interpersonals dels 

alumnes. 

 

El tercer objectiu específic va ser: Comprendre i analitzar quina és la perspectiva i la 

filosofia de l’escola en relació a l’educació en valors. 

 

Afirmo d’aquest objectiu específic: L’últim objectiu específic que es va plantejar, va ser 

comprendre i analitzar quina és la perspectiva i la filosofia de l’escola, en relació a 

l’educació en valors. Aquest objectiu m’ha permès extreure conclusions. Primer de tot, 

pel que fa al centre A no tenen els documents de centre tan actualitzats, però per altra 

banda, porten molt més a pràctica la inclusió que pel que fa a l’altre centre, el problema 

és que no ho tenen recollit als documents de centre. Com a reflexió personal, des de la 

meva perspectiva, cal tenir-ho actualitzat tot, però el que cal tenir present és la 

importància de què es fa dins l’aula, i dins del recinte escolar. Cal trobar un equilibri 

adequat pel benefici dels infants.  

 

Per tant, pel que fa al primer objectiu general, analitzar i observar com influeix l’espai 

físic compartit en la construcció de valors, es pot afirmar que l’espai no és un factor 

fonamental per tal d’adquirir una construcció d’una tolerància, el que sí que és un 

component influenciable, que pot influir o no en la construcció d’una tolerància. A més a 

més, al llarg de la investigació, afirmo que per a la construcció d’una tolerància 

intervenen més factors que influeixen en la pròpia adquisició. Aquests factors que he 

visualitzat són quatre. La planificació didàctica, els factors ambientals, les creences del 

professorat i les relacions interpersonals de l’alumnat. 

Pel segon objectiu general: Quins són els punts forts i els punts febles d’aquesta 

influència. Es pot afirmar que els punts forts i els punts febles depenen molt de la 

metodologia que utilitzin els docents, és a dir,  de què fan a l’aula i de què duen a terme, 

també cal donar importància a les creences, que tenen i que utilitzen dins l’aula. Aquests 
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aspectes són el pilar per tal de treballar l’educació en valors socials i cívics. Cal tenir 

present que, els punts forts i els punts febles d’aquesta influència va molt relacionada 

amb les dimensions d’anàlisi que vaig tenir present a l’hora de fer l’extracció dels 

resultats. Una conclusió clau que puc extreure, és que la construcció dels valors és un 

aspecte molt global, no és gens específic, i que per tant, influeixen molts factors que 

influeixen de manera directa en la construcció de valors. Aquests aspectes tant poden 

ser en l’àmbit intern de l’infant com en l’àmbit extern de l’infant, i intervenen de manera 

directa. Tal com he esmentat abans, els punts forts i els punts febles van molt relacionats 

amb l’entorn de l’infant, però també podem afirmar que l’escola hi té un paper rellevant. 

En aquest cas, la planificació didàctica del centre i del professorat i té un gran pes, ja 

que la metodologia que utilitza el mestre/a és un dels pilars per treballar els valors. Un 

altre aspecte rellevant és el context i l’ambient del centre, aquest aspecte influencia molt 

directament a les conductes de l’alumnat, és a dir, si l’ambient és petit, i el context no és 

agradable, aquest fet repercuteix de manera directa a les conductes que es poden 

produir dins del recinte escolar. Un altre punt important, són les conductes dels alumnes 

que es produïen dins l’aula, ja que es produïen conductes de diferents tipologies. 

Finalment, i recuperant les preguntes inicials que han guiat aquesta investigació, es pot 

concloure que l’espai no és un factor; és un component que influeix o no  per la 

construcció d’uns valors. Per tant, la hipòtesi inicialment plantejada “l’espai és un factor 

que intervé per la construcció de la tolerància .” No  queda corroborada en el sentit que 

l’espai no és un factor per a la construcció d’una tolerància sinó que, és un component 

que pot influenciar o no, segons diferents dimensions que poden afavorir a la construcció 

dels valors socials i cívics. 

En resum, aquest treball aporta, diverses idees fonamentals per entendre el món de 

l’educació. Primerament, ens cal dir que, un dels aspectes fonamentals dins l’escola són 

els professionals de l’educació. Si els docents no creuen en el concepte inclusió i en el 

concepte dels valors socials i cívics, no podran fer veure als seus alumnes la importància 

que és treballar la diversitat i la diferència, dins les aules com una font de riquesa. Per 

aquesta raó, cal tenir present que l’educació on la inclusió hi és present és una font de 

riquesa immensa, però si com a mestre/a no ho transmets al teu alumnat, és molt difícil 

que fomentis la tolerància en vers als altres, en vers l’entorn i en vers a la societat, 

realment en vers la vida.  

Aquest treball ens demostra que davant de qualsevol hipòtesi ens cal fer un treball 

d’investigació per tal d’observar si les hipòtesis plantejades al inici, són verídiques o no. 

A més a més, aquest treball ens aporta la idea que l’espai no és un factor clau per a la 

construcció de la tolerància sinó un component que està influenciat per diverses 

dimensions que són: el professorat, els alumnes, l’ambient, i la planificació didàctica.  
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L’aportació d’aquest treball va en la línia d’altres investigacions com:  

(Feu, Simón, 2015), on es dóna importància als termes de democràcia i de participació, 

però, sobretot també li donen èmfasi a l’educació en valors socials i cívics. D’aquesta 

manera, podem extreure diverses idees claus, que van relacionades amb aquest treball. 

 

      “La segona, en relació amb l’educació cívica, pretén consensuar un sistema de valors 

àmpliament compartits com a referent per constituir el nucli de la formació 

democràtica a l’escola. Així, el focus d’aquesta segona tradició és la selecció de 

continguts. La tercera se centra en la inclusió, que, des d’una perspectiva crítica, 

significa que la finalitat de les escoles democràtiques és perseguir la justícia social. 

Des d’una visió menys radical, els termes «educació per a tothom”.(Feu,Simon, 

2015:7) 

 

         També hi ha autors que ens esmenten la importància de la tolerància en l’àmbit            

escolar. Tal com diu, (Mínguez, 1995) 

 

                “Al analizar la tolerancia como valor educativo, conviene no dejarse influenciar desde 

la provocación..... Estudiarlo desde esa perspectiva, como respuesta visceral ante 

comportamientos irracionales, resulta un planteamiento incompleto, ya que se acaba 

pensando que la intolerancia está en los otros, en los violentos, pero no en nosotros, 

lo cual es, al menos, discutible. ¿Qué intereses son los que se ocultan en toda postura 

intolerante? Pienso que es bueno explicitados, pues en una sociedad compleja, como 

en la que nos toca vivir, la práctica de reacciones radicalizadas, posiblemente no se 

puedan controlar del todo, pero su existencia no puede servir de disculpa para que 

las personas que hemos optado por la humanización y respeto a los demás, no 

tomemos posición a favor de la práctica de la tolerancia”.(Mínguez, 1995:3) 

 

    Trobem altres afirmacions que corroboren la importància de l’educació en valors, i de la    

ciutadania. Tal com afirma: 

 

“Veíamos  con anterioridad, que un elemento básico del ejercicio de la ciudadanía es que 

todas las persones tengan la oportunidad de participar, de hecho la ciudadanía como 

proceso se construye a partir de la participación de todas los ciutadnos y ciutadanas” 

(Cabrera, 2002). Por tanto se reclama una participación activa, comprometida y 

responsable. (Folgueiras,2005:71) 
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Pel que fa a l’apartat de discussió, s’ha esmentat anteriorment, diversos autors que  afirmen 

la importància de treballar la ciutadania, els valors i en concret, la tolerància pel que fa a 

l’àmbit educatiu i pel que fa envers la vida. 

Com a limitacions de l’estudi cal destacar, que la realització d’aquest treball m’ha permès 

investigar una temàtica molt global, ja que quan la vaig plantejar, em pensava que seria un 

tema més concret, però a mesura que va passar el temps, em vaig adonar que l’espai físic 

compartit és un tema molt global, ja que dins l’espai, passen totes les accions que es 

produeixen dins del recinte escolar. Per tant, una reflexió inicial que m’havia plantejat va 

ser que l’espai era un tema molt concret, però no és així, ja que és un tema molt global 

perquè dins l’espai succeeixen un munt de fets i d’accions. Una altra limitació que he tingut, 

ha sigut el fet de dur per primera vegada un TFG, de fet és un treball que necessita certa 

dedicació i certa constància. 

 

D’aquesta manera, he visualitzat que aquest treball té moltes possibilitats i també té 

limitacions. El fet que sigui un tema molt ampli m’ha permès treure-li molt profit, ja que he 

pogut visualitzar diferents aspectes que m’han permès fer una anàlisi molt rigorosa, i m’ha 

permès analitzar diferents àmbits d’estudi que a l’inici del treball no me’ls havia plantejat. 

Pel que fa a les limitacions de l’estudi el fet de ser un tema molt ampli, m’he hagut de 

plantejar com acotar-lo. 

