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Study of cases on learning result assessment in secondary school: a base
to think about and the teacher training.

Ester Rafel Cufi

This study is built up on the need to enhance the thinking over the decisions taken and

the performances carried out by teachers and students in secondary education with

regard to the evaluation of the learning result. The problem lies in that the information

and - or - the results gathered from the evaluation practices do not always entail a

serious consideration of these data. Hence the lack of a systematic modification of the

educational practices. In this study a range of self-questioning tools are proposed in

order to enhance ¡the teachers and students' ability to think about this topic as well as
|

their ability to evaluate themselves. The proceeding has been the following: a) the

issues that generate conflict have been identified according to the dimensions and

categories of this research; b) a model to build the tools has been elaborated; c) finally,

questions have been constructed for each one of the conflicts previously specified. This

has been done bearing in mind the theoretical framework that has been chosen to carry

out this research.! The mechanism that is proposed here is formed by five tools for the

teachers and one for the students. Each tool consists of a) the definition of the problem;

b) the goal of the tool, and c) the three levels of consideration. In the first level, general

questions are put forward in order to be discussed either individually or in a group. The

goal of this activity is to gain consciousness of the key issues in order to solve the

problems. In the second level, a more structured guide is proposed. Its goal is to direct

the practice of the reflection of the issues that generate a conflict. Finally, in the third

level, a method is proposed to increase the reflection and the viewpoints of this

reflection, like written documents, web pages, specific references, experiences, and

opinions about the topic
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Introducció.

Introducció.

"Quizás aprendamos a reflexionar en la acción aprendiendo
primero a reconocer y aplicar reglas, hechos y operaciones
estàndard; luego a razonar sobre los casos problemáticos a partir
de las reglas generales propias de la profesión; y sólo después
llegamos a desarrollar y comprobar nuevas formas de
conocimiento allí donde fracasan las categorías y las formas
familiares de pensar".

(Schon, 1992,p.47).

Existeixen diversos estudis que mostren que l'avaluació és considerada com a un dels
i

elements més importants però al mateix temps, més problemàtics del sistema educatiu

(Entwistle i Entwistle, 1992; Knight, 1995, Roca, 1998, Coll i Onrubia, 1999). En

paraules de Coll

a crear tantes

i Martín (1993): "poques tasques plantegen tants dubtes i poden arribar

contradiccions, amb independència del nivell educatiu, com les

relacionades amb l'avaluació i les actuacions o decisions relacionades amb aquesta"

(pàg. 163).

Prenent com a marc de referència la perspectiva constrüctivista del procés

d'ensenyament ¡- aprenentatge, en aquesta tesi doctoral es defensa les pràctiques

avaluatives com a instrument per a la innovació educativa i la millora de la qualitat de

l'aprenentatge tant del professorat com de l'alumnat.

El treball que presentem s'emmarca dins del Projecte d'Investigació "Incidència de las

decisiones que toma el profesor sobre la evaluación en la calidad del aprendizaje de los

estudiantes de educación secundaria (Centro de Investigación y Documentación

Educativa (CIDE); Ordre de 23-09-977 BOE 243 de 10-10-97), que planteja l'estudi de

les decisions i actuacions que prenen els professors i professores de l'educació

secundària respecte de l'avaluació i la manera com aquestes pràctiques són percebudes i

utilitzades pels estudiants en la seva presa de decisions sobre l'estudi.

Dins d'aquest projecte, en la tesi doctoral tractem específicament l'estudi de

procediments d'javaluació del resultat de l'aprenentatge amb professors i estudiants del

primer curs de l'educació secundària obligatòria i de ciències socials, per conèixer i

comprendre, en! un primer moment, les pràctiques avaluatives que s'estan portant a

terme, i en un segon moment, identificar els aspectes que generen conflicte. A partir
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d'aquests resultats, tenint present els programes de formació inicial i permanent del ¡

professorat, es construeix un instrument que té com a objectiu afavorir la capacitat de \

reflexió i d'autoavaluació de professors i estudiants respecte de l'avaluació de

l'aprenentatge amb la finalitat de repercutir en la pràctica professional dels docents, així

com en el procés d'aprenentatge dels estudiants. i

La tesi s'estructura en un total de cinc capítols. En el primer capítol es fa una revisió ¡

exhaustiva de l'element principal que caracteritza el nostre objecte d'estudi "l'avaluació

dins l'àmbit educatiu ". En primer lloc, es revisa l'evolució del concepte d'avaluació al

llarg del temps amb la finalitat de delimitar i justificar la terminologia utilitzada en el j

treball i clarificar a què ens referim, quan estem parlant d'avaluació del procés

d'ensenyament - aprenentatge. A continuació, s'exposa el marc conceptual que es pren

com a punt de reflexió i s'assenyalen les tipologies i les funcions generals de l'avaluació

considerades des de la perspectiva constructivista de l'ensenyament i l'aprenentatge.

Degut a la gran quantitat de tipologies i funcions assignades a l'avaluació, hem cregut j

oportú realitzar una proposta d'integració en la qual es recull i es contempla tot aquest \

ventall de terminologies utilitzades. Seguirem amb l'exploració teòrica dels diversos

mètodes i instruments per a la recollida d'informació així com els continguts curriculars

que ha de contemplar l'avaluació, per continuar amb la reflexió d'aquesta com a

important font d'informació i comunicació, la qual pot proporcionar per sí mateixa,

"feedback" significatiu a la resta d'elements que intervenen en el procés instructiu. >

Finalment, s'estudia la relació de l'avaluació amb la resta de components del procés I

d'ensenyament - aprenentatge.

En el segon capítol, es delimita l'avaluació dins d'una etapa educativa concreta com és j
í

l'educació secundària obligatòria. En primer lloc, es realitza un estudi sobre les •
ï

consideracions generals que defineixen aquesta etapa especialment comparant-la amb el ¡i
sistema educatiu tradicional (LGE). Posteriorment, es descriuen les directrius així com ¡

I
les diverses investigacions que fan referència exclusivament a l'avaluació dins d'aquest

nivell educatiu. A continuació, es reflexiona sobre la possibilitat de considerar

l'avaluació com a estratègia per atendre a la diversitat a l'educació secundària

obligatòria, defensant i argumentant el fet que, aquesta pot arribar a adquirir importants

rols que, des del nostre punt de vista, poden contribuir en la millora del procés

d'ensenyament - aprenentatge de tots i cada un dels estudiants. En el darrer apartat del
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capítol es fa una mirada general a la normativa que regeix l'avaluació en aquesta etapa

educativa.

En el tercer capítol, l'avaluació s'enfoca en l'àrea curricular de les ciències socials.

Amb aquesta intenció, s'exposen les directrius generals que caracteritzen aquesta àrea

per posteriorment analitzar, a partir de la realització de diferents recerques, l'avaluació

situada en aquesta matèria.

Amb la realització d'aquests tres primers capítols queda establert el marc teòric que
i

correspondria en paraules de Coll (1994): "al currículum prescrit" que ens serveix com

a marc de referència per fonamentar la recerca que es proposa.

El quart capítol recull les dades referides a la fase empírica de la investigació i consta de

tres parts: a) el plantejament de l'estudi on es delimita i es justifica la realització del
j

treball, així com es defineixen els objectius; b) el disseny i mètode de recerca, apartat en

el qual es proposa l'estudi de casos com a mètode, els subjectes de l'estudi i la mostra,

les tècniques de recollida de dades, el procediment de recerca i les fases i el cronograma

que dirigeixen el treball i c) eh resultats de la recerca respecte als diferents continguts

abordats així com, els diferents instruments utilitzats. En aquest apartat també es realitza

una anàlisi comparativa dels casos, així com es qüestionen els criteris de rigor de la

investigació.

Finalment en el darrer capítol, s'exposen les conclusions les quals s'estructuren en tres

parts: a) la discussió dels resultats, b) la proposta d'un instrument per promoure la

reflexió i l'autoàvaluació i c) la valoració final de la recerca i el plantejament de les

noves perspectives de treball.
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L'avaluació en l'àmbit educatiu.

"Avaluar perquè l'alumnat s'adapti o avaluar
per adaptar-nos a l'alumnat?"

Fòrum "Conferència Nacional d'Educació",
(http ://géncat.es/cne/p93 .html)
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i

El concepte d'avaluació dins del camp educatiu ha anat evolucionant al llarg dels anys

en funció de la; concepció i de la funcionalitat que se li ha atorgat dins del procés
i

d'ensenyament -j aprenentatge. Al mateix temps, la seva significativitat ha anat canviant

en parallel als models teòrics que han existit al llarg dels anys sobre el què significa

ensenyar i el què significa aprendre. En termes generals, podem dir que la transició

d'aquests models han passat des d'una perspectiva més tradicional a una perspectiva

més constructivista del procés d'ensenyament - aprenentatge, determinant així funcions

qualitativament diferents respecte de l'avaluació. Com a conseqüència d'aquesta

trajectòria han anat sorgint al llarg del temps diferents concepcions de l'avaluació, les

quals implícita p explícitament, reflecteixen diferents maneres d'entendre el procés

educatiu.

En aquest primer capítol es revisen els aspectes generals que caracteritzen l'avaluació

independentment del nivell educatiu al qual es vulgui fer referència i/o a l'àrea

curricular de la qual es parteixi. Aquesta primera revisió teòrica ens ha de proporcionar

pautes per a la reflexió i el coneixement de les implicacions que genera l'avaluació pel

que fa al concepte, la funcionalitat, la utilitat i la importància de l'activitat avaluativa

dins del procés i la millora del sistema educatiu actual.



L'avaluació en l'àmbit educatiu.

1- Evolució del concepte d'avaluació en l'àmbit educatiu.

1.1. Revisió i anàlisi dels models avaluatius.

La majoria de treballs i estudis realitzats sobre l'avaluació educativa parteixen i se

centren en l'anàlisi i/o en la reflexió dels pressupòsits generals dels models principals

que marquen la història de l'avaluació. És per aquest motiu, que a continuació creiem

convenient dibuixar una breu evolució històrica per poder entendre en part, la concepció

actual d'aquest concepte. j

Malgrat que el concepte d'avaluació ha estat present al llarg de tota la història educativa,

quan es revisa la bibliografia relativa als seus orígens, un dels primers aspectes que es

posa de manifest és, que la primera vegada que es va incorporar el terme avaluació j

educativa en el curriculum escolar va ser en la dècada dels anys trenta i per mitjà de !

Ralph W. Tyler que, com a pioner en aquest camp, se'l considera el pare de l'avaluació, j

El model avaluatiu presentat per l'autor ha tingut sempre un impacte important dins del

món educatiu, aspecte que per a Blanco (1996) es constata pel fet que, les

consideracions generals que regeix el model, actualment encara és vigent.

Ralph W. Tyler (1950) dins les corrents positivistes i conductistes estableix les bases '
P

d'un model avaluador denominat "pedagogia per objectius", que tal i com el seu nom i

indica es centra bàsicament en els objectius externs proposats en els programes |
i

educatius. Per a l'autor, avaluar l'aprenentatge consisteix en fixar prèviament unes

metes, que siguin del tot objectives i clares, per tal de poder-les transformar en objectius

observables i mesurables. La funció de l'avaluació és indicar i establir el grau de

consecució final d'aquests objectius. Així doncs, el model tylerià concep l'avaluació

educativa com un sistema que permet conèixer i determinar en quin grau han estat

assolits els objectius educatius al final del procés.
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Més endavant, L. J. Cronbach (1963) presenta una nova manera d'entendre l'avaluació

que implica un uéanvi conceptual important al definir-la com: "a la recollida i ús de la

informació per ¡ prendre decisions sobre un programa educatiu" (pàg. 672). En

comparació el model anterior, les anàlisis dels resultats obtinguts són més importants

que les qualificacions finals en sí mateixes. És a dir, l'avaluació no només serveix per

emetre una valoració i un resultat final i acabat que informa de la consecució dels
i

objectius, sinó que aquesta està al servei de la millora educativa, ja que permet prendre

decisions i incidir de manera contínua i significativa en els programes educatius.

Aquesta nova funció atorgada a l'avaluació, requereix la recollida d'informació en

diferents moments del procés d'ensenyament - aprenentatge amb la intenció de regular

i/o modificar la planificació establerta a l'inici d'aquest procés.

Un tercer moment important en la història de l'avaluació el marca el filòsof M. Scriven

(1967) el qual completa el model tylerià introduint el caràcter formatiu de l'avaluació

dins del procés d'ensenyament - aprenentatge. Per a Scriven, abans de determinar

l'assoliment dels objectius és necessari portar a terme una avaluació formativa per

conèixer i verificar el valor que aquests tenen per als estudiants. És a dir, no té sentit el

fet de determinar si s'han assolit o no els objectius, si aquests, no tenen cap significat

pels aprenents. D'aquesta manera, l'autor defensa que abans de verificar el grau de

consecució dels .objectius, és necessari analitzar la qualitat dels mateixos, aspecte que
í

més endavant el porta a considerar i a proposar la metaavaluació com a un mitjà per

garantir la qualitat de les avaluacions.

En el període comprès entre l'any 1967 i el 1971 sorgeix un dels models considerat més

important dins de la història de l'avaluació educativa, el qual co'ntempla i engloba els

principis generals dels tres models exposats anteriorment, al mateix temps que els

enriqueix i els complementa. Aquest model és conegut com a GIPP (Context, Input,

Process & Product) i els seus màxims representants van ser Stufflebean i Guba. Per a

aquests autors, l'avaluació té un caràcter molt més ampli i general del que s'havia

concebut fins el moment, ja que compleix tal i com està prescr;it explícitament en la
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mateixa terminologia CIPP, un total de quatre funcions generals. D'una banda

l'avaluació ha de contemplar i avaluar el context en el qual es desenvolupa. La finalitat '

és la de detectar les necessitats de cada situació particular i conseqüentment fixar els '
i

objectius educatius específics de la situació. La segona funció és la de I'input, la qual ha j

de proporcionar la informació sobre els recursos existents, contribuint d'aquesta manera |

a l'elaboració d'un pla d'acció concret per assolir els objectius que es proposen. La

tercera funció és la de l'avaluació del procés que permet comprovar i millorar de forma

permanent aquest pla d'acció. Finalment, l'avaluació del producte a partir de la qual es

pot valorar, interpretar i prendre decisions sobre els resultats finals del programa.

A partir d'aquesta breu revisió podem evidenciar que ja des dels anys seixanta,

l'avaluació no només es redueix a valorar la consecució dels objectius finals, sinó que

implica un procés molt més complex i significatiu ja que té una repercussió regulativa
I

sobre el procés d'ensenyament - aprenentatge. ¡

'f

1.2. Revisió i anàlisi de les terminologies generals utilitzades per fer referència a |

l'avaluació. '
¡
i

Són moltes les definicions, les funcions, els usos i fins i tot els termes que se li han |

atorgat al concepte "avaluació educativa" al llarg del temps. Els més emprats i comuns

són: "l'avaluació del rendiment acadèmic", "l'avaluació de l'aprenentatge",

"l'avaluació del procés d'aprenentatge", "l'avaluació educativa", "l'avaluació del

sistema educatiu", entre altres. Considerem que cada una d'elles connota (implícita o '

explícitament), una manera d'entendre i d'enfocar el procés educatiu. És per aquest '
i

motiu, que ens sembla del tot rellevant dedicar una part de la tesi a analitzar les diferents

terminologies existents sobre l'avaluació, ja que estaríem plenament d'acord amb Jorba
i

i Sanmartí (1994) quan exposen que: "actualment el terme avaluació té un camp \

semàntic tan ampli que és necessari precisar el significat que se li atorga" (pàg. 16). \

1 \
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retrospectiva al llarg del temps i indistintament d01 terme que s'utilitzi,

es posa de manifest que l'avaluació s'ha centrat majoritàriament en valorar

l'aprenentatge dels estudiants, esdevenint en sí mateixa, un dels indicadors principals en

el moment de j determinar qualsevol altre tipus d'avaluació, com per exemple

"l'avaluació del centre escolar", "l'avaluació del professorat" o fins i tot "Vavaluació

del sistema educatiu". D'aquesta manera, els resultats de l'aprenentatge dels estudiants

adquireixen tanta rellevància que poden arribar a constituir en sí mateixos uns
i

indicadors fiables en el moment de determinar la qualitat, la valoració o l'èxit de

qualsevol altre element del sistema educatiu. Es constata com aquest tipus d'avaluació

pot configurar per si mateixa, "/ 'avaluació" dels altres components del curriculum. En

paraules de Ferrer (1998): "la importància que té l'avaluació dels aprenentatges

(avaluació dels rendiments dels estudiants), ha fet que en moltes ocasions s'utilitzessin

les proves de reidiment escolar com a eina important per avaluar el funcionament del

sistema educatiu" (pàg. 24).

A partir de l'anàlisi de les diferents terminologies podem veure com aquestes porten en

sí mateixes unes connotacions determinades ' de com s'entén l'avaluació i

conseqüentment1 com s'entén el procés d'ensenyament - aprenentatge, i és que la manera

d'entendre i de plantejar les pràctiques avaluatives està condicionada per la manera en

què els professprs conceben i interpreten el com s'ha d'ensenyar i el com s'ha

d'aprendre (Tarriir, 1993; Mauri i Miras 1996; Buendía, 1997; Hidalgo, 1996; Quinquer

1999iRigol, 1999).

Tot seguit, en el quadre 1 es recullen les diferents terminologies així corn, l'objecte

d'avaluació que potencia cada una d'elles, la concepció que presenta sobre el procés

d'ensenyament T aprenentatge i finalment i, amb acord a les seves característiques, se

situa en més o menys grau en algun dels quatre models avaluatiuis existents al llarg del

temps. Cal dir també i, en coherència al naixement progressiu de cada un d'aquest

models, que la relació de terminologies es presenten des de la concepció de l'avaluació

més simple (que correspondria als principis generals del model tylerià) a la terminologia
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més complexa, que inclús milloraria les funcions que integren el model "CIPP" ja que

contempla molts més elements i estaments de la realitat educativa.

Figura 1: Relació entre les terminologies d'avaluació en funció del que s'avalua, de
la concepció del procés d'ensenyament - aprenentatge i del model d'avaluació del

qual parteixen.
, •_

^-^Terminologia ! /'-f;
¿ÏÉK. ' "- ;1\lfl3111

*Avaluar el
rendiment acadèmic.

*Avaluar
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d'aprenentatge.
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En primer lloc, i prenent com a fil conductor la figura 1, podeni veure com el terme

avaluació de l'aprenentatge és emprat sovint com a sinònim à'avaluació del rendiment

acadèmic. De fet aquesta situació no és incoherent si el que es fa; és avaluar únicament

l'aprenentatge dels estudiants a partir del rendiment obtingut en un moment determinat i

generalment, al final del procés instructiu. Aquesta situació comporta l'anomenat

"model d'avaluació clàssic- tradicional" que, segons Alonso Tapia (1997) les

pràctiques d'avaluació dins d'aquest model consisteixen en decidir si l'alumne passa o

no de curs fent ;una recopilació de les notes individuals de les diferents assignatures,

característiques bàsiques a les del model tylerià. D'aquesta manera, la qualificació

obtinguda en cada assignatura es determina al final del procés i normalment mitjançant

una prova escrita, que sol ser, com veurem més endavant, l'anomenat examen o control

tot i que com apunten Gros i Romana (1995): "molts docents els anomenen "prova" pel

fet que sembla una paraula molt més suau" (pàg. 35).

Per a molts autors, aquest model d'avaluació en què el rendiment escolar coincideix

íntegrament amb els resultats de l'aprenentatge no és tan "clàssic- tradicional", ja que

actualment encara és el model que predomina i es troba present en gran part de les aules

de secundària (Boud, 1990; Brown, 1994; Casanovas, 1994; Alonso i col. 1995;

Mínguez, 1995;! Gravett, 1996; Campoy, 1997; Sambell i col. 1998; Scouller, 1998;

Vizcarro, 1998 i Alonso Tapia 1997, 1999).

La terminologia l'avaluació del procés d'aprenentatge representa al nostre entendre,

una concepció epistemològica més actual, ja que tal i com es reflecteix en el propi nom,

contempla un canvi important respecte la terminologia anteriorment descrita. En aquest

cas, l'avaluació també se centra primordialment en valorar l'aprenentatge de l'alumne a

través del rendiment acadèmic, però aquest no és concebut com a un producte final, és a

dir, no sorgeix d'una mesura única i obtinguda en un moment puntual i final del procés,

sinó que consisteix en un continu, en un "procés" format per diverses activitats

avaluatives.
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Aquesta manera de portar a terme l'avaluació en diferents moments del procés ens remet
i

al model avaluatiu presentat per Cronbach (1963), ja que el fet de conèixer els resultats !

í
aconseguits pels estudiants al llarg del procés ens permet prendre decisions per !

i
introduir, si s'escau, els canvis i les modificacions oportunes en l'actuació educativa. ¡

!

Aquest aspecte no el proporcionava la terminologia anterior ja que, generalment

s'avalua una vegada finalitzat el procés no podent introduir d'aquesta manera, cap tipus

de canvi o modificació en aquest.

Dins d'aquestes dues primeres terminologies, que difereixen en el moment de portar a '

terme l'avaluació, però no en el seu objecte, podem trobar altres termes que també se j

centren única i exclusivament en l'aprenentatge dels estudiants i que sovint s'utilitzen i

com a sinònim d'avaluar. Els verbs més emprats són el de qualificar, mesurar i

seleccionar tot i molts autors remarquen la importància de què: "avaluar no és

únicament qualificar i/o mesurar" (Santos Guerra, 1993; Govern de Navarra, 1995;

Sánchez i Gil, 1996; Guirao, 1997 i Sanmartí, 2000). L'acció de qualificar consisteix en

l'assignació d'una numeració o qualificació numèrica la qual ha de "jutjar" i valorar el

procés educatiu. D'aquesta manera, l'aprenentatge dels estudiants queda representat sota

un nombre (normalment quantitatiu, tot i que pot estar també representat per una lletra o

una frase més de tipus qualitatiu), el qual té implicacions socials importants en relació a

uns criteris normatius ja establerts. En paraules de García (1989): "la qualificació

escolar és un element bàsic que fonamentalment permet expressar quantitativa o

qualitativament el judici global o específic que correspon amb major o menor fiabilitat i

objectivitat, el resultat final de l'activitat de l'estudiant" (pàg. 16).

Segons el document l'avaluació a I'ESO (Departament d'Ensenyament, 1996) no

s'hauria de confondre l'avaluació, la qual ha de servir per proporcionar coneixement

sobre el procés amb la qualificació numèrica, que pot arribar a no tenir cap sentit com a
i

valor educatiu. Ambdós termes tenen significats i funcions molt diferents. El primer té l

11
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per objectiu el canvi i la millora del procés d'ensenyament - aprenentatge de tots i cada

un dels estudiants, i Faltre, el d'atorgar una valoració individual de cada un dels

alumnes al final del procés destinat i dirigit de cares a la societat.

i

Seguint amb la relació de terminologies presentades en la figura 1 a continuació, trobem

el concepte avaluació del procés d'ensenyament - aprenentatge que tal i com el seu nom

expressa contempla a diferència de les terminologies exposade$ fins al moment, un
i

conjunt molt mes ampli d'elements i variables, els quals no es troben únicament

centrats dins de la perspectiva de l'estudiant, sinó que té present els diferents aspectes

que intervenen en el procés instructiu. Estaríem plenament d'acord amb les paraules de

Coll i Martín (1993) quan exposen que l'avaluació mai és en sentit estricte de
i

l'ensenyament 'o de l'aprenentatge, sinó més bé del procés d'ensenyament -

aprenentatge (pèg. 177). En la mateixa perspectiva, el disseny cufricular base estableix

que: "els processos d'avaluació tenen per objecte tant l'aprenentatge dels alumnes com

els mateixos processos d'ensenyament (pàg. 102).

Dins d'aquesta línia, i si considerem la possibilitat de què una de les principals funcions

de l'avaluació pot ser ajudar als estudiants a aprendre, l'avaluació podria ser utilitzada

com a estratègia fonamental per a la regulació i la millora de l'aprenentatge dels

estudiants. Com a conseqüència, aquesta no s'hauria de centrar únicament en l'alumne,

sinó que seria necessari i fonamental el fet d'avaluar, d'analitzar i de reflexionar sobre

tots els elements que intervenen interactivament en el procés d'ensenyament -

aprenentatge tal |i com queda desglossat en la figura 1.

El darrer terme que figura en el quadre l'avaluació educativa o del sistema educatiu

correspondria també, a aquesta manera d'entendre l'avaluació des d'una perspectiva

més complexa \ i interrelacionada del procés, ja que contempla tota la integritat

d'elements i estaments que composen el sistema educatiu. És a dir, l'avaluació

educativa o del sistema educatiu, no únicament tindria per finalitat valorar, analitzar,

modificar i millorar el procés d'ensenyament - aprenentatge, sinó que també

! 12
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consideraria altres instàncies de la realitat educativa que tot i que tenen una repercussió

sobre l'aprenentatge dels estudiants, aquesta és de forma més indirecta, com per

exemple, l'estructura i organització d'un departament, les ofertes i les demandes

educatives del centre, l'avaluació de la implantació de l'ESO, el projecte curricular de

centre etc., elements i constructes que fins i tot van molt més enllà de les funcions que

caracteritzen el model CIPP de Stufflebean i Guba. i
I

j

La diferencia entre aquestes dues darreres terminologies d'avaluació (l'avaluació del \

procés d'ensenyament - aprenentatge i l'avaluació del sistema educatiu) queda molt j

ben delimitada i definida ja des de la mateixa terminologia en el sistema educatiu

anglès. La paraula "assessment" s'utilitza per fer referència a l'avaluació centrada en el

propi procés d'ensenyament - aprenentatge mentre que, el terme "evaluation" designa

l'avaluació contemplada des de la perspectiva més àmplia, considerant tots els

estaments implicats en el complex educatiu (Percival i Ellington, 1993).

A partir de la revisió establerta de les diferents maneres i possibilitats de referir-se a

l'avaluació, a continuació i situats dins dels nous plantejaments psicopedagògics es

delimita i es justifica la terminologia que s'adopta en aquest estudi.

1.3. Delimitació i justificació de la terminologia adoptada en aquest estudi: el

concepte d'avaluació com a base d'estratègia d'actuació tant pel professorat com

per a l'alumnat.

Com s'ha posat de manifest en els apartats anteriors el terme "avaluació educativa"

suposa, en primer lloc, haver de delimitar, definir i justificar la terminologia emprada

per tal de poder-la diferenciar de la resta de termes utilitzats i existents dins de la :
i

bibliografia revisada (figura 1). En el nostre estudi hem optat per utilitzar el terme

13
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"avaluado del procés d'ensenyament - aprenentatge" pels motius que s'exposen a

continuació.
i

Des del nostre,punt de vista, el concepte avaluació del procés d'ensenyament -

aprenentatge defineix en sí mateixa com entén el present treball les pràctiques

avaluatives i conseqüentment com s'entén el procés educatiu. Partint d'aquesta

perspectiva, considerem que un dels principis bàsics que cal adoptar amb la finalitat de

contribuir al coneixement i a la millora del procés a qualsevol etapa educativa, és el de

començar per emprar la terminologia adient la qual, al nostre entendre, connota directa o

indirectament una determinada manera de fer, d'actuar i de concebre el procés

d'ensenyament • aprenentatge. L'avaluació no únicament és de l'aprenentatge dels

alumnes sinó que és o hauria de ser, de tot el procés d'ensenyament - aprenentatge, ja

que l'equilibri i la millora entre tots els components que intervenen en el procés és el

que en definitiva, contribuirà significativament a la construcció de coneixement dels

estudiants (Allan, 1996; Biggs, 1995; Entwistle, 1997,1999, 2000);

En el context de l'actual reforma educativa en la que situem la nostra reflexió es

considera l'avaluació del procés d'ensenyament - aprenentatge com a un element

integral i inseparable d'aquest procés que es converteix en una eina, un instrument, una

estratègia fonamental tant pel professorat, com per a l'alumnat, com per a les famílies

d'aquests i pel centre educatiu. La seva funció és per conèixer, guiar, encoratjar, orientar

i prendre decisiqns sobre el desenvolupament de la pràctica educativa amb la intenció de

regular, revisar ji ajustar l'actuació pedagògica als progressos o a les dificultats dels
i

alumnes. La finalitat bàsica és la de desenvolupar el màxim les capacitats generals de

tots i cada un dels estudiants, establertes en els objectius d'etapa ii especialment les que

fan referència a l'aprendre a aprendre.

D'aquesta manera, considerem interessant de destacar que no ens interessa tant el

resultat final obtingut en sí mateix pels estudiants (concebut com el model tylerià), tot i

que poden ser útils per a altres funcions o situacions més externes al propi procés, sinó
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la repercussió que pot tenir l'avaluació en el moment d'ajudar els alumnes a estudiar, a

aprendre a ser conscients del seu propi procés d'aprenentatge, és a dir a aprendre a

aprendre. Prenent com a punt de partida aquestes consideracions, pensem que un dels ;
i

factors més interessants en el moment de potenciar la qualitat de l'aprenentatge és el \

feedback que l'avaluació ens pot proporcionar sobre el progrés acadèmic dels estudiants.

No obstant això, perquè aquest feedback sigui viscut com a una eina significativa pels

estudiants caldria que: a) aquesta informació no només es presentés en forma de notes,

qualificacions o exàmens; b) no fos percebuda pels estudiants com a comentaris

desagradables, de càstig o d'infravaloració (Hounsell, 1987 i Hounsell i col. 19991) i c)

no estigués únicament a l'abast del professor, sinó que hauria de ser compartida

explícitament amb cada un dels alumnes en base a comentaris, diàlegs i anàlisis (

conjuntes de la qualitat del seu treball2. j

|
i

Al mateix temps incidir en l'aspecte que, la qualitat final del treball de l'estudiant no |

només dependrà de les seves característiques personals, sinó que també hi repercutiran

els diferents elements que intervenen directament en el procés educatiu i que com a tal,
i

caldrà avaluar-los de manera paral·lela. Així doncs, la informació gradual obtinguda a

partir del procés d'avaluació, entre altres, ens ha de servir per garantir el feedback

continu de tots els elements del procés contemplats d'una manera interrelacionada i j

conjunta, amb la finalitat de modificar i ajustar la intervenció educativa per tal de

millorar el procés d'ensenyament - aprenentatge de tots i cada un dels estudiants.
1

i

En aquest sentit, l'avaluació es converteix o s'hauria de convertir en un instrument de j

recerca o d'investigació significativa el qual a partir d'un procés reflexiu fonamentat en

l'anàlisi del procés d'ensenyament - aprenentatge ens ha de permetre conèixer i

Comunicació personal.
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I
I

comprendre, no únicament els resultats finals de l'aprenentatge, sinó les causes, elsi
factors que poden arribar a explicar els progressos i les dificultats dels estudiants.

i

Posteriorment, aquest coneixement ha de constituir la base per regular, revisar i ajustar

la intervenció educativa a les necessitats específiques de cada un dçls estudiants.

i
i

Dins d'aquesta perspectiva, ens sembla interessant el suggeriment presentat per De Paz i

Piló (1999) quan manifesten que fins i tot el fracàs en l'aprenentatge ha de ser vist i

utilitzat com a un factor positiu pel progrés de l'alumne. Considerem que aquest

coneixement sobre el desenvolupament del procés ha de ser compartit conjuntament i

mitjançant uns espais de debat explícits i continus amb els mateixos estudiants, els
i

protagonistes i principals beneficiaris del procés d'ensenyament - aprenentatge.

Des de la perspectiva del professorat, una segona característica que pot presentar

l'avaluació contemplada des d'una concepció construed vista és que constitueix per si
i •'

mateixa, un instrument d'anàlisi i reflexió de la pròpia actuació docent. És a dir, si es

parteix del fet que l'aprenentatge consisteix en un procés de construcció de significats i

d'atribució de sentit que implica una intensa activitat mental per part de l'alumne,

l'aprenentatge docent també consistirà en la construcció de coneixement a partir de

l'anàlisi i la reflexió de la pròpia activitat. El feedback que s'obté de les pràctiques

avaluatives pot servir com a instrument- pauta de reflexió per potenciar en últim terme,

la millora del procés d'ensenyament - aprenentatge esdevenint d'aquesta manera i tal i

com es reflexa en el subtítol d'aquesta secció, una "poderosa" base d'estratègia

d'actuació tant per a l'alumnat com pel professorat.

En conclusió, atorguem a l'avaluació una funció orientadora, investigadora, reguladora i

facilitadora del canvi educatiu i del desenvolupament professional del docent i no com

es concep en alguns casos, com a distorsió dels esforços dels estudiants o com a una
i

tasca indesitjable afegida i molesta per a la majoria de professors. Les idees i les

2 En un dels apartats teòrics d'aquest primer capítol s'analitza de manera més detallada la importància de
la informació i la comunicació derivada del procés d'avaluació.
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aportacions exposades en aquest apartat es podrien resumir amb la frase següent:

/ 'avaluació hauria de ser per a l'aprenentatge tant del docent com de l'estudiant1 i no

únicament de l'aprenentatge dels alumnes.

A continuació, es representa de forma esquemàtica l'avaluació del procés
i

d'ensenyament - aprenentatge tal i com s'ha justificat.

Figura 2: Representació granea del concepte "avaluació del procés d'ensenyament
aprenentatge".

Avaluació

cal contcxtualitzar-la i ¡nterpretar-la en funció dels:

Escenaris cspeciticsfdelfgrups d alumnes!

Ha de permetre conèixer i descobrir:

»K»SB3
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evis.
pectes
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atives.
atègies,
capacitats,
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ïtc.
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l'escenari i de
cada estudiant

que

s ha de reflectir

i difondre

En la planificació
''"'"! ia* preside
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- Objectius.
- Continguts.
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- Organització.

- Activitats.
- Interaccions.
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motivacionals,

afectius,
relacionals.

Feedback continu al llarg del procés d'ensenyament - aprenentatge.

1 Des de la perspectiva de l'estudiant situem l'aprenentatge en base el contingut curricular, així com en el
conjunt de capacitats, habilitats, estratègies etc. que aquest requereix per a la construcció de coneixement.
L'aprenentatge del docent el situem en l'anàlisi i la reflexió de l'activitat educativa, així com en la resta
d'elements que intervenen en la qualitat del procés d'ensenyament - aprenentatge.
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2- L'avaluació des de la perspectiva constructivista del procés d'ensenyament -

aprenentatge.

En els plantejaments de la reforma actual que regulen l'educació secundària és

contempla la concepció constructivista de l'aprenentatge i l'ensenyament.

Dins d'aquest marc, el desenvolupament i l'aprenentatge humà són el resultat d'un

procés de construcció de significats. El fet que un alumne aprengui un nou contingut

davant una activitat educativa intencional significa que, partint dels coneixements previs

dels quals disposa i a través d'unes activitats educatives que comporten diferents patrons
F

d'interactivitat, construeix significats, representacions i/o models mentals d'aquest nou

contingut.

No obstant això, si parlem del procés d'ensenyament - aprenentatge s'entén que els

protagonistes d'aquest procés no només són els alumnes amb la seva activitat mental

constructiva, sinó que també hi tenen un paper rellevant els professors. En primer lloc,

perquè la responsabilitat i l'esforç que requereix la construcció de coneixement per part

de l'alumne no s'activa de manera directa i de forma reactiva, sinó que depèn de com el

docent presenta i enfoca els nous continguts a aprendre. En segon lloc, la funció del

professor és ajustar-se a l'activitat constructiva i impulsar, mantenir i ampliar l'activitat

presentada (Coll, 1994, 1999). I en tercer lloc, tenir present que la construcció i la

interiorització dels continguts d'aprenentatge té lloc dins d'un procés d'interacció

social. Per tant, l'aprenentatge no únicament emergeix de l'esforç de l'estudiant sinó

que també depèn del grau, del moment i del tipus d'ajut i interacció que rep per part del

professor, el qual a diferència dels models més tradicionals, adquireix el rol de

facilitador i guia en el procés d'aprenentatge de l'alumne.

Dins d'aquest plantejament, i tal i com apunta el disseny curricuíar base, pel professor

no existeix el "mètode per excel·lència" és a dir, no es prescriu una metodologia

d'ensenyament òptima o més adequada. L'ensenyament eficaç serà aquell que sigui
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capaç d'ajustar-se al tipus i a la intensitat d'ajut necessari per potenciar el procés de

construcció de cada un dels alumnes.

Podríem resumir el que s'ha dit fins el moment, apuntant que el disseny curricular base

es posiciona dins la concepció constructivista del procés d'ensenyament - aprenentatge i

que entén la situació educativa, com a escenaris d'interactivitat entre professor i \
i

alumnes en el què aquests construeixen coneixement a partir d'una activitat mental que ¡

requereix esforç i responsabilitat. Paral·lelament, el professor ha d'anar adaptant ¡

individualment les activitats educatives a les diferents característiques i necessitats i

presentades pels alumnes (coneixements previs, interessos, motivacions, capacitats, '

autoconcepte, autoestima etc.). En suma, cal considerar tot el conjunt de factors

cognitius, afectius, relacionals i emocionals que envolten a l'estudiant així com, la resta

de variables i constructes que intervenen dins del context d'ensenyament - aprenentatge.

El fet que el disseny curricular base adopti el marc constructivista com a model teòric !
r

del procés educatiu pressuposa una manera determinada d'entendre com ensenyar i com |

aprendre, al mateix temps que també implica i pressuposa que adopta una manera

d'enfocar i d'entendre l'avaluació del procés d'ensenyament - aprenentatge, ja que tal i í
I

com exposen Mauri i Miras (1996): "la forma com avaluem a l'aula reflecteix d'una !

manera més o menys clara la idea que tenim de com i per què aprenen els nostres \

estudiants" (pàg. 35).

És per aquest motiu, que a continuació es revisen i s'analitzen algunes de les qüestions

específiques referents a què, com, quan, per què i per a què avaluar contemplades des

d'aquesta perspectiva teòrica.
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2.1. Tipologies i funcions generals de l'avaluació del procés d'ensenyament -

aprenentatge.

Les tipologies d'avaluació existents deriven o s'han formulat bàsièament a partir de dos

criteris. D'una banda, en funció del moment en què es realitza sorgint una de les

classificacions més conegudes on se situen les modalitats dé Y avaluació inicial,

l'avaluació formativa i l'avaluació sumativa. D'altra banda, en base a la funció i/o

implicació que té l'avaluació en el procés instructiu. Actualment les dues funcions

bàsiques més reconegudes a nivell normatiu són la funció pedagògica i la funció social.

A continuació, s'examinen les tipologies d'avaluació en base aquests dos criteris i

posteriorment, es recull la multiplicitat de funcions i característiques assignades a

l'avaluació les quals, la majoria d'elles, i prenent com a .punt de partida els

plantejaments curriculars de la reforma, sorgeixen per donar resposta a tota la

complexitat i diversitat que suposa la multiplicitat d'escenaris educatius existents.

2.1.1. Classificació de les tipologies d'avaluació en relació el moment en què

s'avalua.

Una de les classificacions que es desprèn de la revisió bibliogràfica és la que contempla

les tipologies d'avaluació en funció del moment del procés en què el professor proposa

les pràctiques avaluatives. Compartim plenament l'opinió de les autores Mauri i Miras
\

(1996) quan afirmen que: " tot i que els termes d'avaluació inicial, formativa i sumativa

no es poden qualificar avui dia de novells, continua essent una de les classificacions més

interessants des del punt de vista de la pràctica educativa" (pàg. 27).

Algunes de les raons que podrien justificar la importància que pren, des del nostre punt
\

de vista, el fet d'atendre i d'analitzar aquesta classificació més tradicional són les que

s'exposen a continuació: en primer lloc, perquè pensem que a nivell teòric aquests

termes queden molt ben delimitats i definits dins de l'actual reforma del sistema
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educatiu, però també és cert que a nivell pràctic molts d'ells se sobreposen o fins i tot es

confonen realitzant finalment una avaluació "sumativa" amb totes les conseqüències que |

això comporta (Atkins i col, 1993). En segon lloc, i a l'igual que el terme general '

"avaluació", per la diversitat de terminologies que se'ls hi ha assignat a aquests tres í

tipus d'avaluació. I finalment, perquè al marge de les revisions establertes per diferents j

autors, ens agradaria aportar les nostres consideracions i reflexions sobre aquesta

classificació. Així doncs, tot seguit anem a fer una breu revisió d'aquestes tres

tipologies que constitueixen la base per desenvolupar i portar a terme l'avaluació del

procés d'ensenyament - aprenentatge, independentment de l'etapa educativa o de l'àrea

curricular a la qual és faci referència.

2.1.1.1. L'avaluació inicial, predictiva o de diagnosi.

Dins la concepció constructivista, un dels primers passos que ha de realitzar un estudiant

per a la construcció de coneixement és el d'activar els seus coneixements previs per tal

de connectar-los i relacionar-los amb el nous continguts. Aleshores, és indispensable

que el professor abans d'introduir qualsevol coneixement nou, conegui d'una banda,

aquests coneixements, així com les motivacions, interessos, necessitats, expectatives,

nivell de desenvolupament etc. per tal d'esbrinar fins a quin punt els estudiants podran

seguir la seva activitat educativa. Aquesta informació bàsica i fonamental de cada un

dels seus alumnes li ha de servir de base per establir la intervenció de l'ensenyament i j

ajustar-se d'aquesta manera als estudiants del grup - classe. Aquesta situació figura en el j

disseny curricular base com una de les necessitats primordials dins dels principis |

psicopedagògics definint-la com a avaluació inicial (o també coneguda com avaluació

diagnostica o predictiva1).

1 L'avaluació inicial també se l'anomena predictiva pel fet que amb la informació obtinguda dels alumnes en el
moment inicial del procés d'ensenyament- aprenenentatge, es pot arribar a predir i a preveure les dificultats,
necessitats o potencialitats dels estudiants repercutint així en la programació general entre altres elements del
curriculum com per exemple, la metodologia a desenvolupar, els recursos i materials didàctics a utilitzar...etc.
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i

Tanmateix, considerem que la utilitat i la importància de l'avaluació adquireix una

funcionalitat molt més àmplia i significativa, especialment en el primer curs de

l'educació secundària obligatòria (ESO), moment en què els estudiants canvien d'etapa

educativa. Tal i com exposa Roca (1998): "el professorat de secundària en general el

que busca de la informació prèvia dels alumnes que accedeixen a l'institut per primera

vegada són únicament diagnòstics del rendiment acadèmic i receptes d'actuació

pedagógico- didàctica" (pàg. 173). És per aquest motiu que moltes vegades també

s'expressa l'avaluació inicial amb el nom d' avaluació diagnostica.

Per a l'autor, l'avaluació inicial en aquest moment de traspàs de centres i d'etapes hauria

de comportar el replantejament per part del professorat de tots els elements curriculars

per tal d'ajustar-se (i afegiríem, i no al revés) a l'alumnat procedent de primària i així

poder garantir una adequada continuïtat pedagògica. En aquest sentit, és del tot rellevant

remarcar el fet que és el professor qui s'ha d'ajustar a les necessitats dels alumnes, ja

que en més d'una ocasió s'ha comprovat que els estudiants que ¡aconsegueixen ajustar

les seves percepcions i actuacions a les demandes d'avaluació són els que obtenen els

millors resultats d'aprenentatge (Crooks, 1988; Boud, 1990; Clariana i col., 1992;

Andresen i col. 1993; Brown i col, 1994, Au i Entwistle 1999).

Així doncs, la importància de l'avaluació inicial es troba no únicament en la recollida

d'informació per conèixer l'estat inicial dels alumnes, tot i que és bàsic, sinó en l'anàlisi

i la reflexió sobre els resultats de l'avaluació per ajustar i modificar, si s'escau, els

objectius, programes, activitats, recursos i materials didàctics que composen l'activitat

educativa desplegada pel professor. Aquesta avaluació també ens permet obtenir

informació per conèixer l'estat de tipus motivacional dels alumnes (Alonso Tapia,

1999), podent d'aquesta manera planificar la programació a partir dels interessos i les

motivacions pròpies dels estudiants. Aquest aspecte contribuiria .positivament a què la

transició dels alumnes a la nova etapa no comportés tants problernes d'adaptació tant a

nivell curricular com organitzatiu (Roca, 1998).
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En resum, i tenint present les consideracions precedents, pensem que l'ús que s'està fent

de l'avaluació inicial podria ser molt més interessant i significatiu del que s'està fent

servir actualment. Així per exemple, la informació derivada d'aquest tipus d'avaluació

pot arribar a ser en sí mateixa una gran eina, estratègia o recurs per ajudar als alumnes a j

adaptar-se als nous cicles o etapes educatives o bé, pot ajudar al professor a re- |

interpretar i re-ajustar el procés d'ensenyament - aprenentatge a les necessitats i

particulars de cada estudiant. Al mateix temps, aquesta informació ha de servir per ;
i

estructurar i determinar la resta d'elements que constitueixen l'activitat educativa és a i

dir, els objectius, el contingut i les formes d'ensenyament amb la intenció de poder

connectar els nous coneixements amb els coneixements previs i construir d'aquesta j

manera, l'aprenentatge significatiu.