 

Com a prospectiva de futur, un dels plantejaments que m’he fet és poder seguir analitzant 

i investigant el nivell de tolerància en relació al gènere. Al llarg de dur a terme aquest treball, 

m’han sorgit diverses preguntes d’investigació, com ara: Hi ha aspectes que es toleren 

diferent segons el sexe? Els nens toleren aspectes diferents de les nenes? S’adquireixen 

de la mateixa manera els valors? Amb la mateixa freqüència o rapidesa? Aquestes són 

unes de les preguntes que em sorgeixen per seguir fent la meva investigació de cara a un 

futur. 

 

Finalment, afirmo que l’espai no és un factor per l’adquisició de la tolerància. Si no que és 

un component que pot influenciar o no per a la construcció d’aquesta. En un subjecte 

intervenen molts altres factors que influencien a l’alumnat i a les seves conductes tant en 

el recinte escolar com a l’exterior. Aquests factors poden ser interns o externs, però 

influencien de manera rellevant en la construcció d’una tolerància, i en la construcció per a 

la convivència, dins d’una societat plural i complexa. 

I ja per acabar, i tractant-se d’un TFG puc afirmar que realitzar aquest treball m’ha aportat 

un munt d’aprenentatges vivencials i significatius que m’han ajudat a créixer com a 
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persona. Cal tenir present que he fet una intervenció amb 50 subjectes que m’han ajudat  

a aprendre molt i a entendre molt més la importància dels valors i de la tolerància pel que 

fa a l’àmbit de l’educació, però sobretot per àmbit de la ciutadania. Ens cal treballar aquests 

aspectes a l’escola de manera directa, i cal donar-hi la importància necessària.  

Durant el transcurs de la meva investigació, afirmo que el professorat sempre intenta posar 

de la seva part i treballar els valors dins i fora de l’aula. Els mestres donen importància els 

valors, però des de la meva perspectiva cal aprofundir més en aquests aspectes, i treballar-

ho a l’aula d’una manera més directa amb els alumnes, fomentant molt més la reflexió, el 

diàleg i sobretot la comunicació entre ells i entre el professorat. Ens cal crear un vincle amb 

els alumnes per tal d’entendre més bé tot el que els hi està passant. Els mestres hem 

d’intentar estar al costat dels infants i poder donar-los-hi eines perquè ells puguin trobar la 

solució als diferents conflictes que els hi van sorgint al llarg de la seva escolaritat, i sobretot 

al llarg de la seva vida. Els mestres som el pilar per garantir que els infants creixin amb 

felicitat i aprenguin a viure com a ciutadans dins d’un món global i complex. La nostra feina 

és poder garantir que els infants dins l’escola, trobin un lloc on poder expressar com se 

senten i sobretot, poder expressar totes les inseguretats i tots els neguits que els hi ocorren 

durant tot el dia.  
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7. Annex 1: De continguts utilitzats per a la recerca 

7.1 Full de consentiment de les entrevistes: 

DECLARACIÓ DE CONSENTIMENT INFORMAT 

 

Jo __________________________________ amb DNI: __________________ 

 

Adjunto el full de consentiment sobre les entrevistes fetes a dos centres de la comarca 

del Ripollès. Aquest full té la finalitat de garantir que totes les persones que han 

col·laborat per a dur a terme la meva investigació, van ser entrevistades i es van oferir 

voluntàries.   

Full de consentiment: Per a dur a terme el treball de final de grau, en relació a la 

tolerància he necessitat la col·laboració de dos centres educatius. En aquest cas han 

estat dos centres de la comarca del Ripollès. Durant tot el transcurs del meu període 

d'elaboració del treball final de grau, he necessitat l'opinió d'alguns docents de l'escola i 

d'alguns/es alumnes de sisè de Primària. Per aquest motiu, per a dur a terme la meva 

investigació, he requerit dur a terme entrevistes i qüestionaris. 

Un dels aspectes que  em sembla d'importància, és destacar que, la participació és 

totalment voluntària tant pel professorat com per a l'alumnat. A més a més, cal garantir 

que s'utilitzaran pseudònims a l'hora de comentar algun fet concret per tal de respectar 

la identitat, tant del centre com del propi alumnat. L'objectiu d'aquesta investigació és 

valorar el grau de tolerància que tenen els infants que comparteixen espai amb infants 

amb N.E.E, o els que no tenen cap contacte amb aquests. 

 

Punts rellevants d’informació: 

- Jo ……………………. he estat informat de l’objectiu de participar 

en l’estudi del qual esdevé el treball dinal de Grau, de la Clàudia Sala, de la 

Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya.   

- Entenc que la meva participació és totalment voluntària.  

- Dono  el meu consentiment per poder enregistrar la veu, i utilitzar 

la informació que s’obtingui de manera anònima I confidencial. 

- Tinc el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les 

dades facilitades. 

Jo ....................................... dono el meu consentiment per tal de ser gravat a l'entrevista. 
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Jo................................... tutor/a de .................................... dono el meu consentiment 

per tal que els meus alumnes puguin fer el qüestionari. 

 

 

Signatura:            

                                                                                                                            Data: 

Signatura del participant: Estudiant 

 

7.2 Autorització d’imatges 

Durant el transcurs de la meva recerca per a dur a terme l’elaboració del meu treball 

final del grau (TFG), en relació a la tolerància, necessito l’autorització de l’alumnat que 

ha estat involucrat durant el procés de la meva investigació. 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i 

regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 

personal i familiar, i a la pròpia imatge, demano l’autorització i el consentiment dels 

pares/ mares o tutors legals de l’infant per poder fotografiar als infants durant el meu 

transcurs de recerca.  

 

El/la pare/ 

mare……………………………………………………………………………………………… 

DNI:........................................................ 

 

SI AUTORITZO                                                                              NO AUTORITZO 

 

que la imatge de l’alumne/a pugui ser utilitzada per caire educatiu. 

 

7.3 Qüestionari als alumnes de 6è 

Quin grau de tolerància tenim? 

Clàudia Sala i Ojeda 

Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya ( UVIC- UCC). 
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El present qüestionari forma part de la investigació del Treball Final de Grau de la 

Clàudia Sala (Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya). 

Amb aquest qüestionari vull conèixer la vostra opinió sobre diversos aspectes 

relacionats amb el tema dels  valors. Per exemple aspectes com: ( el respecte, la 

tolerància, l’empatia, l’ajuda mútua…..).Per contestar correctament el qüestionari, 

primer de tot, llegiu correctament la pregunta, i escolliu la resposta que sigui més 

adequada el què penseu. Sempre teniu la opció d) que permet explicar el què penseu 

de la pròpia pregunta, si en les opcions anteriors no hi ha la vostra resposta. Podeu 

respondre el qüestionari fent un cercle a la lletra corresponent. 

Gràcies per la vostra col·laboració. 

Curs: 

Escola: 

Nen o nena: 

 

P.1 A l'hora de prendre decisió davant d'un conflicte determinat, com actues?  

a) Davant d'una situació concreta, demano ajuda als altres.  

b) Prenc jo sol/a la decisió, sense demanar consell. 

c) Prenc la decisió de manera autònoma, i assumeixo la responsabilitat del què he 

fet. 

d) Altres opcions: 

P.2 Quan succeeix algun fet que em provoca malestar, què faig? 

a) M’enfonso, no veig una solució. 

b) Intento demanar ajuda als altres. 

c) M'esforço per poder trobar una solució per a mi mateix. 

d) Altres opcions 

Altres opcions: 

P.3 Quan algú diu el que pensa, però jo no hi estic d'acord… 

        a) Mai diré el que penso, ja que ell es pot enfadar. 

        b) Li diré el que penso, però no li diré del tot, perquè és possible que no estigui 

d'acord amb mi.  

       c) Li diré el que penso, i li donaré els meus arguments.  

       d) Altres opcions: 
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I.1 Quan veus algú pel carrer que no és del mateix origen que tu,i que té unes creences 

diferents a les teves i necessita ajuda, com actues?  

a) Penso que són estranys, diferents a mi. Si no em ve a demanar ajuda, no 

l'ajudaré pas.  

b) Li ofereixo ajuda, que sigui d'un lloc diferent no té importància. Tots som 

diferents.  

c) No faig res. Que l'ajudi una altra persona. 

d) Altres opcions: 

I.2 Quan algú es discuteix, i jo estic al mig del conflicte. Què faig?  

a) Sempre intento utilitzar el diàleg, explico el punt meu punt de vista. Penso que 

parlant es solucionen molts conflictes. 

b) Crido i m'enfado, ja que tinc raó, si puc em barallo. 

c) Normalment no escolto a ningú. No m'interessa, cedeixo a tot el que em diguin. 

d) Altres opcions: 

I.3 Si estem fent una activitat conjunta amb els nenes i nenes de la classe, quina actitud 

adopto? .  

a) Jo no ajudo a ningú, vull ser el millor. 

b) Tots ens hem d’ajudar entre tots, per tal de que aprenguem uns dels altres. 

c) No m’interessen els treballs amb grups.  

d) Altres opcions 

S.1  Quan veig pels documentals que s’han produïts atacs terroristes a l’altre punta del 

món, què penso? 

a) Més igual estan molt lluny. 

b) Sempre escolto el que diuen a la televisió, ja que un dia ens pot passar a nosaltres. 

c) No estan al nostre costat, així que no li dono importància. 

d) Altres opcions:  

S.2 Quan veig una injustícia, que li han fet a un company/a . Com actuo?  

a)Més igual, no m'afecta.  

b)Intento explicar-ho els altres companys/es o mestres.  

c)Ho defenc i ho explico.  

Altres opcions: 

 

7.4 Entrevista realitzada als tutors de 6è. 
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1. Quina és la perspectiva de la tolerància que té aquest centre? I particularment, quines 

és la teva? Per què creus que és necessària? Com fas a l'aula per fomentar-la? 

2. Quina importància es dona dins l'aula? (Es fa un treball molt individualitzat, o més 

conjunt? En petit grup, o amb grup sencer?). 

3. L'alumne/a l'hora de fer el suport individualitzat el féu dins de l'aula o a fora? 

4. Es fa algun projecte d'escola o en l'àmbit de cicle per tal de treballar els valors? En 

aquest cas, es treballa d'alguna manera la tolerància, per tal de tolerar i respectar 

diverses situacions en vers els altres? 

5. Compartiu espais amb infants que tenen N.E.E? Feu activitats conjuntes? Des del teu 

punt de vista creus que compartir espais amb nens amb N.E.E és important? 

6. Tal com diu el document de: Competències bàsiques de l'àmbit d'educació en valors, 

hi ha tres dimensions que s'han de treballar a les escoles. La personal, la interpersonal, 

i la social, com les treballeu? 

7. Com distribuïu els espais l'hora de treballar conjuntament? Quins espais disposeu per 

a dur a terme activitats grupals? De cicle? O d'escola? 

8. Quin criteri féu servir per fer els grups? Homogenis, heterogenis? 

9. Debateu els problemes que sorgeixen durant el transcurs del dia? Com es fomenta el 

respecte en vers els altres? 

10. Com ha de ser l'educació per a la tolerància? 

11. Hi ha un seguit de principis de la tolerància. Des del teu punt de vista quins són els 

més rellevants i els que s'haurien de fomentar més a les aules. 

 Aprendre a pensar de manera integradora 

 Responsabilitat per educar en la tolerància 

 Enfocament de les diferents ètnies 

 Integració de l'educació intercultural. 

 Treballar les similituds 

 Combatre el racisme 

 Crear un clima d'escola 

12. Es treballa l'educació cívica? A quin curs? 

13. Com es treballen els valors com a contingut transversal en les diferents àrees 

 

7.5 Mestre/a d'Educació Inclusiva 
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1. Des d'aquest centre com es promou la tolerància? Des de quin punt de vista creus 

que l'espai és un factor? Quins altres aspectes influeixen per a tu en la concepció del 

concepte de tolerància? 

2. En el cas que per a tu, l'espai sigui un factor, com creus que influeix en el 

desenvolupament de la tolerància? 

3. Com s'atén la diversitat en aquesta escola? Com es fomenta els respecte en vers els 

altres? 

4. Pel que fa en 'àmbit d'escolar creus que es podrien fer activitats conjuntes per tal 

d'atendre millor la diversitat? 

5. Què és per a tu aprendre a tolerar? 

6. Com es treballa a les aules?  

Àmbit de suport a la inclusió.  

A. Col·laboració amb el tutor en la planificació i desenvolupament d’un PI (Pla 

Individualitzat) i suport a les famílies. 

-Amb quins tutors es col·labora per a realitzar un PI? Quina tipologia de necessitats 

educatives hi ha en un PI? 

-Quan es fan els PI? A quina edat? Quan observeu que té necessitats educatives 

especials? 

- Es tendeix a realitzar Plans Individualitzats? 

-La mestra de suport col·labora amb les famílies? En qualsevol cas, cada quan es fan 

reunions amb els pares, mares o representant legal de l’alumne/a? 

-A les reunions amb les famílies hi està present la mestra de suport? Trobaríeu que seria 

convenient la seva presencia? Per què? 

-Us trobeu amb famílies que no accepten que el seu fill li apliquin el PI? Us posen moltes 

dificultats? 

B. Suport individualitzat:  

Quan es fa suport individualitzat? Com s’organitza el suport individualitzat: 

individualment o en petits grups de 2-3 nens/es? Quina duració setmanal té? Quantes 

hores hi van? 

- Quins contingut es treballen a l’aula de suport? Com els treballen? 

C. Suport dins l’aula: 

-La mestra de suport ve a l’aula? Com s’organitza el suport dins l’aula? La mestra de 

suport se centra amb els nens i nenes amb nee o amb tots els infants de l’aula? 
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-Aprofiteu les dificultats que té l’infant per treballar els continguts amb la resta de 

companys/es? 

D. Planificació i desenvolupament de les mesures d’atenció a la diversitat (tasques 

a nivell de centre) 

 

-Quins documents hi ha al centre que recullen les mesures a l’atenció a la diversitat? 

-Teniu Comissió d’Atenció a la Diversitat ? Com funciona? 

-Els/les mestres de l’ escola estan preparats davant l’educació inclusiva? 

 

7.6 Taula observació. 

Dades identificadores de l'observació 

Curs:  Classe: 

Aula:  Dia:  

Observador/a: Centre:  

 

Descripció d'una activitat a l'aula: Inici, desenvolupament de l'activitat, s'extreuen 

conclusions? es fomenten els valors a l'aula? 

 

Espai: Com es distribueixen els alumnes, fan grups cooperatius, com es treballa la 

diversitat a l'aula? 

 

Agrupaments: Com es fan els agrupaments? Grups heterogenis? Per nivells? Grups 

estables? Lliures? 

 

 

Quins continguts treballen? Treballen els valors? Com ho fan? 

 

Quines estratègies metodològiques s'utilitzen? 
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Com es fa el procés d'avaluació? ( si/ no? ) Com? Es respecten els valors a l'hora 

d'avaluar? 

 

8. Annex 2: De continguts transcrits 

8.1 Entrevista realitzada al la tutora de 6è, del centre B 

Per dur a terme la categorització de les dades s’han fet servir els següents indicadors: 

● Planificació didàctica tan a nivell de centre com a nivell de docents. 

● Factors ambientals/ contextuals, valorant el centre, els docents i els alumnes. 

● Conductes de l’alumnat, en relació a la dimensió personal, interpersonal, i social. 

● Percepcions dels mestres. 

 

1. Quina és la perspectiva de la tolerància que té aquest centre? I particularment, 

quina és la teva? Per què creus que és necessària? Com fas a l'aula per fomentar-

la? 

Bé, mmm…. la perspectiva que té aquest centre és que tothom s’ha de respectar, ja que 

tots som persones, que hem de conviure juntament. La meva perspectiva és molt similar 

a la filosofia d’aquest centre… el que tinc clar, és que dins l’aula intento que els infants 

es relacionin i es respectin, directament entre si. Dins l’aula pel que fa a la tolerància la 

treballo sempre, ja que des del meu punt de vista quan apareix un conflicte, l’utilitzem 

per parlar-ho dins l’aula. Jo penso que el conflicte és una font d'aprenentatge, i jo 

fomento dins l’aula la tolerància, per aquesta raó, faig grups cooperatius, amb el propi 

objectiu que els alumnes s’ajudin entre si, que parlin, que s’interessin pels altres....... 

però........... sobretot .....Que aprenguin uns dels altres.  

2. Quina importància es dona dins l'aula? (Es fa un treball molt individualitzat, o 

més conjunt? En petit grup, o amb grup sencer?). 

Sí, a l’aula intento fer els dos treballs, tant a nivell conjunt pel que fa a les àrees 

comunes, com  individualitzat, per tal de treballar algun aspecte concret. És a dir a 

vegades, faig una fitxa adaptada pel que fa a continguts, per tal d’ajudar als alumnes. 

Normalment, es treballa amb petit grup quan es fan treballs més concrets, però també 

es fan treballs individualitzats, i amb el grup sencer, jo també faig treballs, de manera 

conjunta,com per exemple: quan hem treballat els Ovípars i els Vivípars.  

3. L'alumne/a l'hora de fer el suport individualitzat el féu dins de l'aula o a fora? 

El suport individualitzat sempre intentem fer-lo dins l’aula, però quan és un cas concret, 

a vegades l’atenem de manera més individualitzada, però ha de ser un cas concret. 
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Normalment es fa dins l’aula amb la mestra de suport per a la inclusió entra a l’aula i 

m’ajuda a mi també. Des del meu punt de vista, penso que és un recurs més que 

beneficia a tothom. 