2.1.1.2. L'avaluació formativa i l'avaluació formadora.

Dins del marc constructivista de l'ensenyament i l'aprenentatge, l'alumne va construint

coneixement al llarg del procés, aspecte que comporta que el professor també, al llarg

d'aquest procés, conegui, valori i reflexioni sobre alguns dels aspectes bàsics com per j

exemple, en quina mesura es va ajustant a les necessitats dels alumnes o bé, fins a quin |
t

punt s'estableix una dinàmica d'aula positiva en què la interacció tant a nivell de í

professor - alumne com entre alumnes, afavoreix un clima de treball òptim per a la ,

construcció de coneixement. Aquest tipus d'avaluació és l'anomenada avaluació i
i

formativa i es defineix com l'avaluació que es realitza a la vegada que s'ensenya i j

s'aprèn. El seu objectiu és el de centrar-se en el desenvolupament òptim del procés i no j
i

en la qualificació o resultat final de l'alumne (Perrenoud, 1991; Escaño i Gil, 1992 i j
i

Brown i col 1992).

Des de la implantació de la reforma educativa aquest és un dels tipus d'avaluació més

potenciat i sovint, tendeix a utilitzar-se com a sinònim d'avaluació contínua, ja que
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l'objectiu és el d'aportar informació contínua al llarg del procés per poder analitzar,

valorar, reflexionar, i si cal modificar la intervenció educativa. ¡ Per tant, l'avaluació

formativa a l'igual que l'avaluació inicial, no enfoca tota la seva atenció en avaluar a

l'alumne, sinó que també aporta criteris i indicadors per avaluar i reflexionar sobre tots

aquells elements que es troben presents en l'escenari educatiu específic en el qual té lloc

l'activitat educativa. Per a Coll i Onrubia (1999) l'avaluació formativa ha de ser un

instrument de regulació de l'ensenyament. Al mateix temps, ha d'orientar al professorat

en el procés de presa de decisions les quals han d'anar encaminades, a partir de la

valoració continuada de les actuacions del dia a dia, a ajustar-se al màxim a l'ajut que

requereix cada un dels estudiants.

Aquesta fet no implica necessàriament que el professor estigui1 contínuament creant

situacions avaluatives específiques i puntuals (Hounsell, 1984, 1997) sinó que més aviat

es tracta de recollir, valorar i reflexionar sobre el desenvolupament de les activitats

d'ensenyament - aprenentatge proposades i realitzades a Faula al llarg del procés
^

instructiu.

En l'opinió de Jorba i Sanmartí (1994) aquest tipus d'avaluació formativa va molt més

enllà que la d'un instrument de regulació de l'ensenyament, ja que la informació que
i

podem extreure d'aquesta avaluació pot arribar a regular les formes d'ensenyament, els

plantejaments curriculars proposats pel professor i el propi procés d'aprenentatge dels

alumnes. Pels autors, la finalitat fonamental de l'avaluació formativa és la funció

reguladora que pot proporcionar a tot el procés d'ensenyament -: aprenentatge. Es per

aquest motiu, que moltes vegades podem trobar aquesta tipologia d'avaluació

expressada sota el nom d'avaluació reguladora (Allal, 1979, 1992; Allal i Pelgrims,

2000, Giné i Parcerisa, 1999).

Existeixen tres formes específiques de regulació: a) es parla d'una regulació proactiva

quan el professor abans d'iniciar una unitat i tenint present una sèrie de dificultats o

necessitats que ja s'ha trobat anteriorment, planteja, programa i planifica activitats de
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formació futura destinades a la consolidació i l'aprofundiment de les capacitats dels

alumnes; b) la regulació interactiva es caracteritza per estar integrada a la pròpia i [

immediata situació d'aprenentatge. És a partir de les interaccions que es donen a l'aula

quan es detecten els problemes o les possibles necessitats dels alumnes, concretament en

el moment d'enfrontar-se amb els continguts curriculars. És doncs en aquest moment, en

el ritme i el treball habitual de l'aula, que el professor pot anar prenent decisions sobre

la marxa, amb la intenció de reconduir o fins i tot de modificar les activitats que ja tenia

previstes, amb la finalitat d'aconseguir de manera immediata, una adaptació a la situació I
't

específica del moment; c) finalment la regulació retroactiva que a partir dels resultats |

obtinguts d'una avaluació puntual al final d'una seqüència instructiva, (una classe, una |
i

unitat, un crèdit etc.) es programen una sèrie d'activitats sobre el contingut d'aquesta '

seqüència, amb la intenció de reforçar i ajudar als estudiants a superar les dificultats.

(Allal, 1979; 1992: Mauri i Miras 1996 i Coll i Onrubia, 1999).

Tal com ja s'ha apuntat en línies precedents, un dels objectius generals de l'avaluació

formativa és el de regular, per part del professor i durant tot el procés d'ensenyament -

aprenentatge, les pràctiques educatives amb la intenció d'adaptar-se als processos

individualitzats dels alumnes. Des d'aquesta perspectiva, suposaria que l'única i la

màxima responsabilitat del procés de construcció dependria del professor, aspecte que

és del tot incoherent amb els principis psicopedagògics que es prescriuen en la reforma

educativa.

¡

Davant aquesta incoherència sorgeix l'anomenada avaluació formadora (Bonniol, 1984; •

Nunziati, 1990 i Sanmartí, 2000) que implica el fet d'ajudar a l'alumne a aprendre de \

manera autònoma. És a dir, que aprengui a reflexionar i conseqüentment a autoregular

el seu propi procés d'aprenentatge. D'aquesta manera, l'avaluació formadora es presenta ¡

com a una superació de l'avaluació formativa en què la responsabilitat i l'acció de la j

regulació és portada a terme únicament per part del professor. En paraules de Jorba i j
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Sanmartí (1994) "existeix la necessitat de promoure à l'aula estratègies

complementàries que facilitin l'autoregulació de l'aprenentatge és a dir, que ensenyin

als alumnes a aprendre a construir la seva forma personal d'aprendre "(pàg. 20).

i
Aquesta formació requeriria, des del nostre punt de vista, els mateixos principis

i
proposats i relacionats amb l'adquisició de les estratègies d'aprenentatge. De fet, en

paraules de Monereo i col. (1994): "ensenyar als alumnes a actuar estratègicament quan

aprenen, significa traspassar-los la funció reguladora que realitza el professor per a què

autoregulin el seu aprenentatge i puguin controlar i avaluar les sevies operacions mentals

mentre aprenen" (pàg. 66).

Així doncs, tant des del camp de les estratègies d'aprenentatge com des de l'avaluació

formadora es persegueix un mat

seu propi procés d'aprenentatge.

i
formadora es persegueix un mateix objectiu i és que, l'estudiant ¡aprengui a regular el

Amb aquest mateix objectiu sorgeixen les tipologies d'avaluació anomenades

autoavalució i la coavaluació formulades amb la finalitat d'ajudar als alumnes a

valorar el seu propi procés d'aprenentatge. En paraules textuals del disseny curricular de

l'ensenyament secundari obligatori: "entre els dotze i els setz|e anys, l'alumnat és

perfectament capaç de jutjar molts dels aspectes necessaris per a la seva avaluació
í

educativa global. Per tant, és important destacar en aquesta etapa, el paper que pot

desenvolupar l'autoavaluació i la coavaluació dels alumnes sobre el seu propi procés

d'aprenentatge "(pàg. 104).

En relació el procés d'ensenyament - aprenentatge en l'àmbit d'ajudar als alumnes a ser

autoreguladors ens sembla interessant l'aportació de la seqüència metodològica que es

proposa des de la línia d'investigació de les estratègies d'aprenentatge. Monereo i col.
i

(1994) i Pérez Cabaní (1997) defensen que per facilitar el pas de ila regulació externa a

la regulació interna és necessari la cessió o el traspàs progressiu de control (de més

dependent a més autònom) del docent a l'estudiant.
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Aquesta seqüència consisteix en tres fases: a) en un primer moment, es mostren les

estratègies/guies que han de ser proporcionades i controlades únicament pel professor a

partir de l'explicitació als alumnes de la presa de decisions que es va realitzant. Aquesta

primera fase és l'anomenada "presentació de l'estratègia"; b) seguidament, aquesta

estratègia va essent compartida amb els alumnes a través del diàleg, la negociació de

significats i l'anàlisi conjunta de la presa de decisions, constituint d'aquesta manera la

segona fase coneguda amb el nom de "la pràctica guiada"; i c) finalment i amb

l'adquisició del traspàs de control gradual del professor a l'alumne s'espera que els

estudiants aconsegueixin utilitzar de manera autònoma l'estratègia, fase denominada

"pràctica independent".

Per tant, si el que volem és promoure que els nostres estudiants desenvolupin un procés

de regulació contínua de les seves pròpies maneres de pensar i d'actuar, el primer pas a

realitzar és el d'ensenyar, guiar i treballar conjuntament amb ells activitats educatives

que potenciïn aquests processos, ja que segons Monereo i col. (1994): "no s'aprèn a ser

estratègic de manera espontània sinó que és necessària una formació intencionada al

respecte (pàg. 57)". En la mateixa línia, Watkins (1982) apunta que l'adquisició del

procés de la responsabilitat per part de l'estudiant implica una transició de dependència j

a independència que no té lloc per "art de màgia".

En síntesi, l'avaluació formativa té una funció clarament reguladora en especial de

l'activitat educativa del professorat. Per tant, la responsabilitat i la presa de decisions

depèn absolutament d'aquest. De manera complementària, l'avaluació formadora és una

proposta pedagògica en què, es pretén que sigui el propi alumne que de manera

progressiva vagi regulant el seu propi procés d'aprenentatge, per tal d'arribar a ser

autònom.
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2.1.1.3. L'avaluació sumativa / final o l'avaluació orientadora i/o de síntesi?

En aquest apartat ens situem al final de la seqüència del procés d'ensenyament -

aprenentatge. Arribat a aquest punt, un dels interrogants que ens podem proposar abans
r

d'atribuir un sentit a aquesta tipologia d'avaluació és el següent: \si al llarg del procés
\

s'han anat realitzant les pràctiques aval-natives que caracteritzen l'avaluació inicial,

formativa i formadora, les quals ens han aportat informació gradual de tot el procés

seguit per cada un dels estudiants: té sentit la realització d'una avaluació sumativa,

final?

Una de les respostes que dóna el disseny curricular a aquesta qüestió és: "el principi

d'avaluació formativa no treu la possibilitat i a vegades la necessitat d'efectuar també

una avaluació al final del procés, sigui quina sigui l'extensió del segment considerat:

unitat didàctica, cicle etc." (pàg. 36).

L'interrogant quedaria del tot respost quan des dels plantejaments construct!vistes és

proclama que l'avaluació és un fet que necessita estar present en tot el procés

d'ensenyament - aprenentatge i fins i tot al final d'aquest.

Resolta aquesta qüestió, el debat sorgiria una vegada més quan ens trobem en què

l'avaluació, i en aquest cas, l'anomenada avaluació sumativat adquireix un cúmul

d'interpretacions, de funcions i de definicions que en moltes ocasions semblen del tot

contradictòries. Així per exemple, d'una banda sembla ser una de les més rebutjades

tant pel professorat (en què moltes vegades ha de fer el seu paper de jutge) com per a

l'alumnat (el candidat sotmès a judici) (Brown i col, 1992; León i ¡Muñoz, 1992 i Gros i

Romana, 1995). Però d'altra banda, sembla ser una de les més reconegudes i utilitzades

per fomentar la millora del procés d'aprenentatge dels estudiants. '

Si bé la controvèrsia torna a estar servida, sí que existeixen uns aspectes comuns que

estan presents en totes les definicions revisades. Així per exemple, una característica

28



L'avaluació en l'àmbit educatiu.

comuna de l'avaluació sumativa és que té com a objectiu establir balanços fiables dels

resultats obtinguts al final d'un procés d'ensenyament - aprenentatge. La finalitat de la

recollida d'informació mitjançant aquesta tipologia seria la de conèixer si els alumnes

han assolit els objectius que s'havien programat a l'inici del procés.

A partir de les anàlisis de les diferents definicions podríem arribar a explicar, des del

nostre punt de vista, on es troba la diferència que promou les diferents maneres de veure j
[

o d'entendre aquesta tipologia d'avaluació. Un dels aspectes comuns que comparteixen.

la majoria de definicions revisades és que aquesta avaluació se situa i es realitza al final

d'un procés amb la intenció de fer un balanç final. No obstant això, per a molts autors

aquest "final" constitueix l'acabament, l'extinció del procés d'ensenyament -

aprenentatge. Per altres autors, el final constitueix l'acabament no del procés, sinó més

aviat d'una unitat didàctica, d'un tema o d'un treball. Tot i que ambdues perspectives es !
I

donen a conèixer sota un mateix nom, avaluació sumativa, el fet d'aplicar-la al "final del \

procés" o al "final de la unitat, tema...", suposa unes funcions i unes implicacions ;
t

significativament diferents. j

Si l'avaluació és realitzada al final d'una unitat didàctica aquesta pot adquirir una funció

molt més àmplia i rellevant, tant pel que fa les pràctiques educatives que porta a terme

el professor, com en la formació i l'aprenentatge dels alumnes. De fet, aquesta avaluació

ha estat considerada en molts casos dins d'aquesta perspectiva com l'avaluació inicial,

la qual proporciona informació per seguir endavant, en aquest cas, amb una nova

seqüència instructiva. Aquest mateix principi el podem trobar expressat en el disseny

curricular de l'ensenyament secundari obligatori amb aquestes paraules:

"D'ella es desprèn el grau de dificultat i de capacitat en què l'alumne va a enfrontar-se al
següent tram del procés educatiu: a la següent unitat didàctica, cicle, etc. En certa manera,
aquest tipus d'avaluació constitueix, per una altra banda, l'avaluació inicial del nou procés
obert" (pàg. 36).
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Al mateix temps, aquesta avaluació també es podria complementar amb l'avaluació

formadora o regulativa. El fet d'avaluar gradualment al final de cada seqüència

permetria l'obtenció d'informació sobre els progressos o les dificultats presentades pels

alumnes, regulant a partir d'aquesta informació la intervenció educativa a realitzar al

llarg del procés.

En la literatura revisada podem trobar definicions de l'avaluació sumativa les quals

entenen que aquesta es realitza al final del procés d'ensenyament j- aprenentatge, procés

queja es dóna per desenvolupat i acabat. Aquest fet l'aporta per exemple García (1989)

quan afirma que l'avaluació sumativa té per objectiu contrastar ¡l'eficàcia general del

procés educatiu una vegada finalitzat. Aquesta mateixa conceptualització va ser

presentada anteriorment per De la Orden (1985) quan va establir les diferències entre

l'avaluació formativa i l'avaluació sumativa. L'autor proposa què, mentre la formativa
l

està orientada a la presa de decisions respecte a la millora del procés educatiu, els

resultats de l'avaluació sumativa servirien per prendre decisions sobre la selecció dels

subjectes en relació a l'entrada a un curs, etapa, programa o bé per certificar

competències, promocionar i orientar als estudiants.

Segons Belmonte (1993) existeixen dues tipologies diferents d'avaluació sumativa: la

interna i l'externa. La sumativa interna és la que es determina al final del procés però,

aquesta prové de les avaluacions formatives anteriors, essent díaquesta manera molt

diferent de la que defineix com a sumativa externa que designa l'avaluació sumativa

que no té en compte el procés seguit i determina el resultat de l'aprenentatge a partir

d'un moment concret, final i acabat del procés educatiu.

Davant aquest plantejament, podem adonar-nos que l'avaluació sumativa pot prendre

diferents funcions i significats en base a com es conceptualitzi i s'interpreti quin és el

"final" del procés instructiu en el qual es realitza aquesta avaluació. Si es concep des de

la primera perspectiva, se li pot atorgar la funció pedagògica, mentre que si s'interpreta

des de la segona vessant (més acord als models tradicionals de l'avaluació) se li
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assignarà una funció més de tipus social (presa de decisions referents a la promoció,

acreditado i titulació dels alumnes).

Abans d'acabar amb les anàlisis teòriques referents a l'avaluació sumativa o final ens

agradaria exposar i debatre algunes de les consideracions emergides en base a la revisió

i a la reflexió d'aquesta tipologia d'avaluació.

En primer lloc, considerem que la majoria de controvèrsies i incoherències que

existeixen dins de la temàtica general de l'avaluació del procés d'ensenyament - j
¡

aprenentatge són degudes, si bé parcialment, a la interrelació existent entre la

implantació dels nous plantejaments curriculars i el model tradicional en què molts

docents encara no han abandonat (Boud, 1990; Casanovas, 1994; Alonso, Gil i

Torregrosa 1995; Mínguez, 1995; Salinas 1997 i Scouller, 1998).

Actualment, podem veure que en la pràctica educativa convergeixen ambdues maneres !

de fer. Un dels motius que podria explicar aquesta situació és pel fet que ens trobem en !

una etapa de transició entre els "vells i els nous plantejaments curriculars", que tot i que

a nivell teòric creiem que es troben molt ben delimitats i definits, a nivell pràctic encara

no s'ha fet la reconversió.

Un aspecte que considerem interessant de mostrar per tal de poder-hi reflexionar és en

funció de la nomenclatura de l'avaluació sumativa o final. En la nostra opinió, si ens

emmarquem dins dels postulats de la concepció constructivista del procés j

d'ensenyament - aprenentatge el propi terme porta a la confusió i a la contradicció. Dins

d'aquest marc, l'aprenentatge és un procés gradual que no es remet, en cap cas, a la

suma parcial dels diferents coneixements (Biggs, 1996), sinó que estan del tot integrats.

Per tant, si l'aprenentatge no és una "suma" tampoc ho pot ser l'avaluació dita

"sumativa".
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En segon lloc, sovint el terme utilitzat com a sinònim d'avaluació sumativa, el

$ avaluació final, tampoc es troba, en la nostra manera de veure, ein consonància amb la

manera d'entendre l'aprenentatge dins dels nous plantejaments. L'aprenentatge no és

mai "final" sinó que és progressiu i continu amb la formació d'una plataforma, d'una

base per a l'assentament de nous aprenentatges establint així, l'aprenentatge significatiu.

Creiem que és important de destacar, que tot i que aquests termes "d'avaluació sumativa

i final" podien ser del tot coherents i vàlids dins dels models tradicionals en què es

concep una manera d'entendre el procés d'ensenyament - aprenentatge, aquesta

terminologia no és del tot adequada i/o ajustada dins dels' nous plantejaments
l

curriculars.

Cal trobar i emprar una nomenclatura que reflecteixi la nova manera d'entendre

l'aprenentatge. En aquest aspecte, les propostes anirien encaminades en relació a la

funció general d'aquest tipus d'avaluació. Per exemple, per Giñé i Parcerisa (1999)

l'avaluació sumativa és una avaluació de síntesis i com a tal ¡ha de constituir una

vertadera síntesis del procés d'aprenentatge, potenciant així que els alumnes recapitulin,

revisin i resumeixen el què han après per posteriorment, "orientar" adequadament les

noves seqüències. En la mateixa línia, Lama i col. (1994) propo;sen una avaluació de

síntesi final a càrrec dels mateixos estudiants, experiència que els va permetre

augmentar la confiança i la seguretat per part d'aquests així com la consecució d'una

major motivació cap aquest moment final de l'assignatura. ¡

Tot seguit i de manera gràfica, representem les diferents tipologies exposades. Tot i que

han estat presentades de manera individual les tres formen part integral i es troben molt

interrelacionades dins d'un mateix continu, aspecte que queda reflectit en la figura 3.
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Figura 3. Representació de les tres tipologies d'avaluació per potenciar
la construcció de coneixement dins dels nous plantejaments curriculars.
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La integració de les diferents tipologies d'avaluació quedaria resumida de la següent

manera: a l'inici d'un procés d'ensenyament - aprenentatge cal realitzar una avaluació

inicial de cada un dels alumnes i posteriorment, planificar l'activitat educativa en funció

d'aquests resultats inicials (que també inclouen el coneixement d'interessos i

motivacions). Al llarg del procés, cal anar controlant i ajustant aquesta planificació amb

el conjunt de l'activitat educativa del professor (avaluació formativa), activant els

diferents mecanismes de control que ens permetin la regulació contínua del procés
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(regulació proactiva, interactiva i retroactiva). Al mateix temps, cal ensenyar de manera

gradual a augmentar la consciència de l'alumne, traspassant el control i la

responsabilitat per a què pugui regular el seu propi procés d'aprenentatge. Finalment,

disposem d'una avaluació la qual a partir d'aquest moment l'anomenarem de síntesi o

de recapitulació (coneguda tradicionalment com avaluació sumatiya) amb la intenció de

repassar i recapitular sobre els resultats d'aprenentatge construïts al llarg d'una

seqüència, d'un tema, o bé d'un procés d'ensenyament - aprenentatge.

i
2.1.2. Classificació de les tipologies d'avaluació en relació a les funcions generals

bàsiques: la funció pedagògica i la funció social.

Una primera funció és r anomenada funció pedagògica o també cpneguda com a funció

reguladora la qual tal i com reflecteix el seu nom és la que se centra i actua pròpiament

en les activitats "pedagògiques" que tenen lloc dins el context educatiu. A grans trets, la

funció pedagògica de l'avaluació és analitzar les activitats d'ensenyament - aprenentatge

amb la finalitat de proporcionar informació, d'una banda, al professorat sobre el

funcionament de les pràctiques educatives que porta a terme i d'aljtra banda, a l'alumnat

per tal de corregir, valorar i regular el seu propi procés d'aprenentatge.

La segona funció general de l'avaluació és l'anomenada funció social i tal i com

expressa el terme està enfocada a proporcionar informació de tipus acadèmic a la

societat. Generalment, aquesta funció es troba associada al servei de l'acreditació, la

promoció i la titulació dels estudiants, aspectes tots ells encarregats d'informar i

determinar de manera resumida el nivell de capacitació assolit pels alumnes davant el

conjunt de la societat.
i

Fins aquí, semblaria que les dues funcions que compleix l'avaluació són del tot clares,

específiques i diferents respecte als objectius i conjuntament configuren una integració

completa de l'avaluació en tant que proporciona informació del procés d'ensenyament -

aprenentatge en tots els àmbits. La funció pedagògica estaria enfocada en la pròpia
í
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activitat educativa, mentre que la funció social estaria més orientada a informar als

membres de la comunitat educativa (pares, mares, administració, societat en general)

dels resultats acadèmics obtinguts per cada un dels estudiants.

No obstant això, a la pràctica tornem a trobar una vegada més que les dues funcions es

troben confoses. En la majoria de centres educatius l'avaluació del procés

d'ensenyament aprenentatge s'enfoca d'una manera molt més abusiva en la funció de j

control social oblidant així, en molts casos, la potencialitat que ofereix la funció I

pedagògica (Allal, 1992; Casanovas, 1994; Jorba i Sanmartí, 1994; Alonso, Gil i j

Torregrosa 1995; Mauri i Miras, 1996; Campoy, 1997; Alonso Tapia, 1999; Coll i !

Onrubia, 1999 i Quinquer, 1999). ¡

Aquest fet, es constata a partir dels resultats obtinguts en l'estudi realitzat per Giné i

Parcerisa (1999) quan davant la pregunta formulada a professors de secundària sobre el

per a què tindria que servir l'avaluació, arriben a la conclusió de què per a la majoria

de docents, l'avaluació serveix per acreditar el nivell de l'aprenentatge adquirit per

l'alumnat de cara a atorgar-li un títol o no i a decidir la seva promoció o permanència en ;

el cicle ò nivell, aspectes propis i característics de la funció social de l'avaluació. ¡.

I

Aquests mateixos resultats també són obtinguts en l'estudi d'Alonso, Gil i Torregrosa I
i

(1995) que té com a objectiu conèixer les concepcions dels docents sobre l'avaluació, j

Els resultats indiquen que el professorat tendeix a considerar que la funció primordial (i

quasi exclusiva) de l'avaluació és la de mesurar la capacitat i l'aprofitament per part

dels estudiants, considerant-la d'aquesta manera, com a un instrument de simple mesura

per comprovar si els alumnes han assolit les fites que es proposaven al llarg del curs.

Els resultats que constaten que la funció social de l'avaluació és encara predominant i en

molts casos exclusiva, ens porta a plantejar-nos una sèrie de reflexions les quals ens
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permeten justificar una vegada més, que ens trobem en una fase de transició entre

l'enfocament tradicional i els nous plantejaments constructivisíes de la reforma. El fet

de centrar l'avaluació en la funció social implica utilitzar les pràctiques avaluatives

tradicionals per valorar i acreditar allò que ha après l'alumne al final d'un procés

didàctic (Alonso i col 1995; Alonso Tapia, 1997). En paraules textuals de Campoy

(1997): "el model clàssic- tradicional segueix present encara, en bjona part dels docents"

(pàg. 230).

Si fem una mirada retrospectiva i recuperem les tipologies d'aval|uació exposades en la

secció anterior, semblaria que la relació d'aquestes tipologies ambi les funcions generals

de l'avaluació és del tot evident. Així per exemple, l'avaluació inicial o diagnostica
l

formaria part de la funció pedagògica pel fet que es centra amb la millora del procés

instructiu. Un altre exemple molt clar, que podríem incloure dins la funció pedagògica

és l'avaluació formativa i l'avaluació formadora, que a grans trets, tenen per finalitat

regular tant per part del professor com per part de l'alumne el procés d'ensenyament -

aprenentatge. D'aquesta manera, podem dir que aquestes tipologies d'avaluació - inicial,

formativa i formadora- estan centrades en el propi procés instructiu, complint d'aquesta

manera amb la funció pedagògica de l'avaluació del procïés d'ensenyament -

aprenentatge.

En relació a la tipologia de l'avaluació de síntesi o de recapitulació i tornant a recuperar,

la controvèrsia presentada en el apartat anterior, en què es podria aplicar i entendre com

al "final" d'un procés acabat i extingit o bé, al "final" de les seqüències didàctiques que

composen un mateix procés educatiu, se la pot classificar tenirit en compte aquestes

dues perspectives, en ambdues funcions, tant en la pedagògica com en la social.

Tradicionalment, l'avaluació de síntesis i en base a la primera, perspectiva compleix

clarament amb una funció de tipus social és a dir, els resultats que s'obtenen d'aquest

tipus d'avaluació es poden posar al servei de decisions d'ordre social, utilitzant-los per

acreditar el nivell dels aprenentatges assolits pels alumnes al finalitzar el procés
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educatiu (Coll i Onrubia, 1999). Aquest tipus d'avaluació no permet incidir i/o introduir

canvis en el procés, ja que aquest ja està acabat i per tant no pot generar cap tipus de

repercussió a nivell pedagògic.

Però, si considerem la segona perspectiva (en què és realitzada al final d'una seqüència) i

aquesta tipologia d'avaluació forma part d'una funció pedagògica, en tant que els

resultats permeten introduir modificacions i incidir en el propi procés educatiu prenent

així decisions de tipus pedagògic. Tanmateix, el fet de classificar l'avaluació de síntesis

o de recapitulació dins l'ordre de la funció pedagògica queda encara, en la nostra opinió,

molt lluny de traspassar-la a la pràctica1 tot i que a nivell teòric ha estat considerada en

més d'una ocasió. Tal i com exposen Alonso i col. (1995): "existeix un conjunt d'idees i

comportaments docents "espontanis", deutors del model d'ensenyament per transmissió i

recepció generalment criticats però encara predominants"(pàg. 6). í
í

i
2.1.3. Una proposta d'integració de la diversitat de tipologies i funcions assignades j

a l'avaluació.

En la bibliografia que fa referència a la temàtica educativa de l'avaluació podem trobar

un munt de característiques i funcions que si bé, en la majoria dels casos, queden

representades i incloses tant dins de les tipologies com de les funcions generals ja ;
i

descrites, algunes d'elles, són complementàries o més específiques i ens poden ser

d'utilitat en el sentit que ens proporciona un marc molt més ampli i complet per j

entendre i interpretar el conjunt de les pràctiques avaluatives. j
i
i
i

Amb el propòsit general de recollir i examinar de manera abreujada tota la terminologia j
i

que fa referència a l'avaluació a continuació, s'exposen les característiques generals que I

1 Tot i que en aquest apartat únicament són especulacions teòriques, creiem que seria interessant analitzar aquest
aspecte a partir dels resultats obtinguts en la part empírica d'aquest treball. I
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han de complir totes les tipologies d'avaluació sigui quina sigui \k nomenclatura que se

li assigni (document d'avaluació a l'ESO; Departament d'Ensenyament, 1996).

D'aquesta manera, qualsevol pràctica avaluativa ha de respondre a les característiques

generals següents:

1- Contínua i individualitzada: Un disseny curricular presentat de manera oberta i

flexible reclama una avaluació amb aquesta doble característica. Contínua, perquè

l'avaluació és un element inseparable de l'educació i gràcies a ella pot permanentment

retroalimentar-se amb la informació pertinent (per tant ha d'estar present en tot el procés

d'ensenyament - aprenentatge), (disseny curricular, 1989). I individualitzada (també

coneguda com a "personalitzada") perquè ha de ser realitzada sobre la base del

desenvolupament de cada alumne en particular i no a partir d'una regla general única i

estàndard aplicada de manera generalitzada a tots els estudiants (Departament

d'Ensenyament, 1996).

2- Global: L'avaluació ha de ser global en tant que contempli el procés instructiu com

un tot i no se centri únicament en un sol component, com acostuma o acostumava ser,

en l'atenció única i exclusiva dels resultats acadèmics finals obtinguts pels estudiants.

Cal avaluar el conjunt global i la integritat que implica la consideració de tots els

elements que intervenen en el procés d'ensenyament - aprenentatge.

3- Integradora en tant què, l'avaluació ha d'integrar i contemplar d'una banda, els

diferents tipus de continguts curriculars (conceptuals, procedimentals i actitudinals) i

d'altra banda, establir l'anàlisi no únicament del progrés de l'alumne en un objectiu o

àrea determinada concreta, sinó en el conjunt de les diferents àrees i matèries

curriculars. Això implica que cal avaluar als estudiants en el conjunt de l'activitat global

educativa i no de manera aïllada, segons els continguts, àrees, cursios o etapes.
i

4- Finalment, l'avaluació ha de ser contextualitzada en el fet que les pràctiques

avaluatives han d'atendre els objectius que es proposen i que s'han treballat i
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desenvolupat a través de les pràctiques educatives. Pensem que, la manera d'avaluar ha

de ser coherent amb allò que volem ensenyar i a la vegada amb les característiques

pròpies del context on s'ha desenvolupat l'acció educativa.

Tot seguit ens centrem en l'anàlisi dels termes que envolten i en molts casos defineixen

l'avaluació i els quals no s'han tractat fins al moment. El quadre-resum que es presenta í
i

a continuació, recull de manera resumida tot el vocabulari referent a la temàtica objecte j

d'estudi d'aquest treball de tesi, tenint present que qualsevol aspecte avaluatiu ha de

contemplar els principis bàsics exposats anteriorment.

Els diferents conceptes exposats en el quadre s'han classificat en base a: a) en funció de

les tipologies de l'avaluació (inicial, formativa i sumativa) i b) en relació a les funcions

generals descrites, la funció pedagògica i la funció social. Al mateix temps, s'ha creat

una columna que sorgeix com a conseqüència de la interrelació entre les tipologies i les

funcions generals de l'avaluació. És a dir, en molts casos les terminologies neixen a

partir de la funció que se li assigna a l'avaluació constituint d'aquesta manera una nova ¡
l

tipologia. Per exemple, si considerem que la funció de l'avaluació és la de regular el j

procés instructiu, aleshores se li assigna el nom d'avaluació reguladora. En el quadre }t
resum, aquesta columna l'hem titulada nomenclatures d'avaluació en relació a la funció ï

que compleix. }
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Figura 4. Recull i integració de les diferents funcions, tipologies i característiques
assignades a l'avaluació del procés d'ensenyament - aprenentatge.
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En primer lloc, s'analitzen les diferents terminologies contempladles dins de la tipologia

general anomenada avaluació inicial. Tal i com hem vist en el seu apartat, un sinònim

que es pot trobar al llarg de la literatura per esmentar aquest mateix tipus d'avaluació i

en relació a la funció que se li assigna és l'anomenada avaluació predictiva, pel fet que
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l'obtenció d'informació dels alumnes a l'inici del procés didàctic permet "predir" el j

comportament o el desenvolupament futur de cada un dels estudiants. Aquestes

estimacions predictives es poden realitzar de manera més intuïtiva (característic de

l'enfocament tradicional) o és pot realitzar de manera més tècnica (inherent als nous

plantejaments curriculars). En tot cas, ambdues maneres d'establir estimacions

predictives serveixen de base per a l'orientació personal, acadèmica i professional dels 1
i

docents (García, 1989).

La tipologia d'avaluació (inicial, predictiva o de diagnosi) pot complir amb els dos tipus

de funcions generals: a) la funció pedagògica que inclouria la funció

informativa/comunicativa (en tant que informa de l'estat inicial dels alumnes) ¡

reguladora (concretament la proactiva), ja que el docent por regular la seva activitat i/o j

programació abans d'iniciar el procés, i orientativa pel fet que permet proporcionar al

professor una orientació general de com es pot desenvolupar, planificar el curs, el

procés, la seqüència etc. b) també pot repercutir sobre aspectes socials que van més |
I

enllà del propi procés didàctic. Aquesta informació procedent de l'estudiant pot generar,
i>

conscient o inconscientment, una selecció i una classificació en termes absoluts

d'estudiants que pot arribar a condicionar l'actuació posterior per part del docent

(Alonso i col. 1995). Dins de la psicologia social aquest fet és conegut com a l'efecte

pigmalió (Rosenthal i Jacobson, 1980).

A continuació i si ens situem ara, en la segona fila hi podem trobar els aspectes referents jj
\

a la tipologia de / 'avaluació formativa i / 'avaluació formadora. A partir d'aquestes dues j

nomenclatures més generals han emergit els termes d'avaluació reguladora (Jorba i

Sanmartín, 1994) / avaluació ¡Iluminativa, ja que la funció principal que caracteritza

aquestes dues tipologies és la de regular el procés o bé, tal i com esmenten alguns

autors, il·luminar el procés detectant les necessitats, potencialitats, dificultats etc. En

alguns casos també se l'ha anomenat avaluació comprensiva ja que pretén |
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"comprendre" el que va passant al llarg del procés educatiu. També és coneguda amb el

nom d'avaluació contínua o processal pel fet que avalua constantment al llarg del

procés. A partir d'aquesta característica també s'esdevé la terminologia avaluació
\

qualitativa, en contraposició a l'avaluació quantitativa, atorgada| al final del procés i

sobre un producte ja acabat, característica pròpia de la tipologia d'avaluació coneguda

tradicionalment com a sumativa o final.

j

Un dels aspectes principals que caracteritza aquesta avaluació fonrliativa-formadora és la

de considerar l'avaluació com a un instrument de comunicació. És,per aquest motiu, que

en alguns casos se la denominada avaluació comunicativa fCarjiinet, 1988, citat per

Quinquer, 1997), ja que permet verbalitzar de manera oberta les idees i els pensaments

dels estudiants presentant-se d'aquesta manera com a una activitajt de comunicació i de

negociació a través de la qual, professors i alumnes es donen a conèixer les seves

representacions.

En relació a l'avaluació formadora també se li atribueix el noms d''autoavaluació i de

coavaluació1 ja que ambdues contribueixen a ajudar als alumnes ;a regular el seu propi

procés d'aprenentatge fomentant així l'aprendre a aprendre. Finalment, hi trobem

l'avaluació criterial i l'avaluació idiogràfica.
i

L'avaluació criterial es manifesta com una alternativa diferent a l'avaluació normativa i

podríem incloure a la idiogràfica. Totes elles fan referència als criteris d'avaluació que

utilitza el professor per avaluar el rendiment educatiu. D'una banda, l'avaluació

criterial interpreta els resultats d'aprenentatge en base a un "criteri" o criteris estàndards

pre-específics estipulats i establerts a l'inici del procés. El seu objectiu és avaluar un

aprenentatge prenent com a punt de referència el criteri fixat i definit. En teoria, tots els

estudiants poden obtenir baixos o alts rendiments en funció d'aque'sts estàndards.

1 L'autoavaluació i la coavaluació són tractades de manera més detallada com a mètodes i instruments
d'avaluació per a la recollida d'informació (veure apartat 2.3. d'aquest mateix capítol).
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En contraposició, l'avaluació normativa jutja i valora els resultats de l'aprenentatge de ]

cada un dels estudiants comparant aquests amb el rendiment de la resta dels alumnes j

establint finalment per part del docent, un model de resultats tipus "distribució o corba j

normal" o també dit "campana de Gauss". Per tant, els resultats dels estudiants depenen [

en part, del nivell del conjunt del grup - classe en el qual es trobin integrats. j

L'avaluació idiogràfica determina els resultats de l'aprenentatge en funció del grau o el !

nivell en què un estudiant ha assolit un objectiu el qual havia estat fixat i establert de

manera individual prèviament pel professor i a partir de l'avaluació inicial. És a dir, els !
i

resultats obtinguts al llarg o al final del procés els compara amb el punt de partida de

cada un dels alumnes. Casanovas (1995) la resumeix d'aquesta manera: "l'avaluació

idiogràfica és quan el referent avaluador són les capacitats que l'alumne posseeix i les
!

seves possibilitats de desenvolupament en funció de les circumstàncies particulars és a j

dir, un referent absolutament intern a la pròpia persona avaluada" (pàg. 73). íii
i
i

D'aquesta manera, tant l'avaluació idiogràfica com la criterial responen a la funció de

tipus pedagògic, mentre que l'avaluació normativa depèn d'un criteri estàndard establert
¡

generalment, a nivell social. Segons Tamir (1993) en molts casos, derivat de les j
I

pràctiques tradicionals de l'avaluació, són molt més utilitzats els criteris referents a la

norma que els criteris que responen a l'avaluació criterial.

I
i

No obstant això, per a Cardinet 1988 (citat per Mauri i Miras, 1996) ambdós tipus de

criteris d'avaluació, tant la criterial com la normativa es troben dins del mateix j

paradigma que ell anomena "mesura-judici-decisió", ja que només se centren en avaluar

o jutjar l'aprenentatge de l'alumne a partir d'una sola mesura la qual prové del

rendiment escolar i de la seva conseqüent acreditació.
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j
Les dues darreres nomenclatures d'aquesta tipologia d'avaluació anotades en el quadre

són V avaluació del coneixement del desenvolupament considerada "formativa" pel fet

que pot descobrir on es troben els estudiants dins del desenvolupament del procés i

l'avaluació ecològica en tant que ofereix la capacitat de poder ¡aplicar i transferir el

coneixement a altres situacions "autèntiques" o "ecològicament vàlides" (Biggs, 1996b).

i
Situant-nos ara en les funcions de l'avaluació formadora i formativa podem comprovar

com aquestes tipologies són les que es remeten més clarament a representar la funció

pedagògica, ja que les seves finalitats són bàsicament de formació, de regulació

iï orientació contínua del procés didàctic, & informació de l'èxit !o de la problemàtica

existent i, d'establir uns períodes de comunicació conjunta amb' els alumnes per tal

d'analitzar i debatre el funcionament del procés d'ensenyament - aprenentatge. D'altra

banda, cal recordar que una de les funcions més importants de l'avaluació formadora és

què l'alumne aprengui de manera gradual a autor e guiar el seu propi procés

d'aprenentatge.

Tanmateix, l'avaluació formativa i formadora pot respondre de les funcions de tipus

social. Per exemple, el fet d'avaluar de manera contínua al llarg del procés pot suposar

un control també continu en l'aprenentatge dels estudiants, (control entès com a una

inspecció, una vigilància contínua). La informació derivada d'aquest tipus d'avaluació i

analitzada des d'aquesta perspectiva pot ser comunicada als estudiants i a les famílies

d'aquests, en forma d'amenaça amb la finalitat i la confiança per part dels docents, que
i

els estudiants augmentin els seus esforços i s'impliquin molt més en el procés educatiu.

Aquesta mateixa idea la recull Alonso Tapia (1997) quan exposa: "quan el professor

proposa una prova escrita pot fer-ho amb el propòsit d'ajudar a l'alumne però també pot

fer-ho simplement amb la intenció d'avisar globalment a aquest, per veure si progressa o

no, i per a què s'esforci amb la finalitat de decidir si reuneix les cojndicions per passar de

curs" (pàg. 20).
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De fet, en moltes ocasions s'ha constatat que l'avaluació tal i com es concep en les

pràctiques tradicionals pot arribar a constituir una de les estratègies més poderoses per

part del professor, no per ajudar als estudiants a orientar el seu procés, sinó per mantenir

l'atenció, el control i l'estudi a classe (Schmeck, 1988; Ramsden, 1992 i Kniveton í

1996).

Finalment, l'avaluació de síntesis o de recapitulació se li ha assignat el nom d'avaluació

quantitativa, ja que tradicionalment es resumia amb un nombre quantitatiu que

determinava l'èxit o el fracàs del procés final. També ha estat coneguda com a

avaluació sumativa externa /interna en funció del "quan" es porta a terme. Altres

nomenclatures assignades han estat V avaluació criterial o normativa pel fet que utilitza

alguns d'aquests dos criteris per valorar els resultats d'aprenentatge dels estudiants i ¡

sancionar i/o resumir d'aquesta manera, el procés d'ensenyament - aprenentatge. Per \
\

últim, trobem el terme d'avaluació acreditativa ja que una de les funcions principals

que se li atribueix, especialment dins del model tradicional-clàssic, és acreditar

mitjançant una valoració traduïda a una nota numèrica o bé expressada mitjançant una

frase qualitativa, l'aprenentatge assolit pels estudiants.

Dins dels nous plantejaments curriculars es considera que aquest tipus d'avaluació

també se la pot denominar avaluació inicial ja que la informació derivada al "final"

d'una seqüència pot ajudar a reconsiderar les activitats educatives proposades que

formen part de les properes seqüències o unitats didàctiques.

L'última terminologia apuntada (d'acord amb l'argumentació i la justificació de la

necessitat de "modificar" aquest terme expressat sota el nom d'avaluació sumativa o ;

final) en la classificació de l'esquema-resum l'hem anomenat avaluació de síntesis o i
t

recapitulació proposta oberta a debatre i a analitzar dins dels nous suggeriments i

aportacions en relació a aquesta terminologia.
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!
En referència a les funcions es pot evidenciar que aquesta tipologia d'avaluació se li

assignen moltes més funcions de tipus social que de tipus pedagògic. Dins d'aquesta
I

línia, les funcions més generals són les de control (entès a l'igual que l'avaluació

formativa, com a inspecció o amenaça), de comunicació dels resultats davant tot el

col·lectiu social, així com, les funcions d'acreditació, de promoció, de selecció i de
\

titulació entre els que han superat l'etapa, el curs, el cicle i els que'no l'han superada.

No obstant això, i en base a la revisió bibliogràfica establerta fins el moment,

l'avaluació de síntesis o recapitulació (ja contemplada dins del? nous plantejaments

curriculars) ha de complir bàsicament amb una funció de tipus pedagògic que és

orientar, informar/comunicar i regular el procés d'una manera retroactiva, ja que en

funció de les avaluacions finals, el docent pot programar i planificar una sèrie

d'activitats d'ensenyament - aprenentatge per reforçar i recuperar les dificultats i

mancances detectades al llarg del procés instructiu.

En síntesi, considerem que el fet d'atorgar unes-o altres funcions a cada tipologia
(

d'avaluació dependrà en part de com es conceptualitza, s'interpreta i s'utilitza

l'avaluació dins del procés general de l'ensenyament i l'aprenentatge.

j

2.2. L'avaluació del procés d'ensenyament - aprenentatge a través de la diferent

tipologia de continguts curriculars.
i
"í

Algunes de les qüestions que són decisives en el moment de desenvolupar i portar a

terme el procés d'avaluació són les següents: què és el que realment hem d'avaluar per

determinar quin tipus d'ajut necessiten els alumnes (o bé, en la concepció més

tradicional), si l'alumne ha superat l'etapa? Quan s'afirma, que cal disposar i treballar

en un projecte curricular de centre on es defineixin els objectius i els blocs de

contingut: quins són aquests blocs? Quins són aquests continguts? En funció de què

s'estableixen els objectius? I quins tipus de continguts cal treballar per desenvolupar i

potenciar al màxim les capacitats dels nostres estudiants? j
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Poder aportar una resposta òptima a cada un d'aquests interrogants comporta d'una

banda, haver de reflexionar sobre què s'ha d'avaluar, aspecte que al mateix temps

implica plantejar-se quins són els objectius i els continguts que seran objecte de

l'avaluació (Alonso Tapia, 1997; Giné i Parcerisa, 1999).

Els tres tipus de continguts contemplats en el curriculum són: a) el contingut conceptual \
\

que engloba els conceptes, fets i principis; b) el contingut procedimental que es j

desplega en hàbits, destreses, tècniques i estratègies i c) els continguts actitudinals

referents a valors, les normes i les actituds. La relació d'aquests tres tipus de contingut

amb l'avaluació del procés d'ensenyament - aprenentatge l'estipula el departament

d'ensenyament quan afirma: "en l'avaluació del procés d'ensenyament - aprenentatge

s'ha de tenir en compte que els objectius s'assoleixen mitjançant els continguts

procedimentals, conceptuals i actitudinals" (Article 17(17.2)) de l'Ordre de 3 de juny de \

1996).

Segons Pozo i Postigo (1997) i Pozo (1999) és important d'estudiar aquests tres tipus de í

continguts per separat, ja que impliquen diferències significatives tant pel que respecte ;

als processos d'ensenyament - aprenentatge, i podríem incloure, com per la manera i

d'avaluar-los i de l'ús diferenciador d'estratègies d'aprenentatge que suposa cada un J

d'ells. !

Un altre argument que aporten els autors per recolzar el fet d'analitzar-los per separat és

el grau de generalitat/especificitat que presenta cada un d'ells. Així per exemple, en un

extrem d'un continu hi situaríem els continguts conceptuals que presentarien un nivell

d'especificitat més elevat, ja que es refereixen a continguts molt més específics i propis

d'una determinada àrea. Seguirien els continguts de tipus procedimental que es trobarien

enmig d'aquest eix i se situaria en l'altre extrem del continu, les actituds, les normes i
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els valors amb un grau major de generalitat, ja que poden contemplar i incloure una

sèrie de continguts més transversals procedents de les diferents àrees curriculars.