4. Es fa algun projecte d'escola o en l'àmbit de cicle per tal de treballar els valors? 

En aquest cas, es treballa d'alguna manera la tolerància, per tal de tolerar i 

respectar diverses situacions en vers els altres? 

A nivell d’escola no, però a nivell d’aula, treballem el currículum en valors a l’assignatura 

d’Ètica. Sempre s’intenta treballar el respecte i la tolerància per tal de respectar tot el 

que tenim el nostre entorn, ja que tots ens hem de respectar perquè tenim les mateixes 

oportunitats, i hem d’aprendre a respectar-nos mútuament. Nosaltres treballem ètica, 

però quan fem activitats a nivell de cicle, sempre intentem treballar els valors de manera 

global.  

5. Compartiu espais amb infants que tenen N.E.E? Feu activitats conjuntes? Des 

del teu punt de vista creus que compartir espais amb nens amb N.E.E és 

important? 

Sempre compartim espais amb infants que tenen N.E.E. De fet els tenim dins l’aula, 

d’aquesta manera sempre fem activitats conjuntes amb ells. Des del meu punt de vista, 

l’espai és un factor, ja que és important que aquest espai es faci servir de manera 

compartida, ja que tots hem d’aprendre de tots,.... hmmmm….. i la millor manera 

d’aprendre de tots i de tothom és conviure. 

6. Tal com diu el document de: Competències bàsiques de l'àmbit d'educació en 

valors, hi ha tres dimensions que s'han de treballar a les escoles. La personal, la 

interpersonal, i la social, com les treballeu? 

La personal la treballem a partir del propi infant, és a dir, podríem dir que és tot el que 

l’infant l’envolta…. el que l’infant sent i això, sempre ho treballem dins l’aula, a través de 

mètodes com el diàleg, o l’ajuda mútua… la interpersonal, és la que permet la relació 

amb els altres subjectes, i això ho fem a través d’activitats conjuntes, com he explicat 

abans, i la social és tot el que rodeja l’infant, els agents i el context que afecta el nen pel 

que fa a la convivència.  

7. Com distribuïu els espais l'hora de treballar conjuntament? Quins espais 

disposeu per a dur a terme activitats grupals? De cicle? O d'escola? 

Pel que fa a nivell de cicle……. mmmmm sí que fem activitats conjuntes, pel que fa a 

cicle superior, de fet sovint les fem conjuntes. D’escola sí que en fem, per exemple:  el 

carnaval, la castanyada, el nadal…. a més a més aquesta escola a nivell d’espai és molt 

bona, ja que disposem de molt d’espai, les aules són molt grans i a més a més,  
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disposem d’espais com l’aula, el pati, sales polivalents…. que podem utilitzar-les per dur 

a terme activitats conjuntes. 

8. Quin criteri féu servir per fer els grups? Homogenis, heterogenis? 

Sempre heterogenis, ja que tothom pot aprendre de tothom. Un de l’altre i viceversa.  

9. Debateu els problemes que sorgeixen durant el transcurs del dia? Com es 

fomenta el respecte en vers els altres? 

Sempre debatem el que ens passa cada dia. Per exemple, el futbol és un problema, ja 

que aporta molts conflictes. Ara els hem castigat 2 dies sense futbol.  Han d'aprendre a 

conviure i a respectar-se.  

10. Com ha de ser l'educació per a la tolerància? 

L’educació per la tolerància ha de permetre respectar el nostre entorn i a les persones 

que formen part d’ell, respectar- ho tot i sobretot, valorar el que tenim, sense faltar el 

respecte els altres. 

11. Hi ha un seguit de principis de la tolerància. Des del teu punt de vista quins 

són els més rellevants i els que s'haurien de fomentar més a les aules. 

 Aprendre a pensar de manera integradora 

 Responsabilitat per educar en la tolerància 

 Enfocament de les diferents ètnies 

 Integració de l'educació intercultural. 

 Treballar les similituds 

 Combatre el racisme 

 Crear un clima d'escola 

Crec que tots aquests principis són molt importants.  

12. Es treballa l'educació cívica? A quin curs? 

Sí precisament a la nostra aula la treballem a 6è.  

13. Com es treballen els valors com a contingut transversal en les diferents àrees? 

Es treballen a totes les àrees curriculars, ja que els valors i són molt presents a totes les 

assignatures.  

8.2 Entrevista realitzada al la tutora de 6è, del centre A. 

 

1. Quina és la perspectiva de la tolerància que té aquest centre? I particularment, 

quina és la teva? Per què creus que és necessària? Com fas a l'aula per fomentar-

la? 
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Des del meu punt de vista la tolerància en aquest centre és molt important, ja que es 

comparteix espais amb l’escola C, és a dir, es comparteix espai físic amb el centre C.. 

D’aquesta manera tot és molt vivencial, podríem dir que els alumnes són partícips del 

seu aprenentatge, en aquest cas, tenim un alumne del centre d’educació especial que 

ve dins l’aula. Fa educació compartida amb els dos centres. A través del comunicador 

que és un aparell que sempre el porta l’alumne, els infants graven un missatge per tal 

que l’infant se’l pugui endur tant al centre com a casa. El fet de disposar d’aquests 

recursos és molt important, ja que els infants agafen una responsabilitat d’anar a buscar 

a l’alumne a l’altre centre, sempre es mostren molt motivats per fer-ho. Des del meu punt 

de vista, ens cal tolerància per la vida, si no saps anar per la vida, i no toleres i no 

respectes i no estimes de què et serveix?  Jo dins l’aula intento fomentar la tolerància a 

través del diàleg, em passo el dia dialogant. Penso que a través del diàleg, podem trobar 

el conflicte, després de trobar el conflicte tornem a dialogar…. ho fem a través del 

respecte, l’ajuda mútua, l’empatia, l’amistat…. A més a més a l’aula, utilitzem vídeos de 

valors, també comparteixo un llibre amb la tutora de 5è, sobre valors del qual es deriven 

moltes activitats… aquestes activitats van molt encaminades a treballar la cohesió de 

grup, és a dir, aspectes com el respecte… l’amistat... 

2. Quina importància es dona dins l'aula? (Es fa un treball molt individualitzat, o 

més conjunt? En petit grup, o amb grup sencer?). 

Des de l’aula intento fer un treball conjunt, i també en petit grup. Jo dono molta 

importància a la cooperació, per aquest motiu els meus infants estan agrupats en grups 

de 7. Penso que treballar d’aquesta manera permet arribar als infants de manera més 

pròxima, si tenen un problema te l’expliquen sense cap mania...per a mi aquest fet és 

molt satisfactori. Des de casa....... penso que...... els infants també se'ls hi hauria de fer 

un treball en valors. El que passa és que a l’etapa de 6è, és un grup que costa perquè 

es produeixen molts canvis tant a nivell hormonals com físics, i sobretot, emocionals.  

Des del meu punt de vista la tolerància va per etapes… de petit toleres unes coses… i 

quan ets gran toleres unes altres… El que observat a 6è és que entren a l’etapa del NO, 

diuen no a tot, i no accepten un no com a resposta. Aquest fet és molt rellevant a 

l’adolescència.  

3. L'alumne/a l'hora de fer el suport individualitzat el féu dins de l'aula o a fora? 

El suport individualitzat sempre intentem fer-lo dins l’aula, però tenim molt poc suport 

individualitzat, només tinc 2 hores la mestra de suport a la inclusió, que entra dins l’aula 

En aquest centre es fa la inclusió 100%, va molt lligat en la filosofia d’escola que som. 

Em sembla molt interessant que el mestre de suport entri dins l’aula perquè és un recurs 

humà més, i és important que el màxim nombre d’alumnes se'l puguin beneficiar.  
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4. Es fa algun projecte d'escola o en l'àmbit de cicle per tal de treballar els valors? 

En aquest cas, es treballa d'alguna manera la tolerància, per tal de tolerar i 

respectar diverses situacions en vers els altres? 

Nosaltres duem a terme el projecte ART I ESCOLA, que és un projecte que el fem 

juntament amb l’escola C, és dur a terme cada dimarts a la tarda, i es fan grups 

heterogenis entre els dos centres. És un treball pròpiament inclusiu. A més treballem 

ètica, i ho fem a través d’un llibre que es diu l’aventura de la vida. En aquest llibre hi ha 

cromos i tracten de temes molt actuals relacionats amb els valors. Quan faig aquesta 

assignatura el que m’agrada és fer una reflexió sobre els aspectes tractats. A més......pel 

que fa a la formació de centre estem fent un curs d’educació emocional, guiat per l’Anna 

Carpena.  

5. Compartiu espais amb infants que tenen N.E.E? Feu activitats conjuntes? Des 

del teu punt de vista creus que compartir espais amb nens amb N.E.E és 

important? 

Sí, els espais que compartim és la mateixa aula. Els infants amb N.E.E estan dins l’aula. 

El que si que compartim són espais com el menjador, el pati, activitats inclusives... amb 

l’escola C. En aquesta escola s’intenta aprofitar el màxim l’espai, encara que sigui una 

mica reduït. 

6. Tal com diu el document de: Competències bàsiques de l'àmbit d'educació en 

valors, hi ha tres dimensions que s'han de treballar a les escoles. La personal, la 

interpersonal, i la social, com les treballeu? 

Ara ho estem començant a treballar, no et sabria contestar ara mateix, ja que ahir vàrem 

fer reunió de competències. 

7. Com distribuïu els espais l'hora de treballar conjuntament? Quins espais 

disposeu per a dur a terme activitats grupals? De cicle? O d'escola? 

A nivell de 6è, només tenim aquesta aula. Tot-hi que, a les tardes del divendres intento 

anar a l’aula d’informàtica, per tal d’aprofitar els espais. Tot-hi que els espais que tenim 

en aquest centre són reduïts. 

8. Quin criteri féu servir per fer els grups? Homogenis, heterogenis? 

Heterogenis, 100% és a dir, sempre heterogenis, ja que tothom pot aprendre de tothom. 

Un de l’altre i viceversa.  

9.Debateu els problemes que sorgeixen durant el transcurs del dia? Com es 

fomenta el respecte en vers els altres? 
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Sempre debatem el que ens passa cada dia. De fet, em passo el dia debatent els 

problemes que van succeint durant el llarg del dia. El respecte es fomenta treballant-lo i 

donant molta importància el que els infants fan.  

10. Com ha de ser l'educació per a la tolerància? 

Ha de ser molt important, però cal treballar-lo des de casa, és així. Si des de casa no es 

fa un bon treball des de l’escola és molt més difícil tot.  

11.Hi ha un seguit de principis de la tolerància. Des del teu punt de vista quins són 

els més rellevants i els que s'haurien de fomentar més a les aules. 

 

 Responsabilitat per educar en la tolerància 

 Enfocament de les diferents ètnies 

 Integració de l'educació intercultural. 

 Treballar les similituds 

 Combatre el racisme 

 Crear un clima d'escola 

 Aprendre a pensar de manera integradora 

Tots són molt importants.  

12. Es treballa l'educació cívica? A quin curs? 

Sí precisament a la nostra aula la treballem a 6è, però es treballa des d’Infantil a Primària 

13. Com es treballen els valors com a contingut transversal en les diferents àrees? 

Es treballen a totes les àrees curriculars, ja que els valors i són molt presents a totes les 

àrees.  

 

8.3 Entrevista Mestre/a d'Educació Inclusiva (A). 

 

1. Des d'aquest centre com es promou la tolerància? Des de quin punt de vista 

creus que l'espai és un factor? Quins altres aspectes influeixen per a tu en la 

concepció del concepte de tolerància? 

Jo penso que és important compartir espais perquè quan tu comparteixes estàs en 

contacte amb l’altra gent, i aquest fet et facilita la construcció de la tolerància. Des del 

meu punt de vista els aspectes que influeixen per a una construcció de la tolerància és 

l’equitat, no pas la igualtat. Cadascú donar-li el que necessita, és a dir, l’equitat per 

afavorir que hi hagi una igualtat d’oportunitats. Un altre aspecte important és tractar les 

coses amb normalitat, des d’un respecte. Tu com a mestre has de fer un modelatge amb 
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els alumnes, ja que cal treballar el concepte fonamental de respectar a les persones que 

tenen N.E.E. Els mestres hem de tractar a les persones com a persones no com a 

objectes. és a dir, un tracta com a iguals entenen les limitacions que tenen. 

2. En el cas que per a tu, l'espai sigui un factor, com creus que influeix en el 

desenvolupament de la tolerància? 

L’espai per a mi és un factor rellevant, va molt relacionat amb el que t’he explicat abans, 

hem de tractar a les persones per igual entenen el que necessiten. L’espai ha de ser un 

lloc on no es produeixi la segregació, per exemple quan faig tallers d’experimentació, i 

ve un infant amb discapacitat motriu he de preveure què necessita perquè l’espai sigui 

100% inclusiu, l’espai és un factor perquè un nen que té una discapacitat motriu no el 

podem segregar.  

3. Com s'atén la diversitat en aquesta escola? Com es fomenta el respecte en vers 

els altres? 

La diversitat s’atén de la millor manera que es pot, tinguin en compte les ràtios que 

tenim, ja que tenim ràtios molt altes per una sola mestra. Llavors… aquí, les 

metodologies que s’utilitzen és  desdoblaments de grup, que això és una manera, que 

no és segregadora perquè realment tots els nens fan el mateix, però en grup més petit 

es pot treballar millor, es fa SEP, que serveix per ajudar una mica als nens que ho 

necessiten, també hi ha vetlladors, hi ha…. mmm... la mestra d’educació especial que, 

llavors fa les intervencions, i és la manera que tenim per entendre la diversitat. 

4. Pel que fa en 'àmbit d'escolar creus que es podrien fer activitats conjuntes per 

tal d'atendre millor la diversitat? 

Jo penso que d’activitats conjuntes se'n fan, es fa l’Art i escola, és fan els tallers 

inclusius, es fan festes conjuntes, el que passa que jo penso i això és un tema que s’està 

parlant amb els mestres de l’escola C, ara mateix es necessita un enfocament una mica 

diferent perquè els nens del  C s’estan fent grans. Per exemple els tallers inclusius, 

depèn de quins nens del centre C es queden petits. L’art i escola és diferent ja que, ho 

fan amb els alumnes de 6è, i potser el tema de festes, o de tallers s’hauria de replantejar, 

però...de fet,...sí que s’aniran fomentant activitats però, que ja se'n fan moltes i l’esforç 

ja hi és.  

5. Què és per a tu aprendre a tolerar? 

Per mi aprendre a tolerar és que quan tu vegis una persona amb qualsevol tipus de 

diferència, discapacitat, o problemàtica.... tu veus a la persona no veus la discapacitat, 

jo això ho he vist i ho he notat, com a procés personal en el qual vaig estar l’any passat  

a l’escola, i aquest any també...que tu abans veies una persona amb cadira de rodes i 

deies… ai mira pobret...En canvi ara, i em va passar molt l’any passat que tenia nens 
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amb discapacitat, d’arribar a l’escola i veure els teus nens i per tu no veus una paràlisi, 

no veus un síndrome de no sé què….. tu veus els teus nens.....igual que són els teus 

nens un grup de 4rt d’una classe ordinària, tu tens els teus nens i...i els nens entre ells 

el mateix, suposo que per aprendre a tolerar, ca que no vegin el nen amb un problema, 

sinó que vegin el company, com un altre, i com el de més enllà.... que es vegi la persona. 

6. Com es treballa a les aules?  

A les aules d’Infantil es treballa bastant.. ah.. pel que jo he vist,...no sé..., hi entro poques 

hores eh… però es treballa bastant en gran grup, i llavors.. les mestres van buscant 

recursos… a vegades per racons i… a vegades fan grupets petitons per treballar un 

concepte concret...els altres fan potser un racó més autònom… també es fan 

desdoblaments… es treballa molt, també converses en gran grup… i això...també es fan 

alguns petits grups quan és necessari, i el SEP a partir de P-4 també es fa. 

Àmbit de suport a la inclusió.  

A. Col·laboració amb el tutor en la planificació i desenvolupament d’un PI (Pla 

Individualitzat) i suport a les famílies. 

-Amb quins tutors es col·labora per a realitzar un PI? Quina tipologia de 

necessitats educatives hi ha en un PI? 

Jo en aquesta escola no he fet mai un PI, fa poc que hi sóc, justament en el claustre 

d’ahir, s’explicava que el PI l’ha d’elaborar el tutor de l’alumne que li correspongui amb 

l’ajuda d’especialistes, equip directiu… pel que fa a les tipologies educatives.. hi és tot, 

és a dir, les necessitats que l’infant té. Un PI es pot fer tant amb nens que els hi costa i 

que necessiten un reforç o una reducció de continguts o… un tema de reforçament com 

amb els nens amb altes capacitats que necessiten una ampliació, pot englobar de tot, 

tot el que tu vegis que el què està fent no li serveix. Tant pot ser, per a totes les àrees 

com per a alguna concreta. 

-Quan es fan els PI? A quina edat? Quan observeu que té necessitats educatives 

especials? Es tendeix a realitzar Plans Individualitzats? 

Pel que fa a l’observació hi ha nens que a P-3 ja ens vénen derivats de L’EAP, i ens 

diuen que l’infant des de llar d’infants se li ha fet observacions, però...hi ha infants que 

depèn de la problemàtica es veu més endavant, jo a infantil entro com especialista, la 

meva feina és observar i està al cas de possibles nens que tinguin algun problema,  

clar…. Llavors.... el tema de quan es detecta, també depèn del problema que tinguin. Si 

és molt greu potser es veu abans…. o més tard… depèn de la tipologia de problemàtica 

i del nen. 
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La mestra de suport col·labora amb les famílies? En qualsevol cas, cada quan es 

fan reunions amb els pares, mares o representant legal de l’alumne/a? A les 

reunions amb les famílies hi està present la mestra de suport? Trobaríeu que seria 

convenient la seva presencia? Per què? 