Tot i això, som conscients que el fet d'estudiar i tractar els continguts curriculars de

manera separada suposa unes avantatges però també implica uns inconvenients. En cap

cas, voldríem que s'interpretessin com a components aïllats i/o independents, ja que

com senyala el disseny curricular base, la idea pedagògica és que el contingut ha de ser

abordat a la vegada des d'una perspectiva conceptual, procedimental i actitudinal.

En la mateixa línia, Valls (1993) també apunta la rellevància entre la integració

d'aquests tres tipus de continguts. Per a l'autor, fins el moment s'ha estat actuant de

manera parcellada, entenent i programant aïlladament els continguts conceptuals,

procedimentals i actitudinals. Degut això, caldrà treballar sobre aquest aspecte per tal de

poder avançar cap a una consideració molt més unitària i global que no només consti

sobre el paper, sinó també que repercuteixi en l'activitat educativa.

La importància d'atendre els tres tipus de continguts de manera integrada, també ha de

ser contemplada des de l'avaluació. És a dir, si es treballa de forma interrelacionada els

tres tipus de continguts, conseqüentment l'avaluació també ha de ser global (Fort i

Lázaro, 1993)

Un altre aspecte que ens agradaria tractar, que sembla del tot lògic però que considerem

que és important de clarificar dins d'aquesta secció, és la que fa: referència al procés

d'ensenyament d'aquests continguts curriculars, aspecte que en la actualitat se centra en

la falsa dicotomia entre: "ensenyar continguts o ensenyar a aprendre continguts"

(Monereo i col. 1996 i Monereo, 1999).

Actualment la solució a aquesta qüestió semblaria del tot clara i evident si considerem

les bases que regulen el procés d'ensenyament - aprenentatge des de la perspectiva

constructivista, ja que no es pot ensenyar a aprendre i no es pot ensenyar a pensar, sinó
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és sobre una plataforma dels continguts de base als quals s'aprèn i als quals es pensa.

Per tant, no es tracta, tal i com es va plantejar en algun moment, d'afegir nous

continguts en els programes (ja que tradicionalment es conceptualitzaven com a

processos d'ensenyament - aprenentatge diferents) sinó que es tracta en paraules de

Monereo i col. (1996): "d'un canvi en la forma d'ensenyar, més que d'un canvi dels

continguts que s'ensenyen"(pàg. 151).

Una vegada establertes aquestes clarificacions, tot seguit s'examinen els tres tipus de

continguts curriculars que per a molts autors constitueixen un dels elements decisius de

l'educació escolar (Mauri, Valls i Gómez 1992) i per altres autors, poden arribar a

constituir un determinant fonamental sobre el desenvolupament de les persones en les

seves diferents dimensions o capacitats psicològiques (Miras, 1991).

2.2.1. Els continguts conceptuals.

Aquests tipus de contingut és el que ha estat majoritàriament considerat i estudiat dins j

dels models tradicionals del procés d'ensenyament - aprenentatge (Alonso Tapia, 1997:,

Mauri, Valls i Gómez 1992). També se'ls anomena "continguts verbals" ja que fins no

fa massa anys, els continguts del curriculum es reduïen únicament a ser expressats de

manera verbal, fet que implicava que els alumnes havien de limitar-se a dir, explicar o

repetir fets i conceptes, que havien estat tractats anteriorment a classe.

Dins del curriculum, es poden diferenciar tres tipus de continguts conceptuals: els fets,

els conceptes i els principis. Un "fet" és una dada o una informació que té lloc en un

moment determinat i el qual en podem fer referència en el moment de descriure o de

referir-nos a la realitat. Normalment es presenten integrats en sistemes conceptuals o en

teories generals. La definició del contingut "concepte" l'hem adoptada d'Alonso Tapia

(1997) quan exposa que les persones aprenen les característiques que defineixen els
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conceptes, ja que anem configurant en forma d'imatges o d'exemples prototípics que

ens serviran de base per poder categoritzar els nous conceptes i així poder interpretar la

realitat. Això, no significa que els conceptes siguin pròjpiament creences o

representacions neutres, sinó que d'entre totes les idees que tenim configurades del món,

i en una situació determinada, en fem una selecció d'aquestes i ens donem una

interpretació teórico - explicativa de la realitat.

En relació als continguts conceptuals "principis" o també anomenats "conceptes

estructurants", el disseny curricular els defineix com: "enunciats que descriuen com els

canvis que es produeixen en un objecte o situació se relacionen amb els canvis que es

produeixen en un altre objecte o situació" (pàg. 41). A grans trets, podem entendre

aquest tipus de contingut com a un conjunt de "conceptes" molt més generals, d'un gran

nivell d'abstracció, que configuren una plataforma per a l'organització conceptual d'un

ampli camp de coneixement, i es caracteritzen per contemplar tota la tipologia de

continguts, malgrat que no sempre es fan explícits. En paraules de Pozo (1999): "a

l'educació secundària una de les metes principals seria la construcció o l'assimilació

dels principis els quals els alumnes hi han d'accedir a través del continguts conceptuals

específics de les matèries, que constitueixen el llistat habitual de continguts

conceptuals" (pàg. 59).

Aquestes subdimensions de diferent naturalesa que configuren el contingut conceptual

(fets, conceptes i principis) suposen al mateix temps, diferents maneres d'abordar i

d'enfocar tant l'ensenyament, com l'aprenentatge de cada un d'ells. Així per exemple, el

contingut conceptual "fet" seria l'exemple tradicional, però clarificador, de

l'aprenentatge d'un numero de telèfon o bé de les taules de multiplicar. Per aprendre-ho

l'alumne ha de fer una copia més o menys literal o exacta de la, informació rebuda i

emmagatzemar-la, mitjançant la repetició, a la seva memòria. Per contra, l'aprenentatge

d'un concepte va molt més enllà i suposa un grau més d'esforç i d'implicació per part de

l'aprenent que no la simple repetició d'un "fet". La característica bàsica per a

l'adquisició d'un concepte és atribuir un significat a un fet, a una situació o a un
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esdeveniment. Per tant, no n'hi ha prou en memoritzar un fet, sinó que és bàsic l'acció

de comprendre assignant-li així un significat personal.

En relació a l'ensenyament, un dels problemes més habituals que podem trobar a la

pràctica educativa, és que, el professor explica o ensenya els "conceptes", de manera que

els alumnes activen els mecanismes per aprendre-ho com si fossin fets, és a dir, <

simplement ho memoritzen o ho reprodueixen i en canvi, no hi atribueixen cap

significat personal. Segons Pozo (1999): "això és degut a què la comprensió és més

exigent per l'alumnat que la simple repetició" (pàg. 57).

Des del nostre punt de vista, una altra causa que podria explicar aquest aspecte és per

què els professors ho presenten i ho tracten simplement com a fets més que com a propis

conceptes. Cal tenir present, que perquè l'alumne aprengui a aprendre conceptes, cal que

hi hagi una disposició per part del professorat per ensenyar aquests conceptes.

En aquest sentit, Mauri (1993) proposa unes línies directrius generals respecte a

l'actuació del professor per aconseguir aquesta fita. A grans trets, l'actuació es concreta J
;

en dos punts: a) ha d'intervenir per activar les idees prèvies de l'alumne i b) ha de

facilitar que l'alumnat aconsegueixi orientar la seva activitat i esforç en el procés i

s'ajusti a les pròpies expectatives de la realització de la tasca. En definitiva, es tracta

d'ajudar-los a atribuir significat a la nova informació. Per això, caldrà que el/la docent

tingui en compte una sèrie de criteris en el moment de presentar la informació i en

l'organització i el funcionament de les activitats educatives que proposi a l'aula.

A part de l'aprenentatge i l'ensenyament, les formes d'avaluació que desenvolupa el

professor per valorar aquests coneixements, també constitueixen un element clau en el
j

moment de determinar la manera en què els estudiants afronten el seu procés j
i

d'aprenentatge. \
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Segons Zabala (1995) és habitual, encara que cada cop menys, plantejar proves orals o

escrites en què cal donar respostes a unes preguntes que demanen que es defineixi un

concepte, de manera que la resposta més adequada és la que coincideix exactament amb

la definició dels apunts o del llibre de text. Coincidim plenament amb l'autor quan

considera que les activitats per conèixer quina és la comprensió d'un concepte no pot

basar-se en la repetició d'unes definicions.

Alguns dels suggeriments que proposa Pozo (1999) per evitar aquesta situació són els

que es presenten de manera sintetitzada a continuació: a) evitar preguntes i tasques

d'avaluació que permetin respostes reproductives, b) plantejar en les activitats

d'avaluació tasques noves, per tal de permetre la generalització dels seus coneixements

a noves situacions, c) activar les idees prèvies dels alumnes al començar la sessió o el

bloc temàtic i d) utilitzar tècniques indirectes que no permetin la repetició literal.

Altres activitats proposades per conèixer el grau de comprensió dels continguts

conceptuals podrien ser: l'observació de l'ús dels conceptes en diverses situacions com

per exemple, en treballs en equip, debats, exposicions, diàlegs etc., exercicis que els

obliguin a fer servir el concepte. Recordem que dins de la nova cultura de l'avaluació no

només ens interessa conèixer en termes bipolars de "si se sap o no se sap", sinó que es

tracta d'identificar les causes per tal de poder oferir l'ajut que cada estudiant necessita.

En síntesi, ens sembla interessant la proposta de Monereo i col. (1994) quan defensen

que les activitats avaluatives no han de limitar-se a comprovar la capacitat de l'estudiant

mitjançant la reproducció literal, sinó que cal treballar i avaluar el tipus de relacions

significatives i de connexió que ha realitzat l'alumne entre els nous aprenentatges i els

que ja disposava. Amb aquesta intenció alguns del mètodes o instruments d'avaluació1 a

utilitzar poden ser: a) la utilització de qüestionaris, b) l'exposició temàtica (mitjançant la

1 La relació de mètodes i instruments d'avaluació s'analitza de forma més detallada en el següent apartat
(punt 2.3) d'aquest treball.
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presentació d'una relació de preguntes curtes interrelacionades), c) la utilització de

mapes conceptuals o esquemes de síntesi i d) una entrevista individual o en grup.
i
l
í

Per finalitzar aquest apartat ens agradaria mostrar un paràgraf de Gómez, Mauri i Valls !

(1997) en el qual queda reflectit de manera resumida les relacions entre els tres tipus de

contingut conceptuals: "els fets, els conceptes i els principis configuren un coneixement

interrelacionat que es troba integrat en la manera de fer i de pensar de les persones i que

es modifica contínuament d'acord amb les experiències personals, l'adquisició de nous

coneixements i la reflexió conjunta amb altres persones" (pàg. 34).

2.2.2. Els continguts procedimentals.

El contingut procedimental és un dels més remarcats en els nous plantejaments

curriculars, ja que tradicionalment, tot i que sí estaven contemplats, no eren del tot

explicitats i definits així com ho són avui en els nous plantejaments de la reforma.

Així com amb l'aprenentatge dels continguts conceptuals els alumnes "aprenen a dir

coses o aprenen a conèixer coses" i "aprenen a comprendre les coses" amb el contingut j

procedimental es pretén que l'alumne "aprengui a fer coses" (Valls, 1993, Delors, 1996) j

ja que l'objectiu general, és que l'estudiant desenvolupi unes estratègies d'aprenentatge í
i

de continguts procedimentals de cada una de les matèries.

Els procediments són definits com a un "conjunt d'accions ordenades que s'orienten cap

a la consecució d'una meta o objectiu (Coll, 1986; Coll i Valls, 1992; Zabala, 1993;

Alonso Tapia, 1997; Gómez, Mauri i Valls, 1992 i Pozo, 1999). Les dues classificacions

i tipologies de procediments més utilitzades que podem trobar al llarg de la bibliografia,

són les següents: a) els "procediments disciplinars i els inter-disciplinar-s", també j
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anomenats "procediments específics i generals" i b) els "procediments algorítmics i els

heurístics".

En relació a la primera classificació (disciplinars/interdisciplinsirs), els procediments

disciplinare són característics i propis d'una determinada àrea o disciplina, mentre que

els procediments interdisciplinars són els que es conceben com a "més rentables", ja que

el seu aprenentatge permet utilitzar-los i aplicar-los a diferents disciplines o àrees del

curriculum. Per aquest motiu, també se'ls pot conèixer com a "procediments

d'aprenentatge" (Monereo i col. 1994).

L'altra classificació de tipologia de procediments presentada correspon al binomi

"heurístic/ algorítmic". Ambdós, pel fet de ser procediments consisteixen en una cadena

d'accions, però mentre l'algorítmic l'ordre de les accions es troben pre-fixades i si

s'apliquen amb una correcta seqüència i sense saltar-se cap pas, es garanteix l'èxit de la

tasca, el procediment anomenat heurístic guia i orienta les accions, però no assegura

l'èxit. És a dir, no hi ha una via fixa, única i exclusiva per arribar a l'èxit. Tot depèn del

context i de la situació específica d'aquell moment. Per tant, hi ha una certa variabilitat

la qual implica prèviament, analitzar i reflexionar sobre les condicions que envolten

aquella situació determinada. Aquest fet, és el que es considera dels del camp de la

investigació de les estratègies d'aprenentatge com a l'ús estratègic dels procediments

d'aprenentatge (Monereo i col. 1994).

Les dues classificacions presentades ens porta a considerar altres aspectes relacionats

directament amb l'avaluació del procés d'ensenyament - aprenentatge, ja que

repercuteixen en la manera en què els estudiants despleguen el procés d'estudi i

conseqüentment enfronten les demandes d'avaluació.

En primer lloc, les dues classificacions ens suggereixen que cal establir les diferències

que existeixen entre les tradicionals "tècniques d'estudi" i les anomenades "estratègies

d'aprenentatge", ja que suposa un procés molt diferent en el moment d'abordar
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l'aprenentatge dels procediments. En segon lloc, creiem interessant d'analitzar les

similituds que podem trobar entre la tipologia de procediments "interdisciplinar -

heurístic" i les estratègies d'aprenentatge. Finalment, ens podem adonar com tots

aquests aspectes comparteixen i actuen conjuntament per arribar a assolir una mateixa

finalitat que és ajudar als alumnes a "aprendre a aprendre". i
Iii
;

Una primera qüestió que considerem interessant de tractar i de relacionar amb la . •

tipologia de procediments és en la distinció entre una tècnica d'estudi i una estratègia

d'aprenentatge. Les tècniques d'estudi parteixen de la concepció de què existeixen

certes habilitats que si es disposen o es segueixen correctament afavoreixen

l'aprenentatge d'un contingut. Les estratègies d'aprenentatge són definides com: "un
i

procés de presa de decisions, conscient i intencional, en què l'estudiant escull i recupera, j
f
f

de manera coordinada, els coneixements que necessita per complimentar una

determinada demanda o objectiu, depenent de les característiques de la situació

educativa en la qual es produeix l'acció" (Monereo i col. 1994, pàg. 27).

Aquest definició ens condueix a recuperar els continguts procedimentals de tipus

heurístic en què l'alumne no ha d'aprendre a executar mecànicament cada una de les

fases que composen el procediment sinó que, implica una actuació intencional (dirigida

cap a un objectiu determinat) i conscient (ús reflexiu del perquè d'aquell procediment i

no uns altres). Aquest principi també contemplaria, en la nostra opinió, els procediments

de tipus interdisciplinars, ja que les estratègies d'aprenentatge poden ser activades i

utilitzades en qualsevol tipus de situació.

La connexió i la interrelació entre els continguts procedimentals de tipus

interdisciplinar/heurístic i els diferents elements que es proposen en el disseny curricular

s'amplia, quan recuperem els principis que fan referència a la tipologia d'avaluació

formadora la qual té com a objectiu ensenyar als alumnes a aprendre a construir la seva
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forma personal d'aprendre, partint de la regulació dels propis processos d'ensenyament i

d'aprenentatge (Allal, 1978; Jorba i Sanmartí, 1994).

En definitiva, el gran vincle i les relacions que s'estableixen entre els continguts

procedimentals i la majoria d'elements que s'integren en el curriculum de la reforma

educativa reflecteixen la coherència existent entre aquests, els quals aposten i van

dirigits, la majoria d'ells, cap un objectiu comú: que els alumnes aprenguin a aprendre.

A partir d'aquestes consideracions, cal fer referència a com s'estableix, o s'hauria

d'establir, l'avaluació dels continguts procedimentals. Degut a la seva naturalesa és

important que el docent disposi d'informació que pugui indicar fins a quin punt

l'alumne és capaç d'activar i posar en pràctica els procediments. Per fer-ho, caldrà

observar bàsicament: a) les seqüències o els passos que realitza, b) amb quin ordre els

aplica i c) si va prenent les decisions de manera adequada a les condicions del moment.

Segons Valls (1993) i Pozo i Postigo, (1997) encara queda molt. de treball per fer en

relació els continguts procedimentals. Una de les tasques més importants seria la

d'inventariar els procediments donant-li noms i cognoms fet que significa arribar a

concretar i a definir, a nivell de centres o de projectes, quin tipus; de procediments són

els que poden potenciar, ja sigui des de les diferents àrees de coneixement com dels

currículums més específics.

Tot seguit, s'integren les idees derivades dels estudis de Coll i Valls (1992) i Monereo i

col.(1994), sobre possibles activitats a plantejar per avaluar els continguts

procedimentals: a) identificar els procediments mitjançant un sistema de demostració,

observant directament a l'alumne mentre està actuant i fixant-nos sobretot amb les

seqüències d'acció que aplica i amb quin ordre ho fa; b) demanar a l'alumne que sigui

ell qui jutgi o valori la utilització del procediment aplicat i argumenti el perquè d'aquell

procediment i no un altre (es tracta de potenciar la reflexió sobre la utilització del
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procediment); i c) demanar a un estudiant que ensenyi a un company a utilitzar un

mètode o una tècnica determinada (és l'anomenada tècnica d'ensenyament recíproc) etc.

En síntesi, degut a la naturalesa del contingut procedimental, per valorar el grau de j
• * í

competència dels estudiants serà necessari de situar-los davant d'activitats que els
i

obliguin a desenvolupar aquest contingut. Aquestes activitats hauran de ser obertes i que

possibilitin un treball d'atenció per part del professorat per tal d'observar de manera

sistemàtica com cada un dels alumnes porta a la pràctica el contingut. Val a dir en

aquest cas, que les habituals proves escrites només tenen sentit quan es tracta de

procediments que es realitzen fent servir el paper, com per exemple, l'escriptura, el

dibuix, la representació gràfica etc.

2.2.3. Els continguts actitudinals.

Si els continguts conceptuals poden respondre a l'aprendre a dir o l'aprendre a

conèixer, els continguts procedimentals a / 'aprendre a fer, els continguts actitudinals

correspondrien a / 'aprendre a sentir o l'aprendre a valorar o bé, en paraules de Delors

(1996) aprendre a ser, aprendre a conviure i aprendre a relacionar-se.

En comparació amb els continguts conceptuals i a l'igual que els procedimentals,

tradicionalment a l'escola els continguts actitudinals tampoc eren especificats i treballats j

de manera explícita. No obstant això, sempre han estat presents i interrelacionats amb la ;

resta dels continguts, per tant sí, que d'alguna manera es trobaven presents en el j

curriculum. A més, també és veritat, que l'escola com a agent de socialització

contribueix a la formació d'un ampli ventall d'aquests tipus de continguts, tot i que de

vegades no és del tot conscient. D'aquesta manera, la novetat dins de la implantació de

la reforma, respecte d'aquest tipus de contingut és en part relativa, ja que simplement

s'han especificat i s'han fet explícits dins del curriculum.
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Les actituds són definides com constructes conductuals de caràcter multidimensional

que suposen una predisposició per a l'acció relativament estable i susceptible de

formació i de canvi (Gairin, 1990). Tradicionalment, s'ha considerat que l'actitud consta

de tres components fonamentals: el component afectiu, el cognoscitiu i el

comportamental. El component afectiu es determina a partir dels sentiments o

l'avaluació que un individu fa sobre algun objecte, persona, situa.ció, resultat o succés.

El component cognoscitiu denota coneixement, opinió, idea, creença etc. cap aquest

objecte, persona o situació. I finalment el component comportamental es defineix com a

certes predisposicions a reaccionar d'una determinada manera, tot i que molts autors

assenyalen que no sempre es produeixen reaccions, ja que no sernpre s'arriba a l'acció

(Auzmendi, 1992).

Segons Escamez (1986) aquest tres components es troben del tot interrelacionats

configurant-se així les actituds envers les situacions, els fets, les persones etc. En

l'opinió de Coll i Martín (1993) els processos d'aprenentatge han d'englobar els tres

components que integra l'actitud. Pels autors, el component afectiu adquireix una gran

importància, ja que la manera com pensa, com sent i com es comporta una persona, no

només depèn del que està establert socialment sinó sobretot de les relacions personals

que cada individu estableix amb l'objecte de l'actitud o el valor. Aquest és un dels

motius pel qual es considera aquesta tipologia de contingut com a més general i

transversal, ja que es produeixen no només entre les diferents matèries sinó fins i tot,

dins de cada matèria en particular.

La relació entre els conceptes que configuren els continguts actitudinals (valor, actitud i

norma) la reflecteix de manera molt clarificadora el paràgraf de Gómez, Mauri i Valls

(1992) quan diuen: "El valors es concreten en actituds o tendències a comportar-se

d'una manera consistent i persistent davant determinades situacions, objectes fets i

persones. Les actituds tradueixen, en l'àmbit del comportament, ell grau d'assumpció de

determinats valors i el major o menor respecte a unes normes concretes o regles de

conducta"(pàg. 24).
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L'avaluació d'aquest tipus de contingut és la que planteja, sens dubte, més dificultats no

només en el moment d'establir criteris per a la seva avaluació, sinó també en el moment

de fer la selecció i de portar a terme el seu desenvolupament. Segons Alonso Tapia

(1997) l'indicador més vàlid per avaluar les actituds pot ser el fet que els alumnes

manifestin determinats patrons de conducta com per exemple, la iniciació, la

persistència, la reiteració, la intensitat etc. en relació a l'objecte o a l'activitat que

defineix l'actitud.

Per a aquest autor, el problema d'haver d'avaluar les actituds és bàsicament per: a) la

dificultat d'obtenir informació, ja sigui perquè moltes situacions que constitueixen el

context per a la manifestació de les actituds no es donen en els centres educatius i b)

perquè el nombre d'alumnes no ens permet observar-los individualment com per

garantir una avaluació òptima. La proposta que aporta és avaluar les actituds observant

les conducta del subjecte en situacions simulades, tot i que ell mateix reconeix que

aquesta tecnologia encara no ha començat a desenvolupar-se. La tècnica de l'observació

és la que s'opta i s'apunta majoritàriament per avaluar els continguts de valors, normes i

actituds (Belmonte, 1993).

En l'opinió de Zabala (1995) el problema es troba principalment per: a) la necessitat

d'haver de quantificar l'avaluació de les actituds, ja que és impossible d'establir

valoracions tan "exactes" com els altres tipus de contingut i b) per la manca

d'experiències i de treballs en aquest camp. Segons l'autor, per poder saber què pensen i

valoren els estudiants i sobretot quines són les seves actituds, cal que a classe i a

l'escola es donin diferents situacions "conflictives" que permetin l'observació del

comportament de cada un dels nois i noies.

Activitats com per exemple crear espais perquè els alumnes puguin expressar de manera

autònoma les opinions personals, activitats que obliguin a conviure en situacions
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complexes, debats, sortides, colònies, tasques i responsabilitats, activitats esportives etc.

són algunes de les vies que 'ens permetran observar i avaluar els avenços i les dificultats

del aprenentatge en relació a aquest contingut actitudinal.

2.3. Mètodes i instruments d'avaluació per a la recollida d'informació del procés

d'ensenyament - aprenentatge.

Al llarg dels diferents apartats del treball hem pogut evidenciar la importància de

l'avaluació com a element integral i regulatiu del procés d'ensenyament - aprenentatge a

través de les anàlisis de les tipologies, les funcions, les característiques i els continguts

curriculars que s'han d'avaluar. Però, quin és el mitjà, l'eina, l'instrument que ens

proporciona la informació que necessitem per avaluar el procés d'ensenyament -

aprenentatge? Com ho fem per obtenir informació fiable que ens permeti conèixer i

respondre de manera ajustada al funcionament d'aquest procés? A partir de quin tipus

d'informació prenem les decisions òptimes per adaptar-nos al procés d'ensenyament -

aprenentatge?

Moguts per aquests, entre altres interrogants en aquest apartat es pretén recollir i

examinar els diferents mètodes i instruments existents al llarg de la bibliografia i els

quals són, en part, els responsables d'aportar-nos la informació que ha de servir per

complir amb les diferents funcions atorgades a l'avaluació, entesa amb tota la seva

complexitat.

Tradicionalment, s'utilitzaven els mètodes i els instruments d'avaluació únicament amb

un sol propòsit: el de recollir informació per poder posteriorment, atorgar una

qualificació en base a uns criteris normatius i així acreditar a l'alumne complint amb

una funció de tipus social. En paraules de Quinquer (1999): "la funció social de

l'avaluació, centrada bàsicament en la certificació dels aprenentatges realitzats i la

selecció dels estudiants, ha estat sempre molt més rellevant que la funció pedagògica"

(pàg. 55). Segons l'autora, actualment les pràctiques d'avaluació tant les considerades
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més tradicionals com les més innovadores, estan impregnades per aquest model social,

ja que es parteix del fet generalitzat de què aquestes, poden mesurar qualsevol tipus

d'aprenentatge i avaluar de manera tècnica, precisa i objectiva.

Actualment, els mètodes i els instruments adquireixen una rellevància molt més àmplia,

ja que la informació que ens han de proporcionar, independentment que es tracti d'una
i

avaluació realitzada a l'inici, al final o al llarg del procés ha d'estar sotmesa a un total j

de tres fases generals: a) la pròpia recollida d'informació, b) l'anàlisi i la interpretació |

acurada d'aquesta i c) la presa de decisions contemplada des de dues perspectives:

d'una banda, la de tipus pedagògic que consistirà en una visió retrospectiva i proactiva

de tots els elements que composen el procés d'ensenyament - aprenentatge i d'altra

banda, i especialment al final del procés instructiu, la presa de decisions destinada a

complir amb una funció de tipus social.

El pas d'unes pràctiques d'avaluació enfocades des d'una perspectiva més tradicional a

un procés d'avaluació centrat dins dels nous plantejaments curriculars no només

requereix un major nombre de fases, sinó que també implica la utilització d'una àmplia

gamma de múltiples i diferents instruments i mètodes de recollida d'informació per

aplicar i posar en joc en diferents i variats contextos i situacions, així com poder

analitzar de manera exhaustiva i el més completa possible tot el procés de construcció

de coneixement per part dels alumnes (Erwin, 1991; Andresen i col. 1993; Belmonte,

1993; Tamir, 1993; Brown, 1994; Atkins, 1995; Mauri i Miras, 1996, Barberà, 1997; j
i

Estebaranz i Mingorance, 1997 i Dalziel, 1998). j
i

r

Com manifesten Coll i Martín (1993): "les pràctiques d'avaluació basades en la

recollida única i instantània (controls, exàmens etc. de tipus eliminatori) són poc fiables

i haurien de ser substituïdes per altres que tinguin en compte el caràcter dinàmic del

procés de construcció de significats i atenguin a la seva dimensió temporal "(pàg. 175).
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En la mateixa línia, Santos (1993) i partint del fet que els instruments ens han

d'informar i han de reflectir tot un conjunt d'aspectes de diferent naturalesa (varietat de

situacions, de continguts curriculars, d'interessos, de motivacions, de dificultats etc.)

exposa que els mètodes i instruments d'avaluació han de ser oberts i flexibles plantejant

d'aquesta manera, una diversificació de mètodes que ell anomena "d'exploració de la

realitat".

De fet, és evident que com més riques, extenses i variades siguin les activitats

d'avaluació proposades en una complexitat de situacions, més elevada serà la qualitat i

la quantitat d'informació que podrem analitzar amb la intenció de prendre decisions per

a la millora del procés d'ensenyament - aprenentatge. Tot i això, cal ser conscients que

les activitats d'avaluació no poden contemplar per sí mateixes totes les capacitats i els

processos que l'alumne ha adquirit. Per tant, cal acceptar el fet de què les pràctiques

avaluatives constitueixen només un aspecte parcial de l'estructura de coneixement dels

estudiants, ja que no podem pretendre que mitjançant les activitats d'ensenyament -

aprenentatge es conegui tot el que l'alumne sap o ha pogut aprendre (Coll i Martín,

1993; Fort i Lázaro, 1993; Mauri i Miras, 1996; Alonso Tapia, 1997; Pérez Cabaní i col.

2000). Aquesta mateixa idea la recull Coll i Martín (1993) de la següent manera:

"tota activitat d'avaluació és en principi, parcial, en quan a la naturalesa i
amplitud de les relacions entre significats que explora i sobretot, sempre
existeix la possibilitat de què els alumnes hagin establert relacions que les
activitats i instruments d'avaluació que estem utilitzant no arribin a detectar.
Això implica que molt probablement els alumnes sempre aprenen molt més del
que són capaços de captar amb les activitats d'avaluació" (pàg. 174).

Tanmateix, sembla ser que en la realitat les pràctiques d'avaluació es centren encara

majoritàriament amb l'ús d'un sol tipus d'instrument que sovint, és la prova escrita. En

moltes ocasions, aquesta prova es redueix a comprovar una sèrie de coneixements

conceptuals generalment de tipus memorístic, que presenta un caràcter terminal recollint

informació única i exclusivament al final del procés. (Brown i Knight, 1994; Casanovas,

1994; Alonso i col. 1995; Gros i Romana, 1995; Knight, 1995; Ashcroft i Palacio,
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1996; Kniveton, 1996; Campoy 1997; Alonso Tapia, 1997; Villa i Alonso Tapia, 1997;

Campoy, 1997; Barberà, 1998 i Roca, 1998). Aquesta mateixa idea la recull Boud j

(1990) amb aquestes paraules: "les tasques d'avaluació condueixen als estudiants a

adoptar un enfocament parcial de l'aprenentatge que, emfatitza la reproducció del que j
i

ha estat presentat, enlloc de potenciar un pensament crític, reflexiu i d'activitat I
i

independent" (pàg. 104).

En els darrers anys, han estat força les investigacions que han ressaltat el fet que, en

funció del mètode i instruments d'avaluació que el professor plantegi l'estudiant

adoptarà diferents camins i enfocaments d'estudi/aprenentatge i conseqüentment

adquirirà resultats diferents respecte de la qualitat d'aquest. En paraules de Biggs (1995,

1996): "els alumnes actuen en funció del que ells perceben que serà la situació

d'avaluació" (pàg. 6).

A partir dels resultats derivats d'aquestes recerques es posa de manifest la importància

de reflexionar i analitzar perquè s'escull un mètode d'avaluació i no un altra tenint

present la interessant opció de la multivarietat i la interactivitat de les diferents formes i
i

mètodes existents. I
¡
t

Ij
Per a Biggs (1995) existeixen tres preguntes clau que els docents s'haurien de f

qüestionar en el moment de decidir i seleccionar el mètode d'avaluació: a) la prova que

es planteja, pot arribar a copsar i a valorar les actuacions individuals de cada un dels \

alumnes, o només em permet fer una valoració general a nivell estàndard?; b) què és el j

que realment haig d'avaluar? (a nivell qualitatiu o quantitatiu) i c) la prova es troba

contextualitzada amb les pràctiques educatives realitzades a l'aula?.

Segons Brown i Knight (1994) el que cal tenir present en el moment de decidir,

seleccionar i construir el mètode i/o els instruments d'avaluació és l'objectiu que es
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proposi; si les pràctiques avaluatives han de servir per complir amb una funció social (si

l'alumne passa de curs..), cal tenir clar quins són els objectius que l'estudiant ha d'haver

assolit. Per contra, si el propòsit de l'avaluació és conèixer el tipus d'ajut i els

problemes que existeixen en el procés aleshores, caldrà dissenyar l'avaluació de manera

que proporcioni informació i ens aporti pistes sobre l'origen i les causes que poden

explicar la problemàtica del procés.

Estaríem plenament d'acord amb aquests principis remarcant que, si la funció de

l'avaluació és obtenir criteris i indicadors per tal de millorar el desenvolupament del

procés d'aprenentatge és important escollir instruments que ens proporcionin informació

sobre el procés de la realització de la tasca. Per exemple, si el que es vol veure és perquè

un estudiant no és capaç de resoldre un problema, la utilització d'un instrument que ens

permeti observar els diferents passos que ha d'executar l'alumne per a la resolució

d'aquest, ens pot ajudar a entendre i a descobrir la problemàtica específica que presenta

aquest estudiant davant la situació definida. No ens poden conformar en comprovar

simplement, si el resultat final del problema és o no l'encertat, ja que aquesta actuació

no ens aportarà cap tipus d'informació rellevant per detectar quina és la problemàtica de

la situació.

Sovint, un dels criteris que utilitzen la majoria de professors en el moment d'escollir el

mètode d'avaluació és en funció de Y objectivitat que presenta cada un dels instruments.

Sembla existir una gran preocupació per trobar instruments que siguin el màxim

"objectius" possibles. Aquest fet, aniria relacionat amb la necessitait de voler ser "justos"

amb les avaluacions (Mauri i Miras, 1996). Les autores creuen que l'objectivitat no

s'hauria de centrar tant en el fet de buscar mesures objectives, neutres i contrastables,

sinó que la preocupació s'hauria de centrar més en la recerca d'indicadors diversos i

variats per poder aplicar a la diversitat de contextos i situacions, que fins i tot, podrien

arribar a ser personalitzats. Al nostre entendre, la preocupació s'hauria de centrar en ser

"justos" en el moment d'interpretar, regular, revisar i ajustar el procés d'ensenyament -

aprenentatge als progressos i a les dificultats dels alumnes. Estaríem plenament d'acord
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amb Gravett (1996) quan manifesta que la selecció dels mètodes d'avaluació hauria

d'estar guiada en funció dels objectius i de les intencions educatives planificades,

aspecte que ens condueix a afirmar que cap mètode ni instrument d'avaluació serà

suficient per contemplar la diversa naturalesa de tots els objectius que es poden

planificar.

Per tant és important destacar que tota la gamma d'instruments d'avaluació comporta en

major o menor grau, components subjectius inevitables que de fet no han de ser

problema davant la complexitat que representa el procés d'avaluació. En definitiva, la

naturalesa i el format de les tasques d'avaluació haurien de ser seleccionats i analitzats ¡
i

en funció dels objectius, les habilitats, les estratègies i els enfocaments que volem que

els estudiants aprenguin, fet que implica, la determinació d'una àmplia varietat de

tasques, mètodes, instruments i situacions d'avaluació, requisit al mateix temps que ens ;

assegurarà una major fiabilitat i validesa de l'avaluació, aspectes que actualment encara

preocupen dins de l'avaluació tradicional (Vizcarro, 1998).

En l'actualitat, es coneix una àmplia varietat de mètodes i instruments d'avaluació.

Després d'una anàlisi acurada dels mateixos, hem pogut evidenciar que són força els

criteris que defineixen i categoritzen els mètodes i les tipologies d'instruments per part

dels diferents autors revisats. Hi han investigadors que plantegen i representen els

instruments d'avaluació en funció del format o de la tipologia de preguntes que

composen la prova (Fermin, 1971; Lauforcade, 1976; López Feal, 1986; Chadwick i i

Rivera, 1991, Espin i Rodríguez, 1993). Aquest criteri de classificació contempla els j

mètodes d'avaluació centrats en les produccions escrites deixant de banda, altres

mètodes considerats més de tipus qualitatiu.

Una altra classificació dels mètodes i instruments d'avaluació és en relació a la qualitat

de l'aprenentatge que es potencia (Watkins, 1982; Entwistle i Entwistle, 1991; Clariana,
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Monereo i Pérez Cabaní, 1992; Biggs 1993, 1996, Gibbs i col. 1993, Brown, 1995;

Pérez Cabaní i Terradellas, 1996a, 1996b; Pérez Cabaní i col. 1997-2000; Carretero i

Rafel, 1998 i Tynjala, 1998), classificant d'aquesta manera els diferents instruments

d'avaluació com a mètodes que potencien i condueixen cap a l'adquisició d'habilitats de

diferents nivells de complexitat cognitiva. En paraules de Barberà (1999): "alguns

instruments d'avaluació resulten més indicats per valorar un determinat tipus de

contingut, ja que cal tenir en compte, que el tipus d'instrument i el tipus de pregunta que

fa el professor demanen una resposta concreta als alumnes, que conseqüentment,

desenvoluparan unes habilitats determinades i no unes altres (pàg. 26).

Finalment, una tercera classificació tot i que es troba molt interrelacionada amb les dues

anteriors, és en base a la tipologia de la funció (social o pedagògica) a què responen els

instruments. Aquesta darrera classificació va en molts casos associada a un tipus

d'instrument més tradicional (corresponents a la funció social) o bé, a instruments més

innovadors que ens proporcionen informació per complir amb una funció de tipus

pedagògic (Percival i Ellington, 1993 i Quinquer, 1999).

A continuació, s'exposa de manera resumida un recull dels diferents mètodes i

instruments d'avaluació derivats de les diferents classificacions esmentades.
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Figura 5. Relació de mètodes i instruments d'avaluació per a la recollida d'informació.
w v ?Jnstruments*olformes rvlaa terme.

" " '

Directa

Observació

Indirecta

Individual

- Observació a l'aula, pati, menjador etc. en diferents moments
i contextos.
- Exposicions orals a classe (presentació oral (mestre i alumne)
o bé presentació en públic.
- Tasques de solució de problemes.
- Simulació de situacions per ordinador.
- Elaboració de pòsters.
- Participació en la discussió d'un tema, debat defensant una
perspectiva..
- La relació i actitud amb les coses, companys

Grup

• Anàlisi de tasques i treballs.
• Anàlisi de presa d'apunts, llibretes etc..
• Treballs laboratori.
• Projectes en equip, grup..
• Anàlisi de diaris, resums, esquemes, pòsters.
• Treballs pràctics, de camp., d'investigació..
• Mapes conceptuals.
• Autoinformes.

Estructurada
Entrevista

Sem i-estructu rada

Individual (acció tutorial)

Grup

No estructurada

Portafolis1 o
avaluació per carpetes.

Autoavaluació2

(self-assessment)

Coavaluació
(peer assessment)

• Carpetes (portafolis).
• Vídeos, cassettes.
• Material visual: gràfics, pòsters, dibuixos, diagrames..
• Treballs per Projectes.
• Documents de treball.
• Autoinforme.
• Presentacions orals (exposicions...)
• Quaderns d'activitats.
• Informes.
• Proves escrites.
• Diaris de classe.
• Mapes conceptuals.

íroves'escrites O'proy'es<

eh'¿asos ,?f.~n

Assaig ampli

• Assaig restringit ••'

-Resp'osta breii

- - - - • •
Exàmens^pntrol'proves'"
• "

1 El portafolis es defineix indistintament tant com a mètode com a instrument d'avaluació.
2 Tot i que l'autoavaluació i la coavaluació són definits com a mètodes d'avaluació, l'objectiu principal

que caracteritza aquests mètodes és que l'agent qui avalua, són els mateixos estudiants. Així mateix, per

portar a terme aquests mètodes es pot utilitzar qualsevol tipus d'instrument.
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Prenent com a punt de partida la classificació proposada, tot seguit es realitza una breu

descripció de cada un dels mètodes exposats així com es determina la seva implicació

sobre el procés d'aprenentatge dels estudiants. Abans però, ens agradaria reiterar el fet

que, tot i que els mètodes i instruments es presenten de manera separada amb la intenció

de facilitar l'exposició a la realitat aquests es poden trobar (i seria del tot interessant que

es trobessin) interrelacionats dins d'un ampli ventall de mètodes, formats, instruments i

diferents camins per portar a terme el procés d'avaluació i conseqüentment la millora

del procés d'ensenyament - aprenentatge.

2.3.1. El mètode de l'observació.

El mètode de l'observació, juntament amb el de l'entrevista, és una de les tècniques que

permet al professor aconseguir informacions directes sobre les habilitats cognitives,

afectives, socials i psicomotores dels alumnes (García, 1989).

En funció del rol que adopti el professor podem trobar dos tipus d'observació: la directa

i la indirecta. L'observació directa també se l'anomena observació participant ja que

l'observador és part integral de la situació la qual ha de ser analitzada. Amb aquesta

observació el docent recull informació de "primera mà" a través de les activitats

educatives que tenen lloc en el mateix escenari de l'aula. Es tracta d'observar els

estudiants mentre interactuen amb les tasques quotidianes plantejades en diferents

contextos (aula, pati, menjador, excursions etc). També pot proposar pràctiques

específiques com per exemple, la realització d'un debat per tal que l'alumne es posicioni

i defensi la seva perspectiva davant el grup - classe, la discussió d'un determinat tema

etc.

En l'opinió de Ashcroft i Palacio (1996) per portar a terme una observació directa el

professor ha d'establir prèviament els objectius de què és el que realment vol avaluar i

contemplar-los a partir de les actuacions que tenen lloc a classe com per exemple, què

diuen els estudiants quan algun company formula alguna pregunta, com actuen aquests
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davant els continguts curriculars, com interactuen amb els seus companys, quina és la

seva participació i implicació en el treball, com resolen els dubtes o els problemes que

els genera la tasca etc.

Actualment, una de les tècniques més emprades per establir una observació directa és

mitjançant l'exposició o la presentació oral a l'aula, que consisteix en preparar un tema,

esdeveniment etc. i presentar-lo a la resta dels companys en format d'exposició pública.

Joughin (1998) aporta arguments a favor d'aquesta avaluació oral ja que permet

conèixer, no només el contingut conceptual que ha adquirit l'alumne sinó també

aspectes de diferent naturalesa com per exemple, la interacció que s'estableix

(presentació, diàleg, organització etc.); l'autenticitat d'habilitats orals que requereixen el

procés de comunicació en el moment de parlar davant públic etc. continguts de tipus

procedimental i actitudinal.

Segons l'autora amb aquest mètode es poden arribar a conèixer diferents categories.

Aquestes categories són: a) contextualització vs descontextualització de la temàtica

exposada; b) estructura (tancada vs oberta); c) la valoració i l'opinió per part de

diferents avaluadors (professor, propi alumne, grup d'iguals) i d) habilitats orals

(habilitats de la comunicació).

Cal anotar que totes les formes d'avaluació establertes a partir de l'observació directa

poden realitzar-se de manera individual o bé en grup, aspecte que condueix a què el

docent avaluï la presentació global a nivell de grup però al mateix temps tingui present

l'aportació i l'actuació individual de cada un dels membres del grup. Un últim

comentari que creiem interessant de considerar dins d'aquest mètode d'avaluació, tot i

que sembla obvi, és que qualsevol presentació dels alumnes davant públic (en aquest

cas, el públic generalment el constitueix el mateix grup classe), el mestre, avaluador etc.
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ha de ser particularment sensible en el moment d'establir els comentaris i el feedback

davant la resta de companys i d'atorgar-li una puntuació davant el grup.

Segons Brown (1994) aquest mètode de l'exposició a classe és un dels més temuts pels

estudiants i bàsicament aquesta por es deu, en part, als possibles comentaris negatius

que pot fer el professor davant la resta dels companys. En l'opinió de l'autor, una norma

bàsica que molts professors haurien de tenir en compte és el de començar comentant els

aspectes més positius del treball i argumentar de manera constructiva i sense ridiculitzar

els aspectes més fluixos de l'exposició.

Altres formes de portar a terme aquest tipus d'observació directa és "observant" els

diferents passos així com "entendre" les decisions que va prenent l'estudiant en el

moment de resoldre una tasca, un problema etc. o bé mitjançant la creació de situacions

a través de les simulacions per ordinador, prenent atenció a la relació i a l'actitud que

presenta l'alumne, davant els fets, els esdeveniments etc. D'aquesta manera, podem

adonar-nos que mitjançant aquest mètode de l'observació directa podem arribar a

conèixer i a valorar les tres tipologies de continguts de manera global i unitària.

Inobservado indirecta fa referència a l'estudi i a l'anàlisi del producte (ja acabat i

expressat normalment, de forma escrita) de l'activitat escolar. Els exemples més

habituals que trobem d'aquest tipus d'avaluació i que actualment es fan servir com a

complement de reforç dins de l'avaluació final, és l'anàlisi i la valoració de la realització

de treballs escrits, ja sigui presentats de manera individual o bé en grup d'estudiants

(Travé, 1996).

Algunes de les habilitats i estratègies que es poden potenciar a partir de la proposta

d'aquest mètode són bàsicament les que se situen dins de la comunicació escrita. Alguns,

dels punts generals que es concreten en el moment de fer front a la correcció de treballs,
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projectes, reflexions...en format escrit són els següents1 : la introducció que encapçala el i

treball, l'argument aportat al llarg d'aquest, la presentació general, l'organització i la j

seqüència d'idees i conceptes, la claredat de l'exposició, l'aportació de conceptes propis

de la matèria relacionats amb experiències o altres aspectes de diferents disciplines, la

reflexió feta per l'estudiant etc. (Rowntree, 1987; Brown, 1992; Gibbs, 1992-2000;

Brown i Knight, 1994).