Jo puc parlar per mi… és veritat que jo a les entrevistes amb famílies no hi sóc perquè 

els tutors prefereixen donar més intimitat…. però sí que hi ha hagut algun moment que 

la meva intervenció ha sigut necessària a través del nexe que és la tutora. Si hi ha 

famílies que ens demanen alguna cosa… i podem ajudar-los ho fem, però en principi 

qui té més relació amb les famílies és la tutora...la presciència dins les reunions depèn 

una mica de cada cas. Hi ha alguns casos que m’agradaria ser-hi…. hi ha alguns casos 

que és més necessari que i sigui, i a vegades, no cal.  

-Us trobeu amb famílies que no accepten que el seu fill li apliquin el PI? Us posen 

moltes dificultats? 

Jo no me trobat mai en una situació així, però tinc constància que l’escola sí. 

B. Suport individualitzat: 

-Quan es fa suport individualitzat? Com s’organitza el suport individualitzat: 

individualment o en petits grups de 2-3 nens/es? Quina duració setmanal té? 

Quantes hores hi van? 

Depèn molt de l’alumne/a. Dels alumnes i també de les hores que tenim… i tot. Jo per 

exemple tinc destinades cada setmana unes hores.. 1h:15a P3, 1:15 a P4, 2 hores a P5, 

i 3h a primer, llavors…. una mica depèn, a vegades amb els més petitons es fa dins 

l’aula…. llavors, sí…. a primer es fa amb petits grups i a primària també amb petits 

grupets.. A vegades són els mateixos a vegades no… normalment de 2-3-4 alumnes... 

Quins contingut es treballen a l’aula de suport? Com els treballen? 

Normalment es treballa la mateixa assignatura que s’estan treballant a l’aula, però a més 

amb suport. Jo quan vaig a primer agafo dos nens que no entenen la llengua catalana, 

i que encara no llegeixen bé… mentre els altres estan fent un tema de llengua.. per 

exemple.. un dictat jo faig consciència fonològica amb ells…. dins l’aula és clar…. i faig 

mates, llengua…. sempre per seguir el fil... 

C. Suport dins l’aula: 

-La mestra de suport ve a l’aula? Com s’organitza el suport dins l’aula? La mestra 

de suport es centra amb els nens i nenes amb N.E.E o amb tots els infants de 

l’aula? 

A Infantil sí, però a primària no, per fer un treball específic si que els traiem a fora de 

l’aula. 
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-Aprofiteu les dificultats que té l’infant per treballar els continguts amb la resta de 

companys/es? 

Que jo sàpiga no. 

D. Planificació i desenvolupament de les mesures d’atenció a la diversitat (tasques 

a nivell de centre) 

-Quins documents hi ha al centre que recullen les mesures a l’atenció a la 

diversitat?  

Mmmmm …… el PEC. 

-Teniu Comissió d’Atenció a la Diversitat ? Com funciona? 

Sí ens reunim periòdicament per coordinar-ho tot. 

-Els/les mestres de l’ escola estan preparats davant l’educació inclusiva? 

Depèn n’hi ha que si, i n’hi ha que no. Veus que ni ha que lluiten per l’esforç i que dóna 

fruit…. i que realment practiquen una inclusió i hi ha que no… jo crec que amb les que 

jo treballo totes apliquen la inclusió 100% 

8.4 Entrevista Mestre/a d'Educació Inclusiva (B). 

 

1. Des d'aquest centre com es promou la tolerància? Des de quin punt de vista 

creus que l'espai és un factor? Quins altres aspectes influeixen per a tu en la 

concepció del concepte de tolerància? 

Es treballa de manera específica la tolerància… potser,  a les àrees de valors, a les 

hores de tutoria, i dins d’un projecte que tenim de dinamització de patis on es fan 

diferents propostes als alumnes. Llavors....altres aspectes que influeixen en l’adquisició 

de la tolerància serien, sobretot en el dia a dia, com es resolen els conflictes i com es 

gestionen... que intentem plasmar-ho en el projecte de convivència,,,, i intentem arribar 

a un acord entre tots. 

2. En el cas que per a tu, l'espai sigui un factor, com creus que influeix en el 

desenvolupament de la tolerància? 

Nosaltres pensem que sí, de si facilitem o no la interacció entre els infants l’espai és 

factor o un condicionant. 

3. Com s'atén la diversitat en aquesta escola? Com es fomenta el respecte en vers 

els altres? 

Nosaltres des de l’escola o tenim recollit en el PEC i en projecte de convivència que 

l’estem elaborant ja que, està en una fase molt inicial, intentem que els alumnes 



  Treball Final de Grau 

74 

interaccionin,  el que si fem, és un treball inter-cicle, potser faria falta fer un treball més 

amb els altres cicles. 

4. Pel que fa en 'àmbit d'escolar creus que es podrien fer activitats conjuntes per 

tal d'atendre millor la diversitat? 

Sí, segurament que sí. Des de les diferents comissions que tenim a l’escola es deriven 

diferents activitats, per exemple en l’espai de la biblioteca ens proposen fer lectures amb 

un altre curs. Des de l’USEE també fem tallers de temes relacionats dels quals estem 

treballant per altres cursos, són fets puntuals, no són coses molt establertes. 

5. Què és per a tu aprendre a tolerar? 

Aprendre a acceptar la diversitat. 

6. Com es treballa a les aules?  

Es treballa a través de diferents assignatures, valors, ètica, i dinamització de pati...es 

treballa per força, i per necessitat en  el dia a dia.  A través dels conflictes que van sortint. 

Àmbit de suport a la inclusió.  

A. Col·laboració amb el tutor en la planificació i desenvolupament d’un PI (Pla 

Individualitzat) i suport a les famílies. 

-Amb quins tutors es col·labora per a realitzar un PI? Quina tipologia de 

necessitats educatives hi ha en un PI? 

Per realitzar el PI ens reunim l’equip docent, i es fa amb tots els alumnes que tenen 

dictamen. 

-Quan es fan els PI? A quina edat? Quan observeu que té necessitats educatives 

especials? Es tendeix a realitzar Plans Individualitzats? 

Llavors… observem que un alumne té necessitats educatives especials quan...el tutor 

fa una demanda, quan nosaltres entrem dins l’aula, o quan ve l’EAP. Per normativa es 

fan els PI, els nens amb dictamen. 

La mestra de suport col·labora amb les famílies? En qualsevol cas, cada quan es 

fan reunions amb els pares, mares o representant legal de l’alumne/a? A les 

reunions amb les famílies hi està present la mestra de suport? Trobaríeu que seria 

convenient la seva presencia? Per què? 

La mestra de suport o la mestra de la USEE, es reuneixen com a mínim un cop a les 

famílies però, estem oberts a una bona relació quan faci falta. Sempre està present la 

mestra de suport a les reunions.. 

-Us trobeu amb famílies que no accepten que el seu fill li apliquin el PI? Us posen 

moltes dificultats? 
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Mai ens hem trobat a cap família que no accepti el PI del seu fill. 

B. Suport individualitzat: 

-Quan es fa suport individualitzat? Com s’organitza el suport individualitzat: 

individualment o en petits grups de 2-3 nens/es? Quina duració setmanal té? 

Quantes hores hi van? 

Nosaltres a nivell d’escola intentem no fer mai suport individualitzat. Prioritzem sempre 

fer suport dins de l’aula, sempre que és possible i en cas que organitzativament no sigui 

possible, el que fem és treballar amb petit grup. Grupets de nens per exemple de 5è o 

6è, o de 3r o 4rt. La distribució horària va en funció de les necessitats de l’alumne, 

haurien de ser les prioritàries, la distribució horària de l’escola…. 

 

Quins continguts es treballen a l’aula de suport? Com els treballen? 

Jo diferenciaria els rols de la mestra de l’USEE i de la mestra d’educació especial, la 

mestra d’educació especial atén els alumnes 2-3 hores setmanal en canvi, els nens de 

l’USEE tenen un suport més intensiu tant a dins de L’USEE com a l’aula...llavors, els 

continguts que es treballen… també tenen relació segons el mestre d’educació especial 

i USEE, perquè l’aula d’educació especial és un treball més de suport i de consolidació 

dels continguts, en canvi el treball que es fa dins L’USSE les hores que es treballa a 

l’aula també es fa un treball diferenciat perquè són alumnes amb més necessitats, i dins 

la USEE es fan treball per projectes, molt diferenciat del que estan fent els companys a 

l’aula. 

C. Suport dins l’aula: 

-La mestra de suport ve a l’aula? Com s’organitza el suport dins l’aula? La mestra 

de suport es centra amb els nens i nenes amb N.E.E o amb tots els infants de 

l’aula? 

Bueno…. intentem fer suport a l’aula sempre que podem, ja que creiem que la 

socialització amb l’alumnat amb N.E.E és important fer-ho dins del grup, i s’organitza 

depèn dels grups, de les necessitats dels nens, del tipus d’activitat…. a… la mestra de 

suport tenim acordat que no se centra amb el grup de nens amb N.E.E sinó que es 

centra amb tots als alumnes, però sempre s’acaba centrant més amb els alumnes que 

tenen necessitats. 

-Aprofiteu les dificultats que té l’infant per treballar els continguts amb la resta de 

companys/es? 

Sí. S’intenta aprofitar-ho per treballar els continguts amb la resta de companys. Sobretot 

amb temes d’autoestima… de socialització, realització de conflictes... 
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D. Planificació i desenvolupament de les mesures d’atenció a la diversitat (tasques 

a nivell de centre) 

-Quins documents hi ha al centre que recullen les mesures a l’atenció a la 

diversitat?  

El PEC i el Projecte de Convivència. 

-Teniu Comissió d’Atenció a la Diversitat ? Com funciona? 

Sí que tenim la CAD, formada per L’EAP, coordinadors de cicle, Mestra d’Educació 

Especial, Mestra USEE, treballadora social. Havíem de reunir-nos un cop mensualment, 

el que passa és que a mesura que ha avençat el curs, hem vist que no podíem. 

Actualment ens hem reunit 3 cops.  

-Els/les mestres de l’ escola estan preparats davant l’educació inclusiva? 

S’estan preparant per un procés… que és llarg. En el cas de la nostra escola ens ajuda 

molt  tenir el suport de l’USEE, ja que això permet no tenir angoixa ni el tutor ni l’alumne. 

Hi ha molt camí a fer… no és la voluntat si no és molt a nivell global... 

 

8.5 Dades identificadores de l'observació, A. 

8.5.1 Observació 1 

Curs: 6è Classe: (Art i escola, amb la mestra N, sumant 

els mestres de l’escola C) 

Aula: Centre C, aula de plàstica Dia: 21/02/2017 

Observador/a: Clàudia Sala Centre: A 

 

Espai: Com es distribueixen els alumnes, fan grups cooperatius, com es treballa la 

diversitat a l'aula? 

Es treballen en grups cooperatius. La diversitat a les aules i és molt present ja que, tots som 

diferents i diversos. La diversitat en aquesta escola és compresa com una font de riquesa.  

Agrupaments: Com es fan els agrupaments? Grups heterogenis? Per nivells? Grups 

estables? Lliures? 

En el cas de l'assignatura d'Art i Escola, els agrupaments són heterogenis, ja que es barregen 

els alumnes de dos centres corresponents. Cada setmana el dimarts de 3 a 5 és dur a terme 

aquests tallers conjunts. Els grups són estables ja que, s'elaboren tallers que duren uns 20' i 



  Treball Final de Grau 

77 

els infants van canviant de tallers. Així durant el transcurs de la tarda els infants han pogut 

visualitzar diversos tallers. 

Quins continguts treballen? Treballen els valors? Com ho fan? 

A nivell de continguts treballen els del currículum, però cal destacar que és dona molta 

importància als valors, és a dir, el fet de treballar de manera conjunta amb els dos centres 

corresponents ja diu molt de la línia d'escola que volen seguir. D'aquesta manera, els valors 

com el respecte, l'ajuda mútua, l'empatia.... són valors que es treballen sempre realitzant 

aquestes activitats.  

Quines estratègies metodològiques s'utilitzen? 

A nivell metodològic s'utilitza una metodologia vivencial i l’aprenentatge significatiu. Els infants 

han de ser partícips dels seus aprenentatges per tal de donar-li valor el que fan dins l’aula. 

Com es treballa la tolerància? 

La tolerància realitzant aquestes activitats conjuntes que fomenten la inclusió es treballa 

sempre, ja que aposten per seguir una línia d’escola fomentant el respecte en vers els altres. 

Treballar conjuntament permet enriquir-se molt a nivell d’aprenentatge i d’ensenyament, ja que 

permet que els infants vegin d’una manera normalitzada que tots els infants siguin singulars i 

únics. 

 

Dades identificadores de l'observació 

8.5.2 Observació 2 

Curs: 6è Classe: (Plàstica, amb V) 

Aula: Aula de plàstica Dia: 7/03/2017 

Observador/a: Clàudia Sala Centre: A 

 

Descripció d'una activitat a l'aula: Inici, desenvolupament de l'activitat, s'extreuen 

conclusions? es fomenten els valors a l'aula? 

De forma cooperativa, i en grups de 10 infants junts, situats amb 3 taules de 10 alumnes, s'inicia 

l'activitat de Plàstica. Segueixen un fil conductor ja que, treballen l'autor Van Gogh. Aquesta 

observació l'he duta a terme a les 3:45h de la tarda, i fan diverses activats relacionades amb 

l'autor que estan treballant. Primer de tot, van a buscar dos alumnes de 6è de l'escola A, a una 

alumna de l'escola C. Després, un cop arriben amb el suport d'una vetlladora comencen a fer 

l'activitat conjuntament. Primer de tot, elaboren un gerro amb paper de xarol, i després, també 

elaboren un gira-sol per posar-lo a sobre el gerro.  S'extreuen conclusions de què estan fent de 
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manera verbal, ja que la mestra gestiona l'aula de manera molt correcta, sempre fomentant els 

valors.  

Espai: Com es distribueixen els alumnes, fan grups cooperatius, com es treballa la 

diversitat a l'aula? 

Es treballen en grups cooperatius. En aquest cas, les taules estan agrupades per a 10 infants 

aproximadament, hi ha 3 taules. La diversitat a l’aula es treballa de manera completa, ja que a 

l’aula s’inclouen els infants que tenen N.E.E, i no es fa cap tipus de segregació. 

Agrupaments: Com es fan els agrupaments? Grups heterogenis? Per nivells? Grups 

estables? Lliures? 

En el cas de l'assignatura de Plàstica, els agrupaments són heterogenis, ja que es barregen els 

alumnes de dos centres corresponents. Fan activitats conjuntes amb l’escola d’educació 

especial, i tenen dins l’aula una vetlladora que ajuda als infants amb N.E.E a poder realitzar les 

mateixes activitats que els altres infants. Els grups no són segragadors, la inclusió és afectiva 

100%. 

Quins continguts treballen? Treballen els valors? Com ho fan? 

A nivell de continguts treballen els del currículum, però es centren amb un autor, aquest any ha 

sigut Van Gogh i segueixen el fil conductor per treballar tots els àmbits. Pel que he observat em 

sembla molt interessant fer totes les activitats de manera inclusiva, aprofitant els recursos que 

té el centre i tancant les barreres per fer un pas cap a la inclusió. 

Quines estratègies metodològiques s'utilitzen?  

A nivell metodològic la Plàstica és dur a terme d’una manera molt vivencial, i manipulativa. Per 

tant, l'aprenentatge és a través de l’experiència. Utilitzen grups conjunts, heterogenis, diversos, 

respectant la diversitat i treballant-la. 

Com es treballa la tolerància? 

La tolerància es treballa de manera directa. Els infants han d'aprendre a respectar a les 

persones i el món que els envolta. Per aquesta raó, és molt important tenir la perspectiva 

d’aprendre a través de respectar el que tenim el nostre voltant, perquè això és un pas previ a 

respectar i aprendre a viure socialment.  

 

Dades identificadores de l'observació 

8.5.3 Observació 3 

Curs: 6è Classe: ( Ètica i tutoria) 

Aula: Classe ordinària Dia: 24/03/2017 
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Observador/a: Clàudia Sala Centre:  A 

 

Descripció d'una activitat a l'aula: Inici, desenvolupament de l'activitat, s'extreuen 

conclusions? es fomenten els valors a l'aula? 

De forma cooperativa, i en grups de 15 nens junts, s'inicia l'activitat d'Ètica. Segueixen un llibre 

que tracta de temes varis, com per exemple: El respecte, l'empatia, l'ajuda mútua, la 

diversitat....la mestra de manera dinàmica els hi suggereix que cadascú pensi dues coses 

positives que li han sorgit durant el dia. A nivell de conclusions, la mestra els ho fa veure des 

de diferents perspectives que durant el transcurs del nostre dia ens passen moltes coses 

positives, però que a vegades, tenim memòria selectiva i només ens en recordem de les coses 

negatives. Els valors es fomenten molt des de l'inici fins al final de la classe. Si sorgeix algun 

conflicte, la mestra dóna molta èmfasi, en poder-lo solucionar. És important fer una reflexió de 

tots els aspectes que ens sorgeixen durant el transcurs de la classe, i no passar-los per alt, ja 

que si es produeix una falta de respecte en algun moment, convé explicar-la detalladament.  