2.3.2. El mètode de l'entrevista.

L'entrevista és definida com a una tècnica de diàleg entre dues persones o bé, entre una

persona i un grup. És per això, que les entrevistes que poden promoure els docents

poden ser individuals o bé es poden realitzar conjuntament amb un grup d'alumnes.

Aquest mètode adopta diferents modalitats en funció de l'estructuració del guió o dels

objectius a assolir. Així per exemple, les entrevistes es denominen estructurades quan el

conjunt de les preguntes a formular a l'estudiant estan prèviament determinades, tot i

que les qüestions poden ser tant obertes com tancades. j
\
\
\

En un altre extrem del continu se situen les entrevistes conegudes amb el nom de no \
í

estructurades que és quan les preguntes no es troben específicament determinades, sinó ]

que es formulen una sèrie d'indicacions i punts generals que són els que orientaran la

temàtica i el diàleg de l'entrevista.

Sigui quina sigui la tipologia d'entrevista, el mètode d'avaluació més emprat dins

d'aquesta modalitat són les "presentacions" tradicionalment conegudes amb el nom

d'examen oral. Els primers resultats de l'estudi que s'està portant a terme actualment a

1 La correcció de treballs, proves o de qualsevol tipologia de "format escrit" pot ser avaluat a partir de
diferents taxonomies o classificacions proposades per diferents autors. Una de les més conegudes és la
taxonomia SOLO (Structured Observed Learning Outcomes) proposada per Biggs i Collis l'any 1982.
(veure annex 3).
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la Universitat d'Edinburgh (Hounsell i Me Cune, en premsa) posen de manifest que les

proves escrites i les presentacions orals són dues formes de comunicació ben

diferenciades que permeten conèixer l'ús i l'adquisició d'una àmplia gamma d'habilitats

i estratègies Els autors assenyalen la rellevància de les presentacions orals com a

complement fonamental de la prova escrita, partint de la hipòtesi de què, les proves

escrites serveixen de base per a la posterior discussió i reflexió del procés

d'aprenentatge mitjançant l'entrevista entre professor i alumne i a través dels espais de

la tutoria.

Una de les propostes que més s'ha emfatitzat dins dels nous plantejaments de la reforma

educativa i concretament, a l'etapa de l'educació secundària obligatòria és el pla d'acció

tutorial (PAT) definit com: "el conjunt d'activitats que es porten a terme en els centres

educatius i que tenen per objectiu guiar de manera personalitzada als alumnes

fonamentalment en l'àmbit curricular i professional" (Albaladejo, 1992, p. 10).

Segons Martin i Tirado (1997) el PAT comporta dos camps d'actuació: a) el que fa

referència a les activitats instructives que es porten a terme des de cada àrea i matèria

del curriculum i b) el que fa referència a les activitats específiques relacionades amb

l'orientació que existeix en el centre. En tots els casos, la funció del PAT és la de

proporcionar una orientació personalitzada que parteix del coneixement de l'estudiant,

de les seves característiques personals i dels requeriments de l'entorn, particularment del

camp l'educatiu. Per arribar a obtenir aquesta informació una de les estratègies més

utilitzades en l'acció tutorial és mitjançant l'entrevista. En aquest cas, l'entrevista

esdevé com a un interessant mètode d'avaluació en sí mateix, tant pel fet de conèixer

individualment a l'alumne (experiències, vivències, necessitats...) com per conèixer el

desenvolupament del seu procés (potencialitats, dificultats, avanços etc.) i com a

conseqüència poder ajudar, guiar i orientar el seu propi procés d'aprenentatge.

En relació a la tipologia de coneixements i habilitats la potencialitat de la entrevista com

a mètode d'avaluació ens pot permetre valorar, a més a més del diàleg a nivell verbal i
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els propis continguts de la matèria, altres aspectes més implícits dels estudiants a través -
i

de la comunicació no verbal manifestada al llarg de l'entrevista. Per a molts autors, !

l'entrevista com a mètode d'avaluació constitueix una manera directa i personal de i
j

recollir informació sobre diferents aspectes que incideixen directa i indirectament sobre

el procés d'aprenentatge dels estudiants (García, 1989; Ashcroft i Palacios, 1996). En j

l'opinió de Corbera (1997): "l'entrevista permet establir un contacte profund amb la ]
i

realitat individual dels alumnes al mateix temps que permet conèixer fets peculiars i

significatius de la vida de l'estudiant que ens ajuda a interpretar el seu comportament"

(pàg.82).

2.3.3. El mètode del portafolis o l'avaluació per carpetes.

El principal objectiu que es proposa amb aquest tipus d'avaluació és el de traspassar el

control i la responsabilitat en el propi alumne, implicant-lo en el procés d'avaluació per

tal de què mitjançant una situació de projectes orientats al desenvolupament personal

siguin ells mateixos els qui escullin les mostres o evidències dels seus aprenentatges,

esdevenint d'aquesta manera, els primers "avaluadors".

El portafolis emergeix al llarg de la dècada dels vuitanta com una de les alternatives més

interessants a l'avaluació més tradicional (Calfee i Perfumo, 1993; Askham, 1996;

Biggs, 1996; Barberà 1997, 1999; Woodward 1998). També ha estat proposada per

avaluar les estratègies d'aprenentatge (Monereo, 1999) ja que es tracta de què els

estudiants seleccionin els seus documents (les tasques, experiències, activitats

d'aprenentatge, els documents generats pels professors etc.) que ells consideren que han

contribuït positivament en el desenvolupament del seu procés d'aprenentatge.

Tot i que la finalitat fonamental que es proposa amb la utilització d'aquest instrument és j
)

la de potenciar la responsabilitat i el control de l'estudiant el fet d'haver de seleccionar j
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entre diferents documents per configurar el "portafolis" requereix i implica l'activació i

l'aprenentatge d'una sèrie d'habilitats que no suposa cap altra mètode d'avaluació. Així

per exemple, per poder construir la carpeta són necessàries les habilitats de: seleccionar,

aplicar, reflexionar, valorar, analitzar així com, l'autocrítica i la presa de decisions a

nivell personal (Percival i Ellington, 1993).

La funció que se li assigna al professor és que al principi de cada trimestre expliciti i

treballi conjuntament amb els alumnes el sentit, la utilitat i les habilitats a potenciar, així

com els objectius, els criteris i les maneres sobre com els estudiants poden anar

avaluant el seu treball per tal de detectar tant els seus progressos, com les seves

dificultats. Considerem que, el fet d'explicitar els criteris d'actuació per a què els

alumnes puguin seleccionar, prendre decisions i posteriorment configurar el portafolis

és molt important per aconseguir l'èxit d'aquest mètode, ja que si els estudiants no

seleccionen adequadament els documents, aquest pot convertir-se en una carpeta

qualsevol en la qual s'acumuli i es faci endreça d'un munt de tasques i activitats

d'aprenentatge que no tenen cap sentit ni significat personal.

Tot i que aquest mètode és encara poc conegut i emprat en el nostre país (Barberà, 1997

i Monereo, 1999) alguns autors consideren que l'ús dels portafolis com a tècnica

d'avaluació no té cabuda, encara actualment, dins de la pràctica educativa ja que

requereix una forma d'ensenyar organitzada en base a treballs per projectes i aquest

context és majoritàriament, inexistent en la majoria d'aules.

Un segon aspecte que podria "frenar" als docents en el moment de seleccionar aquest

mètode és pel temps i la dedicació que requereix en comparació a les formes

tradicionals. En paraules textuals d'Alonso Tapia (1997): "el procés d'avaluació i

qualificació d'aquest mètode requereix més temps que les formes tradicionals

d'avaluació, encara que si s'ha de valorar el cost temporal en funció dels seus beneficis

probablement aquest sigui un problema menor" (pàg. 50).
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Castelló i Monereo (2000) també reconeixen que aquest mètode implica una ampliació
ï

considerable del temps d'avaluació. Però malgrat això, els autors consideren aquest i

aspecte com a positiu, ja que pot contribuir a canviar la percepció dels alumnes respecte <

a la vinculació real de l'avaluació amb el seu propi procés d'aprenentatge en el sentit j

d'integrar aquesta en el procés educatiu. Altres característiques que els autors han i

constatat a partir d'aplicar l'experiència de l'avaluació per carpetes en l'àmbit

universitari són: a) permet recollir informació sobre l'adquisició de les diferents

tipologies de contingut; b) potencia la relació entre els continguts de les diferents

matèries i estudis; c) promou la reflexió sobre els objectius d'aprenentatge, així com

afavoreix la negociació entre professor i estudiants; d) permet valorar els progressos que

es van produint al llarg del procés; e) promou la presa de decisions respecte a

l'adequació i la qualitat del treball i f) requereix el coneixement a priori dels criteris

d'avaluació.

Davant aquests resultats, pensem que seria interessant proposar petites experiències

d'aquests tipus en l'educació secundària obligatòria amb l'objectiu de conèixer la

incidència del portafolis, no només en el procés d'aprenentatge, sinó també en els

processos motivacionals dels estudiants d'aquesta etapa. No obstant això, segons Brown

i col. (1992, 1994) la implantació del portafolis com a activitat avaluativa no el poden

enfrontar els docents a nivell individual i en base a un curs, àrea o etapa, sinó que

requereix el fet de ser abordat des d'un nivell més col.laboratiu i institucional.

Sembla doncs que la utilització del portafolis requereix una nova organització, una nova

planificació; en definitiva, una nova manera d'entendre el procés d'ensenyament — \

aprenentatge. j
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2.3.4. EI mètode de P autoavaluació i la coavaluació versus l'heteroavaluació.

L'autoavaluació i la coavaluació sorgeixen com a mètodes innovadors dins dels nous

plantejaments enfront l'anomenada heteroavaluació, definida com a l'avaluació que

realitza una persona sobre una altra (Casanovas, 1995). L'autoavaluació es produeix

quan és el mateix subjecte qui avalua les seves pròpies actuacions, mentre que la

coavaluació consisteix en la valoració mútua, conjunta d'uña activitat o treball

determinat realitzat entre vàries persones amb la finalitat d'avaluar-se mútuament.

Segons Escofet i Ojeda (1999) es tracta de compartir uns mateixos treballs tot detectant i

analitzant tant els aspectes positius i ben fets, com els possibles errors propis a partir

dels resultats dels companys

Tant l'autoavaluació com la coavaluació es troben molt interrelacionades amb el

mètode del portafolis ja que comparteixen un objectiu comú. En general, es tracta

d'implicar activament als alumnes en el seu propi procés d'aprenentatge essent ells

mateixos qui valorin i portin a terme el procés d'avaluació amb la intenció de fomentar

la responsabilitat i el propi control potenciant d'aquesta manera, els principis que

regulen l'avaluació formadora.

Una altra característica comuna d'aquestes dues tipologies d'avaluació amb el portafolis

és que impliquen una negociació prèvia tant dels acords necessaris per avaluar, com dels

criteris d'avaluació els quals caldrà discutir i analitzar conjuntament amb el docent. Tots

tres mètodes suposen un període previ d'aprenentatge per ajudar als estudiants a adquirir

les habilitats necessàries per portar a terme l'avaluació i aprendre a "ser honestos" amb

sí mateixos (Santos, 1993). Per a Jorba i Sanmartí (1994) aquest tipus d'avaluació

constitueix un dels mètodes principals per ajudar als estudiants a autoregular el seu

propi aprenentatge.

Tant l'autoavaluació com la coavaluació es troben contemplades en el disseny curricular

de secundària amb aquestes paraules: "és important, destacar en aquesta etapa, el paper
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que pot jugar l'autoavaluació i la coavaluació dels alumnes sobre el seu propi procés

d'aprenentatge. Entre els dotze i els setze anys l'alumnat és perfectament capaç de jutjar

molts dels aspectes considerats com a necessaris per a la seva avaluació educativa

global. L'autoavaluació de treballs individuals o la coavaluació de treballs en grup,

treballs, exposicions etc.. poden constituir procediments habituals de participació i

implicació responsable de l'alumne en la seva pròpia formació (pàg. 104).

Amb aquest mateix objectiu Mir (1998) proposa que la participació serà real i efectiva j

per part dels alumnes, si aquesta se situa dins del propi procés d'avaluació i no [

únicament donant la seva opinió, sinó implicant-los en els processos de correcció, í
.

Aquest procés implica: a) que l'estudiant corregeixi les activitats del company
i

(coavaluació) i b) que posteriorment el mateix alumne revisi la correcció del seu propi '

exercici (autoavaluació). Segons l'autor, el fet d'estar prèviament corregit per un altre |

persona li proporciona una perspectiva diferent que li és molt més útil en el moment de

reclamar els errors o la possible falta de criteri de correcció del que ha estat objecte, í

L'autor també defensa aquesta doble implicació de l'alumnat en el procés de correcció '
j ;

partint de la hipòtesi que, la regulació de l'aprenentatge pot articular-se al voltant de la í

gestió dels resultats dels exàmens i en la presa de decisions individuals en funció dels

resultats obtinguts. j

í

En molts casos s'ha apuntat que aquests dos mètodes (l'autoavaluació i la coavaluació) í
í

haurien d'estar presents i integrats en totes les tipologies d'avaluació existents |
í

independentment de l'instrument que s'utilitzi (Stefani, 1994). Així per exemple, j

qualsevol prova escrita hauria de ser revisada i avaluada pel professor, pel propi alumne j

i pel grup d'iguals d'aquest. D'aquesta manera, tindríem tres perspectives potser ben \

diferenciades d'una mateixa tasca, aspecte que podria enriquir i ampliar el coneixement ,

i la valoració del procés d'aprenentatge de cada un dels estudiants. j
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2.3.5. EI mètode de les proves escrites.

Freqüentment, les proves escrites són expressades i conegudes amb el nom d'examen i

generalment, són classificades dins les característiques i funcions de l'avaluació

sumativa. Per alguns autors, els exàmens també poden constituir un tipus d'avaluació

més formativa ja que aquests han de formar part del procés d'ensenyament -

aprenentatge i han de contribuir a la millora de manera que "un alumne en el moment

d'entrar en un examen ha de saber menys que al sortir de l'examen" (Belmonte, 1993,

pàg. 101).

En la nostra opinió pensem que tant el funcionament com la percepció que existeix de la

"situació d'examen", tal i com s'està portant a terme actualment, hauria de canviar

notablement perquè els alumnes al sortir d'aquesta situació experimentessin una

satisfacció i una millora del seu aprenentatge. Són molts els estudis que evidencien que

els exàmens poden repercutir negativament tant en la salut física, psíquica, emocional

com en la psicofísiològica, així com incidir de manera negativa en el procés

d'aprenentatge (Ramsden, 1988b; Steiner, 1990; Pardo Merino i col, 1993 i Egido i col,

1994). En paraules de Barrocal i Trapero (1997): "els exàmens tindrien una funció

legítima si es realitzessin de tal manera que servís per a l'aprenentatge i el

desenvolupament dels joves de forma positiva" (pàg. 335). .

Després d'analitzar diferents instruments i terminologies contemplades dins d'aquest

mètode, tot seguit s'exposen i es classifiquen els diferents tipus de proves escrites en

relació a la tipologia de resposta, juntament amb la descripció de les característiques

pròpies de cada prova i un exemple.
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Figura 6: Recull de les diferents tipologies de proves escrites.
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PROVES DE

RESPOSTA

LLIURE

Pregunta
d'assaig
ampli.

La prova escrita es composa de preguntes en les
que no es planteja cap tipus de limitació en la
forma d'organitzar, seleccionar o presentar el
contingut de la resposta. D'aquesta manera
l'estudiant haurà d'organitzar la resposta de

manera que li sembli més convenient.

- Comentar un
fragment...

- Elaborar una
proposta..

Preguntes
d'assaig
restringit

La prova escrita inclou preguntes formulades de
manera que limiten la forma i/o la projecció de la
resposta. Els límits són marcats tant pel contingut
(l'alumne s'ha d'ajustar allò que es demana), com

per la forma (limitacions d'espai, temps..)

• Resumiren 15 línies
- Assenyalar
diferències..

- Apunta només les
característiques més'

generals....

PROVES

OBJECTIVES

Preguntes
amb

resposta
breu

Les preguntes de la prova escrita es poden
respondre mitjançant una paraula, frase, número...

o bé que els estudiants han de completar una
proposició.

- Qui va ser_
- L'autor del llibre és

- En quin any ?

Preguntes
d'opció
múltiple

És el conegut com a "tipus test" i inclou preguntes
amb un enunciat seguit de diverses alternatives de

resposta de les quals l'alumne ha de reconèixer
quina és o quines són les correctes, o bé si una és

millor que les altres.

Poden adoptar diferents
formes:

1-Oferir 2 opcions i
escollir-ne una: V o F;

sí/no....
2-Oferir més de due;
opcions i escollir la

bona o la millor o les
millors.

a) b) c) d)
3-Associar parelles: lid;

2a, 3f.....

Tot i la diversitat de mètodes d'avaluació les proves escrites constitueixen, encara avui i

dia, el mètode més emprat per determinar l'avaluació del procés d'ensenyament - \

aprenentatge. Aquest fet ha generat l'interès de moltes recerques realitzades al llarg j
i

d'aquests darrers anys formulades amb la intenció d'analitzar la relació entre les
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diferents tipologies de proves escrites i la qualitat de l'aprenentatge que s'aconsegueix

amb cada una d'elles. (Marton, 1988; Chadwick i Rivera, 1990; Entwistle, 1992;

Clariana, Monereo i Pérez Cabaní, 1992; Barbier, 1993; Espin i Rodriguez, 1993;

Boulton-Lewis, 1994; Pérez Cabaní i col (1996, 1998 i 1999) i Virta (1999). Aquest

podria ser un dels motius pels quals es justifica que l'avaluació té una forta incidència

sobre el procés d'aprenentatge dels estudiants, ja que en funció de la tipologia de prova

escrita es contribuirà a la consecució de diferents nivells de qualitat de l'aprenentatge.

En aquest sentit, els resultats de les investigacions prèvies en relació a l'avaluació de la

qualitat de l'aprenentatge (Pérez Cabaní i col. 1998 i 2000) posen de manifest que la

tipologia de preguntes que constitueix la prova escrita comporta unes demandes

específiques i determinades en cada cas i conseqüentment, per poder donar resposta a

aquestes, els alumnes han de disposar d'unes habilitats i procediments d'aprenentatge

diferents, ja que no requereix el mateix procés disposar d'unes dades per posteriorment

en un examen reconèixer-les (demanda representativa de les proves d'opció múltiple)

que disposar d'uns criteris per poder valorar i argumentar les decisions preses (demanda

característica d'una prova d'assaig ampli).

Aquests mateixos resultats van ser obtinguts anteriorment per Tamir (1993) que va

demostrar que els estudiants preferien ser avaluats mitjançant la prova escrita "tipus

test" ja que aquest era percebut com a més fàcil degut bàsicament a què, oferia respostes

identificables i perquè "reconèixer era més fàcil que produir" (pàg. 4). En relació a

l'enfocament d'estudi, els alumnes manifestaven el fet que amb el tipus test s'hi

dedicava menys temps, esforç i implicació. El procés emprat per la majoria dels

estudiants davant aquesta tipologia d'examen era el de llegir la matèria vàries vegades i

memoritzar algun dels aspectes més importants. Per contra, les "proves d'assaig"

requerien, generalment, que els alumnes formulessin les respostes amb les seves pròpies

paraules. En l'opinió dels estudiants de la mostra, aquest tipus de prova requeria el fet

d'entendre i comprendre molts més aspectes i detalls, havent d'elaborar resums i

esquemes que els facilités la comprensió.
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Sovint les proves escrites es troben classificades en funció de la "qualitat de

l'aprenentatge1". Les preguntes d'assaig, tant les àmplies com les restringides, també \
í

anomenades per alguns autors com "proves de resposta lliure", són percebudes com a

demandes més àmplies i complexes que permeten la consecució d'un enfocament

profund de l'aprenentatge. Per contra, les proves de resposta breu i especialment les ]

d'opció múltiple (multiple choice) o també conegudes com a "proves objectives", són

associades a activitats que condueixen cap a un enfocament superficial (Watkins, 1982;

Thomas i Bain, 1984).

Els mateixos resultats es confirmen en el treball realitzat per Tang (1992) quan estudia

les percepcions dels estudiants davant les diferents tipologies de proves escrites. Els

resultats evidencien que els alumnes formen unes percepcions "qualitatives o

quantitatives" en funció de les demandes dels dos formats generals d'avaluació. D'una

banda, el test és percebut pels estudiants com a un tipus d'examinació "tancada" que

requereix estratègies de baix nivell cognitiu com la reproducció, memorització etc.

habilitats que requereixen pels mateixos estudiants més temps i esforç. Així mateix, en

molts casos, són atribuïdes al control de factors externs com per exemple la sort. D'altra j

banda, les proves tipus assaig són associades a percepcions més qualitatives que i

requereixen d'estratègies com la comprensió del contingut, d'anàlisi, d'interpretació, de j

reflexió etc.. estratègies concebudes d'un nivell cognitiu molt més complex. \
i
ii

Barrocal i Trapero (1997) també apunten els avantatges i els inconvenients d'ambdós |

tipologies de proves. D'una banda, l'avantatge de les proves que ells anomenen de j
i

"resposta lliure" és que són els estudiants els que han d'organitzar la resposta,

seleccionar el contingut més important que requereix la demanda i són els que han de

resumir i explicar amb les seves paraules el fet, l'esdeveniment etc. L'inconvenient es i

troba per part del docent, que tot i que són les proves més fàcils de preparar presenten

1 El terme qualitat de l'aprenentatge es defineix en un dels apartats del treball.
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una dificultat en el moment de corregir-les o puntuar-les. La seva avaluació sol ser

subjectiva. D'altra banda, les proves tipus test que ells denominen "proves objectives"

difereixen de les d'assaig en primer lloc per l'aspecte objectiu/subjectiu. Aquestes

proves són molt més fàcils de corregir i de valorar per part del docent, però per una altra

part, es limiten únicament a comprovar coneixements memorístics mitjançant un munt

de preguntes que normalment no presenten cap tipus de relació entre elles i que solen

ser ambigües pels estudiants.

D'aquesta manera, podem constatar que els diferents tipus de proves escrites, les quals

comporten una tipologia de pregunta determinada es troben associades normalment a

unes demandes específiques que condueixen a l'estudiant a enfocar el procés de diferent

manera, a desenvolupar habilitats de diferent naturalesa i conseqüentment aconseguir

diferents nivells de qualitat dels resultats de l'aprenentatge (Biggs, 1995-1996).

Ens sembla interessant analitzar la proposta presentada per Scouller (1998) qui afirma

que: "si volem que els estudiants siguin analítics, crítics i siguin capaços d'aplicar el seu

aprenentatge a situacions noves i poder transferir-lo a la solució de problemes de la vida

real, la prova d'assaig és la més apropiada per aconseguir l'aprenentatge d'aquestes

estratègies, ja que possibilita als alumnes desenvolupar alts nivells de pensament durant

el procés d'escriptura d'aquest tipus de prova" (pàg. 469).

En resum, cap dels mètodes ni instruments d'avaluació presentats al llarg d'aquesta

secció està absent de limitacions i reduccions en relació al coneixement, la valoració i la

millora del procés d'ensenyament - aprenentatge (Coll i Martín, 1993). Davant aquest

fet, pensem que és del tot indispensable la contemplació i la utilització d'una àmplia

varietat de mètodes, formes, processos, contextos, situacions, agents i moments amb la

finalitat de poder observar i conèixer la diversitat d'aspectes que envolta la realitat de

l'estudiant. D'altra banda, el fet d'aplicar diferents mètodes i instruments d'avaluació

ofereix als estudiants un ampli escenari de possibilitats per tal de demostrar l'adquisició
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de diferents habilitats, capacitats, estratègies etc. donant-los l'oportunitat d'aplicar-les j

en diferents moments, contextos i situacions. |

i
í

També reiterar dins d'aquesta perspectiva, la importància d'oferir als estudiants la

possibilitat de què siguin ells mateixos els qui avaluïn el seu procés d'aprenentatge. Per

fer-ho, caldrà ajudar-los a detectar i a reconèixer els seus punts dèbils i els seus errors

així com adonar-se dels seus avanços i de les seves potencialitats, aspecte que els

permetrà experimentar la construcció gradual del coneixement.

En definitiva, a l'igual que qualsevol altre element que configura el procés s
i

d'ensenyament - aprenentatge pensem que no existeixen mètodes bons i dolents

d'avaluació, sinó que el que és més important és la manera com aquests se seleccionen, j

se presenten, s'utilitzen, s'analitzen i repercuteixen positivament en la millora del \
i

procés d'aprenentatge de cada un dels estudiants. Estaríem d'acord amb el plantejament

de Taylor (1994) quan exposa que alguns formats i demandes d'avaluació no permeten

arribar a nivells complexos de resposta, sinó simplement a una associació de dades. Per

tant, un professor que només treballi i contempli un sol tipus de demanda estarà

potenciant i avaluant únicament unes habilitats, uns procediments i unes estratègies

determinades ignorant d'altres potser, tant o més necessàries per a la construcció de j

coneixement. i

2.4. L'ús de l'avaluació i la seva incidència en la qualitat del procés d'ensenyament j

aprenentatge.

Fins al moment, s'ha intentat mostrar la importància de l'avaluació en i sobre el procés

d'ensenyament - aprenentatge. S'ha debatut sobre els moments en què cal avaluar, les

funcions que compleix o que hauria de complir l'avaluació dins del procés, la tipologia

de continguts que cal tenir present i finalment, s'ha evidenciat la importància de la
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selecció i la utilització d'una àmplia gamma de diferents i múltiples mètodes i

instruments d'avaluació, tot en conjunt per poder aconseguir amb èxit els objectius

educatius que es proposen i es pretenen assolir al llarg del procés. No obstant això, per a

varis autors la qüestió de l'avaluació no radica ni se centra en aquests aspectes

esmentats, tot i que cal valorar-los, sinó que el problema es troba bàsicament en la falta

d'informació i de comunicació dels professors als estudiants sobre com serà i com es

portarà a terme el procés d'avaluació (Crooks, 1988; Boud, 1990; Hounsell, 1992, 1997;

Blanco, 1994; Brown i col. 1995; Askham, 1996; Ayala i Martiri, 1996, Biggs, 1996 i

Marco i Cubero, 1997).

Aquest aspecte, ens porta a considerar i a tractar de manera separada amb la intenció de

ser el màxim d'explícits un total de quatre nivells generals d'anàlisi:

a) El primer nivell d'anàlisi que es proposa fa referència a la informació i

conseqüentment a la comunicació1 que ha de proporcionar explícitament el professor a

tots i cada un dels alumnes sobre com es determinarà i es portarà a terme l'avaluació,

aspecte que al mateix temps es troba interrelacionat amb la claredat i l'explicitació dels

objectius educatius que es proposen al llarg del curs; b) en segon lloc, es tractaria

d'analitzar la comunicació contínua que existeix entre professor i cada un dels alumnes

així com del grup - classe en general, en base els resultats obtinguts a partir de les

diferents pràctiques avaluatives; c) seguidament, es contempla la informació i la

comunicació dels resultats a altres agents (externs i interns a la institució educativa;

altres mestres, tutors, pares/mares etc..); i d) finalment, s'examina la transmissió,

l'aplicació i la repercussió de la informació procedent del procés d'avaluació sobre la

resta d'elements implicats en el procés instructiu (objectius, continguts, activitats

1 Considerem la importància de diferenciar els termes "informació" i "comunicació" ja que segons el
diccionari de la Llengua Catalana de l'Enciclopèdia Catalana (1993) (3a edició revisada) per
"informació" entenem el fet de posar algú al corrent d'alguna cosa, donant-li notícia (pàg. 1106). La
"Comunicació" és l'acció i el procés de transmetre un missatge amb l'establiment d'una relació i una
interacció social (pàg. 500) que implica un procés bidirectional.
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d'ensenyament - aprenentatge, materials curriculars, metodologies d'ensenyament,

mecanismes d'influència educativa etc.).

En aquest sentit, considerem que és interessant el fet de tractar i d'analitzar cada un

d'aquests nivells d'anàlisi de manera separada tenint present en tot moment, que una de j

les funcions principals que se li assigna actualment a l'avaluació és esdevenir un j
f

instrument de comunicació obert i explícit entre professor i estudiants. j

2.4.1. La informació i la comunicació del procés d'avaluació entre el professor i els i

estudiants. ,

¡

En l'opinió de diferents autors, un dels problemes generals que pateix el procés

d'avaluació fa referència a què la informació sobre com serà i/o es determinarà aquest

procés normalment no és clara ni completa. En paraules de Thomas i Rohwer (1986):

"en l'àrea acadèmica, l'ambigüitat de la proposta d'avaluació és més sovint una norma

que una excepció", (pàg. 14).

En vàries ocasions, s'ha explicat que l'èxit dels estudiants consisteix en trobar "pistes"

a partir de les actuacions realitzades a classe pels professors per tal d'identificar quins

són els objectius que el docent pretén i especialment esbrinar com seran les pràctiques

avaluatives que determinaran el seu rendiment acadèmic. D'aquesta manera, molts

estudiants enfoquen i centren els seus esforços en el coneixement d'aquests aspectes, fet

que els permetrà passar significativament menys temps estudiant que la resta de

companys que no han atès o no han sabut "intuir" aquests elements (Miller i Parlett,

1974; Boud, 1990 i Jorba i Sanmartí, 1994).

Reconsiderant aquesta idea, pensem que si els estudiants aprenen a enfocar la seva

atenció sobre els professors per identificar els objectius i conèixer com seran les tasques

85



Capítol I

d'avaluació d'una banda, estan aprenent a ser dependents d'aquests aspectes. És a dir, el

fet d'estar pendent del que fa el professor els priva, en part, de desenvolupar habilitats

d'aprenentatge pròpies i personalitzades com a aprenents, com per exemple l'aplicació i

la reflexió dels continguts en funció dels seus propis criteris, el fet d'establir judicis

personals sobre la tasca que han après etc., aspectes necessaris per desenvolupar una

autoregulació de l'aprenentatge. D'altra banda, sí que és veritat que molts dels

estudiants poden desenvolupar aquestes habilitats d'autoregulació independentment del

que el docent faci, però aleshores creiem que molts alumnes poden tenir problemes de

qualificacions al no haver-se ajustat al que realment valora o prioritza el professor,

inhibint d'aquesta manera, aquest tipus d'actuació per part de l'estudiant.

Segons Brown (1994) pocs professors expliciten als seus estudiants perquè avaluen i

que en faran de la informació obtinguda, tot i que en molts casos aquesta és molt clara

pels alumnes, ja que se centra majoritàriament en l'assignació de qualificacions. Per a

Crooks (1988) no es tracta "d'amagar" o donar poca inforrriació sobre com serà

l'avaluació. Considerem que quants més detalls tinguin els estudiants d'aquestes

pràctiques més podran enfocar el seu procés d'estudi i d'aprenentatge i conseqüentment

més s'ajustaran a la consecució dels objectius del curs. D'aquí la importància de què la

informació i la comunicació que s'estableixi entre el professor i els estudiants envers les

pràctiques d'avaluació sigui oberta i clara per a tots els estudiants.

Un dels aspectes que podria demostrar la manca d'informació que tenen els estudiants

en relació a l'avaluació, el marca el fet que tendeixen a estudiar tota la matèria per igual,

enlloc de valorar i seleccionar els diferents continguts i concentrar els esforços per

aprendre aquells punts més importants i/o generals. Tanmateix, si el que es pretén és

donar "poca informació" sobre l'avaluació precisament per evitar que els estudiants

seleccionin entre el contingut de la matèria amb la intenció de què ho estudiïn tot,

aleshores i segons Boud (1990) és que el docent no té clars quins són els objectius

generals del curs o bé, és degut a què aquests objectius estan poc treballats i analitzats o

es troben mal plantejats.
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Seguint amb les consideracions aportades per Crooks (1988) la naturalesa de l'avaluació

ha de ser clarament comunicada ja des del primer dia als estudiants. Si el professor

informa i comunica explícitament els objectius d'aprenentatge (els quals haurien de

determinar i configurar el procés d'avaluació) incidirà en les percepcions que es

formaran els estudiants sobre com han d'enfrontar l'aprenentatge de la matèria, assolint

d'aquesta manera una "via" ajustada per arribar als objectius explicitats i coneguts pels

alumnes. La mateixa idea l'exposen uns anys més tard Jorba i Sanmartí (1994) quan

afirmen que el coneixement, i concretament dels criteris d'avaluació, pot permetre a

l'estudiant representar-se més correctament l'objectiu a assolir, "el producte a realitzar

al final de la tasca" (pàg. 218).

Des d'aquesta perspectiva, hi han dos punts de vista interessants que considerem

importants de destacar: d'una banda, el fet de tenir clars els objectius educatius i

explicitar-los i treballar-los juntament amb els alumnes i d'altra banda, que les

pràctiques d'avaluació reflecteixin de manera coherent i ajustada aquests objectius. És

important que l'alumne sàpiga i entengui què és el que pot aprendre amb aquell curs,

amb la realització d'aquelles activitats..., aspecte que incidirà en la percepció sobre la '

rellevància de les tasques educatives així com en la motivació de l'estudiant envers la í

matèria del curs (Dweek, 1986; Alonso Tapia, 1997 i Rafel, 1998). ¡
F

ï
!

Al mateix temps, ens sembla rellevant remarcar la importància que el professor expliciti j
t

i delimiti les tasques d'avaluació, ja que comporta una doble utilitat formativa. En '

primer lloc, el fet de verbalitzar el procés d'avaluació per part del docent el pot ajudar

en la planificació de les activitats. En segon lloc, aquesta informació ha de servir de guia

pels estudiants per a la construcció de coneixement dels seus aprenentatges ja que els

ajuda a representar-se amb claredat, la tasca proposada i en conseqüència, les accions

que cal executar i desplegar per resoldre-la (Ministerio de Educación y Cultura, 1996).

Dins d'aquest punt, considerem interessant l'aportació de Jorba i Sanmartí (1993) quan
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exposen que, l'avaluació posa en evidència part de l'anomenat curriculum ocult del

professorat, deixant al descobert molts dels objectius implícits que guien la seva pràctica

educativa.

Altres autors han proposat algunes estratègies amb la finalitat d'assegurar que aquesta

informació arribi i sigui entesa per a tots i cada un dels alumnes. Per això proposen, com

a activitats que faciliten la comprensió dels criteris d'avaluació, el recurs sistemàtic de

l'autoavaluació i la coavaluació així com la correcció i l'anàlisi d'activitats d'altres

anys o bé dels mateixos exercicis realitzats a l'aula. Altres estratègies proposades amb

aquest mateix objectiu són: a) planificar i realitzar un exercici, "simulacre d'examen" i

proporcionar feedback sobre el funcionament d'aquest; b) mitjançant les intervencions

"preguntes" el professor regula la informació que desitja que coneguin els alumnes,

creant la impressió de què es produeix una elaboració compartida que acaba essent

propietat de tothom (Coll, 1993). En resum, l'objectiu principal de tot aquest conjunt

d'estratègies i d'activitats, se centra en assegurar que la informació referent al procés

d'avaluació sigui entès per tots i cada un dels estudiants (Brown i col.1992).

Com a síntesi, dir que qualsevol tipologia d'informació que faci referència a l'avaluació

marcarà i condicionarà el camí que el professor vulgui que els estudiants adoptin,

esdevenint d'aquesta manera l'avaluació com una estratègia òptima per ajudar als

estudiants a enfocar i guiar el seu procés d'aprenentatge. Des d'aquest punt de vista,

s'aconseguiria ajudar als alumnes a canalitzar i a treure el màxim profit del seu temps i

esforç amb la finalitat d'assolir una qualitat de l'aprenentatge centrada i construïda en

base als objectius del curs. No obstant això, creiem que no n'hi ha prou de què alumnes

estiguin ben informats a l'inici del procés sinó que és necessari la comunicació, l'anàlisi

i la valoració entre docent i estudiants, al llarg del procés educatiu.
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2.4.2. La comunicació dels resultats continus del procés d'avaluació entre el

professor i els estudiants.

Potser un dels factors més interessants en el moment de potenciar la qualitat dels

resultats de l'aprenentatge és ú feedback continu que l'avaluació pot proporcionar sobre

el progrés del desenvolupament acadèmic dels alumnes. En aquest sentit, ens sembla |

interessant la metàfora que aporta Rowntree (1987) quan defineix el terms feedback,

com a un aspecte "vital" del procés d'ensenyament - aprenentatge que anomena "the life

blood of learning" per referir-se al feedback constructiu. Tanmateix, ens sembla

rellevant dedicar unes línies del treball a clarificar i delimitar el significat del que

implica i suposa el fet de proporcionar "feedback continu", i podríem afegir i segons

Rowtree "constructiu".

í '
En primer lloc, dir que l'avaluació contínua no implica necessàriament, i com s'ha j

apuntat en alguna ocasió, l'aplicació de proves, exercicis o exàmens "continus"

proposats en períodes relativament curts. Aquesta manera de concebre l'avaluació

contínua, comporta una de les formes de comunicació més utilitzades al llarg del temps i

és mitjançant els resultats de les proves sota la seqüència anomenada IRÉ que consisteix

en el procés següent: a) pregunta per part del professor; b) resposta de l'alumne i c) (,

avaluació de la resposta de l'alumne per part del docent. Segons Lemke (1993) aquesta ¡
i:

seqüència condueix a l'adopció d'un paper passiu, dependent i reproductor de \
|

coneixement. En paraules del mateix autor: ",

"La seqüència de preguntes i l'avaluació de les respostes és el mitjà pel qual es
regula l'elaboració del contingut, es fa públic el coneixement elaborat, el que el
professor pensa que ha d'aprendre i tal i com s'ha d'aprendre i és significatiu
des del punt de vista educatiu"(pàg. 86).
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Si el que es pretén és el de portar a terme una avaluació contínua, amb la finalitat

d'obtenir un feedback continu per regular i retroalimentar el procés instructiu, cal tenir

present que aquesta no consisteix simplement en passar "proves" à l'alumnat amb molta

freqüència, sinó que es tracta d'observar i d'atendre el procés d'ensenyament -

aprenentatge que viu cada un dels estudiants, tenint en compte que qualsevol de les

situacions que emergeixen, constitueix una oportunitat per obtenir informació sobre com

es va desenvolupant el procés (Ministerio de Educación y Cultura, 1996) i

conseqüentment com abordar, encaminar i millorar les actuacions futures.

Val a dir, que existeixen diferents camins i vies per obtenir informació rellevant sobre el

desenvolupament dels estudiants. Així per exemple, podem conèixer el procés de

l'alumne a partir de l'actuació espontània que tingui lloc en el mateix context de l'aula,

ja sigui a partir de les seves intervencions, maneres de fer, de treballar, en el moment de

resoldre una tasca o bé, a partir de situacions prèviament planificades com pot ser en el

moment de realitzar entrevistes, reunions, deures. Considerem la importància de

remarcar el fet que, la recollida d'informació s'ha de realitzar en diferents moments,

escenaris, mètodes, instruments i a través de diferents agents. Al mateix temps, aquest

recull s'ha de fer de manera contínua, a partir del desenvolupament del procés i sobre

les diferents estratègies que utilitzen els alumnes per resoldre i enfrontar-se a la tasca.

Tenint en compte aquestes consideracions, podem afirmar que no és necessari proposar

una multitud de proves o exàmens en què en la majoria d'ocasions només s'aconsegueix
r

"agobiar" els estudiants (Hounsell, 1997) sinó simplement l'observació diària de les

diferents situacions quotidianes d'ensenyament - aprenentatge que tenen lloc a l'aula.

Aquesta mateixa idea, queda recollida amb les paraules de Fort i Lázaro (1993) quan

afirmen: "hem de transformar moltes de les activitats que fem à l'aula en vertaderes

accions del procés avaluatiu" (pàg. 32).

En segon lloc, aquesta informació- comunicació contínua d'una banda, no hauria de ser

només expressada en forma de notes o qualificacions i no ha de ser percebuda pels
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estudiants com a "comentaris desagradables, de càstig o d'infravaloració" (Hounsell, ]
i

1987, 19992) i d'altra banda, no ha d'estar únicament a l'abast del professor, sinó que ha j

de ser expressada explícitament a cada un dels alumnes en base a comentaris i anàlisis J

conjuntes i constructives i podríem afegir "no destructives pels alumnes", de la qualitat í

del seu treball. Aquest intercanvi i aquesta negociació de significats en el context

d'aquesta cooperació social entre docent i estudiants és la que permetrà avançar en la

construcció de coneixement (Coll i Valls, 1992,1999 i Nicholls i Smith, 1996).

Des del nostre punt de vista, l'avaluació es converteix o s'hauria de convertir en una

eina de recerca o d'investigació la qual ens ha de permetre investigar i esbrinar els

progressos i les dificultats del procés personalitzat de cada estudiant que pensem que

són del tot interessants de compartir conjuntament i mitjançant uns espais de debat

explícits amb els alumnes al llarg del procés. Aquesta informació, expressada a través

de la comunicació oberta i constant entre professor i l'alumne potencia la capacitat de

regulació i d'autonomia del propi aprenentatge (Gravett, 1996 i Ministerio de Educación

y Cultura, 1996) i afegiríem, la dinamització dels principis i característiques de

l'avaluació formadora. En termes generals, que l'estudiant sigui el principal

protagonista del seu procés d'aprenentatge.

2.4.3. La informació i la comunicació del procés d'avaluació a la resta d'agents

educatius implicats en el procés d'ensenyament - aprenentatge.

Segons Lacasa (1996) existeixen dos escenaris educatius centrals: l'escola i la família,
i

que esdevenen contextos socio-culturals bàsics pel desenvolupament. Partint d'aquesta
i

consideració, creiem interessant d'enfocar la mirada en l'estudi i l'anàlisi de la

comunicació bidireccional que es desenvolupa entre aquests dos contextos en els quals ].
i

es troba immers l'estudiant. !

! Comunicació personal.
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En principi, semblaria que existeixen suficients vies perquè s'estableixi una

comunicació fluïda entre la família i l'escola. No obstant això, sembla ser que el grau de

satisfacció de relació dels professors i de les famílies no sempre és positiu (Vila, 1998).

Les investigacions portades a terme per l'autor constaten que les formes de relació

depenen de l'origen sòcioprofessional de la família. Si aquest és alt/mig s'impliquen

activament en el projecte educatiu, mentre que si és baix se senten incapaços d'aportar

coses rellevants per a l'educació dels seus fills i en conseqüència, no assisteixen a les

reunions i/o a les entrevistes a les quals se'ls convoca.

Recuperant la temàtica de l'avaluació de l'aprenentatge ens atreviríem a afirmar que la

relació més estreta que existeix entre aquests dos contextos es troba mediada i

generalment establerta en funció dels resultats derivats de les pràctiques avaluatives.

Aquests resultats normalment arriben a les famílies mitjançant el butlletí de notes o els

informes d'avaluació que reflecteixen de manera resumida, el resultat final i acabat del

procés d'aprenentatge de cada un dels estudiants.

No existeix un model prescriptiu de butlletí o d'informe d'avaluació. En principi, cada

centre ha de determinar el tipus d'informació que s'ha de transmetre i la manera de fer-

ho, dissenyant el seu propi model d'informe que pot ser més obert, també anomenat més

"qualitatiu", pel fet de poder explicar el procés seguit per l'alumne de manera més

detallada, o bé un informe més tancat, de manera que el professorat va assenyalant el

grau de consecució dels objectius sota indicadors ja establerts com "sí", "no", "sempre"

"a vegades" etc. No obstant això, el caràcter formatiu de l'avaluació obliga a

l'establiment d'una comunicació molt més detallada i específica sobre com s'està

desenvolupant el procés de cada un dels estudiants, juntament amb les valoracions per

part del docent i les recomanacions oportunes que caldria tenir present. La normativa

contempla aquest principi amb aquestes paraules:

"La informació que es proporcioni als alumnes o als seus representants legals,
constarà a més de les qualificacions, d'una valoració qualitativa del progrés de
cada alumne respecte els objectius proposats en la seva adaptació
curricular"(Ordre de 14 de febrer de 1996).
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Blanco (1994) proposa una classificació en la qual es recull la diversitat d'informes

d'avaluació existents, representant-los en funció de tres criteris generals: a) segons el í

llenguatge emprat, b) en relació a qui va dirigit (segons els destinataris) i c) en funció .

del moment de l'emissió. Els diferents informes queden representats de manera '

esquemàtica en el quadre que es presenta a continuació.

Figura 7. Recull de diferents informes d'avaluació per transmetre la
informació a altres agents educatius.

Criteris" ge'nerals de classificació^
Segons el llenguatge utilitzat.

Segons els destinataris.

Segons el moment d'emissió.

&,.,!• " ' * Jnfor'me's.d'avaluació . ;. .H'̂ *4

- Informes escrits.
- Informes orals.

- Informe a l'alumne.
- Informe a la família.

- Informe al centre.
- Informe ordinari d'avaluació per a l'alumne

família.
- Informe final d'avaluació.

- Informe de trasllat.

S»;M

i la

1) Segons el llenguatge utilitzat: s'hi apunten dues tipologies d'informes. D'una

banda, els informes escrits en els quals el tutor del curs presenta de manera resumida la

informació referent a "l'aprofitament" per part de l'alumne de totes les àrees o matèries

curriculars, i d'altra banda, ¡'informe oral el qual, segons el nostre punt de vista, no

s'estableix únicament una informació sinó una comunicació més directa, completa i

bidireccional entre el professor i el destinatari (propi alumne, família, altres mestres

etc..). Per aquestes característiques pensem que aquesta tipologia d'informe hauria de

ser considerat molt més útil i interessant que l'informe escrit i que per tant caldria j

potenciar-lo amb molta més freqüència. De fet, creiem que una bona opció podria ser la ;

complementanetat d'ambdós informes. És a dir, informar per escrit sobre els aspectes

més generals i rellevants però al mateix temps completar i enriquir aquesta informació, a !

través d'una comunicació establerta en base a entrevistes personals amb l'objectiu de j

tractar aquells aspectes més específics i oferir una visió més profunda i personalitzada
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de cada una de les situacions. En la nostra opinió, quedaria del lot palès la diferència

entre "informar" i "comunicar". La primera opció es pot realitzar mitjançant els

informes o butlletins trimestrals, mentre que la comunicació implica la planificació i

execució de trobades i contactes personals més directes per garantir un feedback i un

intercanvi d'impressions i opinions de manera interactiva, entré els diferents agents

implicats.

2) Segons els destinataris: en l'informe per a l'alumne caldrà anotar totes les

informacions que es consideren pertinents sobre el desenvolupament i el funcionament

del seu procés, especificant els progressos i les dificultats, així com les recomanacions

per millorar el seu procés d'aprenentatge. Si l'informe va dirigit a les famílies és

convenient que la informació que hi figuri sigui clara i concisa i al mateix temps que

afavoreixi la sol·licitud de col·laboració. Pensem que és molt important la participació i la

col·laboració conjunta existent entre família i escola, ja que pot ajudar a l'estudiant des

d'ambdós contextos, a abordar les seves dificultats i avançar en el progrés educatiu. El

fet d'informar als pares/mares sobre el rendiment del fill/a està contemplat dins de la

normativa amb aquestes paraules: . ...

"En les sessions d'avaluació s'establirà, també, la informació que sobre el
resultat del procés d'aprenentatge seguit i les activitats realitzades, que se
transmet a cada alumne i als seus pares o tutors. Aquesta informació versarà
sobre els aspectes que suposen un avanç respecte del punt de partida, procurant
no establir comparacions amb els assoliments dels demés companys, i sobre la
manera de superar les dificultats detectades" (Ordre del 12 de novembre de
1999 BOE del 20; Educació secundària obligatòria).

Finalment, / 'informe al centre ha de realitzar-se sempre per escrit deixant constància del

procés i progrés de cada un dels estudiants, informació que pot ser útil per a altres

professors de cursos successius en el moment de conèixer i planificar individualment el

procés educatiu.
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Dins d'aquest conjunt d'informes classificats en relació als destinataris ens sembla j

interessant destacar la proposta que planteja Barberà (1999) quan se centra en la

tipologia d'informes en funció de qui sigui el "destinatari" i no només analitza el tipus ¡
i

d'informació que "ha de contemplar" cada un d'aquests informes, sinó també els

aspectes que "no s'han de contemplar". Tot seguit adoptem l'esquema presentat per

l'autora (pàg. 79).

Figura 8. Informació que ha de constar en els informes d'avaluació segons els
destinataris (figura adoptada de Barberà, 1999).

A les famílies.

Als alumnes.

A la resta de professors i al
centre.

Informar sobre el progrés i els
resultats.

Proposar mesures i estratègies
per superar les dificultats.

- Afavorir la col·laboració en
una educació conjunta.

- Sol·licitar recolzaments
concrets.

- Informar de manera positiva i
realista.

- Potenciar la seva participació.
- Identificar les seves capacitats

i .potenciar-les.
- Motivar i augmentar la seva

seguretat en la possibilitat
d'aprendre.

- Facilitar l'autocrítica.
- Proporcionar alternatives als

problemes.
• Informar en detall del progrés

en les dificultats.
- Proposar possibles solucions.

- Facilitar l'autoavaluació.
- Orientar al centre i al
professor en les seves

respectives programacions.
- Fonamentar-se en finalitats

pedagògiques.

- Reservar informació.
- Dificultar el diàleg.

- Atribuir responsabilitats.
- Generar falses expectatives.
- Cridar l'atenció sense cap

necessitat

- Culpabilitat.
- Originar malestar.

- Desanimar o sobrevalorar.
- Basar-se en la competitivitat.

- Etiquetar als alumnes.
- Dedicar-se a mantenir la

disciplina.

- Fomentar finalitats selectives.
- Basar-se en el poder i la

repressió.
- Tenir criteris poc definits o

reflexionats.
Contenir informació irrellevant

o coneguda.
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3) Segons el moment d'emissió: els informes anomenats ordinaris per als alumnes i les

famílies d'aquests s'han d'elaborar com a mínim per escrit i per part del tutor/a en tres

ocasions al llarg del curs, corresponents amb les tres sessions ordinàries d'avaluació.

Més a més, aquests informes s'elaboraran en els moments en què el professor ho

considerí necessari o bé, quan les circumstàncies ho aconsellin. En el cas de l'educació

secundària obligatòria, aquest informe pot incloure, si es considera oportú i segons el

que s'acordi en el projecte curricular de centre, les qualificacions corresponents a les

àrees o matèries amb els termes d'insuficient, suficient, bé, notable i excellent. La

informació que sí cal que hi figuri en aquest tipus de document és "l'aprofitament

acadèmic" per part de l'alumne i el seguiment del procés educatiu:.

En l'informe final d'avaluació hi ha de constar la informació referent "al grau de

desenvolupament assolit pels estudiants en relació als objectius establerts en el cicle o

curs", i en el que es farà constar la decisió sobre la promoció (Ordre de 12 de novembre

de 1992 sobre avaluació a l'educació secundària obligatòria (BÓE del 20). Finalment

l'informe de trasllat es realitza quan l'alumne es trasllada de centre sense haver acabat

un cicle o curs.

En definitiva, considerem que els informes d'avaluació poden arribar a esdevenir

instruments de millora del procés educatiu per dues raons generals: en primer lloc,

perquè l'haver d'analitzar i escriure el desenvolupament del procés d'ensenyament -

aprenentatge seguit per cada estudiant pot ajudar a explicitar, entendre i reflexionar

sobre els diferents aspectes que intervenen. En segon lloc, perquè a partir d'aquests es

poden constituir i obrir vies d'acció i col·laboració conjunta entre els diferents agents

que intervenen en el procés educatiu. No obstant això, tot dependrà de l'ús que se'n faci

i de la informació que hi figuri en aquests documents.

A partir dels resultats obtinguts en diferents estudis es constata que a la pràctica

educativa aquests informes o butlletins mostren els resultats finals dels exàmens (Tamir,

1993) a partir de la nomenclatura establerta (excellent, notable, bé, suficient i
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insuficient) i que els pares/mares signen conforme estan "informats" dels resultats <

aconseguits pels seu fill/a. És a dir, la comunicació entesa com a feedback continu i ;

bidireccional al llarg del tot el procés es redueix en informacions puntuals elaborades en ¡

diferents períodes de temps i normalment establertes i resumides a partir d'un nombre, !

sistema que al nostre entendre, no significa ni implica una participació i un feedback

continu entre la família i l'escola.

Aquest mateix fet, ens el justifica la pròpia revisió de la literatura quan només s'ha

localitzat un estudi que planteja la necessitat d'elaborar materials i recursos amb

l'objectiu d'informar de manera més completa i explícita a les famílies sobre el procés

d'aprenentatge dels alumnes. Llopis (1996) parteix del mateix informe d'avaluació com

a instrument d'informació entre professor i pares/mares però amb la diferència que

inclouen i recullen a trets generals els diferents aspectes: l'explicació i la determinació

del procés educatiu seguit per l'alumne, la dificultat en la consecució dels objectius i la

proposició d'algunes estratègies d'actuació que podrien millorar aquestes dificultats.

Segons l'autora, l'experiència ha estat realitzada en varis centres educatius i ha estat
i

considerada del tot positiva pels diferents agents implicats. L'opinió recollida per j

diferents pares/mares ha estat que les notes són clares, les raons dels possibles suspensos |
I

o dificultats estan explicitades, així com les alternatives per a la seva recuperació. ,

També els professors valoren l'experiència com a positiva pel fet de què disposen i
y

d'eines que els facilita mesurar una sèrie de capacitats que no es trobaven ni

clarifícades, ni explicitades en cap dels informes existents. Finalment els autors [

consideren que aquest sistema d'informació també pot ser d'utilitat pels alumnes, ja que

és una via per mostrar-los que no únicament se'ls avalua l'adquisició de continguts

conceptuals sinó que també forma part del seu procés d'aprenentatge tot un conjunt

d'actituds, procediments, estratègies i habilitats que també es tenen en compte. Al

mateix temps, s'ha pogut comprovar com a partir de la informació que hi figura en els
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butlletins, complementat per les entrevistes individuals establertes en els espais de

tutoria, ha servit als estudiants com a feedback per identificar per si mateixos les

dificultats existents en el seu procés d'aprenentatge.

Considerem també la importància de què s'estableixi un feedback continu entre els

diferents professors que imparteixen docència en un mateix grup -\ classe o en un mateix

estudiant amb la finalitat de garantir la continuïtat i la coherència pedagògica de

l'alumne, ja sigui dins d'un mateix curs, etapa o àrea curricular 'o bé, dins del mateix

centre. Amb aquest objectiu es constitueix la Junta d'avaluació composada pels

diferents professors amb la finalitat de posar en comú les valoracions sobre els

aprenentatges dels alumnes d'un mateix grup i "adoptar les adequades mesures de reforç

educatiu, i si és el cas, d'adaptació curricular (Ordre de 12 de novembre de 1992 (BOE

del 20). Aquestes reunions coordinades pel tutor/a del grup es realitzen tantes vegades

corn s'hagi definit en el projecte curricular de cada centre i han ¡de servir per portar a

terme un seguiment conjunt de l'evolució dels aprenentatges dels alumnes per tal

d'adequar la intervenció educativa a les necessitats que es vagin detectant.

Amb el propòsit de crear uns espais de treball conjunt entre l'equip docent el Ministerio

de Educación y Cultura (1996) recomana portar a terme Y avaluació zero la qual a partir

dels resultats de l'avaluació inicial permet conèixer el punt de partida de l'alumnat del

grup no únicament centrat en una matèria curricular, sinó respecte de les diferents àrees.

D'aquesta manera, s'afavoreix ja des del començament del curs, l'adopció de mesures

compartides per l'equip docent fet que al nostre entendre, proporciona una visió molt

més coherent i completa del procés general d'ensenyament - aprenentatge dins del

centre educatiu.

En resum, considerem la importància de: a) establir i potenciar vies d'acció conjunta

entre els professors d'un mateix centre que imparteixen docència en uns mateixos

estudiants amb la finalitat d'afavorir la continuïtat i la coherència pedagògica del centre

i b) promoure la comunicació bidireccional en un primer moment amb els mateixos
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protagonistes del procés, com també amb les famílies d'aquests. En base aquests ,

principis, ens sembla interessant el fet de portar a terme una anàlisi més acurada de la
i

quantitat i la qualitat de la informació que ha de figurar en els documents que estipula la j

normativa educativa. Cal tenir present que tot i que s'estimuli i es potenciï la informació

i la comunicació entre els diferents agents, aquesta no tindria cap sentit, sinó tingués una ;

repercussió en la regulació i en la millora dels elements que integren i constitueixen el

procés d'ensenyament - aprenentatge, aspecte que es revisa a continuació.

2.4.4. £1 feedback dels resultats derivats del procés d'avaluació a la resta

d'elements del procés d'ensenyament - aprenentatge. !
i
i
!

Ens agradaria que quedés palès el sentit de la funcionalitat i la utilitat de l'avaluació !

concebuda com a eina, estratègia o instrument que, des del nostre punt de vista, permet !

la regulació i l'ajustament pedagògic de tots i cada un dels elements que constitueixen el

procés d'ensenyament - aprenentatge.

A partir de les consideracions establertes al llarg del treball el procés d'avaluació, no

s'ha, o s'hauria de reduir a l'obtenció d'una tipologia i quantitat d'informació per donar

a conèixer als alumnes i/o als altres agents sobre el que funciona i el que no funciona, el |

que se sap i el que no se sap, sinó que aquesta informació ha d'anar molt més enllà i í

repercutir i incidir a la pròpia praxis educativa. En paraules exposades pel Ministerio de '

Educación y Cultura: "l'avaluació no pot limitar-se a emetre un judici de valor a partir j
i

d'una qualificació, sinó que ha de repercutir en la millora del procés educatiu" (pàg. 12) ¡:

Al mateix temps, afirmar que la qualitat final del treball de l'alumne no només depèn de

les seves característiques personals, sinó que també hi intervenen els diferents elements

que composen la complexitat del procés d'ensenyament - aprenentatge. Dins d'aquesta

perspectiva, a partir de la informació derivada del procés d'avaluació, la qual ens ha |
I
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d'aportar suficients elements per conèixer i interpretar les causes que condueixen al

desenvolupament del procés, aquesta informació s'ha de contrastar amb tots i cada un

d'aquests elements, amb l'objectiu de re-interpretar, adaptar, modificar i millorar el

context educatiu particular d'aquell moment. És per aquest motiu que s'exposa que les

pràctiques d'avaluació determinen, o haurien de determinar en bona mesura, com s'ha

d'ensenyar, la qualitat dels processos d'ensenyament i proporcionar informació per tal

d'analitzar si aquest processos són òptims i adequats a les exigències i a les necessitats

dels alumnes.

La informació proporcionada al final del procés i la qual únicament serveixi per

expressar l'èxit o el fracàs del procés d'aprenentatge no és l'objectiu ni la funció de

l'avaluació, ja que en primer lloc, la informació constant que se'n deriva ha de ser la

base per ajustar el procés d'ensenyament - aprenentatge i ha de servir de guia, tant pel

professorat com per a l'alumnat, per detectar, modificar i canalitzar el procés instructiu.

Dins d'aquest context, els alumnes haurien de percebre aquestes pràctiques com a

experiències positives pel fet que els permet descobrir una sèrie de dificultats que una

vegada conegudes, localitzades i acceptades, podran ser abordades i resoltes de diferents

maneres. Aquesta és per a nosaltres, la potencialitat i la importància de l'avaluació

entesa com a element de formació i de regulació del procés, què constitueix i ajuda a

entendre i a reconstruir la particularitat de cada un dels escenaris educatius existents.

3- L'avaluació com a element interactiu del procés d'ensenyament - aprenentatge.

A continuació s'analitza la relació de l'avaluació amb cada un dels elements que

intervenen dins del conjunt global del procés educatiu.

Són molts els models d'aprenentatge que intenten esquematitzar, a través d'esquemes,

models, sistemes o bé mapes conceptuals el procés d'ensenyament - aprenentatge. La

majoria d'aquests models són elaborats amb la intenció de comprendre com es

construeix aquest procés i quins són els elements que intervenen en la qualitat dels
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resultats finals, tenint present en tots els casos, la interactivitat existent entre els

diferents components que integren el sistema (Allan, 1996; Biggs, 1990,1993; Villar,

Gras i Rafel, 1997 i Entwistle 1987,1997,2000).

Amb la finalitat de contemplar la complexitat del procés educatiu i poder entendre quin

és el paper de l'avaluació dins d'aquest, hem adoptat el model d'ensenyament -

aprenentatge proposat per Coll (1999) qui des d'una concepció cónstructivista situa

l'anàlisi de les pràctiques educatives en la interacció dels tres elements que configuren

el triangle interactiu: el contingut, l'activitat educativa i instructiva del professor i

l'activitat mental constructiva de l'alumne. Al voltant d'aquests tres eixos es

despleguen les activitats d'ensenyament - aprenentatge que portaran a terme professors i

alumnes i seran les que encaminaran als estudiants cap a la construcció de coneixement.

Un dels arguments que recolzaria l'adopció d'aquest model és per què reflexa molt

clarament que la construcció de coneixement per part de l'alumne no sorgeix únicament

de la seva activitat mental, sinó que depèn d'una integritat d'elements, entre ells: a)

l'actuació i l'activitat educativa per part del docent (ajut pedagògic, mecanismes

d'influència educativa); b) les activitats d'ensenyament - aprenentatge que es

planifiquen i es desenvolupen amb els alumnes; i c) la interacció amb els diferents tipus

de continguts curriculars. Aquest fet justifica una vegada més que l'avaluació dins dels

nous plantejaments no s'ha de centrar única i exclusivament en l'alumne sinó que cal

avaluar tots els elements que composen el procés educatiu. És a dir, ha de ser

"l'avaluació del procés d'ensenyament - aprenentatge" en tota la seva totalitat.

Tot seguit, es presenta l'esquema proposat per Coll (1999) en el qual a partir dels tres

nuclis esmentats queda representada de manera abreujada la complexitat d'elements i

variables que configuren el procés educatiu.

101



Capítol I

Figura 9. Esquema bàsic per a l'anàlisi dels processos escolars
d'ensenyament i aprenentatge. (Figura adoptada de Coll 1999).

•*-,. f ' - Continguts \, , , . - > , : - , ^'^f- v IV, ~í f,
«' •« > Aprenentatge - "
'J dels alumnes%' .1

'-,7 / *' >•$

L Activitat educativa
¡" del professorS/^
r. •> - '. *?Ct *$Ü

' : t%Xttít*^t,?:»Í?A. . ".

> ^"«Hr ".Sís s*̂ , «.w-^wiwóS!. - , constructiva dels alumnesr'TÍ?5n^

Prenent com a punt de partida aquest esquema ens sembla interessant complementar la

figura a partir de la proposta realitzada per Pérez Cabaní (2001) quan integra els

enfocaments d'aprenentatge en l'esquema general. Tenint present que l'avaluació

constitueix un element que es troba íntegrament relacionat amb la manera en què els

estudiants afronten el procés d'aprenentatge, hem cregut oportú d'incloure els

enfocaments d'estudi/aprenentatge que proposa l'autora dins del model general. Al

mateix temps, hem considerat contemplar la dimensió més complexa del "context

d'ensenyament - aprenentatge" per remarcar el fet que, totes les interrelacions que es

produeixen entre els tres nuclis principals que composen el triangle interactiu tenen lloc

en escenaris específics, concrets i situats. Per tant, cal contemplar i analitzar aquesta

interrelació en funció de l'escenari educatiu en el qual es desenvolupi el procés1.

A més d'aquests paràmetres hem afegit una dimensió més àmplia que representaria el

marc teòric - administratiu: "la normativa i les característiques de centre/

departamentals" que són les que estableixen les regles i els principis legals que

condicionen i regulen l'activitat de qualsevol context d'ensenyament - aprenentatge.

1 Entenem per escenari educatiu l'activitat educativa específica que té Hoc dins d'un grup - classe definit pels tres
eixos del triangle interactiu (contingut, professor i alumnes), mentre que el "context educatiu" correspon, des del
nostre punt de vista, a una dimensió més àmplia i general del procés que contemplaria la totalitat de característiques
normatives especifiques i institucionals del centre.
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Són moltes les anàlisis i les relacions que es podrien arribar a establir entre els diferents

conceptes que composen l'esquema. No obstant això, pensem que és de tot necessari

centrar la recerca i enfocar l'anàlisi en la mirada selectiva de "l'avaluació del procés

d'ensenyament - aprenentatge".

Per aquest motiu, tot seguit i prenent com a focus central l'avaluació, s'analitza la

incidència i la relació d'aquesta amb cada un dels factors dibuixats en la figura 10, tot i

que dins d'aquests factors generals s'han seleccionat les variables que mantenen una

relació més directa amb la nostra temàtica d'estudi.

També cal dir, que tot i que s'analitzen els diferents elements de manera separada amb

la intenció d'exposar les idees de manera ordenada, no cal perdre de vista la confluència

i la interrelació existent entre la complexitat de factors que determinen conjuntament el

funcionament del procés.

3.1. Primer nivell d'anàlisi. L'avaluació i la normativa: característiques

departamentals i de centre.

Hem cregut oportú d'afegir aquesta variable ja que tot i que les decisions que es prenen

sobre com es portaran a terme les pràctiques avaluatives depenen en gran part de propi

docent, no podem oblidar, que al marge de la llibertat que s'atribueix al professorat

qualsevol decisió o actuació pedagògica es troba emmarcada dins d'un conjunt de

normes explícites procedents en primer lloc de l'administració (M.E.C.; Disseny

Curricular Base etc.). Aquestes normes, referents a l'organització i el funcionament del

sistema educatiu, posteriorment són formulades a nivell institucional, tant de centre com

de departaments a partir del projecte educatiu, projecte curricular de centre, les

programacions del departament, de cicle i a nivell, d'aula.
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i

D'aquesta manera, el procés d'avaluació vindrà determinat per diferents aspectes1 com ¡
i

per exemple: els objectius i els continguts del curs, els materials d'aprenentatge, la

tipologia de crèdit, el nombre total de crèdits assignats a la matèria etc.

3.2. Segon nivell d'anàlisi. L'avaluació i la contextualització del procés

d'ensenyament - aprenentatge.

Hem considerat oportú de contemplar aquest element pel fet que cada escenari educatiu
i

té lloc dins d'un context determinat, específic, únic i irrepetible. Aleshores, l'avaluació j

ha de tenir present i ajustar-se al context determinat en el qual es construeix el procés ;

d'ensenyament - aprenentatge. A més a més, ha de ser encara més situada, ja que no

només ha de servir d'informadora i d'orientadora en el moment de prendre decisions per
I

regular i modificar el procés, sinó que també s'ha d'ajustar a la situació que veu, viu i ¡

experimenta en relació a cada un dels estudiants que es troben dins d'aquest context. ,

Podríem dir que tot i que els alumnes es troben dins d'un mateix context i generalment,

davant d'unes mateixes demandes educatives, cada un d'ells el pot percebre de manera
i

diferent i conseqüentment, enfrontar-lo amb diferents estratègies i enfocaments, ja que !

és la interactivitat entre aquestes característiques les que expliquen les percepcions '

construïdes pels alumnes de la situació educativa en la qual es troben (Tang, 1992 i '

Entwistle, 1998). !
i
|

Segons Entwistle (1997, 2000) la manera en què els estudiants reaccionen davant del j

context d'aprenentatge depèn de les percepcions que es formen sobre aquest context, les I
li

quals actuaran com a lents per determinar com és vist i com s'ha d'interpretar l'escenari .

educatiu (Entwistle, 1998). Segons l'autor, d'una banda es formen \espercepcions sobre

el significat i la rellevància de la situació educativa, que es configuren a partir de les

1 Aquest factors estipulats a nivell més normatiu- institucional a través dels diferents documents com el
disseny curricular base o el projecte curricular de centre o els documents referents a l'avaluació des del
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es contemplen de manera més exhaustiva en (

un dels apartats d'aquest treball.
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diferències cognitives i de la personalitat de cada d'ells, així com dels enfocaments

d'aprenentatge percebuts a partir de les característiques i enfocaments de l'ensenyament.

Com es representa en la figura 10 l'avaluació pot suposar un efecte retroactiu en el

context d'ensenyament - aprenentatge en el sentit que pot proporcionar al professorat la

informació necessària per ajustar el procés a dos nivells: a) en el context que envolta la

institució escolar i més específicament en l'àmbit de l'aula (mitjançant les

programacions d'aula) i b) ajustar aquest context a la realitat que envolta a cada un dels

estudiants (adaptació curricular).

3.3. Tercer nivell d'anàlisi. L'avaluació en l'escenari educatiu.

3.3.1. L'avaluació i l'activitat mental constructiva de l'alumne.

Fent una mirada retrospectiva de l'ús de l'avaluació en els plantejaments tradicionals, i

seguint els principis que regulaven el model tylerià, s'arriba a la conclusió que

s'utilitzava únicament com a instrument per "mesurar" l'aprenentatge dels estudiants

amb la intenció de "classificar, sancionar o seleccionar a la població" una vegada

finalitzat el procés instructiu (Casanovas, 1994).

Dins dels nous plantejaments curriculars l'avaluació esdevé un element clau en el

moment de facilitar i ajudar a l'alumne a desplegar l'activitat mental constructiva, ja que

ens permet obtenir informació i feedback continu per potenciar la millora del procés

d'ensenyament - aprenentatge. En paraules de Casanovas (1994) "l'avaluació ha de ser

capaç d'oferir dades enriquidores sobre el desenvolupament de l'alumne; ha de

constituir un element curricular que ajudi a millorar tot tipus d'aprenentatge (pàg. 53)

Aquestes dues maneres, potser extremes de concebre i utilitzar l'avaluació té una

repercussió diferent i significativa sobre els factors afectius, relacionals, cognitius i

emocionals implicats en l'activitat mental constructiva de l'estudiant. Existeixen varis

estudis que mostren la relació existent entre aquests factors i l'efecte negatiu de
t

l'avaluació entesa íntegrament com "l'avaluació del rendiment acadèmic" (León Rubio,
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i Muñoz García, 1992; Egido i col, 1994, Martínez Otero, 1996). Les conclusions més

generals a les quals s'han arribat a partir d'aquests estudis és que el rendiment acadèmic

correlaciona significativament amb les variables afectives com l'autoconcepte o |

l'autoestima. De fet, aquests resultats podien ser del tot esperats tenint en compte com |

s'utilitzava la informació procedent dels processos d'avaluació. Aquesta reflectia l'èxit

0 el fracàs, no del procés instructiu, sinó l'èxit o el fracàs atorgat directament a
I

l'estudiant, com a únic responsable del procés. Aleshores, l'avaluació jugava un paper -

definitiu en la construcció de l'autoconcepte, en Fautoestima i en general repercutia

negativament en els aspectes de caràcter emocional (Solé, 1993).

I
i

En l'opinió de Sanmartí (2000) el camp emocional és especialment important pels

estudiants en el moment en què es parla d'avaluació degut a què, porten molts anys

associant aquest terme a sentiments negatius i a moments de tensió i estrès. L'autora

considera que és necessari canviar l'estatus "d'error" que suposa l'avaluació en el

contracte didàctic. És a dir, dins dels nous plantejaments educatius "l'error" passa a ser

el punt de partida per a l'aprenentatge (a l'igual que la proposta de De Paz i Piló (1999)

1 no quelcom que ha de ser ocultat com a símbol de fracàs.

Aquests resultats derivats del sistema d'avaluació tradicional també poden tenir una

repercussió important sobre els aspectes de caire motivacional. Es distingeixen dues

tipologies, en la nostra opinió, extremes de motivació: la intrínseca que fa referència

quan l'estudiant es mou únicament per l'interès, la curiositat i el plaer de realitzar la

tasca; i la motivació extrínseca en què s'actua per aconseguir recompenses i
i

reconeixement social, com per exemple l'obtenció de bones notes, judicis positius, :

reconeixements externs (Dweck, 1986 i Reeve, 1994). f

Per determinar la tipologia de motivació, així com per atribuir el sentit necessari que ,

permetrà la implicació activa en una tasca és important que l'alumne experimenti í

l'interès, la curiositat, la necessitat i la funcionalitat de la matèria per tal de que se senti

protagonista i responsable de la seva acció, requisits indispensables per a l'atribució de
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significats que caracteritza l'aprenentatge significatiu. Com exposà Solé (1993) l'interès

no ve donat, sinó que és necessari construir-lo, "cuidar-lo" i alimentar-lo perquè no

decaigui. Davant d'aquest plantejament és important que el professor detecti i s'ajusti

als factors que poden arribar a motivar als alumnes (tenint present els coneixements

previs de partida, els interessos, necessitats, motivacions, vivències etc..) així com revisi

constantment les tasques i els continguts que es proposen i sobretot la forma en què

aquests s'organitzen o es presenten.

Dins del model tradicional, el professor considerava i utilitzava l'avaluació reduïda i

centrada bàsicament en les "baixes qualificacions" com a un dels aspectes per potenciar

la "motivació", tot i que dins la perspectiva constructivista aquest fet es caracteritza com

a erroni i contradictori, ja que els efectes són del tot contraris al que es volia aconseguir.

Els docents podien utilitzar les males notes o els suspensos per "motivar" als estudiants,

fet que no aconseguia res més que desmotivar-los i incidir negativament en les variables

afectives esmentades anteriorment. Aquest fet es reflexa amb les paraules de Blanco

(1996) quan exposa: "l'avaluació és un element de repressió i manteniment de la

disciplina" (pàg. 36).

Una altra tipologia de factors que intervenen en l'activitat mental constructiva dels

alumnes és en funció de com aquests perceben el context d'aprenentatge en el qual estan

sotmesos, característica que en part vindrà determinada en funció de les variables

relacionals, afectives i cognitives. A continuació, s'enfoca l'anàlisi en les percepcions

que construeixen els estudiants en relació a l'avaluació.

Al llarg de la literatura, podem evidenciar l'existència de diferents estudis els quals

mostren com les percepcions que es formen els estudiants sobre el procés d'avaluació té

una incidència sobre l'activitat mental constructiva de l'alumne, ja que incideix en les

actuacions i les decisions que es prenen en el moment d'enfrontar, d'estudiar i

conseqüentment d'aprendre el contingut (Thomas i Bain, 1984; Crooks, 1988; Biggs,

1993, 1996b; Tang, 1993; Scouller i Prosser, 1994; Atkins, 1995; Barberà, 1997;

Vizcarro, 1998; Au, 1999; Entwistle i Smith, 1999 i Gibbs 2000) arribant a considerar
*

que les intervencions per millorar els procediments d'aprenentatge dels estudiants,
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haurien de començar per canviar els sistemes d'avaluació (Elton i Laurillard, 1979; !

Marton, Hounsell i Entwistle, 1984;' Biggs, 1993, 1996b; Jorba i Sanmartí, 1993 i

Barrocal i Trapero, 1997).

Considerem interessant contemplar les paraules d'Entwistle (1999) les quals reiteren la

importància de l'avaluació com a element condicionant i regulador de l'activitat mental '

constructiva de l'alumne. L'autor exposa: "la interacció entre l'ensenyament,
]

l'avaluació i el context d'aprenentatge percebut pels estudiants en base a les diferències >
i

individuals és el complex que incideix en la determinació de la qualitat de <

l'aprenentatge de cada un dels alumnes" (pàg. 1). Així mateix, Crooks (1988) recull de •

manera sintetitzada la incidència de l'avaluació en i sobre l'activitat mental constructiva

dels nostres protagonistes els estudiants afirmant: ¡

"l'avaluació afecta els estudiants en diferents camins; guia la seva presa de
decisions sobre què és important d'aprendre, afecta la seva motivació i auto-
percepció de competència, estructura els seus enfocaments i el seu estudi
personal, consolida l'aprenentatge i afecta al desenvolupament de l'ús
d'estratègies i habilitats (pàg. 438).

3.3.2. L'avaluació i l'activitat educativa del professor: com ensenyar i com avaluar,

una o dues qüestions a plantejar.

A partir de la informació obtinguda mitjançant el procés d'avaluació i tenint en compte

els principis del marc constructivista, es determina o, s'hauria de determinar en bona
i

mesura, el com ensenyar i la qualitat dels processos d'ensenyament amb la intenció

d'obtenir un conjunt de criteris i indicadors per tal d'analitzar si aquests processos són

adequats a les exigències del context i a les necessitats dels alumnes.

Amb aquesta mateixa idea és especialment interessant l'aportació d'Allal i Pelgrims

(2000) qui relacionant l'avaluació amb la zona de desenvolupament pròxim (ZDP)

assigna a l'avaluació dues funcions generals. En primer lloc, suggereix que l'avaluació
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pot mesurar la ZDP com a característica individual que mostra una certa estabilitat al

llarg dels escenaris instructius. A partir d'aquesta mesura, guiar la presa de decisions

respecte a la intervenció educativa. En segon lloc, l'avaluació intervé dins la ZDP la

qual és construïda a través de les interaccions que tenen lloc en els escenaris. D'aquesta

manera, pot incidir en el procés d'ensenyament - aprenentatge específic que se

desencadena dins d'aquest escenari. Una vegada més, podem considerar l'avaluació

com a element de millora del procés instructiu i en aquest cas, específicament de

l'activitat i la intervenció educativa proposada pel professorat.

Tanmateix, són molts els factors i les variables que formen part d'aquesta activitat

educativa desplegada pels docents. No obstant això, només fem referència als factors

que mantenen una estreta relació amb l'element avaluació, com poden ser les

metodologies d'ensenyament i les concepcions que poden tenir els docents sobre el

procés d'ensenyament - aprenentatge.

Un dels primers exemples que pot evidenciar molt clarament la relació entre

l'ensenyament i el procés d'avaluació és l'estudi realitzat per Au i Entwistle (1999) que

té com a objectiu conèixer i analitzar perquè els estudiants xinesos obtenen millors

qualificacions emprant com a estratègia d'estudi la "memòria mecànica". Els resultats

apunten que, actualment la societat concep l'ensenyament com a un "producte" més que

com un procés (conclusió proposada també per Biggs, 1991). D'aquesta manera, la

memòria es converteix en una estratègia totalment factible ja que permet als estudiants

mostrar el seu esforç i aconseguir l'èxit dels resultats acadèmics, aspectes tots ells

fortament reconeguts i valorats dins de la societat.

Un altre exemple que reflecteix la relació entre l'ensenyament i el procés avaluatiu és

l'estudi realitzat per Trigwell i Prosser (1990) els quals partint de la hipòtesi que els

enfocaments d'estudi/aprenentatge adoptats pels estudiants, depenen de les seves

percepcions de l'ensenyament i del context del curs, arriben a la conclusió general que a

través d'aquestes percepcions, l'ensenyament afecta els resultats de l'aprenentatge.

Com a conseqüència, a partir de l'avaluació de l'aprenentatge es pot arribar a obtenir

l'avaluació de l'ensenyament. En la nostra opinió, considerem que aquesta podria ser
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una via factible per avaluar l'ensenyament, tot i que aquesta avaluació hauria de

contemplar i reflexionar sobre molts més aspectes, elements i variables del procés amb ¡

tota la seva complexitat, i no únicament a partir de l'aprenentatge dels estudiants. ¡

i

Dels estudis precedents es desprèn que l'avaluació encara és entesa i analitzada com un ••

element aïllat de la resta de variables que intervenen en el procés instructiu. És a dir, és '

contemplada i percebuda dins de les concepcions més tradicionals sobre el què significa
i
i

ensenyar i el què significa aprendre, aspecte que es revisa de manera més detallada a j

continuació. !

i

Als anys setanta, les investigacions educatives enfocaven majoritàriament el seu objecte j

d'estudi en l'actuació del docent en què la majoria dels casos consistia en una i

metodologia magistral de transmissió de continguts. Com a conseqüència, el que aprenia

l'estudiant era el producte d'unes accions planificades, dirigides i asimètriques (de

professor a alumnes) que posteriorment havia de memoritzar i reproduir a les proves que

es realitzaven al final del procés i que determinaven l'aprenentatge a partir de l'obtenció !

d'un valor numèric (Casanovas, 1994; Alonso i col, 1995; Buendía, 1997 i Ferrer,

1998). I
í
i
!

Més endavant, en alguns model progressistes i en contraposició als models tradicionals

l'enfocament va ser totalment oposat a la metodologia magistral, ja que les recerques se

centraven bàsicament en l'alumne al procurar que aquest arribés a assolir un

coneixement personal a través dels seus propis medis.

Actualment, dins dels principis bàsics de la concepció constructivista no es prescriu una ii
metodologia didàctica determinada, concreta i/o específica, sinó que pressuposa que !

existeixen múltiples maneres d'ajustar-se i ajudar als alumnes a construir coneixement. ¡
i
t

. i

Per tant, existeixen múltiples maneres de fer, d'actuar, d'ensenyar i d'avaluar. Com a I

conseqüència, considerem que el procés d'avaluació hauria d'anar en coherència a

ni !
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aquestes actuacions. És a dir, la manera en què el professor porti a terme les activitats

d'ensenyament - aprenentatge dins de l'escenari educatiu específic, serà decisiu pels

estudiants en el moment de percebre i determinar l'enfocament d'estudi/aprenentatge a

adoptar.

Aquest fet demostra que, actualment a les aules no hi trobem mètodes d'ensenyament

tradicionals o innovadors, actius o passius, sinó que el que realment és necessari és

analitzar quines són les estratègies didàctiques més adients per ajustar-se a la dinàmica,

al temps, al procés de construcció de coneixement de cada un dels alumnes amb la

finalitat d'aprendre significativament els nous continguts. Es tracta doncs, de cercar el

màxim grau d'ajust entre les característiques individuals dels alumnes i els mètodes

d'ensenyament.

Les anàlisis realitzades fins al moment ens indiquen que, un sistema d'ensenyament que

respongui adequadament als principis que subscriuen la concepció constructivista és

totalment incompatible amb el procés d'avaluació del sistema tradicional. Estaríem

plenament d'acord amb Coll i Onrubia (1999) quan manifesten que: "l'avanç cap a una

escola més inclusiva, és a dir, més capaç d'oferir formes d'ajut diverses i ajustar-se a les

característiques individuals i a les necessitats educatives dels alumnes requereix

ineludiblement una transformació en profunditat de les pràctiques d'avaluació" (pàg.

142).

Així doncs podem reiterar una vegada més que l'avaluació pot constituir per si mateixa,

una eina orientadora en el moment de determinar "quina" i "com" ha de ser aquesta

activitat educativa que ha de portar a terme el docent, per tal de què s'ajusti i respongui

a les necessitats educatives de la realitat que envolta a cada un dels alumnes.

Una part important de les decisions i actuacions que prenen els professors en l'activitat

educativa depèn de les seves concepcions i/o teories sobre el procés d'ensenyament-

aprenentatge. Des del camp de les teories implícites (Rodrigo i col, 1993, 1997) es

descriuen quatre concepcions: a) la teoria depenent (el professor és el protagonista

principal del procés); b) la teoria expressiva (en què l'activitat constitueix el nucli
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fonamental); c) la teoria interpretativa (en la qual el protagonista és l'alumne) i d) la i

teoria "d'emancipació" (que implica una presa de consciència més crítica i reflexiva de i

l'ensenyament). Segons Matrero (1993) cada una d'aquestes concepcions comporta i

diferents manares d'intervenir en l'escenari educatiu i implica motivacions diferents per :

entendre i actuar en el procés d'ensenyament - aprenentatge. :

i

Triwell i Prosser (1996) descriuen també tres concepcions dels professors en relació què '•

vol dir aprendre i ensenyar. En un extrem hi hauria el professor com a transmissor de \

coneixement que té com a objectiu que els alumnes adquireixin uns continguts :

determinats. En l'altre extrem, hi situen els professors que emfatitzen el paper dels >

alumnes i plantegen com a objectiu el canvi conceptual d'aquests. La tercera concepció [

la situen enmig del continu i és quan generalment, els professors tenen el control sobre
\

els estudiants però són conscients de la necessitat d'encoratjar l'activitat de l'alumne. ;

Per a Entwistle (2000) aquesta darrera categoria seria la menys desenvolupada.

i

Més recentment Pozo i Sheuer (1999) en els seus estudis sobre les teories implícites ;
i

defineixen tres concepcions que es diferencien bàsicament per les condicions, els t

processos i els resultats que els professors utilitzen per analitzar les situacions ¡

d'aprenentatge. Les concepcions són: a) les que es basen en la teoria directa en què la

relació entre condicions i resultats de l'aprenentatge és lineal i immediata (si es

compleixen unes condicions personals o situacionals pot haver aprenentatge i si no es

compleixen no n'hi haurà); b) les que es basen en la teoria interpretativa en què

l'activitat personal del subjecte és una mediació necessària i c) les que es basen en una

teoria constructiva que es concep l'aprenentatge com un sistema complex composat i

pels resultats, els processos i les condicions contextuáis que interactuen i es condicionen j

mútuament entre sí. |

i

Els resultats obtinguts per aquestes, entre altres investigacions, no són definitius ja que ;

manquen treballs que aprofundeixen en l'estudi de les concepcions i les actuacions dels

professors (Entwistle, 2000). No obstant això, considerem la importància d'atendre les '
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concepcions dels professors en el moment de comprendre les decisions i actuacions que

aquests prenen respecte de l'avaluació del procés d'ensenyament- aprenentatge.

En síntesi, podem donar resposta al títol que encapçalava aquest apartat afirmant que el

fet de prendre decisions respecte què ensenyar i què avaluar constitueix únicament una

sola qüestió i no dues.

3.3.3. L'avaluació, el contingut i les activitats d'ensenyament - aprenentatge.

El tercer vèrtex que constitueix el triangle interactiu com a esquema d'anàlisi del procés

d'ensenyament - aprenentatge fa referència als continguts a partir dels quals amb la

interrelació amb els altres dos nuclis, es desplegaran i planificaran les activitats

d'ensenyament - aprenentatge.

Recuperant la importància de la "contextualització" de cada un del procés

d'ensenyament - aprenentatge en l'anàlisi de les pràctiques educatives escolars en el

tercer capítol d'aquesta tesi es fa referència al contingut específic de les Ciències

Socials. És per aquest motiu que en aquesta secció del treball no s'analitza de manera

detallada la relació entre "un contingut específic" i "el procés d'avaluació", tot i que sí

considerem important d'exposar alguns dels aspectes més generals en relació als

continguts escolars i les activitats d'ensenyament - aprenentatge que es desenvolupen al

voltant d'aquests continguts.

En primer lloc, dir que la manera com es conceben el continguts curriculars es trobarà

en consonància a la concepció del procés d'ensenyament - aprenentatge de la qual es

parteixi. Així per exemple, si enfoquem la mirada dins de la perspectiva tradicional del

procés educatiu, els continguts seran exposats íntegrament pels docents i l'activitat dels

alumnes generalment consistirà en recordar i reproduir aquests continguts, la majoria

d'aquests de tipus conceptual.

Dins dels nous plantejaments curriculars que adopta la reforma l'objectiu és totalment

diferent. Estaríem plenament d'acord amb les afirmacions de Mauri (1993) quan apunta
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que els continguts "no són un fi en sí mateixos, sinó un mitjà per al canvi de l'alumnat"

(pàg. 84). Avançant-nos en alguna premissa del tercer capítol, dins del disseny

curricular es prescriu que els continguts que han de configurar un programa de la

matèria de ciències socials ha "d'estar al servei de la formació i la maduració
i

d'individus crítics, tot potenciant-ne capacitats, coneixements, habilitats i actituds que

els sigui útils a la vida quotidiana, per comprendre millor la societat, el món d'avui i

saber-hi optar (pàg. 59)".

Per això, a l'escola obligatòria a través de les diferents matèries curriculars, s'han de

desenvolupar i aprendre un gran ventall de capacitats, habilitats i estratègies de i
i

representació de la realitat que envolta als estudiants. Dins d'aquesta concepció, els '

alumnes a partir de les tasques i activitats d'ensenyament - aprenentatge construeixen :
i

uns determinats significats sobre els continguts, en la mesura que simultàniament, els j

van atribuint un sentit propi i personal que els pot ajudar a adaptar i enfrontar la

complexa i variant realitat educativa i social que els envolta. Tal i com defensen molts "

professionals de la secundària: "hem de preparar als alumnes per integrar-se socialment" j
i

(Alsinet, 2000).

Des del Departament d'Ensenyament i dins del "programa d'educació 2000-2004"
i

aquest aspecte es planteja com a un dels punts més significatius essent del tot conscients ,

de què cal reconsiderar els continguts de l'ESO i el Batxillerat per aconseguir un major

aprenentatge de les matèries considerades bàsiques definides com: "saber escriure,

llegir, calcular i disposar de les aptituds per integrar-se a la vida social i laboral.

Ii
Aquesta nova manera d'entendre i de treballar els continguts també incideix de diferent

j

forma en com planificar i plantejar el procés d'avaluació, ja que si el que es pretén és el
y

de desenvolupar diferents habilitats i capacitats entorn a uns continguts determinats i a

través del desplegament d'unes activitats d'ensenyament - aprenentatge, en coherència, i

a partir de l'avaluació, també s'hauria de potenciar la consecució d'aquests objectius i

propòsits. Per a Coll i Martín (1993) segueix essent una pràctica freqüent en algunes
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àrees dissenyar activitats d'avaluació dels continguts el més diferent possibles a les

activitats d'ensenyament - aprenentatge utilitzades per aprendre. Des d'aquesta

perspectiva, sembla ser, que generalment no existeix una coherència lògica entre la

manera de treballar els continguts en el context de l'aula i el desplegament de les

activitats que es proposen específicament i mitjançant el procés d'avaluació, provocant

una certa confusió i desorientació en els estudiants (Tang, 1994 i Pérez Cabaní i col.

2000). Aquesta mateixa idea l'exposa Barberà (1999) quan opina que, sovint la

metodologia emprada en el desenvolupament de les classes és molt diferent i no té res a

veure amb la metodologia que s'aplica en el procés d'avaluació.

Una de les explicacions que podria justificar aquesta incoherència entre les activitats

d'aula i les activitats específiques del procés d'avaluació és per què els docents intenten

descobrir fins a quin punt els estudiants poden arribar a generalitzar, "transferir" el que

han après a contextos diferents. Aquest aspecte és del tot positiu sempre i quan abans els

significats construïts, quedin vinculats en diferents contextos i no es limiti a un sol

context particular. És per això, que per avaluar l'aprenentatge d'uns continguts

determinats és indispensable utilitzar una gran gamma d'activitats i instruments

d'avaluació que posin en joc el mateix contingut contemplat dins de contextos i

perspectives particulars totalment diferents. I és que no es pot avaluar quelcom, si abans

no s'ha ensenyat ni treballat.

Un altre aspecte que considerem del tot important de contemplar, tenint present els nous

reptes que es plantegen des de l'educació obligatòria i que van molt més enllà de

l'adquisició i l'aprenentatge d'uns determinats continguts "acadèmics" és el de treballar

tots tres tipus de continguts; els conceptuals, els procedimentals i els actitudinals, tal i

com s'han exposat anteriorment.