Espai: Com es distribueixen els alumnes, fan grups cooperatius, com es treballa la 

diversitat a l'aula? 

Es treballen en grups cooperatius. A més a més, a totes les sessions hi ha assistit un alumne 

del centre C. La diversitat a les aules i és molt present ja que, tots som diferents i diversos. 

Agrupaments: Com es fan els agrupaments? Grups heterogenis? Per nivells? Grups 

estables o  lliures? 

Els agrupaments es fan amb taules juntes de 15 alumnes aproximadament. En el cas d'ètica i 

tutoria també es fan cooperatius. Per tal de treballar els valors correctament ens cal una bona 

gestió d'aula. És per aquest motiu que les taules estan agrupades per 6-7 infants. No es fan  

grups per nivells ja que, el centre dona l'opció d'escollir ètica o religió. Els grups són estables, 

ja que, duren tot el curs escolar.  

Quins continguts treballen? Treballen els valors? Com ho fan? 

A nivell de continguts treballen els del currículum, però cal destacar que és dona molta 

importància als valors, és a dir,  els continguts transversals tan vigents en la nostra societat. 

D'aquesta manera l'educació en valors, és un tema molt vigent en aquesta aula, i la mestra els 

marca molt.  

Com treballen els valors? Un exemple observat:  Aula de 6è de primària a les 4:23 

Mestra: Diguem 2 coses positives que ens han passat avui. 

Infant X:  “Per a mi anar a buscar a X, a l'altre centre és una cosa molt positiva” “ M'agrada ser 

solidari” 
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Infant Y: “M'agrada ajudar a les persones que no poden fer coses igual que jo” 

Infant N: “Avui he perdut l'entrepà al parc, i m'ha fet molta pena perquè la meva mare l'ha fet 

amb molt de carinyo” 

Infant Z: “Avui m'he sentit content que X, em digui que és feliç quan juga amb mi” 

Infant O: “Estic feliç perquè avui podré anar a casa i estaré una estona amb la meva mare” 

De coses negatives n'han dit moltes, sobretot a nivell de conflictes entre ells. 

M'ha sobtat una frase d'un infant que ens mostra la capacitat d'empatia que tenen entre ells.  

Infant Y: “Em sap greu que a Londres hi hagi hagut atacs terroristes”. 

Quines estratègies metodològiques s'utilitzen? 

A nivell metodològic s'entén a l'infant com a ésser actiu en el seu procés aprenentatge, és 

partícip i actiu. 

Com es treballa la tolerància? 

La tolerància és treballa sempre, els valors són el pilar per l’aprenentatge.  

 

8.6 Observacions de l’escola B. 

8.6.1 Observació 4 

Dades identificadores de l'observació 

Curs: 6è Classe:  Matemàtiques 

Aula: Classe ordinària Dia: 29/03/2017 

Observador/a: Clàudia Sala Centre: B 

 

Descripció d'una activitat a l'aula: Inici, desenvolupament de l'activitat, s'extreuen 

conclusions? es fomenten els valors a l'aula? 

Primer de tot, es comença l’activitat treballant les competències bàsiques en l’àrea de les 

Matemàtiques. Es fan les activitats de manera individualitzada i després es corregeixen de 

manera grupal. Es fa servir el suport de la pissarra digital per tal d’explicar amb més facilitat els 

problemes que van resolvent de manera grupal. Quan s’acaba una activitat es diu el resultat i 

s’intenta explicar-la si hi ha algun infant que no l’ha entès. Sempre es fomenten els valors ja 

que, els infants han de respectar-se dins l’aula, han d’esperar el torn de paraula…. per tant, 

sempre es fomenten els valors. 
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Espai: Com es distribueixen els alumnes, fan grups cooperatius, com es treballa la 

diversitat a l'aula? 

Els alumnes estan distribuïts de manera grupal amb grups de 3 infants per fila. Si fan activitats 

concretes, fan grups cooperatius, però si no és així es treballa de manera més individualitzada. 

A l’aula es treballa la diversitat, a través de les intervencions de la mestra, ja que sempre 

fomenten el respecte i els valors. Els valors són temes molts presents que engloben totes les 

àrees curriculars. 

Quins continguts treballen? Treballen els valors? Com ho fan? 

Treballen els continguts del currículum, i es treballen els valors sempre. Ho fan a través del 

diàleg. El diàleg és el mitjà per tal de treballar adequadament els valors. Per tal de fomentar la 

reflexió.. la capacitat de decisió.. de reflexió... 

Quines estratègies metodològiques s'utilitzen? 

Utilitzen estratègies per tal de fomentar molt el treball individual però, també el col·lectiu. Les 

classes són magistrals i la mestra diu la resposta correcta. Els infants també col·laboren. 

Com es treballa la tolerància? 

La tolerància es treballa sempre. És un tema que és molt important referent els  valors, i es 

treballa de la millor manera possible, a través del diàleg. 

8.6.2 Observació 5 

Dades identificadores de l'observació 

Curs: 6è Classe: Ètica 

Aula: Classe ordinària Dia: 16/03/2017 

Observador/a: Clàudia Sala Centre: B 

 

Descripció d'una activitat a l'aula: Inici, desenvolupament de l'activitat, s'extreuen 

conclusions? es fomenten els valors a l'aula? 

Primer tot es presentarà el tema a tractar avui, a l’hora d’Ètica  han visualitzat una pel·lícula, 

amb l’objectiu que els infants reflexionin sobre aspectes que tenim el nostre abast. La solidaritat, 

l'empatia.. l’ajuda mútua... 

Espai: Com es distribueixen els alumnes, fan grups cooperatius, com es treballa la 

diversitat a l'aula? 

Els alumnes estan distribuïts de manera grupal amb grups de 3 infants per fila. Si fan activitats 

concretes, fan grups cooperatius, però si no és així es treballa de manera més individualitzada.  
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Agrupaments: Com es fan els agrupaments? Grups heterogenis? Per nivells? Grups 

estables o  lliures? 

Els agrupaments sempre es fan heterogenis, per tal de que tots aprenguin de tots, que s’ajudin, 

que cooperin…. No són per nivells i els grups normalment, són estables.  La mestra em va 

comentar que vol que tots s’ajudin entre tots.. que aprenguin que tots sabem un munt de coses. 

Quines estratègies metodològiques s'utilitzen? 

Utilitzen estratègies per tal de fomentar molt el treball individual però, també el col·lectiu. La 

part de dur a terme l’assemblea és clau per tal d'aprendre uns dels altres. 

Com es treballa la tolerància? 

La tolerància es treballa sempre. És un tema que és molt important referent els  valors, i es 

treballa de la millor manera possible, a través del diàleg. 

 

Dades identificadores de l'observació 

8.6.3 Observació 6 

Curs: 6è Classe: Tutoria 

Aula: Classe ordinària Dia: 15/02/2017 

Observador/a: Clàudia Sala Centre: B 

 

Descripció d'una activitat a l'aula: Inici, desenvolupament de l'activitat, s'extreuen 

conclusions? es fomenten els valors a l'aula? 

Al inici de tutoria s’han parlat de diversos aspectes en relació el què hem fet durant la setmana. 

Després han sorgit problemes com el càstig que s’ha aplicat perquè cada dia es barallen a 

l’hora del pati pel futbol, i han tingut una sanció, ja que han d’aprendre a viure amb convivència 

i respecte. S’ha produït una discussió perquè ells creuen que és excessiu. La mestra els hi ha 

explicat que han d’aprendre a jugar sense barallar-se.  

Espai: Com es distribueixen els alumnes, fan grups cooperatius, com es treballa la 

diversitat a l'aula? 

Els alumnes estan distribuïts de manera grupal amb grups de 3 infants per fila. Si fan activitats 

concretes, fan grups cooperatius, però si no és així es treballa de manera més individualitzada. 

Quan s’ha acabat de debatre sobre el tema ens hem posat amb grups cooperatius per tal de 

trobar una solució conjunta. 
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Agrupaments: Com es fan els agrupaments? Grups heterogenis? Per nivells? Grups 

estables o  lliures? 

En aquest cas s’han fet agrupaments heterogenis. 

Quins continguts treballen? Treballen els valors? Com ho fan? 

Treballen els continguts del currículum, i es treballen els valors sempre, a través de la discussió 

el diàleg, els diferents punts de vista... 

Quines estratègies metodològiques s'utilitzen? 

Utilitzen estratègies per a fomentar molt el treball col·lectiu. La part de dur a terme l’assemblea 

és clau per tal d'aprendre uns dels altres., i per respectar els punts de vista, per saber 

reflexionar, per agafar una visió crítica, per respectar l’opinió dels altres, per adquirir una actitud 

d’escolta... 

Com es treballa la tolerància? 

De manera directa i a través de grups de discussió.  
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9. Annex 3: Qüestionaris realitzats pels alumnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Treball Final de Grau 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QÜESTIONARIS 

ESCOLA A 
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QÜESTIONARIS 

ESCOLA B 

 