En síntesis, l'activitat conjunta de professor i alumnes gira entorn a les activitats

concretes d'ensenyament - aprenentatge que el docent ha d'anar seleccionant en base al

contingut i a l'escenari específic en el qual l'alumne es mou. Per tant la selecció,

l'organització, la tipologia i el nivell d'exigència d'aquests continguts hauran d'estar

orientats cap al desenvolupament de les capacitats formatives que van molt més enllà de
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l'acumulació d'un gran estoc de coneixements al llarg de l'escolarització formal. ;

Considerem que tot aquest recull de capacitats, habilitats i actituds que cal treballar i \

potenciar a partir de les activitats que es despleguen a l'aula, queden molt ben recollides
ï

i sintetitzades en l'Informe a la UNESCO de la Comissió Internacional sobre l'educació
.

per al segle XXI, quan Delors (1996) presenta "els quatre pilars de l'educació" per fer

front als nous reptes i desafiaments del segle XXI: "aprendre a conèixer, aprendre a fer,

aprendre a viure i aprendre a ser" (p. 42).

3.3.4. L'avaluació i els enfocaments d'estudi/ aprenentatge.
i
i

En un dels estudis portat a terme per Entwistle i Ramsdem (1983) i Entwistle i Marton

(1984) en què l'objectiu era el de descriure com els estudiants enfrontaven el contingut

d'una matèria, es va preguntar als alumnes en base a què organitzaven el procés d'estudi. :

La resposta més generalitzada va ser en funció de les demandes d'avaluació, les quals i
i

eren les que determinaven la selecció d'un o altre mètode d'estudi. !

En recerques anteriors, també es constataven aquests resultats arribant a la conclusió

que, els estudiants adapten i organitzen les seves actuacions i activitats de treball en

funció de les demandes d'avaluació (Marton i Saljò, 1976; Ramsden, 1979). Segons

Barberà (1999) els estudiants "observen, desxifren i interpreten" l'estil avaluatiu del

professor i treballen al llarg del curs tenint present aquesta percepció de tal manera que,

i en paraules de l'autora: "arriben a discriminar els gustos del docent, les seves "manies"

i tot allò que han de fer o no han de fer per tenir èxit i aprovar (pàg. 49).

En base a aquests i altres resultats similars i partint de la descripció dels diferents

camins d'abordar i d'aprendre la matèria es van anar configurant els anomenats
i

"enfocaments d'aprenentatge" (Ramsden, 1981; Entwistle & Ramsden, 1983, Biggs,

1987; Entwistle i Tait, 1990; Eley, 1992; Tang, 1992 i 1993; Entwistle i Entwistle, '

1996; Ramsden, 1996; Marton i Entwistle, 1995-1999 i Au i Entwistle 1999) dels quals
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!

es van establir dues tipologies generals: "l'enfocament superficial (surface approach) i

l'enfocament profund (deep approach).

^enfocament superficial pot definir-se a grans trets, com a l'intent primordial de

memoritzar i/o reproduir el contingut sense l'atribució de cap sentit ni significat

personal. Per contra, Y enfocament profund es fonamenta principalment per l'intent de

comprendre, d'interpretar, reflexionar i d'aprendre de manera independent.

Posteriorment a aquests enfocaments va emergir l'anomenat "enfocament estratègic"

que sorgeix principalment com a reacció i ajustament a les demandes d'avaluació. Tot

seguit a la figura 11 es mostren aquests tres enfocaments d'estudi/aprenentatge, de

manera més exhaustiva.
«

Abans però, dir que l'establiment d'aquests enfocaments no pressuposa que hagin de ser

estables en el temps, sinó que cal re-interpretar-los en funció de la matèria, del moment i

del context percebut per l'alumne. Al mateix temps, s'ha mostrat que els enfocaments

no s'exclouen. En l'estudi portat a terme per Entwistle & Entwistle (1996) s'evidencia

com la combinació de diferents enfocaments poden ser clarament utilitzats pels

estudiants en el moment d'enfrontar la matèria curricular.

Aquest aspecte el mostra l'estudi realitzat per Au (1998) en què s'evidencia que

l'estratègia d'estudi més emprada pels alumnes i al mateix temps, més reconeguda i

valorada per la societat és la memòria. Els resultats mostraven com els universitaris del

darrers cursos tendien a percebre la memòria i la comprensió, no com a aspectes
^

diferents, separats i oposats, sinó com a estratègies que tenen lloc al mateix temps. Es a

dir, els estudiants estaven convençuts de què si primer comprenien el material els

ajudaria posteriorment a memoritzar la matèria sense tant d'esforç.

Aquesta forma de combinar la comprensió (en principi pròpia de l'enfocament profund)

i la memòria (assignada dins de l'enfocament superficial), va ser anomenat per Tang ja

l'any 1993 amb el nom de "memòria profunda", mentre que en aquests darrers anys

Marton i els seus collegues (1996, 1997) ho han descrit com a fenomen de la

"memorització amb comprensió". L'explicació que dóna Entwistle (2000) a aquest fet i
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en relació als dos enfocaments d'aprenentatge, és que aquests no s'han de concebre mai

com a trets estables i fixes dels estudiants, sinó que han de servir com a guies generals
i1

per re-interpretar i analitzar en cada cas, en cada àrea d'estudi i en cada disciplina,

l'enfocament d'estudi/ aprenentatge de cada un dels estudiants. •

D'aquesta manera i tal com diu l'autor (1999)', l'enfocament profund pot en algunes

ocasions requerir l'ús de memòria de conceptes o altres fets, però cal tenir present que
1

sempre aquesta memòria es trobarà dins d'un sistema de pensament més complex el i

qual implicarà comprensió i no solament reproducció. Per contra, dins de l'enfocament ,

superficial, la memòria tendirà a enfocar-se únicament sobre els punts i els aspectes

específics de la informació en la forma de reproduir el que s' ha d'aprendre.
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Figura 11. Definició i característiques generals dels "enfocaments d'éstudi/aprenentatge".

Enfocaments Característiques.

Enfocament profund (deep approach). ->• Comprensió i atribució de significat

Intenció- Comprendre les idees per un mateix. Condueix a:

- Relació de les idees que suggereix la matèria nova amb el coneixement previ i les experiències viscudes.
- Buscar models generals i subratllar els principals.
- Comprovar l'evidència de la signifícativitat de la matèria i relacionar-la amb la intenció d'obtenir
conclusions (punts) generals.

- Analitzar i examinar amb lògica i argumentar de manera crítica.
- Implicar-se activament i crear un interès pel contingut del curs.

Enfocament superficial (surface approach). Reproducció rutinària

Intenció- Enfrontar les demandes del curs. Condueix a:

Estudiar sense reflexionar sobre les diferents propostes o estratègies.
Tractar el curs com a aspectes separats i com a blocs aïllats de coneixement.
Memoritzar conceptes i procediments de manera rutinària.

Dificultat en trobar el sentit de les noves idees presentades.
Sentiment de pressió i preocupació sobre el treball.

->• Organització reflexivaEnfocament estratègic (strategic approach)
centrada en les demandes d'avaluació.

Intenció- obtenir les qualificacions més altes possibles. Condueix a:

- Posar esforç consistent en l'estudi.
- Trobar les condicions òptimes i els materials adients per estudiar.
- Organització del temps i de l'esforç en funció de les demandes d'avaluació.

- Estar alerta dels requeriments i dels criteris d'avaluació.
- Adaptar el treball a les preferències percebudes dels professors.

Com dèiem anteriorment, el fet de què l'estudiant es posicioni i adopti un o altre

enfocament d'estudi/aprenentatge dependrà en part de les percepcions que aquests

construeixin sobre quines seran les demandes d'avaluació (Watkins, 1982; Crooks,

1988; Boud, 1990; Knight, 1992; Tamir, 1993; Biggs, 1995; Atkins, 1996; Kniveton,

1996; Ramsden, 1996; Au i Entwistle, 1999, Enwistle, 2000), les quals orientaran als

estudiants en relació al què han d'estudiar i el com ho han d'estudiar. En paraules

textuals de Tang (1993): "els enfocaments d'estudi són afectats per les orientacions

1 Comunicació personal.
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personals dels estudiants i els factors contextuáis propis del sistema d'avaluació" (pàg.

')• i
i
!

Al mateix temps, en funció de l'enfocament d'estudi que adopti l'alumne es determinarà

la presència d'unes o altres estratègies d'aprenentatge, ja que segons Entwistle (1997)

els enfocaments d'estudi i conseqüentment les estratègies d'aprenentatge són afectades

per les percepcions que tenen els estudiants del context d'aprenentatge, i en particular de !

\esformes d'avaluació les quals determinen els resultats de l'examinació" (pàg. 121). '

i

Així per exemple, si els alumnes perceben que les tasques d'avaluació requereixen la

reproducció del material l'estratègia que posaran en joc serà la del treball de memòria. <

Per contra, si perceben que el que s'emfatitzarà en les pràctiques serà la solució de ]

problemes, la relació entre conceptes i la comprensió del termes, aleshores tendiran a
i

practicar i adaptar les estratègies d'aprenentatge necessàries per enfrontar aquest tipus ¡

de demanda. En síntesi i en paraules d'Entwistle i Smith (1999): "les percepcions dels

estudiants sobre les demandes d'avaluació afecten les estratègies d'aprenentatge" (pàg.

12).

La relació entre les demandes d'avaluació i les estratègies i habilitats que comporta |

l'enfrontament a aquestes demandes, també la presenta Lohman (1993) quan diferencia |
i

entre les demandes d'avaluació que requereixen la solució de problemes de contingut '

conegut, davant les quals s'han d'activar habilitats "cristal·litzades" que impliquen un *

baix nivell de transferència, i les demandes que requereixen un alt nivell de

transferència, en les que cal activar habilitats "fluïdes" que generalment s'adquireixen a i

través de l'educació i l'experiència.
1

L'evidència de la implicació de l'avaluació sobre els enfocaments d'estudi i

conseqüentment sobre els resultats d'aprenentatge, queda patent en l'anècdota j

presentada per Au (1998) quan afirma que molts autors d'universitats de l'est,

suggereixen que els estudiants utilitzen majoritàriament la memòria per aprendre i són '
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molt més passius i menys interactius que els estudiants de l'oest. No obstant això, el

nivell de rendiment dels alumnes orientals sol ser relativament més alt que la resta

d'estudiants. La conclusió sobre aquesta paradoxa l'aporta l'autora quan manifesta que

les reaccions dels alumnes derivades de les activitats d'ensenyament, juntament amb les

demandes d'avaluació, són les que condueixen als estudiants a adoptar la memòria com

a estratègia rutinària per enfrontar amb èxit aquestes demandes, "ja que aquestes

requereixen simplement la reproducció del què ha estat ensenyat".(pàg. 11).

En la mateixa línia, en un estudi portat a terme per Vacha i Me Bride (1993) amb

l'objectiu d'entendre els efectes del fet "d'empollar" (cramming) la matèria i de trobar

les característiques del estudiants que sovint utilitzen aquesta estratègia per aprendre el

contingut, confirmen que els alumnes que empollen passen més hores estudiant la

matèria, presenten una motivació més elevada, solen ser els estudiants més veterans i és

sovint un enfocament d'estudi efectiu i òptim per a la consecució de bones puntuacions

en els exàmens.

D'aquesta manera podem adonar-nos de la importància que pren el plantejament de les

activitats educatives que el professor desplega a l'aula, ja que en funció d'aquestes i de

quines siguin les demandes específiques de l'avaluació l'estudiant enfrontarà l'estudi de

la matèria d'una manera determinada. En paraules de Sambell i col·laboradors (1998):

"cada acta d'avaluació dóna un missatge a l'alumne sobre què és el que han d'aprendre i

com ho han de fer", (pàg. 39), i en molts casos, cal tenir present i ser conscients que la

reproducció i la memorització del material és el procés a seguir per aconseguir l'èxit del

procés.

3.3.5. L'avaluació i les relacions afectives/psicosocials construïdes en l'escenari.

Considerem interessant de realitzar una aproximació als principals aspectes de caràcter

afectiu- relacional que tot i que se situen dins d'una perspectiva més psicosociològica,

pensem que és necessari d'atendre i tenir en compte des de la Psicologia de l'Educació,

ja que davant de tot, les situacions d'ensenyament - aprenentatge es caracteritzen per

una activitat social que no es pot entendre al marge d'unes relacions interpersonals
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estructurades. Per aquest motiu, a continuació es realitza una breu mirada als principals '

aspectes que caracteritzen aquesta temàtica amb l'objectiu de poder entendre, des d'una J

altra vessant psicològica, com aquests factors poden incidir en la manera d'avaluar dels

professors, així com en la forma d'aprendre per part dels estudiants.

t
Si haguéssim de resumir en un sol terme la majoria de marcs teòrics i recerques

revisades que centren el seu objecte d'estudi en les dimensions afectives i psicosocials '

ho faríem mitjançant el concepte principal que engloba tota aquesta temàtica anomenat i

"representacions recíproques professors- alumnes". Sembla ser que, aquestes tenen un j

paper rellevant en: a) el moment d'explicar el tipus d'interacció i les relacions :

interpersonals que es construeixen dins els escenaris educatius i b) en el moment f

d'entendre diferents comportaments realitzats pels diferents protagonistes escolars. ,

Segons Miras (1996) la importància d'atendre a aquest concepte, dins de la psicologia !

de la instrucció, és perquè permet explicar les dimensions de la conducta humana de J

manera molt més completa, ja que atén els components de caràcter més subjectiu que

fan referència al conjunt dels diferents aspectes cognitius, afectius, emocionals i j

relacionals que intervenen en el procés d'ensenyament - aprenentatge. Per a l'autora:

"psicològicament parlant, la realitat és percebuda a través d'un filtre que suposa la >

representació que la persona té de la realitat" (pàg. 48).

j
Dins del marc, una de les primeres qüestions que es formulen la majoria d'autors és la

següent: Quin és l'origen de les representacions que es construeixen els professors dels \

seus alumnes i els alumnes dels seus professors? En funció de què es construeixen

aquestes representacions i de què depenen?

'(

Existeixen diferents factors que podrien proporcionar una resposta a aquests interrogants \
í

(Coll i Miras, 1990; Solé, 1993; Miras, 1996 i Ibaflez, 1997). En primer lloc, les j

representacions recíproques que pot construir cada un dels actors dependrà de tres ;

aspectes que tenen lloc en tres moments diferents del procés i que tot seguit, s'exposen

de manera sintetitzada a partir de tres punts generals:
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1- Abans del procés d'ensenyament - aprenentatge: la informació prèvia facilitada i

proporcionada pels companys (ja sigui companys dels professors o bé dels estudiants),

que ja han compartit i viscut situacions anteriors d'ensenyament - aprenentatge amb

aquells subjectes.

2- A l'inici del procés d'ensenyament - aprenentatge: l'observació directa i personal dels

diferents comportaments que es donen a través de l'acció conjunta.

3- Al llarg del procés d'ensenyament - aprenentatge: l'observació mútua continuada al

llarg de la convivència de la situació, la qual pot arribar a reforçar la representació

inicial construïda o bé la pot arribar a modificar.

A part d'aquests factors, i si ens centrem ara en com els docents es representen els seus

alumnes, la majoria de treballs revisats fan referència a la concepció i/o a la imatge que

té el professora sobre el rol de "l'alumne ideal". Els factors generals que se assenyalen

per definir aquest tipus d'alumne són: aquells que tenen interès, esforç, constància i que

estan motivats per la matèria. Un altre factor característic que descriu aquest tipus

d'alumne és per l'aspecte físic de l'alumnat, en especial del grau d'atracció física que

presenta (Coll i Miras, 1990 i Miras, 1996). Però un dels paràmetres que se li atorga una

major importància en el moment de què els professors construeixen les representacions

dels seus alumnes és en funció del grau de conformitat i adaptabilitat dels estudiants a

les activitats i als objectius establerts des de l'escola. En paraules textuals de Coll i

Miras (1990): "a l'assumpció de les regles de joc que defineix la institució escolar per

assumir els seus objectius " (pàg. 303).

Els alumnes també es van construint al llarg del procés d'ensenyament - aprenentatge

una representació del seus professors, així com una representació d'allò que creu que el

docent espera d'ell com a alumne. La manera en què els estudiants es construeixen

aquestes representacions es troba, en part, en funció de la imatge que tenen del

"professor ideal" que aquest concepte varia, en relació al nivell educatiu en què es

troben els estudiants. Així per exemple, a l'educació primària els alumnes atorguen una

major importància als aspectes més afectius, emocionals i relacionals del comportament

del professor, mentre que a l'educació secundària es valoren aspectes més acadèmics i

vinculats a situacions concretes del procés d'instrucció, com per exemple, que el
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professor sigui un bon coneixedor de la matèria, que la presenti de manera clara i ,
!

ordenada, que tingui capacitat per despertar l'interès i la motivació de la seva matèria ¡

etc. '

Miras (1996) proposa un altre factor, que segons l'autora també incideix en la

construcció de les representacions mútues que tenen lloc a l'aula. Ho defineix com a
r

"joc de miralls" i fa referència a la representació que té o bé el professor o bé l'estudiant
!

de com es representa el que els altres pensen o creuen d'ell és a dir, "el quejo penso que ;

tu penses de mi" (pàg. 54).

Davant tot aquest catàleg de factors que incideixen en la construcció de les i

representacions que ens construïm dels altres, les persones en fem una selecció que ens

porta cap a un procés de categorització de les informacions seleccionades i que

consisteix en, agrupar en classes, els objectes, els esdeveniments i les persones que ens

envolten. A partir d'aquesta selecció i categorització es formulen unes expectatives de

comportament que es troben en relació al concepte de rol, que és definit com "a un :
!

model organitzat de comportaments característic de situacions socials determinades que

està prescrit per la societat i la cultura" (Vázquez, 1997, pàg. 23). <

Podríem afirmar que els processos de selecció i categorització de la informació que

porten a terme els professors per elaborar una representació dels seus alumnes estan ,

condicionats fins a cert punt, per les expectatives de comportament que van associades

al "rol d'alumne". El mateix passa amb les representacions que els estudiants es fan dels

seus professors. Les construccions d'aquestes representacions es trobaran en funció de

la concepció que tenen ells de quin és el "rol del professor". Una vegada més,

considerem rellevant les paraules de Coll i Miras (1990) quan apunten:

"El professor seleccionarà i avaluarà les característiques i el comportament dels
alumnes en funció d'una major o menor pertinença i adequació a les
expectatives de comportament associades amb el "rol de l'alumne; i a la inversa,
l'alumne seleccionarà i valorarà les característiques i comportaments dels
professors vinculats amb les expectatives que inclou la seva concepció del rol de
professor" (pàg. 300-301).
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Així com el docent presenta una determinada concepció sobre com s'ensenya i com

s'aprèn, aquest aspecte també estaria relacionat amb la concepció que cada un dels

actors presenta sobre quin ha de ser el seu paper i quin ha de ser el rol de l'altre. En

funció d'aquest rol es crearà tot un joc d'expectatives que condicionarà en part,

l'actuació docent i el comportament i la predisposició dels alumnes.

La influència de les expectatives de comportament sobre la repercussió en diferents

elements del procés d'ensenyament - aprenentatge ha estat àmpliament estudiada sobre

el rendiment final dels alumnes. Les recerques més conegudes dins d'aquesta línia les

van aportar Merton, l'any 1948 (citat per Hargreaves, 1978 i Vayreda, 1997) sota el nom

de la profecia de autocumplimiento i més tard, Rosenthal i Jacobson (1968) amb el

conegut terme de l'efecte pigmalió. Els resultats generals que posaven de manifest

aquestes recerques era, que els alumnes els quals els docents tenien majors expectatives

de rendiment eren els que finalment assolien majors progressos, aspecte explicat pel

simple fet de què, els professors els proporcionaven un tipus d'interacció molt més

òptima, tant en qualitat com en quantitat, que fins i tot podia arribar a afectar

significativament en el rendiment efectiu d'aquest.

Els resultats aportats per aquests experiments, van desencadenar una àmplia gamma de

comentaris i crítiques, com per exemple els suggerits per Rogers (1987) el qual afirma

que la informació que disposa un professor juntament amb la representació que ha

construït sobre un determinat alumne, no és suficient per generar una expectativa

respecte el seu futur rendiment. Aquest procés és molt més complex i depèn d'un

conjunt de factors i mecanismes els quals molts d'ells, encara avui dia, no han demostrat

ser del tot fiables.

Amb aquesta mateixa opinió, emergeix el model teòric de Jussim (1986) el qual proposa

un sistema integrador molt més ampli i global, que podria explicar corn afecten les

expectatives de comportament construïdes pels professors, en l'aprenentatge i en els

resultats finals dels estudiants. L'autor parteix de la base dels models existents i en fa

una integració configurant d'aquesta manera, un nou model. A continuació, s'intenta

representar en format gràfic aquest model.
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Figura 12: Representació dels diferents factors que contempla el model presentat
per Jussim (1986) per explicar la repercussió de les expectatives del professor

sobre les reaccions dels estudiants.

Primera fase

Construcció flexible
d'expectatives al llarg condueix

del procés que es
poden mantenir o ^

modificar en funció
ae:

a) informació prèvia. Procé
b)informació inicial. instruí
conformació al llarg ; ;
del procés.

À k Grai
intera

Segona fase

Diferències en el
tractament educatiu percut

en cada un dels . ;
. alumnes reflectit en: _/.

*Planificació. • , ' - - . ' . .
s; ""Organització.
cció * Tipus activitats.

Tercera fase

Reacció dels alumnes
teix en l'acceptació de les

normes del "joc
educatiu"

^ mediatitzades per:

Processos psicològics:
* Autoconcepte.

.;.;'•-* Autoestima.
"Quantitat, dificultat matèria. *Proc. Atribucionals.

*Concepte rol
i * Grau de suport emocional. * valors estudis. . .
cció "Grau de feedback.

' Atenció individualitzada.

Reforçaria la representació inicialment construïda pel professor i

A ,

t • • : í
es poden arribar a complir en

funció de les reaccions dels estudiants, tant si són positives com negatives.

En la figura 12 es pot evidenciar com les representacions que construeix el professor

envers els seus alumnes fan que el docent esperi determinades coses d'aquests i que

disposi d'expectatives sobre allò que es pot esperar i del que no es pot esperar. Aquestes

expectatives repercuteixen en el tractament educatiu (segona fase) que rebrà cada

estudiant tant a nivell de: a) els elements més formals del procés instructiu i b) com en

el tipus de relacions i interaccions socials que es construeixen dins l'escenari.

El fet que els alumnes responguin a la intervenció del professor d'acord amb les

expectatives que aquest té construïdes depèn d'alguns factors com per exemple: a) la

importància que atorga l'alumne a l'opinió que té d'ell el professor i b) el concepte que

l'estudiant té de sí mateix (autoconcepte acadèmic) i de la seva pròpia capacitat personal

d'aprenentatge (autoestima) (Hargreaves, 1978).
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En l'opinió de Jussim (1986) el procés d'expectatives consta de tres fases o etapes: en

un primer moment els professors desenvolupen expectatives les quals condicionen i

repercuteixen en un tractament educatiu diferenciat entre l'alumnat. La reacció d'aquests

en el tractament educatiu pot arribar a confirmar les expectatives inicials presentades

pels professors.

D'una altra banda, existiria una representació més global, que es podria esquematitzar i

explicar amb el mateix model de Jussim i que fa referència a la concepció que es

construeix el professor del grup - classe En els plantejaments del disseny curricular base

trobem que el procés d'ensenyament - aprenentatge es caracteritzat i explicat com a

resultat de la interacció de l'activitat desenvolupada entre el docent, l'alumne i la resta

de companys que junts constitueixen un grup^ classe.

Un dels elements que cal considerar dins del procés d'ensenyament - aprenentatge a

qualsevol nivell educatiu, i tenint present el factor de la interactivitat a l'aula, es com es

constitueix un grup classe. Els alumnes i el professor tenen que formar un grup on tingui

sentit la comunicació bidireccional la qual permetrà que les persones que integren el

grup vagin formant uns coneixements i uns projectes comuns en l'activitat conjunta amb

la finalitat de compartir parcelles de significat així com, establir conjuntament processos

de negociació. És a dir, al llarg del curs es va construint .un grup - classe que comparteix

uns coneixements comuns i uns significats compartits que permeten, tant en els alumnes

com en el professor, una millor comprensió de les decisions que es prenen conjuntament

al llarg del procés educatiu.

Davant aquesta perspectiva més afectiva / psicosocial de l'ensenyament i l'aprenentatge

hem considerat interessant d'atendre aquesta vessant psicològica, ja que en funció de la

representació que el professor construeixi tant del grup classe (entès com a escenari

educatiu concret) com de cada un dels alumnes que integra aquest grup, el portarà a

actuar i a comportar-se d'una manera determinada, fet que incidirà a l'avaluació ja que

aquesta haurà de ser coherent i ajustada a aquest tractament.
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3.3.6. L'avaluació i la qualitat de l'aprenentatge.

Tal i com es dibuixa en la figura 10 la qualitat de l'aprenentatge vindrà determinada pel

conjunt de relacions que s'estableixi entre tots els elements exposats. No obstant això,

segons Biggs (1995, 1996) existeixen dues concepcions generals, al nostre entendre,

oposades i extremes, d'entendre la qualitat de l'aprenentatge i que fan referència als

enfocaments d'estudi/aprenentatge que poden adoptar els alumnes. En funció de com
i

l'estudiant planifiqui, organitzi, i enfronti el procés d'estudi el conduirà cap a la ¡

consecució d'una determinada qualitat de l'aprenentatge (veure figura 10). ¡

És per aquest motiu, que per a l'autor el procés d'avaluació ocupa un lloc clau en el '

moment de determinar la qualitat dels resultats obtinguts pels alumnes. El fet d'abordar ¡
i

o d'entendre el procés avaluatiu d'una manera o altra conduirà a què l'estudiant obtingui '

una qualitat de l'aprenentatge més superficial o més profunda, (Marton i Sà'ljò, 1984;
i

Entwistle, 1988,1997, 1999, 2000; Ramsden, 1988; Trigwell i Prosser, 1990- 1991; |
\

Biggs, 1992 ; Pérez Cabaní, 1993; Scouller, 1998, Au i Entwistle, 1999). j
• i

i
La majoria de treballs que tenen com a objectiu estudiar la qualitat de l'aprenentatge ;

(Biggs i Collis, 1982; Ramsden, 1988; Boud, 1990; Entwistle i Entwistle, 1992, 1996; !
i

Biggs, 1995, 1996; Pérez Cabaní i col. 1996, 1997, 1998, 1999; Tynjala, 1998; Smith i ,

col. 1999 i Virta, 1999) enfoquen el seu estudi en les formes de plantejar l'avaluació i j
i

concretament se centren en els instruments i/o formats de les proves escrites utilitzades.

Així per exemple, un dels objectius més contemplats dins d'aquestes recerques és el de <

comparar entre l'examen anomenat tipus test i l'examen d'assaig com a dos formats '.

situats en els extrems d'un mateix continu. En general, els resultats de les diferents '

investigacions indiquen com els exàmens tipus test condueixen als estudiants a utilitzar i

estratègies més pròpies i representatives de l'enfocament superficial (memòria,

reproducció literal..), mentre que les proves escrites tipus assaig, impliquen l'ús ,

d'estratègies més complexes i més properes a l'enfocament profund de l'aprenentatge.
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En coherència amb aquests resultats, els enfocaments d'aprenentatge també s'han posat

en relació amb les preferències presentades pels estudiants sobre el tipus de prova,

concloent que aquells que prefereixen la prova d'opció múltiple, generalment enfronten

la preparació d'un examen a partir d'estratègies reproductives i memorístiques. Per

contra els alumnes que manifesten que els agrada més les proves d'assaig utilitzen

estratègies pròpies de l'enfocament profund (Scouller i Prosser, 1994; Scouller, 1998).

No obstant això, aquests resultats difereixen de les opinions expressades per Entwistle

& Enwistle (1996) i Entwistle (1999) els quals apunten que són les percepcions dels

alumnes sobre la informació presentada a les classes les que determinen l'enfocament

d'estudi/aprenentatge i, conseqüentment la qualitat de l'aprenentatge, i no la tipologia

d'examen en sí mateixa. Una prova tipus test pot comportar alts nivells de pensament i

abstracció, assolint un enfocament profund, mentre que un examen tipus assaig, pot

conduir a la simple reproducció de l'aprenentatge, aspecte ja desenvolupat anteriorment

en l'apartat de mètodes i instruments d'avaluació.

Altres factors que s'han considerat en el moment de la qualitat de l'aprenentatge és en

funció de la quantitat de treball que es percebi i del temps que es disposi per estudiar,

arribant a concloure que si els estudiants perceben una gran quantitat de treball amb una

limitació reduïda de temps, els força a adoptar estratègies pròpies de l'enfocament

superficial (Watkins, 1982; Kember i col, 1996).

La conclusió a la qual arribem amb l'elaboració d'aquest apartat queda sintetitzada amb

les paraules de Barberà (1999) quan afirma: "l'activitat avaluadora és fonamental per

analitzar en quina mesura els diferents elements del sistema educatiu estant contribuint a

la consecució dels objectius prèviament establerts. És per això, que ha d'estendre a

l'activitat educativa en tots els seus nivells, contemplant tots els sectors que participen

en aquesta activitat" (pàg. 7).
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L'avaluació del procés d'ensenyament- aprenentatge a l'educació

secundària obligatòria.

"L'educació ha de proporcionar els
mapes d'un món complex i
contínuament agitat, així com la
brúixola que permeti navegar-hi.

(J. Delors, 1996, p.75)



L'avaluació del procés d'e/a a l'educació secundària obligatòria.

El present capítol té per objectiu enfocar l'avaluació dins de l'etapa concreta de

"l'educació secundària obligatòria". Tot i que el procés d'avaluació ha, o hauria de ser

concebut i utilitzat (independentment del nivell educatiu al qual es faci referència) tal i

com s'ha defensat en el capítol anterior, l'avaluació s'ha de delimitar i ajustar en funció

dels objectius i de les finalitats que es prescriguin a l'etapa educativa a la qual es faci

referència.

És per aquest motiu, que en el primer apartat d'aquest capítol es dibuixa el marc que

regula l'etapa de l'ensenyament secundari obligatori a partir d'una revisió general de les

propostes i principals innovacions que defineixen aquesta etapa educativa i la

diferencien de la Llei General d'Educació (LGE) del 1970.

En el segon apartat, s'estudia l'avaluació centrada a l'etapa de l'educació secundària

obligatòria. Amb aquesta intenció, en primer lloc s'analitza el paper que aquesta juga en

la consecució dels objectius que es proposen des dels nous plantejaments curriculars i

psicopedagògics de la reforma educativa, aspecte que ens porta a caracteritzar-la com a

instrument de comunicació, regulació i millora del procés instructiu. En segon lloc, es

presenten una sèrie d'arguments que ens permeten proposar l'avaluació com a estratègia

per atendre a la diversitat.

En el darrer punt, es focalitza la mirada en les directrius normatives que fan referència a

l'avaluació dins d'aquesta etapa educativa (ESO) a partir dels diferents documents

oficials.
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1- Consideracions generals de l'etapa de l'educació secundària obligatòria (ESO).

L'educació secundària obligatòria és l'etapa del nou sistema educatiu (Real Decret \

986/1991, de 14 de juny, pel que s'aprova el Calendari d'aplicació de la nova

ordenació del Sistema educatiu (BOE 25-06-1991) i tal i com el seu nom indica és ¡

obligatòria i gratuïta per a tothom, amb unes característiques ben delimitades i

diferenciades de la resta d'etapes, on el professor no ha de respondre, ni a les necessitats
i

de l'educació primària, ni a les del batxillerat, sinó que ha d'atendre a les necessitats

específiques que comporta aquesta etapa educativa.

i

En termes generals, la finalitat bàsica que es persegueix amb la introducció de !

l'educació secundària obligatòria (ESO) queda concretada de la següent manera: "amb

V ESO, s'ha de possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics deia

cultura en el marc d'un desenvolupament personal complet, adquirint els conceptes, les \

habilitats, les actituds i els valors que els condueixin a l'autonomia individual, a la

construcció de la pròpia personalitat i a un autoconcepte positiu per ser capaços '

d'assumir els seus deures i exercir els seus drets" (Decret 96/1992, de 28 d'abril, pel

qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria). '

i

Per a la consecució d'aquesta finalitat general es constitueix el curriculum d'aquesta '

etapa en el qual es contemplen i s'introdueixen tota una sèrie de característiques j

innovadores que tot seguit es recullen de manera sintetitzada i en format de punts

generals1, amb la intenció de posteriorment, comparar i de contrastar amb el sistema !

educatiu que regia la LGE del 1970.

1 Tot i que som conscients que es podrien tractar i aprofundir sobre molts altres punts que caracteritzen <
aquesta etapa, hem optat per la presentació global dels aspectes més innovadors i generals en primer lloc,
perquè considerem important de situar i entendre "l'avaluació" dins l'estructura general del sistema, i en \
segon lloc, perquè el tractament i l'anàlisi exhaustiva de totes les característiques d'aquesta etapa
requeriria un treball en sí mateix. No obstant això, en l'annex 1 s'hi adjunta el Reial Decret 134571991
de 6 de setembre (B.O.E. 13-09-1991) en el qual s'estableix el curriculum de l'ensenyament secundari »
obligatori.
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1- L'Educació Secundària Obligatòria (ESO), se situa després de l'educació primària, és

la darrera etapa de l'educació obligatòria i ha d'atendre la diversitat de necessitats,

capacitats i interessos que es produeixen entre els dotze i els setze anys.

[

2- Hi accedeixen tots els alumnes que han acabat l'escolarització primària i acull de

manera obligatòria a tots els nois i noies fins als 16 anys. L'educació obligatòria

s'allarga així dos anys, acabant els estudis als 16 anys d'edat amb la finalitat d'adaptar-

la a l'edat laboral inicial de qualsevol ciutadà espanyol i així, equiparar el sistema

educatiu a la resta dels països de la Unió Europea,

i

3- En l'educació secundària obligatòria, d'una banda, es consoliden els aprenentatges

instrumentals de l'educació primària i s'inicia als alumnes en altres camps del saber al

mateix temps que, s'aprofundeix en les àrees fonamentals d'acord amb l'edat i capacitat

de l'alumne. D'altra banda, s'estableixen les bases i es proporciona l'orientació per a la

incorporació a la vida activa i professional.

4- En acabar l'etapa, l'estudiant que l'hagi superada satisfactòriament obtindrà el títol

de Graduat en educació secundària i tindrà la possibilitat d'accedir al món del treball o

bé, de continuar estudis de batxillerat (tenint opció a les diferents modalitats existents) o

d'educació tècnic-professional de grau mitjà. Els alumnes que no la superin

satisfactòriament, obtindran una certificació acadèmica i podran cursar programes

específics de garantia social.

5- L'atenció a la diversitat en relació als interessos, necessitats, motivacions i aptituds

dels alumnes constitueix l'objectiu fonamental d'aquesta etapa educativa, havent

d'introduir millores organitzatives com per exemple les que s'expliciten, en termes

generals, a continuació: trenta alumnes màxim per aula, la millora d'espais i

d'equipaments dels centres, l'existència del departament d'Orientació amb psicòleg o

pedagog i, dos o tres professors de recolzament pels alumnes amb majors dificultats; la
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presència d'optativitat, l'adaptació de l'ensenyament per estudiants amb problemes

d'aprenentatge, els programes de diversificació curricular o els de garantia social etc. j

6- Per tal de satisfer el principi d'atenció a la diversitat es contempla la comprensivitat,

la flexibilitat i l'opcionalitat com a puntals fonamentals de l'organització i la '

planificació de l'etapa que, conjuntament amb els diversos elements del disseny
t

curricular i els professionals implicats en l'acció educativa, fan possible l'adequació del

curriculum tant a nivell de les diferències individuals dels estudiants, com a nivell de ;

les exigències del món del treball i de la societat actual. ¡

I

7- Aquests plantejaments ens porten a la consecució d'un currículum obert i flexible, no '

homogeni i sí equilibrat (en el sentit que ha de contenir diferents aprenentatges

relacionats amb les diferents capacitats cognoscitives, afectives, psicomotrius,

relacionals etc.), que tingui en compte l'individu, les seves característiques personals i la ;

societat a la qual pertany. ¡

8- Un altre aspecte que es prioritza per fer front a la diversitat d'alumnat és mitjançant el

pla d'acció tutorial (PAT) en el procés educatiu. El PAT té com a objectiu principal el f

de conduir, orientar i assessorar a l'estudiant a l'hora de prendre decisions adequades i

coherents a les seves necessitats, interessos i capacitats.

A partir d'aquests aspectes generals que constitueixen, entre altres, el marc de '

l'educació secundària obligatòria s'estableixen els objectius que reflecteixen les '

intencions educatives d'aquesta etapa. En aquestes, s'hi observa una manera diferent ¡

d'entendre el procés d'ensenyament - aprenentatge, fet que implica una reestructuració i '

una organització diferent de la que presentava la LGE del 1970 definint un pla d'estudis i

molt més obert, variat, complet, flexible i complex1 . A partir del conjunt d'aquests

objectius que regeixen el nou sistema educatiu es pot apreciar que actualment, no es
I

pretén preparar acadèmicament als futurs estudiants per accedir a la universitat (Tiana i •

1 A l'annex 1 d'aquest treball s'hi adjunta un recull dels diferents articles que constitueix la L.O.G.S.E.
en relació al conjunt de finalitats, capacitats i objectius que els alumnes han d'assolir al llarg de '
l'educació secundària obligatòria. !'
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Muñoz, 1998), ni es té per finalitat primordial la d'assimilar o reproduir un conjunt

complex de continguts conceptuals (Ministerio de Educación y Cultura, 1998), sinó que

el plantejament general que hi ha darrera d'aquest sistema educatiu és el de

desenvolupar al llarg de l'etapa, una formació el més completa possible de tots i cada un

dels ciutadans per tal de què puguin i sàpiguen desenvolupar-se i formar-se en una

societat cada vegada més complexa i variant. A partir d'aquest objectiu educatiu general

sorgeix la necessitat d'introduir una certa diversificació estructural i d'organització que

ha de permetre fer front a l'heterogeneïtat creixent de l'alumnat.

En relació a aquest canvi, tot seguit s'exposa de manera resumida les diferències

existents entre l'etapa educativa actual (Llei d'Ordenació General del Sistema Educatiu

(LOGSE))ilalleidell970.

Figura 13: Correspondències entre els dos sistemes educatius.

Nou sistema educatiu
¿, «fS* ,'íí- *"ïr ~-fi£, «j,

Educació Secundària
Obligatòria

(primer cicle)

Educació Secundària
Obligatòria
(segon cicle)

LOGSE
"-. -i -.-i

1 r curs

2n curs

3 r curs

4t curs

Edat
'"•"'. "SÍ

12-13
anys
13-14
anys
14-15
anys
15-16
anys

Substitueix a la Llei
,. .&•• ¿1970¿ £& .

Setè D'EGB

Vuitè D'EGB

Primer de BUP
Primer de FP1
Segon de BUP
Segon de FP1.

Com es pot apreciar en el quadre- resum, l'educació secundària obligatòria consta de

dos cicles, de dos cursos acadèmics cadascun, els quals s'imparteixen per àrees de

coneixement, entenent per "àrea", els diferents àmbits de coneixement en què

s'organitza el pla d'estudis (o curriculum) i que corresponen a les assignatures

(terminologia emprada en la LGE) que cursen els alumnes a l'ESO. Les àrees de

coneixement obligatòries són les següents: a) ciències de la naturalesa; b) ciències

socials, geografia i història; c) educació física; d) educació plàstica i visual; e) llengua
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castellana i literatura, llengua oficial propia de la Comunitat Autònoma corresponent i

literatura; f) llengües estrangeres; g) matemàtiques; h) música; i) tecnologia i j) religió

(voluntària).

Tot i existir aquestes nou àrees de caràcter obligatori, l'ESO i com a un dels punts '

innovadors del sistema, va introduint progressivament un espai d'optativitat tot i que la

forma i el pes d'aquesta, difereix segons les comunitats autònomes. Segons l'article 31

del Decret 75/1992 de 9 de març "correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya ,

establir els ensenyaments de caràcter variable que seran d'oferta obligatòria per als

centres, dels quals hauran de formar part, entre altres, els corresponents a una segona \

llengua estrangera i a la cultura clàssica".
i
t

Cada una d'aquestes àrees s'organitzen en crèdits. El crèdit és definit com el conjunt
i

d'ensenyaments d'una assignatura que els alumnes fan en 35 hores de classe

(aproximadament equivalent a unes 3 hores setmanals) i normalment al llarg de tot un

trimestre. De cada un d'aquests crèdits els estudiants n'obtenen una valoració.

L'organització del curriculum en crèdits permet atendre i satisfer aspectes proposats des i
i

de la mateixa reforma com per exemple: a) afavorir l'opcionalitat com a finalitat en sí

mateixa i com a element educador per al futur; b) oferir la possibilitat de cursar crèdits ;

globals i interdisciplinaris; c) ajudar a l'orientació dels alumnes etc. (disseny curricular

de l'ensenyament secundari obligatori, 1989). '

A l'etapa concreta de l'educació secundària obligatòria hi figuren tres tipologies de '

crèdits generals. D'una banda, hi han els crèdits comuns que com la mateixa paraula

indica, estan formats pels ensenyaments comuns i obligatoris a l'igual que els crèdits de !

tutoria i es poden diferenciar en dues modalitats en-funció de: a) si els continguts
t

procedeixen d'una única àrea (crèdits comuns d'àrea) o bé, b) si els continguts provenen ;

de dues o més àrees (crèdits comuns interdisciplinaris). !

i

D'altra banda, hi trobem els crèdits variables que són aquells crèdits que han estat ;

escollits pels estudiants d'entre un ventall de possibilitats que ofereix el centre. És a dir,
i
i
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estan formats per aquells ensenyaments optatius que presenta cada una de les àrees o bé,

poden ser presentats de manera interdisciplinària per diferents àrees. Hi ha tres

tipologies generals de crèdits variables: a) els d'iniciació i orientació en els quals

s'estudien els continguts "nous" respecte els que es treballen en els crèdits comuns; b)

els d'aprofundiment i d'ampliació que permeten completar els continguts dels crèdits

comuns i c) els de reforç que estan destinats a ajudar als alumnes que tenen dificultats

en algunes de les àrees. Al llarg dels quatre anys d'etapa de l'ESO cada alumne fa

quinze crèdits variables en el primer cicle i vint-i-un en el segon cicle, realitzant-ne un

total de trenta-sis crèdits variables al finalitzar l'etapa.

Finalment, hi ha una tercera modalitat de crèdit que són els crèdits de síntesi que estan

formats per continguts de diferents àrees i que serveixen, segons la LOOSE, com a

"activitat d'avaluació" per comprovar fins a quin punt els alumnes avancen en el seu

aprenentatge. Segons el Decret 96/1992, de 28 d'abril: "el crèdit de síntesi és format per

un grup d'activitats d'ensenyament - aprenentatge concebudes per comprovar si s'han

aconseguit, i fins a quin punt, les capacitats formulades en els objectius generals

establerts en les diferents àrees curriculars" (article 10). En termes generals, aquests

crèdits consisteixen en fer un treball guiat per un professor- tutor en el que intervenen

totes les àrees i tots els continguts que els alumnes han treballat durant el curs. Aquest

treball té un tema comú i els estudiants el realitzen en un període intensiu durant el qual

s'hi dediquen exclusivament un total de tres/quatre dies. Al llarg dels quatre anys

d'etapa d'ESO cada estudiant fa un total de quatre crèdits de síntesi, repartits un per curs

acadèmic.

A continuació, s'exposa de manera sintetitzada totes les tipologies de crèdits esmentades

així com, el nombre que cal cursar de cada una d'elles dins de les diferents àrees de

coneixement.
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Figura 14 : Relació de les diferents tipologies de crèdits que es
distribueixen a partir de les diferents àrees de coneixement.

1«f Cicle!?"1 ?.

PRIMER
CICLE
D'ESO

SEGON
CICLE
D'ESO

Tipologia dèr crèdits*!

Crèdits comuns

Crèdits de síntesi
Crèdits variables

Crèdits comuns

Crèdits de síntesi
Crèdits variables

*•*•?$: Àrees*i nòmbre'deYrèdits totalsp-'^
1- Llengua Catalana, Llengua Castellana i
Literatura (8 crèdits).
2- Llengua Estrangera (4 crèdits).
3. C. De la Naturalesa (4 crèdits)
4- C. Socials (4 crèdits)
5- Educació Física (4 crèdits)
6- Tecnologia (4 crèdits)
7- Educació Visual i Plàstica (2 crèdits)
8- Música (2 crèdits)
9- Matemàtiques (4 crèdits)
TUTORIA (2 crèdits)
2 crèdits
15 crèdits.
1- Llengua Catalana, Llengua Castellana i
Literatura (7 crèdits).
2- Llengua Estrangera (4 crèdits).
3. C. De la Naturalesa (4 crèdits)
4- C. Socials (4 crèdits)
5- Educació Física (4 crèdits)
6- Tecnologia (4 crèdits)
7- Educació Visual i Plàstica (2 crèdits)
8- Música (2 crèdits)
9- Matemàtiques (4 crèdits)
TUTORIA (2 crèdits)
2 crèdits
21 crèdits

Finalment, destacar que, cada un dels crèdits que es proposi per formar part de la j

programació general del centre ha de ser definit i concretat a través dels punts que es

presenten a continuació: a) un programa de continguts (conceptes, procediments i '

actituds); b) la definició dels objectius didàctics, que concretin els terminals d'una àrea i

els generals de diverses àrees; c) un conjunt d'activitats que han de realitzar els alumnes \

que cursen el crèdit, així com diferents propostes metodològiques per organitzar-les i d) ,

els criteris d'avaluació dels objectius del crèdit, així com la relació amb els objectius ;

terminals o generals d'etapa. I

En síntesi, tot i que en aquest apartat s'han exposat els aspectes generals i més !

significatius que ha comportat l'etapa educativa (ESO), la reflexió davant aquests
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aspectes ens porta a concloure que per fer front als desafiaments del nou segle és

imprescindible entendre l'educació des d'una perspectiva més àmplia que simplement

l'acadèmica, mirant-la i entenent-la com a una cultura que ha de permetre que qualsevol

individu pugui descobrir, despertar i desenvolupar el màxim de sí mateix, per tal de què

cada un de nosaltres "pugui revelar el tresor que hi ha dins de cadascú" (Delors, 1996,

pàg. 76).

2- Consideracions generals de l'avaluació del procés d'ensenyament - aprenentatge

a l'etapa de l'educació secundària obligatòria.

L'educació secundària obligatòria presenta un caràcter comprensiu i obligatori que

comporta l'establiment d'un curriculum obert i flexible el qual ha de ser treballat,

concretat i adaptat en cada un dels centres amb la finalitat d'oferir una resposta ajustada

a la diversitat d'interessos, necessitats, capacitats i motivacions dels estudiants. Aquesta

caracterització es establerta amb la intenció última de proporcionar una formació

integral de cada un dels alumnes a través del desenvolupament de capacitats de diferent

naturalesa (cognitives, afectives, emocionals, motrius, socials, de relació interpersonal

etc.).

Amb aquesta finalitat i tenint en compte que els nous plantejaments curriculars centren

l'anàlisi dins d'una perspectiva constructivista del procés d'aprenentatge i ensenyament,

Y avaluació ha de potenciar, orientar i facilitar l'adquisició i la formació de totes i cada

una d'aquestes capacitats, en tots i cada un dels estudiants de l'ESO.

A partir d'aquestes dues consideracions anteriors, es desprèn que l'avaluació, ara

centrada i analitzada dins d'una etapa educativa concreta com és l'ESO, no hauria

d'enfocar la mirada en una sola dimensió del desenvolupament d'aquestes capacitats,

sinó que ha de contemplar i proporcionar informació sobre tots i cada un dels factors i

elements que contribueixen a la formació integral de la persona, enriquint i potenciant
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d'aquesta manera "el desenvolupament total de cada individu" (Comissió Internacional ¡

sobre educació per al segle XXI, 1996) per (recuperant el fragment que encapçala aquest

capítol) proporcionar els mapes d'un món complex i agitat, així com la brúixola que

permeti navegar-hi (Delors, 1996). '

La consideració de l'avaluació com a estratègia de formació de la persona es concreta

dins del currículum amb la prescripció de l'article 32.1, el qual apunta que l'activitat

avaluativa no s'ha de centrar en la parcialitat o la particularitat de cada una de les àrees

de coneixement, sinó que ha de contemplar la integritat dels objectius que figuren en el

curriculum com a un tot: " l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes serà
\

continua, amb observació sistemàtica de l'adquisició dels continguts educatius,

integradora de les valoracions de totes les àrees i amb una visió globalitzada del procés •
i

d'aprenentatge de l'etapa" (Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s'estableix

l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i

l'educació secundària obligatòria a Catalunya). \
í

Dins d'aquesta "visió globalitzadora" de l'avaluació, pensem que és important el fet de
t

reiterar, un dels aspectes el qual ja ha estat defensat i argumentat al llarg del primer

capítol. Prenent com a punt de partida que, tota la integritat d'elements i factors que '

intervenen en el procés instructiu han d'anar dirigits cap a la potencialitat i la millora del ¡

procés d'aprenentatge, l'avaluació no pot emetre un judici positiu o negatiu derivat de

l'acció i l'actuació de l'estudiant, sinó que és necessari que a partir d'aquesta activitat

avaluativa, s'analitzi i es reflexioni sobre tots els elements que interactuen en el context
i

educatiu.
.

i

A partir de tot aquell recull de consideracions i prescripcions podem concloure que,

l'avaluació s'esdevé un instrument que contempla el context educatiu des d'una ;

perspectiva àmplia, global i integradora. No obstant això, en alguns casos és important í

percebre i entendre l'avaluació des d'una altra dimensió molt més concreta, específica i

singular. Tenint present que l'educació secundària obligatòria: a) s'identifica com a una !

etapa "comprensiva i obligatòria" en la qual el professorat ha atendre, treballar i ajustar-
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se a una gran diversitat d'alumnat; b) existeix la percepció d'obligatorietat que tenen els

estudiants fins als 16 anys amb les conseqüències que això pot suposar (Alsinet, 2000), i
t

c) s'hi despleguen les característiques pròpies de l'etapa de l'adolescència (Aguirre,

1994). Davant d'aquest plantejament, l'avaluació no pot ser aplicada, utilitzada, ni

interpretada de manera única, global i/o generalitzada en tots els estudiants. Si les

característiques individuals i les necessitats educatives particulars dels estudiants són

diferents, l'avaluació no pot ser igual per a tots. En aquest cas, i centrats en els nostres

protagonistes els estudiants, la mirada de l'avaluació no pot ser globalitzada, sinó al

contrari, individualitzada i particularitzada.

Aquesta darrera concepció podria entendres com a incoherent davant del que prescriu

l'article 32.2. de l'Ordenació curricular quan exposa: "L'avaluació del procés

d'aprenentatge dels alumnes es durà a terme en relació amb els objectius generals

d'etapa i àrea i amb els objectius terminals establerts pel Govern de la Generalitat de

Catalunya (Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s'estableix l'ordenació general dels

ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària

obligatòria a Catalunya).

Tot i que els referents d'avaluació a l'educació secundària obligatòria són els mateixos

per a tot l'alumnat és important destacar i no perdre de vista, el procés seguit per cada

un dels estudiants, així com interpretar i valorar la informació procedent de l'activitat

avaluativa en funció de les característiques personals de cada un d'ells. Des del nostre

punt de vista, la importància i la funcionalitat de l'avaluació dins d'aquest àmbit

quedaria recollida i resumida amb la consideració d'aquesta com a estratègia per

atendre a la diversitat a l'ESO.

Des d'aquesta perspectiva, creiem interessant el fet de contemplar i proposar l'avaluació

com a estratègia o eina òptima per al professorat de l'educació secundària per conèixer

la diversitat de l'alumnat, així com el seu progrés i desenvolupament al llarg de la seva
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participació en el procés educatiu. A l'igual que es proclama l'ensenyament adaptatiu

com a recurs per poder fer front a l'atenció a la diversitat (Coll, 1991; Martín i Mauri, -

1996 i Coll i Onrubia, 1999) creiem interessant de reflexionar sobre el desenvolupament

d'una "avaluado adaptativa"1 la qual pot arribar a detectar i entendre per cada un deis ,

estudiants quines són les necessitats, interessos i/o dificultats que experimenten, i com a

conseqüència, modelar i regular les accions i intencions educatives planificades per cada I
\

un d'ells.

i

En síntesi, partint de la conceptualització i la definició de l'avaluació defensada des de j

les primeres línies d'aquest treball, pensem que l'avaluació del procés d'ensenyament -
i

aprenentatge a l'etapa de l'educació secundària obligatòria pot constituir, en funció de j

l'ús que se'n faci, un bon recurs no únicament per millorar el procés d'aprenentatge ¡

particularitzat de tots i cada un dels estudiants, característica que la defineix com a j

estratègia d'atenció a la diversitat, sinó que també pot ajudar a establir l'equilibri entre

tots els elements que interectuen i intervenen en el context educatiu, aspecte que ens ¡

condueix a caracteritzar-la com a estratègia de comunicació, regulació i millora del

procés instructiu. En aquest sentit, és important concebre l'avaluació "com a un element

que es troba al servei del procés educatiu i que està integrat en l'activitat diària de l'aula

i del centre" (Ordre de 12 de novembre de 1992: BOE núm. 20).
j

3- Una mirada general a la normativa que regeix l'avaluació a l'educació

secundària obligatòria. :

Amb l'objectiu de proporcionar un marc general complet per tal de comprendre i >

analitzar l'avaluació del procés d'ensenyament - aprenentatge dins de l'educació

secundària obligatòria, i tenint present l'opinió de Coll i Martín (1993) quan exposen

que qualsevol reflexió dirigida a revisar les actuals pràctiques d'avaluació hauria de

considerar els principals aspectes regulats per la normativa actual, tot seguit anem a i.

1 Coll i Onrubia (1999) utilitzen el terme "avaluació inclusiva" dels aprenentatges dels alumnes per
referir-se a aquesta fase en què l'avaluació ha de ser coherent amb l'adaptació de l'ensenyament com a
estratègia d'atenció educativa a la diversitat.
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examinar els documents oficials que existeixen i que fan referència exclusivament a

l'avaluació dins d'aquesta etapa educativa.

3.1. El disseny curricular base a l'educació secundària obligatòria.

Partint de la concepció constructivista del procés d'ensenyament - aprenentatge que

adopta el curriculum se segueixen unes connotacions normatives que estableixen el

"com" portar a terme les pràctiques avaluatives. En el disseny curricular base de

l'educació secundària obligatòria s'especifica i es defineix un dels elements bàsics que

constitueix el curriculum expressat en forma d'interrogant: "Què, com, quan i per a què

avaluar".

En primer lloc, cal dir que el disseny curricular, tot i que presenta unes directrius

d'actuació força estructurades, es mostra obert i flexible amb la intenció d'atendre i

englobar la diversitat de les situacions educatives. Per tant, totes les prescripcions que es

detallen a continuació no s'han d'entendre com a fixes, úniques i tancades, sinó com a

línies generals de referència per poder ajustar i emmarcar cada un dels escenaris

educatius.

Una vegada feta aquesta observació, tot seguit anem a presentar de manera resumida les
!

respostes més rellevants que el disseny curricular ha establert respecte a "què, com,

quan i per a què avaluar", tenint present que la majoria d'aspectes ja s'han tractat de

manera més detallada al llarg del primer capítol.

En relació a la pregunta què avaluar, el document té per objectiu valorar les capacitats

les quals han d'estar expressades en els objectius generals tant d'etapa com d'àrea. En

paraules textuals del disseny: "són les capacitats i no les conductes o els rendiments les

que ha de constituir l'objecte de l'avaluació"(pàg. 35).
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En quan l'interrogant referent a com avaluar s'adopta una doble característica, í

L'avaluació ha de ser contínua i individualitzada. En primer lloc, el fet que l'avaluació

hagi de ser contínua, implica portar a terme diferents tipologies d'activitats d'avaluació '

les quals s'han de trobar repartides al llarg del procés educatiu. Així doncs, a l'inici del ;

procés es proposa l'avaluació inicial. L'avaluació que ha d'acompanyar constantment i

paral·lelament al propi procés és l'anomenada avaluació formativa. Finalment, pot existir

la necessitat de realitzar una avaluació al finalitzar el procés, denominada avaluació

sumativa o final que pot ser interpretada i utilitzada en doble sentit; a) d'una banda, pot

ser realitzada amb la intenció de valorar el grau de consecució obtingut per cada alumne i

respecte dels objectius proposats en el procés educatiu i b) d'altra banda, pot constituir

una avaluació inicial del nou procés didàctic1. (

Dins d'aquest interrogant referent a "com avaluar" considerem la importància de fer .

referència a una modalitat d'aquesta qüestió en relació a la pregunta "amè què i a partir

de què s'ha d'avaluar". Aquest aspecte ens condueix a revisar els referents d'avaluació,
i

que en molts casos, es centren en fixar els criteris d'avaluació (Pagès, 1997 i Barberà, ,

1999). Segons Barberà (1999) els criteris d'avaluació serveixen per seleccionar els

aprenentatges més significatius de cada àrea. Mitjançant aquests, s'han d'expressar amb

detall les capacitats i els continguts que l'alumnat ha d'assolir al finalitzar l'etapa,

convertint-se d'aquesta manera, en una guia- pauta que cal concretar i individualitzar en

relació a cada un dels estudiants. És necessari definir i especificar els criteris \

d'avaluació tenint present les tres tipologies de contingut. Des d'aquest punt de vista,

cal delimitar els criteris conceptuals (per valorar fins a quin punt s'han interioritzat els ¡
i

coneixements compartits), els criteris procedimentals (amb la intenció de poder

analitzar com s'ha portat a terme el conjunt d'accions seqüencials) i els criteris

actitudinals (per comprovar i evidenciar el grau d'apropiació de les diferents actituds i '

valors treballats a l'aula).

1 La intenció d'aquest apartat és la d'introduir una breu descripció de les línies directrius que es troben
expressades en la Disseny Curricular. L'anàlisi de les diferents tipologies, característiques i funcions de
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En relació als referents els quals s'han de tenir present en el moment de planificar

l'avaluació en l'educació secundària obligatòria a continuació es representen de forma

abreujada. <

Figura 15: Referents a tenir present en la planifica
de l'activitat avaluativa a l'ESO.

• "-i- í '*- -h "i*
: De l'etapa " ^,

1 & &. '*& ¿* '^
\ + H TV

~..C > ">-£*, ****" ' '^-' . , í <*

''"D'UiFcursío cicle '"*'
D'una unitatjdidàctica ;,

«*,- :ï¥,~ j «ï '-la <_"

*Objectius generals d'etapa.
*Objectius generals de les àrees.
*Criteris d'avaluació de les àrees.
*Criteris comuns per a l'avaluació en totes les
àrees.
* Criteris d'avaluació de cicle o curs de les àrees.
* Objectius didàctics de la unitat que funcionen
com a criteris d'avaluació de la mateixa.

Tot i que l'objectíu és el de centrar-nos en l'aportació de les idees generals que prescriu

el disseny curricúlar respecte com avaluar, podem adonar-nos que la resposta a aquest

interrogant respon al mateix temps a la pregunta referent a quan avaluar. Cal avaluar de

manera contínua i mitjançant diferents tipologies d'avaluació que és necessari d'activar

i de proposar en diferents moments del procés educatiu.

Seguint amb la qüestió "com avaluar" una segona característica que es prescriu en el

disseny és que l'avaluació ha de ser individualitzada. La principal finalitat d'aquesta

característica és la de poder adaptar les pràctiques avaluatives de manera individual

tenint present les diferents necessitats i/o dificultats dels alumnes. Segons el document

normatiu, per a què una avaluació sigui individualitzada, cal fixar les metes i els

objectius que cada un dels estudiants ha d'aconseguir a partir dels criteris i de la

informació derivada de la seva situació inicial. Aquest fet, fa referència a l'avaluació

criteria} amb la qual cada estudiant parteix dels seus propis criteris i resultats inicials.

Aquesta tipologia d'avaluació s'oposa a l'anomenada avaluació de tipus normatiu o

estandarditzat en què els alumnes són sistemàticament comparats i classificats segons

l'avaluació que van sorgint al llarg de l'exposició, ja han estat presentades de manera més detallada i
profunda en els diferents apartats del primer capítol.
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una norma general de rendiment que es constitueix a partir de la mitja dels rendiments
í

assolits pel grup d'estudiants de la seva edat o del seu grup - classe.

i
Finalment, el DCB també té resposta davant la questioner a què avaluar. No s'avalua

per classificar, comparar o seleccionar els estudiants respecte a una norma establerta, *

sinó que "s'avalua per orientar el propi alumne i per guiar el procés d'ensenyament -
t

aprenentatge" (pàg. 37). La informació que es desprèn del procés d'avaluació ha de '

servir per revisar, i si s'escau, modificar altres elements del procés com per exemple, la

metodologia, els recursos didàctics, les adaptacions cumculars, l'optativitat o bé, per

detectar les necessitats, dificultats de cada un dels estudiants en el seu procés

d'aprenentatge.

A partir d'aquestes prescripcions normatives procedents del DCB es desprèn, una

vegada més, la proposta de concebre i entendre l'avaluació com a una estratègia '

indispensable per a la intervenció educativa en tant que, serveix per orientar i guiar el

treball diari a l'aula i adaptar-se a les necessitats de cada un dels estudiants. La seva '•

finalitat és la d'aconseguir una pràctica pedagògica ajustada, positiva i adaptada a cada •

un dels escenaris educatius.

En resum, des de la perspectiva del DCB l'avaluació esdevé un element i un

instrument útil i fonamental dins de la pràctica educativa, aspecte que queda reflectit ;

en el paràgraf textual exposat a continuació: "s'avalua per millorar el procés •
i

d'aprenentatge, per modificar el pla d'actuació dissenyat per al professor, per introduir

els mecanismes de correcció adequats, per programar el pla de reforç, per poder

intervenir en la resolució de conflictes actitudinals, per orientar l'acció tutorial i per

dissenyar estratègies de col·laboració amb els pares/mares" (pàg. 103).
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3.2. L'avaluació de l'educació secundària obligatòria contemplada en el "Boletín

Oficial del Estado" (B.O.E. del 20-11-92).

Després de la lectura i la revisió d'aquest document en relació a l'avaluació del procés

d'ensenyament aprenentatge, podem afirmar una vegada més, que l'avaluació s'ha de

concebre com a un instrument de millora del procés educatiu. A grans trets, això implica

segons el document, que el procés d'avaluació ha de facilitar l'ajut pedagògic a les

característiques pròpies de l'alumne i al mateix temps ha de permetre determinar el grau

en què s'han aconseguit les intencions educatives.

En l'annex 2 es presenta la totalitat d'aquest butlletí oficial (l'Ordre de 12 de novembre

de 1992) el qual fa referència als principis normatius que regeixen l'avaluació a

l'educació secundària obligatòria. El document es troba dividit en un total de set apartats

els quals dins d'aquesta secció només s'exposen els títols generals per tal de sintetitzar

la informació. Els punts que es desenvolupen i que podem trobar desglossats en l'annex

són els que es presenten a continuació:

I: Caràcter de l'avaluació.
II: Documents de l'avaluació.
III: Desenvolupament del procés d'avaluació.
IV: Promoció dels estudiants.
V: Titulació.
VI: Informació als alumnes i a les famílies d'aquests.
VII: Avaluació del procés d'ensenyament i del projecte curricular.

3.3. El desplegament normatiu en relació a l'avaluació de la Generalitat de

Catalunya.

A continuació, s'exposa de manera sintetitzada el recull d'articles obtinguts de la revisió

dels diferents decrets estipulats des de la Generalitat de Catalunya i que fan referència a

l'avaluació del procés d'ensenyament - aprenentatge a l'ESO. Amb la finalitat de

presentar novament, la normativa de manera general i ordenada, enlloc d'exposar els
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articles en base als decrets estipulats d'ordres i anys s'han classificat i s'han agrupat per

blocs temàtics d'estudi. Considerem que, d'aquesta manera proporcionem una visió

global de quina és la normativa en cada un dels aspectes concrets referents a l'avaluació

en, i dins del procés instructiu. Amb aquesta finalitat, s'han constituït un total nou blocs

d'informació que són els següents1:

1- Articles establerts en referència el projecte curricular de centre (Article 11 (l 1.3); Article
3 i Article 17(17.1)).

i
2- Articles establerts en referència a la Junta d'avaluació (Articles compresos dins P(Ordre de
3 de juny de 1996, per la qual es desplega l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'educació
secundària obligatòria):(Article 22 (22.1); Article 22 (22.2.); Article 22 (22.5); Article 12; Article 13;
Article 21(21.3); Article 13 (13.2) i Article 14 (14.1. i 14.2.)).
3- Articles establerts en referència els documents i requisits formals del procés
d'avaluació. ( Article 12; Article 27; Article 27 (27.3); Article 28 (28.2; ,Article 29 (29.1); Article
29(29.2); Article 30 (30.1) i Article 31 (31.2)).

4- Articles establerts en referència a la informació i comunicació del procés
d'ensenyament - aprenentatge. (Article 13; Article 5 (5.1.); Article 19 (19.1) i Article 5 (5.3)). i

5- Articles establerts en referència a la normativa de l'organització dels grups. (Article 4
(4.3) i Article 4 (4.4)). \

6- Articles establerts en referència a les qualificacions. (Article 18 (18.1)). |

7- Articles establerts respecte a la promoció de l'alumnat a altres cursos. (Article 23 (23.1); ;
Article 24 (24.1.); Article 24 (24.2); Article 24 (24.3); Article 25 (25.5) / Article 15 (15.1)).

i
8- Articles establerts respecte a la relació entre els centres d'educació primària i els !
centres d'educació secundària. (Ordre de 3 de juny de 1996 per la qual es desplega l'organització i \
avaluació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria). (Article 20(20.l);Article 20 (20.2) i
Article 20 (20.3)

Pensem que hi han altres aspectes generals que són del tot rellevants i no han quedat

contemplats en cap dels blocs temàtics que s'han exposat. És per aquest motiu, que hem

plantejat un darrer bloc en el qual es recullen una sèrie de consideracions generals de *

diferent naturalesa però que cal tenir en compte en el moment de considerar l'avaluació ,

del procés d'ensenyament - aprenentatge.

1 En aquest apartat del treball només s'especifiquen les línies generals les quals s'ha classificat la
normativa juntament amb el nombre d'article corresponent. La redacció completa dels articles s'adjunta '
en l'annex 2 del treball de tesi. ,
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9- Articles establerts en referència els aspectes generals sobre T avaluació del procés
d'ensenyament - aprenentatge. (Article 11 (11.1); Article 11 (11.2); Article 12 (12.2); Article 17
(17.2); Article 12 (12.3); Article 17 (17.4); Article 26 i Article 12(12.3)).

3.4. Línies de treball sobre l'avaluació a l'ESO que ofereix el Departament

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Prenent com a punt de partida el reglament normatiu exposat en l'apartat anterior, el

Departament d'Ensenyament ha confeccionat un document en el qual s'exposen unes

directrius generals d'actuació amb la finalitat de què, els equips de professorat dels

centres de secundària de Catalunya, reflexionin sobre la importància de l'avaluació i

arribin a acords de caire organitzatiu que han de quedar del tot explicitats en el projecte

curricular de centre (PCC). Un dels aspectes centrals que ha de figurar en el PCC i que

és considerada com a una de les decisions més importants que cal prendre, és en relació

a "el què, com i el quan avaluar", ja que en funció de l'establiment d'aquests criteris es

determinarà gran part de la pràctica educativa La importància de l'avaluació dins del

procés obliga, una vegada més, a cercar la màxima coherència entre les decisions que es

prenen en el moment de determinar el procés d'avaluació i els criteris que s'adopten

referents al com ensenyar.

És per aquest motiu, que en primer lloc es revisa la qüestió sobre què, com, quan i per a

què avaluar1 que ens ofereix aquest document. Posteriorment, amb l'objectiu de

presentar la informació de manera sintetitzada s'exposa mitjançant la construcció de

diferents taules, les línies de treball que els centres de secundària haurien de tractar i

d'analitzar amb la finalitat de millorar les pràctiques educatives.

En relació a què avaluar tot seguit recollim la resposta a aquest interrogant organitzant

la informació en funció dels agents i els elements implicats:

1 A l'igual que en el Disseny Curricular Base, en aquest apartat només presentem un breu esment de les
tipologies i les característiques generals que es prescriuen en els documents normatius sobre l'avaluació
educativa, ja que anteriorment ja s'han dedicat uns apartats específics, dins del primer capítol, per tractar
i analitzar aquests aspectes de manera més profunda.
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í

a) en relació als alumnes: el grau de desenvolupament de certes capacitats tenint en

compte la situació inicial de la qual parteix l'alumne. Com que es tracta de fer una

valoració qualitativa, aquestes capacitats es poden observar a partir del conjunt

d'activitats tant individuals com en equip i en relació a l'adquisició de nous conceptes, i

procediments i actituds, tenint present també les diferències individuals i la realitat

socio-educativa en què es troben els alumnes. \

b) en relació el professorat: si la seva intervenció s'ajusta a les necessitats educatives de

cada estudiant així com, analitzar la presa de decisions determinades per tal d'optimitzar

el procés educatiu. t
(

c) en relació al procés d'ensenyament: la programació desenvolupada a classe, si les f

activitats d'ensenyament - aprenentatge s'ajusten a les necessitats dels alumnes, així

com els materials curriculars emprats i la metodologia didàctica utilitzada. ,

En la nostra opinió, considerem la importància d'afegir un darrer apartat que faria

referència a la rellevància de les relacions/interaccions que s'estableixen a l'aula entre '

professor i alumnes i entre els mateixos estudiants, constituint-se així un darrer punt:

i

d) en relació als patrons d'interactivitat: avaluar i analitzar les relacions de comunicació ,

i participació de tots els membres que intervenen en el procés d'ensenyament - '

aprenentatge (Gómez, 1991).

Respecte a com avaluar, el document normatiu aporta les consideracions generals per a

la realització d'una avaluació que ha de respondre a les característiques ¡

d'individualitzada, integradora, contínua i globalitzadora. Al mateix temps, exposa les

fases de l'avaluació, que des del nostre punt de vista, correspondrien al quan avaluar i

especificant tres moments principals de l'avaluació: la inicial, la formativa i la sumativa.

i

Finalment, el document de la Generalitat respon a la darrera qüestió per a què avaluar

indicant que, el professor ha de reflexionar sobre la funció de l'avaluació en el procés
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d'ensenyament - aprenentatge i sobre el que es vol obtenir de l'anàlisi de la informació

recollida, tant dels processos com dels resultats d'aprenentatge dels alumnes. En resum,

es reitera el fet que: "l'avaluació educativa ha d'anar adreçada a millorar el procés

d'ensenyament - aprenentatge" (pàg. 14).

Un dels objectius que es proposa el document del Departament d'Ensenyament és el

d'oferir línies generals de treball perquè els equips docents reflexionin conjuntament

sobre l'avaluació i que, l'instrument de guia i d'orientació que contempli aquesta

reflexió, sigui el projecte curricular de centre.

A grans trets, una de les funcions generals del PCC és la d'orientar la tasca quotidiana

del professorat. Els membres que aproven i constitueixen aquest projecte és el claustre

de professors del centre i la seva elaboració implica, entre altres aspectes, una reflexió

sobre l'avaluació en relació a la seva significativitat curricular i el seu potencial com a

instrument de millora del procés educatiu.

i

Un dels itineraris que proposa el departament d'ensenyament per desplegar aquesta

reflexió sobre l'avaluació (per constituir al mateix temps el projecte curricular) és el que

es presenta a continuació de manera sintetitzada i en un total de cinc taules.

/ la línia de treball: Establiment dels acords generals jdel centre spitfire l'avaluació.
- Cal establir uns criteris que han de servir de pauta per a l'equip docent alhora d'organitzar-se en
equips de treball i dissenyar les programacions d'aula, de seleccionar i aplicar les activitats
d'ensenyament - aprenentatge i fer el seu seguiment i valoració.
- El conjunt de criteris generals sobre avaluació serà el marc que orientarà les decisions i donarà sentit a
les actuacions concretes dels professors del centre en l'àmbit de l'avaluació.
- Cal donar resposta a qüestions com: per a què avaluem? Quin tipus d'informació recollim quan
avaluem? Com recollim aquesta informació? que fem amb ella? com qualifiquem?... i que fem després
de l'avaluació?. En aquesta darrera qüestió els equips de cicle o de curs hauran d'analitzar tant
l'adequació de les tasques proposades als alumnes i els seus criteris d'avaluació, com els interessos i les
necessitats dels estudiants.
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2a línia de treball: Determinació del marc organitzatiu necessari per portar a la pràctica el model
Uf, -•*%» jÉZ'làÈ·S·tfï'' '-f^ ÍIW!'«SM· ",•**• *¡*f» >}Ç1 "ï*- <?£$• Vf >^ *^fe *•?"•«• - T"' d'avaluació adontat; '*? •»- -T -r-- '•*- <% ™. w>

- L'establiment d'aquest marc ha de servir per prendre consciència de les implicacions de carácter
organitzatiu d'un model d'avaluació que, es pretén que sigui continu, atent a la diversitat, integrador de
les valoracions de totes les àrees i amb una visió globalitzada del procés d'aprenentatge al llarg de
l'etapa.
- El marc organitzatiu que s'adopti, haurà d'estar dissenyat al voltant de l'eix de recollida i gestió de la
informació que es necessari per millorar el procés educatiu.
- Respecte de la informació als alumnes i també a les famílies d'aquests, cal facilitar-la tant a l'inici de
curs com durant el cicle. A l'inici, s'ha d'informar sobre els aspectes més genèrics que configuren
l'avaluació en el centre, així com la informació de cada àrea respecte quins seran els criteris
d'avaluació, quins són els crèdits variables, quina és la situació inicial de cada alumne. Durant el cicle,
s'ha d'informar del grau d'assoliment dels objectius previstos per a cada alumne de les possibilitats
d'activitats complementàries ja sigui per reforçar o per aprofundir...Aquesta informació, el professor de
cada àrea, la facilitarà a les sessions de classe, les tutories o bé a les reunions de pares i mares. També
hauria de quedar reflectida en un document escrit elaborat pel seminari o el departament corresponent.
- En relació a la gestió de la informació, el nombre mínim de sessions d'avaluació d'alumnes que cal
realitzar normativament està establert una per trimestre, en caràcter general, i dues en el primer
trimestre si es tracta de grups d'alumnes que inicien un cicle. Pel que fa a les organitzacions de les
sessions és fonamental que aquestes siguin el més operatives possibles, que subministrin informació
pertinent sobre el procés d'aprenentatge dels estudiants.
- Un altre punt que tracta aquesta línia és la de definir quina informació cal recollir del procés
d'aprenentatge dels alumnes i com s'ha de conservar en el centre. Al llarg de la permanència d'un
alumne en un centre, es pot arribar a acumular una gran quantitat d'informació. És convenient que el
centre estableixi uns criteris sobre la forma i el contingut que adoptarà aquesta informació i sobre com
està previst de conservar-la perquè pugui ser consultada en qualsevol moment del procés.

De la lectura i la revisió d'aquestes dues primeres línies d'actuació se'n deriva una

consideració general que, des del nostre punt de vista, significaria un avanç important en

la reflexió i en la millora del procés d'avaluació. Aquesta consideració quedaria

recollida i sintetitzada a partir del fragment que es presenta a continuació:

"Es tractaria de superar les sessions d'avaluació que només s'aporten dades
del nombre d'aprovats i suspensos o sobre el nivell de fracàs que es dóna a
cada àrea, en benefici de sessions on càpiga l'anàlisi de la pràctica educativa
de l'equip docent" (pàg. 18)

3a línia de treball: Concreció dels"acords'generals'"de centre"a"les'àreés1f cicles ijcTirsós.
- L'objectiu d'aquesta línia de treball és, concretar per a cada àrea, cicle o etapa, els acords generals a
què el professorat d'un centre ha arribat envers l'avaluació. Des d'aquesta perspectiva, els equips
docents hauran de qüestionar-se si la seva pràctica avaluadora és un instrument de millora educativa.
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4à línia de treball; Establiment de criteris de,promoci6 d'alumnes..
- L'equip de professorat haurà de prendre decisions en l'avaluació final del cicle o d'etapa, sobre la
promoció o no de J'alumnat, al curs següent. No és convenient identificar els objectius terminals d'àrea
o els objectius generals de l'etapa amb els criteris de promoció, ja que aquests no dependran només dels
aprenentatges realitzats sinó també, del que l'equip docent consideri més beneficiós per afavorir el
progrés en el procés d'aprenentatge de l'alumne. L'aplicació d'aquest principi és una conseqüència més
de l'atenció a la diversitat.
- Per poder prendre decisions sobre la promoció en casos dubtosos, caldrà que el professorat de les
àrees suspeses aportin informació sobre les causes, la situació, l'actitud de l'alumne etc. Un cop
escoltades totes les opinions, s'arribarà a una decisió final per consens de la junta d'avaluació.

f \ltres consideracions generals que s'apunten per a l'actuació del professorat en la reflexió i el,31
^•m:. ̂  W -frlfalide^àluàrióVducat^k « 'm* 4Ü

- Les decisions sobre l'avaluació remeten a altres aspectes del projecte curricular com són, les tasques
de tutoria, o el treball de programació de les àrees. Aquesta centralita! de l'avaluació obliga a cercar la
màxima coherència entre els criteris d'avaluació adoptats i les decisions sobre el "com ensenyar".
- En relació a l'organització i .la distribució de les tasques a realitzar, els equips de treball que ja
funcionen a la majoria de centres de secundària són: l'equip directiu o de coordinació general del
projecte curricular de centre, els equips d'àrea i els equips docents de cicle o de curs.
- Al final de l'etapa, en l'avaluació hi ha de constar una acció orientadora futura: el tutor farà constar
en l'acreditació que el centre lliuri a cada alumne, en acabar l'etapa de l'educació secundària
obligatòria, l'orientació sobre el futur acadèmic i professional, tant pels alumnes que han superat
l'etapa, com els que no l'han superada. Aquesta orientació no serà prescriptiva per a l'alumnat i tindrà
un caràcter confidencial.

De les diferents línies de treball proposades des del departament d'ensenyament es

desprenen dues consideracions importants: en primer lloc, es conceptualitza l'avaluació

com a eina de treball que permet valorar, d'una banda, comfunciona l'acció educativa

en relació el grup - classe i d'altra banda amb cada alumne en particular. En segon lloc,

la idea de què cal potenciar el treball entre els equips docents (reflexionant sobre els

diferents aspectes que comporta el procés d'avaluació), ja que l'actuació coordinada

dóna molta més coherència al procés educatiu.
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L'avaluació del procés d'ensenyament- aprenentatge a l'educació

secundària obligatòria i dins l'àrea curricular de les ciències socials, la

geografía i la història.

"I was examined in hebrew and history: what is the
hebrew for the place of a skull? said the examiner.
"Golgotha", I replied. Who funded university
college? I answered "King Alfred". Very well, sir,
said the examiner then you are competent for your
degree".

(Lord Eldon, citat per Ramsden, 1992, p. 181).



L'avaluació del procés d'e/a a l'ESO i dins l'àrea de les Ciències Socials.

A continuació, s'enfoca l'avaluació dins d'una àrea curricular concreta que és la de

"ciències socials, geografia i història".

Si recuperem els nuclis centrals que configuren el triangle interactiu en el qual situem el

nostre marc d'anàlisi podem recordar que el contingut és un dels ingredients

fonamentals que constitueix per si sol un dels vèrtexs principals del procés i que,

juntament amb la interrelació de la resta d'elements presenta implicacions en la manera

de conceptualitzar el procés d'ensenyament - aprenentatge.
t_ " •

Situats dins d'aquest marc i amb la finalitat d'entendre els principals aspectes que

caracteritzen i determinen aquesta àrea, en el primer apartat s'exposen i es recullen les

consideracions generals que defineixen el curriculum de les ciències socials. En el segon

apartat, s'estudia í' avaluació dins d'aquesta àrea de coneixement.
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1- Consideracions generals de l'àrea curricular de les ciències socials, la geografía i

la història a l'educació secundària obligatòria.

Com s'ha desenvolupat al llarg del capítol anterior, l'etapa educativa de l'educació

secundària obligatòria ha experimentat un canvi significatiu tant en la seva estructura

com en la seva organització, plantejant i proposant la consecució d'uns "nous objectius,

unes desafiants finalitats i unes determinades característiques" que reflecteixen una nova '

manera d'entendre i de concebre el procés d'ensenyament - aprenentatge. En aquest

sentit, l'àrea de les ciències socials1 també es re- defineix i es reestructura amb la J

finalitat de contribuir a l'assoliment d'aquests objectius generals.

!

t

L'aplicació del currículum de les ciències socials és, o hauria de ser des del nostre punt

de vista, significativament diferent dels plantejaments tradicionals que regia la LGE del
i

1970. En paraules de Pagès (1994): "el curriculum de ciències socials ha de ser capaç de ¡

generar projectes a través dels quals es puguin donar respostes als imprevisibles reptes

que el futur plantejarà als ciutadans i ciutadanes del segle XXI" (pàg. 9). ¡

Tot seguit ens proposem fer una revisió de com es conceptualitza dins dels nous

plantejaments curriculars aquesta matèria per posteriorment analitzar les relacions que

existeixen entre el que el currículum proposa i el que realment es fa o s'aconsegueix.

Un dels documents de treball en què s'hi emmarquen i es delimiten les directrius

generals que defineixen la matèria curricular de les ciències socials és a través del

currículum de l'ESO que subministra el Departament d'Ensenyament i el qual

s'estructura, a trets generals, en tres nivells de concreció. Tot seguit anem a descriure de

manera general quins són aquests tres nivells tot aportant una breu pinzellada de cada un

d'ells.

En primer lloc, assenyalar que la funció principal que el currículum de l'ESO li assigna

a l'àrea de les ciències socials és: "el de conèixer els principals problemes del món

actual, analitzar els fenòmens que tenen lloc en el territori com a resultat de la interacció

1 Amb la intenció d'abreujar el terme utilitzarem el nom de "ciències socials" per referir-nos a l'àrea de
ciències socials, geografía i història
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dels agents humans i naturals, comprendre el funcionament bàsic de les societats

humanes en el present i en el passat, i copsar, en un nivell adequat, la causalitat múltiple

dels fenòmens socials" (pàg. 39).

Tenint en compte aquesta funció, en el primer nivell de concreció es mostren i es

delimiten dues tipologies generals d'objectius que són: a) els objectius generals de

l'àrea que s'entenen com els enunciats generals que descriuen les capacitats que

l'alumne ha d'haver adquirit per mitjà d'aquesta àrea en finalitzar l'etapa i b) els objectius

terminals d'àrea que a grans trets, són aquells que concreten i precisen el tipus i el grau

d'aprenentatge que han de realitzar els estudiants tenint present els continguts de l'àrea.

En relació als objectius generals de l'àrea que parteixen del conjunt de capacitats

específiques de la pròpia àrea i les quals ha d'haver assolit cada un dels alumnes en

acabar l'etapa, aquests es despleguen en els continguts de l'àrea. No perdent de vista els

objectius que composen el nou sistema educatiu de l'educació secundària obligatòria

aquests objectius han d'estar al "servei de la formació i la maduració d'individus crítics

per potenciar les capacitats, els coneixements, les habilitats i actituds que siguin útils a

la vida quotidiana i a la vida professional" (pàg. 39; currículum de l'àrea de les ciències

socials). Al mateix temps, els continguts que s'especifiquen i s'analitzen per cada un dels

objectius es despleguen en les tres tipologies de continguts (conceptuals, procedimentals

i actitudinals). ¡

En referència als objectius terminals en el curriculum de l'àrea de les ciències socials es

prescriuen de manera detallada un total de cinquanta-dos objectius que contemplen el

gran ventall de capacitats, objectius i continguts descrits anteriorment1.

Cal dir, que tot i que dins d'aquest primer nivell de concreció també es fa referència a les

"orientacions didàctiques" que han de guiar el procés d'ensenyament - aprenentatge hem

considerat oportú de dibuixar en primer lloc aquest marc més administratiu/normatiu

que emmarca i defineix aquesta àrea i posteriorment, estudiar les repercussions i

1 En l'annex 4 d'aquest treball, s'hi adjunten de manera detallada, el gran catàleg de capacitats, objectius generals i terminals,
juntament amb el desplegament dels continguts amb les tres tipologies generals, que concreten i s'especifiquen de manera
profunda quin ha de ser el currículum que orienti l'ensenyament - aprenentatge de l'àrea curricular de les "Ciències Socials,
Geografia i Història" de la secundària obligatòria des del Govern de la Generalitat de Catalunya (Decret 96/1992 de 28 d'Abril:
D.O.G.CIÈNCIES 1593 del 13/05/92).
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implicacions d'aquest marc en el procés instructiu, contemplant en aquest espai aquestes

orientacions d'àmbit didàctic.

Per resumir l'anàlisi centrat en el primer nivell de concreció, considerem interessant

mostrar les tres raons principals que apunta Benejam (1999) per les quals les ciències >

socials figuren en el curriculum escolar de l'ensenyament obligatori. Per a l'autora,

aquesta matèria ha de contribuir a la consecució de tres objectius fonamentals: a)

proporcionar la informació necessària per situar els alumnes en el marc cultural i social

en què vivim; b) ajudar als alumnes a analitzar i interpretar aquest coneixement de

manera que comprenguin el seu món i valorin la intencionalitat de les interpretacions

que es fan al voltant dels seus problemes i c) presentar els continguts de tal manera, que

la naturalesa de les tasques ajudi a l'alumne a traduir els seus coneixements en

comportaments socials, democràtics i solidaris.

Enfocant ara la mirada en el segon nivell de concreció proposat pel Departament ••
í

d'Ensenyament, podem trobar que en aquest hi consten dues temàtiques generals: a) el

desenvolupament dels continguts i b) l'organització modular d'aquests. No obstant això,

i recuperant el concepte de "curriculum obert i flexible" davant el "curriculum tancat i

invariable", considerem important de ressaltar una de les característiques principals que

tot i que ja s'ha fet referència en més d'una ocasió al llarg del treball, pensem que és

important de tornar a assenyalar. Tot i que en el primer nivell de concreció s'apunten i es !

redacten tots els objectius de manera concreta i limitada, des d'aquest segon nivell de

concreció es puntualitza la necessitat de tractar i d'interpretar aquests objectius segons

les característiques específiques del centre. Per tant, es tracta d'ajustar tots aquests

objectius prescrits en el currículum en el context específic el qual envolta el centre

educatiu, "tot analitzant i establint prioritats, sense eliminar-ne cap, i en funció dels ¡

objectius educatius recollits en el projecte curricular de centre" (pàg. 56; currículum

àrea ciències socials).
i

En aquesta línia, tenint present la quantitat i pluralitat de continguts que formen part de

les ciències socials, pensem que és important de realitzar una anàlisi acurada en el ¡

moment de concretar i seleccionar els continguts que hauran de formar part del crèdit,

per dues raons principals: en primer lloc, com ja s'ha esmentat en línies precedents, per
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la importància de contextualitzar els objectius generals i conseqüentment els continguts

a les necessitats del centre. En segon lloc, per les característiques específiques inherents

a les ciències socials. Estaríem plenament d'acord amb Pagès (1994, 2000) quan afirma

que la selecció ide continguts ha de ser una conseqüència de les finalitats, del valor

educatiu o de la funció social que s'atorga a l'ensenyament de les ciències socials. No

obstant això, l'autor remarca el fet que el contingut seleccionat no s'ha de presentar com

a una realitat homogènia, objectiva, neutre, sense conflictes ni problemes interns, sinó

que són coneixements oberts, flexibles que ha de construir cada un dels estudiants a

partir de la seva pròpia pràctica.

Barrios i Delgado (1996) defineixen les ciències socials com la ciència que té per

objecte l'estudi els homes i les dones en societat i les seves relacions amb el medi físic i

amb altres societats humanes en el temps. Amb aquest ampli objecte d'estudi és evident

que aquesta ciència englobi un gran nombre de disciplines de tradició diferent com per

exemple, i com hi figura en el mateix títol de l'àrea, la geografia, la història, així com

l'antropologia, la sociologia, l'economia, les ciències polítiques etc. Des del conjunt

general de totes aquestes disciplines "socials" es poden arribar a abordar gran part de les

múltiples causes que s'interrelacionen dins d'aquesta línia d'estudi, aportant d'aquesta

manera una mirada col·lectiva i àmplia en relació a les diferents dimensions explicatives.

Des d'aquesta perspectiva, les ciències socials poden complaure a molts dels objectius i

continguts de les altres àrees obligatòries que integren l'ESO. És per això que és

important de seleccionar els objectius generals d'etapa sota una mirada integradora i

interdisciplinària dels diferents objectius establerts des de les diferents àrees curriculars

amb la intenció de poder treballar i presentar els continguts des d'una visió més

integrada i enriquidora que contribuirà a la consecució dels objectius generals que es

proposa l'etapa. ;

Tenint present aquesta doble característica, l'establiment del desenvolupament de

continguts consisteix i implica d'una banda, la identificació i selecció dels elements i

d'altra banda, la seva seqüenciació que tal i com ja s'ha explicat anteriorment s'han de

desdoblar en les tres tipologies de continguts. En la Resolució de 5 de març de 1992

(B.O.E. 25-03-1992) de la Secretaria d'Estat d'Educació, que regula l'elaboració de
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projectes curriculars per l'obligatòria i estableix orientacions per a la distribució
\

d'objectius, continguts i criteris d'avaluació per cada un dels cicles, s'especifiquen un '

total de sis criteris pels quals el professor ha d'elaborar la seqüència d'objectius i

continguts per cicles i al llarg de l'etapa1.

En definitiva, en la tasca del "desenvolupament dels continguts" és important d'atendre •

el context i les característiques que envolten al centre, així com la diversitat d'objectius

comuns, tant dins de la mateixa àrea com en la interdisciplinarietat compartida amb les

altres àrees, com les ciències experimentals, la llengua, la tecnologia etc. Es tracta

d'oferir un tractament integrat i proporcionar una visió més global dels continguts que es

contemplen dins d'aquesta etapa. Altres indicacions que vénen prescrites des dels i

diferents documents administratius són per exemple i segons el Departament '

d'Ensenyament, que s'ha de partir del més general per arribar al més particular i del més

simple per arribar al més complex. •

Així mateix, des del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE 25-03-92) on es reconeix ;

la quantitat de continguts conceptuals que caracteritza l'àrea, proposa un tractament

equilibrat entre extensió i profunditat que permeti per un costat, un coneixement bàsic i í
i

general dels principals fets i conceptes i per altre, una anàlisi més profunda i en detall

però únicament d'alguns dels aspectes treballats.

El segon element que es determina en el segon nivell de concreció és el de •

l'organització modular. Des d'aquesta perspectiva, el més important és trobar el ,

contingut "base- organitzador" que englobi i contempli els diferents continguts que

defineixen els objectius d'etapa. Al mateix temps, recordar que a l'àrea de les ciències

socials se li assignen un total de vuit crèdits comuns, repartits en quatre crèdits durant el

primer cicle i quatre crèdits més al llarg del segon cicle. Generalment, cada crèdit forma

un mòdul havent d'aquesta manera de programar i organitzar dins l'àrea un total de vuit

mòduls.

1 En l'annex 4, s'inclou la introducció d'aquest document així com els sis criteris referents a la seqüència d'objectius i continguts.
En el mateix Reial Decret s'integra tota la matèria de l'àrea en tres grans agrupaments temàtics que constitueixen l'element que
vertebra de tota la matèria i són els següents: el primer de caràcter geogràfic. el qual denomina "societat i territori". El segon
fonamentalment històric, que l'anomena "societats històriques i canvis en el temps" i el tercer nucli que integra tota la resta
d'elements relatius a les ciències socials. s' agrupa sota el nom de "món actual". En funció d'aquests tres nuclis temàtics i dividits
en els dos cicles que composen l'educació secundària obligatòria, es van desglossant i descrivint els continguts en conceptes,
procediments i actituds.
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Des del Govern de la Generalitat de Catalunya s'aconsella, tenint present la

interdisciplinarietat que ha de caracteritzar aquesta etapa, no fer els mòduls massa

disciplinaris en el sentit de separar aïlladament la geografia, la història o les altres

ciències. Però tot i que cada mòdul s'articula generalment al voltant de la geografia o de

la història, com els dos nuclis centrals de la matèria, cal integrar també les aportacions

de les altres ciències per completar i enriquir el contingut final del crèdit. En la

concreció i definició de cada mòdul cal presentar una descripció general i posteriorment,

determinar els continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals tant els propis de la

matèria com els que tenen relació amb les altres àrees. Així mateix, cal especificar els

objectius terminals que estan relacionats amb el contingut que integra el mòdul i

concretar el conjunt de tècniques, activitats, sessions o recursos que s'empraran per

poder assolir tot aquest ventall d'intencions educatives.

Per resumir aquest segon nivell de concreció ens sembla interessant les paraules de

Quinquer (1997) quan exposa: "el curriculum de les ciències socials, la geografia i la

història de l'ensenyament secundari obligatori constitueix, en qualsevol cas, un

important repte per al professorat, que haurà de prendre decisions en el moment de

seleccionar els continguts i els mètodes de l'ensenyament en funció de les

característiques del seu context educatiu i el seu alumnat" (pàg. 26).

Per finalitzar amb aquest marc d'àmbit més administratiu seguidament, es fa una breu

referència al tercer nivell de concreció que s'estableix en el disseny curricular de l'àrea

de les ciències socials i que es troba en relació amb els altres nivells, tot i que en uns

termes molt més específics. La finalitat d'aquest nivell és la de concretar l'organització

modular del segon nivell a l'aula és a dir: és la programació que per àrea o de forma

interdisciplinària elabora el professorat. Per tant, ens situem en un nivell molt més

elevat d'especificitat que vindrà determinat en funció de les característiques tant del grup

classe com les pròpies del centre contemplant d'aquesta manera, la presa de decisions

per part del docent dins del marc del projecte curricular de centre. Algunes de les

indicacions que es donen des de la Generalitat per elaborar les programacions són: a)

ajustar-les a les necessitats educatives de l'alumnat; b) contemplar els recursos
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pedagògics que disposa el centre; i c) deixar l'opció lliure del professorat per a què

esculli la metodologia didàctica més adient dins l'escenari educatiu concret.

Després d'aquesta breu revisió en relació a aquest marc més normatiu/administratiu, el

qual s'ha intentat dibuixar des d'una perspectiva molt general, a continuació s'analitza

com es concreten i es tradueixen aquests aspectes en les pràctiques educatives escolars

prenent una vegada més, com a instrument d'anàlisi, la concepció constructivista

representada de manera esquemàtica en el primer capítol d'aquest treball (figura 10).

Tradicionalment les ciències socials s'han concebut com a una matèria tancada, acabada

i definitiva (Valls, 1990) la qual els professors l'ensenyaven mitjançant un model

d'ensenyament centrat en transmissió - recepció i en què la majoria de vegades els

alumnes assolien un aprenentatge memorístic-reproductiu, mecànic, repetitiu, sense cap

sentit i/o significat. Actualment, es conceptualitza la matèria d'una manera molt més

complexa, més enriquidora i amb molta més funcionalitat, fet que repercuteix al mateix

temps i segons el Departament d'Ensenyament en la motivació dels estudiants: "si els ¡

resultats del coneixement de les ciències socials es donen ja per establerts de manera

definitiva això incideix en una certa desmotivació per part de l'alumnat (pàg. 49).

No obstant això, en un estudi presentat per Quinquer (1997) que té com a objectiu

estudiar la percepció dels alumnes adolescents de la ESO en relació el procés ,

d'ensenyament - aprenentatge de les ciències socials es posa de manifest que les

estratègies didàctiques utilitzades pels professors són majoritàriament les explicacions,

el dictat d'apunts, la lectura del llibre de text i els exercicis d'aplicació. Estratègies

generalment de tipus transmissiu per les quals els mateixos estudiants argumenten

explícitament que, a classe s'avorreixen, els costa parar atenció i tenen la sensació que

no aprenen. [

Entwistle i Smith (1999) dins de la línia general d'investigació que fa referència a les

teories implícites i les metodologies de l'ensenyament han demostrat una connexió

directa entre la conceptualització que té el docent sobre la seva matèria, en aquests cas
i

les ciències socials, i la manera que la presenta i la transmet als seus estudiants.

Concretament tres enfocaments d'ensenyament eren localitzats dins de l'assignatura

162 ¡



' L'avaluació del procés d'e/a a l'ESO i dins l'àrea de les Ciències Socials.

d'història. Un primer enfocament es basa en la concepció de la història en termes aïllats i

específics que es tradueix a les aules en unes explicacions simples, la majoria de

vegades extretes íntegrament del llibre de text, i no es contempla en cap moment la

dificultat que pot suposar la matèria per als estudiants.

El segon enfocament ve determinat pels professors que reconeixen que els estudiants

poden tenir dificultats en comprendre i interpretar els aspectes abstractes que comporta

l'assignatura d'història, però al mateix temps conceben el coneixement històric en sí

mateix com a no. problemàtic. A les aules el professor transmet el coneixement des de la

seva perspectiva, és a dir tal i com ho entén ell i generalment ho fa mitjançant

exposicions i discussions que no tenen cap sentit ni punts de connexió per enllaçar amb

les vivències i/o experiències de l'alumnat.

El tercer enfocament anima i involucra als estudiants a pensar per sí mateixos sobre les

qüestions que se'ls proposa, tenint com a objectiu principal que aquests arribin a

construir per si sols el significat de la història. El professorat reconeix explícitament la

dificultat i la complexitat de la comprensió d'aquesta matèria, fet que els permet incidir i

treballar en aspectes per potenciar la comprensió no generalitzada, sinó pròpia i

particular amb cada un dels estudiants. Aquest darrer enfocament se'l classifica com a la

concepció que permet la consecució d'alts nivells de comprensió individual de la

matèria, que condueix cap a un enfocament profund de la qualitat de l'aprenentatge.

Així doncs, en funció de com es conceptualitza la matèria (difícil/fàcil; problemàtica /no

problemàtica; reproductiva/comprensiva etc.) i de quina sigui la concepció de

l'ensenyament i de l'aprenentatge es determinarà en part, l'enfocament d'ensenyament

adoptat pel professor de ciències socials. Des d'aquesta perspectiva, tenint present les

tres concepcions presentades per Entwistle i Smith, podem afirmar que l'aprenentatge de

la història no només consisteix en potenciar el record o la memorització i repetició de

fets, conceptes o definicions, sinó que implica construir una representació de tipus

narratiu que expliciti la relació entre causes i efectes per tal de poder comprendre la

situació i posteriorment, elaborar un judici crític personal des de diferents perspectives.

La mateixa idea és aportada per Benejam (1994, 1997) quan exposa que la percepció de

l'alumne no es limita simplement en filtrar la nova informació, sinó que també li dóna
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significat i la interpreta. Segons l'autora, les connexions i les relacions que construeix la

ment entre el concepte que aprèn l'estudiant i les estructures mentals que ja disposa,

poden ser d'una diversitat infinita, per la qual queda explicada la diversitat i l'originalitat i

del pensament humà.

¡

En definitiva, en paraules d'Entwistle (1998) : "l'ensenyament de la historia no només

s'ha de centrar en descriure que ha passat o què va passar en un determinat temps, sinó

també explicar el perquè va passar" (pàg. 2). Per comprendre la història, així com les í

altres ciències socials, els estudiants necessiten desenvolupar ambdós d'aquests sistemes

de pensament i adquirir un coneixement base i un joc de models conceptuals que els

ajudi a construir les seves pròpies explicacions i interpretacions.

L'estudi sobre com portar a terme els processos d'ensenyament - aprenentatge ,'

concretament en aquesta àrea curricular, es recull i es desenvolupa dins la línia

d'investigació de la didàctica de les ciències socials que té com a objecte d'estudi

orientar les intervencions educatives en el procés instructiu de les matèries socials. Tot j

seguit recollim un paràgraf de Pagès (1992) el qual defineix de manera sintetitzada però

completa, la tasca d'aquest marc de coneixement:

i

"(•••) la finalitat de la didàctica de les ciències socials consisteix en analitzar les

pràctiques d'ensenyament, la realitat de l'ensenyament de la geografia, la història i les

altres ciències socials, les seves finalitats o propòsits, els seus continguts i els seus '

mètodes, per detectar i explicar els seus problemes, buscar solucions i actuar per

transformar i millorar la pràctica de l'ensenyament i de 1' aprenentatge".

Des d'aquesta àrea d'estudi s'assenyalen tres línies d'acció que poden orientar el procés
i

d'ensenyament: a) l'aprenentatge per recepció resultat d'una metodologia pròpia dels i

mètodes més tradicionals; b) Vaprenentatge per descobriment guiat o induït i c)

l'aprenentatge per descobriment autònom. Des del Departament d'Ensenyament

s'adscriu el segon mètode com el més adient en l'ensenyament de les ciències socials i

ho argumenta amb aquestes paraules: "l'ensenyament per descobriment guiat o induït permet

als alumnes rebre informació suficient amb la qual posteriorment, el professor els implica en
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preguntes o exercicis que pressuposin activitat i si pot ser, treball de grup almenys durant

una petita estona de cada unitat lectiva" (pàg. 47).

Recuperant els principis que regeixen el nou sistema educatiu, tal i com ja s'ha fet

referència en alguna altra ocasió, des del nostre punt de vista no existeixen ni es

prescriuen unes metodologies didàctiques concretes per portar a terme el procés

d'ensenyament - aprenentatge de les ciències socials. És el professor qui analitzant les

circumstàncies del moment i tenint present el terme "ajustament" a l'escenari educatiu

que l'envolta en aquell moment i/o en aquella situació, ha de saber escollir i analitzar les

opcions més òptimes per desenvolupar en aquell determinat context. No obstant això,

segons Quinquer (1997) els mètodes expositius segueixen ocupant un paper molt

important i rellevant a les aules de l'educació secundària obligatòria.

Des de la didàctica de les ciències socials es puntualitzen diferents aspectes que

considerem important d'assenyalar, ja que es troben directament relacionats amb

-l'enfocament general proporcionat al llarg del treball i que emmarca els nous objectius

del sistema educatiu actual.

En primer lloc, un dels principis que condueix cap a una nova mirada envers aquesta

àrea curricular és per laja esmentada interdisciplinarietat inherent a les ciències socials.

Per a Benejam (1999) aquesta és una de les problemàtiques que des de la didàctica no es

té del tot resolta. Segons l'autora, els coneixements socials actuals encara responen a una

referència disciplinar única. Per tant, es indispensable buscar el coneixement en un

conjunt de disciplines socials que no es pot construir simplement per l'addició de totes

aquestes matèries, sinó que és necessari construir un cos de coneixement social capaç de

ser ensenyat i après en la escolaritat obligatòria.

Altres indicacions didàctiques que han estat suggerides per diferents autors es troben en

relació a les consideracions generals respecte a l'alumnat, tant pel que fa a l'etapa vital

en la què viuen durant l'educació secundària obligatòria, l'adolescència, com pels

aspectes d'atendre i ajustar-se a la diversitat d'estudiants que poden conviure sota un

mateix escenari. Així per exemple, Loste (1995) proposa que qualsevol activitat

d'ensenyament - aprenentatge ha d'anar dirigida cap a: a) conèixer i detectar les idees
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prèvies de l'alumnat, així com la motivació que presenten aquests envers la matèria; b)

la mateixa activitat ha de ser proposada en diferents graus i nivells de dificultat per tal

de què tots i cada un dels alumnes pugui realitzar i avançar cap a una construcció de :

coneixement pròpia; i c) totes les activitats que es despleguin a l'aula han de contenir els

diferents tipus de continguts curriculars.
i

És d'especial interès les paraules proposades una vegada més per Benejam quan apunta '
i

que el procés d'ensenyament que es deriva de la teoria constructivista de l'aprenentatge

ha de contemplar tres fases o moments didàctics bàsics: a) l'exploració del coneixement
i

previ, b) la introducció de nous coneixements i la seva reestructuració i c) l'aplicació de '

les noves idees a la solució de problemes.

A part de totes aquestes característiques, cal considerar el fet que ens trobem davant

d'estudiants adolescents i que per tant cal tenir en compte aspectes característics

d'aquesta etapa que poden repercutir en el procés d'aprenentatge. És per això que és '

important de considerar aspectes com: a) que les activitats d'ensenyament - aprenentatge

siguin variades i no excessivament llargues, b) que incloguin diferents ritmes didàctics ¡

que suposin diferents graus d'atenció i concentració c) que estiguin relacionades amb les

experiències dels estudiants.... Des del curriculum, s'aconsella la combinació múltiple de

metodologies d'ensenyament que podria anar des de les exposicions breus orals per part

del docent al treball individual i/o a les reunions o el treball per grups.

i

Un altre aspecte clau que es destaca des de la didàctica de les ciències socials és que a

totes les aules s'ha de potenciar la presència del món actual és a dir, la connexió amb la
i

realitat social que envolta a l'estudiant amb la finalitat de comprendre el funcionament

bàsic de les societats humanes i conseqüentment el món actual en què vivim.

Dins d'aquesta mateixa línia, Valls (1990) centrat en el procés instructiu de la història

recomana, que l'ensenyament d'aquesta matèria ha d'estar en un primer moment

directament relacionat amb les pròpies vivències i experiències dels estudiants per poder

posteriorment en un segon moment, ampliar o generalitzar aquests coneixements

històrics a altres situacions que potser queden més lluny i que per tant són menys i

immediates a la realitat dels alumnes. Amb aquest objectiu, l'autor proposa que s'ha de
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partir del treball individual per a què cada alumne pugui relacionar i aplicar el contingut

a les seves experiències: és a dir, pugui relacionar el contingut amb la seva vida o amb

la dels seus familiars més propers. Una vegada establerta aquesta connexió es pot passar

al treball col·lectiu, a través de la creació de petits grups- equips de treball per compartir

diferents vivències. Finalment, es poden obrir diferents espais de debat en el que es

comparteixen les situacions i experiències de tots els companys/es que integren el grup

classe.

Una altra de les propostes que ens ha semblat interessant al llarg de la revisió

bibliogràfica és la que planteja Hernández Cardona (1999) per organitzar els debats

col·lectius que també apunta Valls. L'estratègia que proposa és la "teoria de jocs" que

parteix del pressupòsit que els jocs constitueixen una autèntica estratègia d'ensenyament

- aprenentatge dins de les ciències socials la qual està plenament consolidada, encara

que, "escassament extensa i practicada dins les aules" (pàg. 20). Segons l'autor, la teoria

permet contemplar una diversitat àmplia de fenòmens geogràfics, històrics i socials dins

d'una dimensió no únicament de recordatori, sinó també comprensiva.

El jocs d'estratègia i simulació de rols es poden trobar avui dia molt ben treballats i

desenvolupats a partir dels diferents paquets informàtics, o bé a través dels jocs de taula,

llibre de joc, jocs d'equip etc., jocs que a més de potenciar els continguts propis de la

matèria, impliquen i contemplen l'aprenentatge d'altres habilitats com per exemple, el

coneixement i el respecte cap a les regles del joc, el treball en equip o les habilitats

bàsiques que requereix qualsevol programa informàtic.

En relació als reèursos didàctics que poden acompanyar i potenciar de manera positiva

les diferents metodologies, s'accentua que tant el llibre de text com l'aties encara són els

documents més emprats en l'ensenyament de les ciències socials (Sanchez i col. 1996).

Tot i que aquests dos recursos són del tot eficaços i acceptables dins dels nous

plantejaments, de vegades se'n fa un ús abusiu o un mal ús, ja que el treball consisteix

simplement en "repetir" o "llegir" directament del llibre de text (Loste, 1995). Per

assolir i complir amb els nous reptes que ens ofereix el nou sistema educatiu és del tot

necessari obrir noves vies i donar entrada als nous recursos que es presenten per

exemple, des de la tecnologia de la informació. Creiem interessant conèixer i integrar
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els materials informàtics (multimedia, CD- Rom, Internet) a les ciències socials per tal,

i en la línia que apuntava Valls, d'oferir una panoràmica molt més propera i real dels

continguts, així com l'aprenentatge d'habilitats tecnològiques necessàries per fer front

als nous reptes del segle XXI.

Un altre tipus de material a tenir en compte és el material projectable (diapositives,

pel·lícules, vídeos...) i el material escrit no acadèmic (diaris, revistes, col·leccions...) que

permeten d'una banda, apropar la matèria a la realitat de l'alumne i incrementar la

motivació d'aquests envers la matèria i d'altra banda, aprendre procediments i habilitats

com per exemple el de saber observar, descobrir, descriure, analitzar, comparar,

generalitzar. A més a més d'aquest material, considerem que el treball de camp també

pot significar indiscutiblement, una experiència enriquidora per a l'alumne potenciant

també d'aquesta manera la recerca i la descoberta a partir del seu propi entorn.

En definitiva, i en relació a la gran quantitat de recursos, instruments, eines i

metodologies didàctiques que són importants de contemplar davant la gran diversitat de

situacions educatives trobem interessant la frase que diu: "la imaginació- i no la

fantasia- resulta una potencialitat essencial a desenvolupar en el currículum de les

ciències socials" (pàg. 48; curriculum, àrea de les ciències socials).

En la mateixa línia, estaríem plenament d'acord amb les paraules de Batllori i Pagès

(1988) quan defensen la proposta d'un curriculum obert de les ciències socials, ja que si

s'utilitza com a una pauta inamovible i rígida perdria el seu valor com a eina que ha de

facilitar la intervenció pedagògica.

Tenint en compte aquestes consideracions, a continuació s'enfoca la mirada en

l'avaluació d'aquesta matèria curricular.
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2- Consideracions generals de l'avaluació del procés d'ensenyament - aprenentatge

a l'educació secundària obligatòria i dins l'àrea curricular de les Ciències Socials,

la Geografia i la Història.

Tot seguit, ens agradaria fer referència a alguns dels aspectes bàsics en relació a

l'avaluació dins d'aquesta àrea curricular concreta. Al mateix temps es pretén la

realització d'una síntesi general que englobi i reculli les diferents i principals

consideracions presentades al llarg d'aquesta revisió teòrica.

En el capítol I ens hem centrat en l'element avaluació que, actualment, i tenint present

d'una banda, els nous objectius que es proposa a l'ESO i d'altra banda, la concepció

constructivista del procés d'ensenyament - aprenentatge té com a funció general la de

contribuir, facilitar i potenciar la consecució dels objectius en tots i cada un dels

estudiants.

Com s'ha exposat en el capítol II l'educació secundària obligatòria proposa uns objectius

amplis per cobrir les necessitats i reptes que planteja el segle XXI i que van molt més

enllà dels objectius que regia la LGE. Des d'aquesta perspectiva, actualment els

aprenentatges no són purament "acadèmics", no se centren majoritàriament en

"continguts conceptuals" i no esdevenen d'una simple còpia o reproducció, producte de

la "memòria mecànica", sinó que la construcció de l'aprenentatge adquireix una vessant

molt més àmplia que contribueix a la formació integral de la persona "aprenent a viure,

aprenent a ser, aprenent afer i aprenent a sentir" frase presentada per Delors (1996) i

que, pensem que exemplificaria de manera general tot el ventall d'objectius establerts.

Així mateix, actualment i dins dels nous plantejaments curriculars, les ciències socials

es planifiquen amb la intenció de contribuir a la consecució dels objectius generals

d'etapa. El desplegament d'activitats d'ensenyament - aprenentatge que es propicia des

d'aquesta matèria curricular no és simplement per "millorar la memoria" o establir

"aprenentatges mecànics", sinó que aquestes activitats es realitzen amb la finalitat de

desenvolupar un munt d'habilitats, capacitats i estratègies que, juntament amb altres

àrees curriculars tenen com a objectiu la consecució dels objectius generals d'etapa.
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A continuació s'enfoca la mirada en estudis que contemplen la integritat de les tres

temàtiques: l'avaluació a la secundària obligatòria i en les ciències socials.

Existeixen vàries recerques que posen de manifest que, en general dins d'aquest camp i

no es percep un canvi profund i exhaustiu que ens indiqui que s'han abandonat del tot '

els plantejaments que caracteritzaven el sistema educatiu tradicional.

!

Així per exemple, els resultats de la investigació portada a terme per Villa i Alonso

Tapia (1997) constaten que davant d'un total de 300 preguntes d'examen d'una mostra de

professors de BUP i FP procedents de quatre centres diferents, el 66,24% de les '

preguntes plantejades en l'àmbit de les ciències socials, avaluen simplement el record
i

del que s'havia estudiat, el 28,51% són preguntes que avaluen algun tipus de comprensió ,

de conceptes i només un 2,34% de les preguntes requereixen la demanda d'algun tipus

d'aplicació dels coneixements adquirits.

En la mateixa línia, Alonso, Gil i Torregrosa (1995) posen de manifest a partir de ¡

l'anàlisi de 520 activitats d'avaluació procedents d'una mostra d'exàmens de secundària,

que un 95'2% d'aquestes activitats requereixen simplement un aprenentatge de tipus

repetitiu. Els autors confirmen que la majoria de professors no són conscients de les

carències o les repercussions negatives que significa aquest tipus d'activitats en el

moment d'impulsar un aprenentatge significatiu.

Aquests resultats ens suggereixen que en alguns casos l'avaluació, centrada dins l'àrea '

de les ciències socials, no està contribuint de manera satisfactòria en la consecució dels ,

objectius que es plantegen en l'educació secundària obligatòria. Si s'han definit i s'ha

apostat per uns "renovats" objectius dins d'aquesta etapa i dins d'aquesta àrea, aleshores

creiem indispensable, que l'avaluació també s'hauria de re-definir per tal de poder

contemplar aquests aspectes i així complir amb una funció diferent de la que se li havia

atorgat dins del sistema educatiu tradicional.

Conscient d'aquest canvi i d'aquesta nova conceptualització que ha d'adquirir l'avaluació

dins dels nous plantejaments educatius, Alonso Tapia (1997) davant els resultats'
1

obtinguts mitjançant la seva recerca, proposa un total de tres models generals
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d'avaluació de les ciències socials. Aquesta proposta l'elabora amb la finalitat de

proporcionar al professorat d'aquesta àrea i més concretament, als del primer cicle de

secundària, prototips generals que serveixin de guia per dissenyar les seves pròpies

avaluacions, ressaltant la importància de contemplar les diferents tipologies de

continguts. Aquests tres models d'avaluació són els que s'exposen a continuació::

1) Un primer model és el de l'avaluació dels coneixements previs que des del nostre

punt de vista, correspondria a l'avaluació inicial. Quan els alumnes accedeixen a l'ESO

s'espera que tinguin construïts des de l'educació primària, certs coneixements i habilitats

que els permeti llegir, interpretar i comprendre fonts d'informació pròpies de les ciències

socials, com per exemple, mapes, taules, gràfics etc. ja que aquest coneixement

constitueix la base per a la construcció de nous aprenentatges. Un primer pas que hauria

de realitzar el professorat de secundària és el d'avaluar aquest coneixement per tal

d'esbrinar fins a quin punt els requisits bàsics estan assolits. En definitiva, es tracta de

determinar alguns aspectes de les "estructures d'acollida" que disposa l'alumne per tal de

conèixer les possibilitats de rebre amb èxit els nous continguts (Quinquer, 1997).

2) El segon model el titula avaluació en profunditat de la comprensió conceptual i la

capacitat de raonament. Parteix del principi de què cal avaluar de manera contínua en el

mateix decurs de les classes, per tal de comprovar si els alumnes van construint les

representacions correctes del que se'ls ensenya, així com si són capaços d'aplicar aquest

coneixement a la solució de problemes. En termes generals, aquest model tracta d'una

banda, d'explorar en profunditat les representacions conceptuals construïdes pels

estudiants, evidenciant si aquestes són correctes i adequades. D'altra banda, si aquestes

representacions més conceptuals són compreses a partir de la transferibilitat i l'aplicació

d'aquest coneixement a altres situacions. La manera de portar a terme aquesta avaluació

és la d'observar individualment a l'estudiant davant la resolució d'una tasca que impliqui

l'aplicació dels coneixements adquirits. Al mateix temps que s'observa, se li va

formulant una sèrie de preguntes que permetin conèixer les raons de la seva actuació.

3) Finalment, un tercer model d'avaluació és l'anomenat avaluació sistemàtica

d'esquemes conceptuals i capacitats que sorgeix amb l'objectiu d'avaluar, no només els

conceptes que els alumnes han adquirit, sinó el grau en què han construït les diferents

171



Capítol III

capacitats reflectides en els objectius terminals. Aquest model es presenta com a

complementari del segon model, ja que parteix del pressupòsit que encara avui dia, el

professorat té que avaluar un gran nombre d'alumnes essent difícil el fet de poder
i

observar i avaluar els estudiants de manera individual. Alguns mètodes i instruments

que es proposen per portar a terme aquest tipus d'avaluació és mitjançant tasques de

categorització, mapes conceptuals, la capacitat de llegir gràfics etc., instruments que !

possibiliten avaluar en un mateix moment, un gran nombre d'alumnes, i no únicament

contemplen esquemes conceptuals sinó també, la capacitat de relació, d'aplicació, de ¡

comprensió o de transferibilitat a noves situacions.

La importància del canvi de conceptualització de l'avaluació dins del nou sistema !

educatiu també és considerat i analitzat per Barrocal i Trapero (1997) quan afirmen que

si volem millorar el procés d'aprenentatge de les ciències socials és necessari incidir i
i

portar a terme un procés avaluatiu complet i ampli que segons els autors, hauria d'estar

composat bàsicament per tres fases: a) la fase inicial que té per objectiu no només el de

detectar els coneixements previs sinó també el de conèixer el focus d'interès dels

estudiants i preparar adequadament la intervenció educativa; b) la fase formativa en què

el professorat ha d'estudiar el grau de formació dels alumnes i comprovar el nivell

d'aprenentatge en cada unitat didàctica. Per portar a terme aquestes dues primeres fases, !
i

els docents haurien d'emprar els instruments de l'observació sistemàtica, l'anàlisi d'un

diari de tasques o la realització de diferents tipus de proves tot i que aquestes no haurien

d'estar sotmeses a la qualificació per part del professor, sinó que haurien de ser '

corregides i valorades pels propis estudiants; i c) una tercera fase que proposen els ;

autors per completar l'avaluació de les ciències socials és mitjançant l'autoavaluació i \

l'ensenyament correctiu per tal de: "trencar amb la idea de què aquesta és una àrea de

simple memorització on l'alumne se'l qualifica amb una nota enlloc de tenir en compte .'
\

les activitats que realitza al llarg de tota la unitat" (pàg. 337), !

L'ensenyament correctiu consisteix en la realització d'activitats d'ampliació i recuperació j

que no han de ser considerades com a extraordinàries, d'imposició i/o càstig, sinó que '

s'han de realitzar en el decurs del desenvolupament del procés d'ensenyament -
j

aprenentatge. D'aquesta manera, les activitats d'ampliació tenen per objectiu, tal com el í
í

mateix nom ho indica, la possibilitat d'ampliar la matèria en funció de les expectatives i <
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dels interessos dels alumnes. Al mateix temps, han de promoure l'adquisició d'un ampli

ventall de mètodes, tècniques i habilitats per afrontar les ciències socials. Aquestes

activitats haurien de ser proposades als estudiants els quals hagin superat els objectius

establerts. Les activitats de recuperació han de ser utilitzades per corregir i consolidar

els objectius bàsics previstos pels alumnes que no els han assolit en un primer moment.

Fins aquí, s'ha remarcat el fet que, no només s'han d'observar o valorar coneixements

conceptuals que la majoria de vegades es poden aprendre mitjançant la memòria

mecànica o comprensiva, sinó que també és important tenint present els objectius que

defineixen l'etapa de l'educació secundària obligatòria i l'aprenentatge de continguts

procedimentals i:actitudinals (Bernaldo i col, 1995).

Per poder conèixer el progrés i el desenvolupament de tot aquest ventall de fets,

conceptes, sistemes conceptuals, procediments, valors, actituds i hàbits en cada un dels

estudiants, no n'hi ha prou en fer ús de l'instrument més bàsic i tradicional que

caracteritza l'avaluació dels aprenentatges que majoritàriament és l'examen, sinó que és

necessari contemplar i utilitzar un gran catàleg d'instruments i formes d'avaluació, que

junts constitueixin un sistema complex en el moment de conèixer, entendre i interpretar

el procés de construcció de coneixement de cada uri dels estudiants.

En resum, considerem que l'enfocament que proporcionen els nous plantejaments de la

reforma a l'àrea curricular de les ciències socials, s'allunya considerablement del procés

d'ensenyament - aprenentatge més tradicional que caracteritzava aquesta matèria.

Actualment, el procés instructiu en aquesta àrea no només potencia l'aprenentatge de

dades, definicions, noms o esdeveniments de manera mecànica i memorística, sinó que

ha d'anar molt més enllà i afavorir l'aprenentatge d'habilitats molt més complexes com

per exemple, la comprensió, la reflexió, l'aplicabilitat, la transferibilitat dels

coneixements a noves situacions etc. objectius propis de l'aprendre a aprendre.

D'aquesta manera, des de les ciències socials també es contribueix al desenvolupament

del conjunt d'habilitats, estratègies i capacitats contemplades en els objectius generals

d'etapa. No obstant això, aquest plantejament implica una nova manera d'ensenyar,

d'aprendre i d'avaluar molt diferent de la que s'ha estat realitzant al llarg de tants anys.
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El fragment que es recull a continuació expressa la necessitat d'aquest canvi, no

únicament centrat en l'avaluació, sinó en tot el conjunt que integra el procés ,

d'ensenyament - aprenentatge. Així mateix, ens permet finalitzar aquest darrer apartat de <

la revisió teòrica enllaçant amb el punt de partida que s'exposa i es descriu en el primer '

capítol, fent-nos entreveure una vegada més, que tots els elements que caracteritzen el

procés instructiu es troben del tot connectats i interrelacionats, formant d'aquesta manera

un circuit curvilini complex.

"començar a parlar de qualsevol millora ens obliga a tenir present que l'educació

és un sistema d'elements interdependents i que no es pot tocar un element sense í

que els altres es vegin afectats...això significa que tindrem més probabilitats d'èxit

si iniciem la millora de l'avaluació dins d'un projecte més global que incorpori

tots els elements que hi estiguin relacionats" (Martínez- Olmo, 1999).
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Anàlisi dels procediments d'avaluació del resultat de l'aprenentatge.

"L'avaluació són els exàmens" (alumne B33).

"Cada professor té una manera d'explicar diferent.
Si tu coneixes com explica aleshores ja saps com
li has de dir en l'examen. Els hi agrada que els hi
posis com ho han dit ells" (alumne B31).

"Jo normalment empollo perquè si ho poso com el
llibre segur que estarà bé" (alumne A42).



Capítol IV

1- Plantejament de l'estudi.

1.1. Delimitació i justificació de la recerca.

Aquest estudi parteix de la necessitat de promoure la reflexió sobre les decisions i

actuacions que prenen de manera sistemàtica i planificada professors i estudiants de

l'educació secundària obligatoria respecte de l'avaluació del resultat de l'aprenentatge.

La perspectiva teórica des de la que es planteja aquest treball si situa en el marc

construct!vista de l'aprenentatge i l'ensenyament. Des d'aquesta perspectiva,

l'avaluació de l'aprenentatge s'entén com un procés reflexiu fonamentat en l'anàlisi del

procés d'ensenyament - aprenentatge; és a dir, es considera com a un mitjà per facilitar

el coneixement i la regulació d'aquest procés. No obstant això, el problema que aquí es

planteja és que no sempre la informació i/o els resultats derivats de les pràctiques

avaluatives suposen una reflexió i conseqüentment, una regulació de la pràctica

educativa. !

El nostre interès per analitzar l'avaluació del resultat de l'aprenentatge sorgeix

d'experiències anteriors viscudes com a estudiant i d'experiències actuals com a docent.

Des de la primera perspectiva, de ben segur que tots els lectors podem recordar l'època

anomenada de l'avaluació, que no era res més que la realització d'un munt d'exàmens

en els quals l'objectiu era demostrar tot allò que s'havia après. És a dir, a partir de

l'elaboració d'unes proves proposades generalment a final de curs, els professors

jutjaven l'aprenentatge construït al llarg del procés. Posteriorment, lliuraven un número

generalment quantitatiu, que informava del grau d'èxit /fracàs i conseqüentment
í

indicava si havies de tornar a estudiar per passar "l'examen de recuperació" del

setembre o bé, podies passar l'estiu "sense estudiar". Ens atreviríem a afirmar, que les

sensacions que es desperten amb el record d'aquestes situacions és la de tensió, d'estrès,

d'una gran responsabilitat i d'una experiència negativa viscuda per tots els estudiants de

les diferents èpoques i dels diferents nivells educatius.

Per altra part, la nostra experiència com a docents en diferents cursos i seminaris dirigits

a la formació de professorat majoritàriament de l'educació secundària ens permet

verificar la dificultat de la formació en el sentit que, encara que aquesta estigui ben
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plantejada tingui una repercussió en la pràctica dels docents. És a dir, que arribi a

modificar les decisions i actuacions dels professors a l'aula. Al mateix temps,

l'experiència d'aquests anys com a docent dels estudis universitaris de psicologia em

mostra que l'avaluació no és una tasca fàcil i generalment, planteja dubtes i interrogants

que no es resolen amb l'aplicació d'unes regles fixes i estandarditzades derivades del

marc teòric. En aquest sentit, des de les diferents perspectives es posa de manifest la

necessitat de plantejar estudis com el que presentem en aquesta tesi.
/

Altrament, el nostre interès en l'estudi de l'avaluació esdevé dels resultats i les

conclusions obtingudes en investigacions prèvies realitzades dins l'àmbit universitari

(Pérez Cabaní i Terradellas, 1996a i b; Carretero i Rafel, 1998; Pérez Cabaní, Carretero,

Palma i Rafel, 2000). Aquests estudis ens han proporcionat una sèrie de criteris i

indicadors que semblen tenir rellevància en el moment de determinar la qualitat dels

processos d'ensenyament- aprenentatge. Això ens ha suggerit un conjunt d'interrogants

que ens han conduït i motivat al plantejament de noves recerques dins d'aquesta

mateixa via d'investigació.

Alguns dels resultats generals derivats d'aquestes investigacions són a grans trets els

que exposem a continuació: els factors que determinen les decisions que prenen els

professors universitaris respecte a l'avaluació sorgeixen de: a) la concepció que tenen

ells sobre què significa ensenyar i què significa aprendre; b) les concepcions

epistemològiques sobre la matèria (quin contingut és més rellevant per a què els

alumnes aprenguin); c) d'algunes condicions que defineixen el context (nombre

d'alumnes, falta de temps per corregir...). Aquests factors són explicitats verbalment

pels professors durant la realització d'entrevistes. No obstant això, no sempre és

possible identificar-los en l'activitat avaluativa que realitzen. D'altra banda, els resultats

d'aquests estudis també posen de manifest que l'avaluació se centra quasi

exclusivament en l'avaluació sumativa, que l'instrument per excel·lència és l'examen i

com les preguntes i les demandes que formula el professor als seus alumnes a través

d'aquest examen, condiciona l'enfocament d'estudi/aprenentatge, així com determina,

en part, els resultats acadèmics.

Davant aquests antecedents, ens sembla interessant i necessari obrir noves propostes

d'investigació que analitzin en profunditat l'avaluació de l'aprenentatge i que permetin
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conèixer com els alumnes van construint progressivament les seves concepcions a

través del que el professor diu, fa i avalua i com en funció de l'activitat educativa

desplegada pels docents, van ajustant les seves decisions i actuacions respecte a què

aprendre i com aprendre-ho. Estudiar com es construeixen aquests processos ens

permetrà, al nostre entendre, assolir un dels objectius generals que es proposa amb la

realització d'aquest estudi, que a grans trets, és el de contribuir al coneixement del

procés d'ensenyament - aprenentatge a través de l'anàlisi d'una parcel·la de l'avaluació

per entendre el i seu funcionament i posteriorment, proposar alternatives per a la

consecució d'un aprenentatge de qualitat en tots i cada un dels estudiants.

Dins d'aquesta línia d'investigació centrada en l'avaluació de l'aprenentatge, el nostre

interès se centra; en enfocar la mirada en el coneixement de les decisions i actuacions

que prenen de manera sistemàtica i planificada els professors i estudiants en el moment

de determinar / 'avaluació del resultat de l'aprenentatge.

Dins d'aquesta delimitació de l'objecte d'estudi, som conscients de què: a) centrar

l'estudi en l'avaluació del resultat de l'aprenentatge implica enfocar la mirada

únicament en l'avaluació d'un sol element del procés d'ensenyament - aprenentatge,

restringint d'aquesta manera la totalitat del concepte tal i com s'ha defensat en la

primera part del treball; b) al pretendre analitzar la part més conscient i intencional de

l'avaluació, deixem de banda altres aspectes més implícits, ocults que no es tenen en

compte. És a dir, degut a la complexitat del constructe poden haver moltes activitats,

intencions, tasques que es desenvolupen en el dia a dia dins l'aula i que fornien part del

procés d'avaluació i en canvi no es contemplen en aquest treball.

Així mateix, l'estudi es delimita en l'etapa de l'educació secundària obligatòria per: a)

descriure i analitzar els aspectes inherents als nous plantejaments curriculars que

comporten canvis substancials en la seva estructura i organització; b) estudiar la

incidència que ha suposat la reforma educativa en els tres nuclis del triangle interactiu

(professorat, alumnat i contingut), analitzant l'adaptació/integració d'aquesta nova

estructura i c) per què ja des de la administració educativa existeix la preocupació per la

inadaptació dels alumnes d'ESO en el nou sistema educatiu.
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També es va creure oportú concretar l'estudi en la matèria curricular de les ciències

socials per les raons que s'exposen a continuació: a) considerant les paraules de Roca

(1998): "el procés d'avaluació varia en funció de la tipologia de la matèria que s'ha

d'avaluar" (pàg. 176). Delimitar l'estudi en una mateixa àrea curricular ens pot ajudar a

entendre i aprofundir molt més en el coneixement i l'anàlisi de l'activitat avaluativa

que es porta a terme; b) perquè les ciències socials s'han caracteritzat tradicionalment

per la transmissió de sabers verbals, potenciant com a únics i exclusius els continguts

conceptuals amb què es pretenia que els alumnes repetissin i reproduïssin dins del

model cultural establert. És veritat, que aquest model era el que predominava en totes

les àrees curriculars, però en el cas de les ciències socials es fa encara més palesa per la

seva naturalesa i els seus objectius educatius (Monereo i col. 1998); i c) perquè segons

Pagès (1997) l'avaluació és un dels aspectes menys estudiats en la investigació dedicada

a les ciències socials. És precisament per tot això, que ens sembla interessant de

conèixer, a partir de les explicacions dels professors i els estudiants i l'anàlisi de

documents escrits, quin és el procés d'ensenyament - aprenentatge que es desplega i es

potencia actualment en aquesta matèria curricular, així com analitzar com contribueix a

la consecució dels objectius proposats en l'educació secundària obligatòria.

Davant aquest plantejament, pensem que és necessari delimitar l'estudi bàsicament per

tres raons: en primer lloc, perquè l'avaluació dels aprenentatges segueix essent en

l'actualitat una de les funcions més importants però al mateix temps, una de les més

problemàtiques i preocupant dins del sistema educatiu (Roca, 1998; Coll i Onrubia,

1999 i Gibbs, 2000). En segon lloc, perquè si volem obtenir elements per a la reflexió

de la reforma educativa és necessari analitzar en primer lloc, els aspectes explícits que

són els que en definitiva guien les intencions educatives que presidiran la planificació i

el desenvolupament del procés instructiu (Coll i Martín, 1993). Finalment, i considerant

les paraules de Coll (1999) perquè: "davant l'enorme quantitat i heterogeneïtat de

variables de qualsevol activitat d'ensenyament - aprenentatge, la selecció és inevitable i

podríem inclús dir, que és desitjable" (pàg. 20).

Aquest estudi es justifica doncs, per l'interès de conèixer i analitzar les decisions i

actuacions que prenen professors i estudiants de l'educació secundària obligatòria i

concretament dins la matèria de ciències socials sobre l'avaluació del resultat de

l'aprenentatge. Aquest coneixement constituirà la base per proposar un instrument que
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permeti promoure la capacitat de reflexió i d'autoavaluació sobre la pràctica de

l'avaluació. Amb la construcció d'aquest instrument, composat per diferents pautes

d'autointerrogació es pretén i amb paraules de Sanmartí (2000): "ensenyar a aprendre, a

avaluar-se i a autorregular-se" aspectes inherents a un ensenyament i un aprenentatge de

qualitat.

1.2. Objectius de la recerca.
i

:

L'objectiu general és el d'analitzar procediments d'avaluació del resultat de

l'aprenentatge en l'educació secundària obligatòria i de ciències socials, per tal de cercar

els aspectes que generen conflicte1. A partir d'aquests aspectes es construeix un

instrument que té per finalitat afavorir la capacitat de reflexió i d'autoavaluació de

professors i estudiants respecte de l'avaluació de l'aprenentatge a partir del coneixement

de:

a) les decisions i actuacions que prenen respecte de l'avaluació del resultat de

l'aprenentatge tres professors amb formació inicial acadèmica diferent (mestre; llicenciat

i mestre/llicenciat) i que imparteixen una mateixa matèria en diferents grups - classe.

b) la percepció que tenen respecte de l'avaluació del resultat de l'aprenentatge,

estudiants de diferents grups classe i amb diferent rendiment acadèmic i analitzar el

conjunt d'actuacions i decisions que prenen davant el procés d'estudi/aprenentatge de la

matèria.

Aquest objectiu general es concreta en els objectius específics següents:

1. Conèixer la concepció que tenen els professors de:

- L'avaluació.

- La matèria.

El procés d'ensenyament - aprenentatge de la matèria en els diferents grups -

classe.

1 Entenem que hi ha conflicte quan no existeix una idea clara en el moment de donar resposta a una qüestió (per
exemple: quan no se sap massa bé com avaluar els procediments o actituds o bé, com portar a terme una avaluació
que sigui "objectiva" etc.).
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- Dels grups - classe en els quals imparteixen una mateixa matèria.

2. Conèixer les idees que expliciten els professors de:

- Les decisions i actuacions que prenen respecte de l'avaluació del resultat de

l'aprenentatge en els diferents grups - classe.

La informació que proporcionen als estudiants sobre aquestes decisions

preses en relació a l'avaluació en els diferents grups - classe.

3. Conèixer la concepció que tenen els alumnes dels diferents grups - classe de:

- L'avaluació.

- Les actuacions i decisions del procés d'ensenyament - aprenentatge de la

matèria.

- Del seu grup - classe.

4. Conèixer les idees que expliciten els alumnes de:

- La informació i el coneixement que tenen de l'avaluació.

- Les actuacions i decisions que prenen per estudiar la matèria.

5. Conèixer els procediments d'avaluació del resultat de l'aprenentatge en els

diferents grups - classe a través de les anàlisis dels instruments utilitzats.

6. Comprovar el grau de coincidència dels procediments d'avaluació a través de

les diferents fonts d'informació analitzades.

7. Cercar les semblances i diferències dels diferents procediments d'avaluació del

resultat de l'aprenentatge en base el model teòric amb la finalitat de proposar un

instrument per promoure la reflexió i l'autoavaluació de professors i estudiants.
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2- Disseny i mètode de la recerca.

2.1. L'estudi de casos com a mètode.

El disseny d'aquest estudi és de caràcter mixt (Patton, 1990) en tant que la recollida de

dades així com el grau de participació de l'investigadora se situa dins d'una perspectiva

més quantitativa, mentre que el disseny i l'anàlisi de les dades pren un enfocament més

característic de la perspectiva qualitativa.

El mètode seleccionat ha estat l'estudi de casos. Aquest mètode constitueix un dels

models generals d'investigació en ciències socials i consisteix, en termes generals, en

una descripció i una anàlisi detallada d'unitats socials o d'entitats educatives

considerades úniques Adelman i altres autors (1980; citat per Stake, 1998) ho

defineixen amb el terme de "paraigües" ja que engloba una família d'estratègies

d'investigació que tenen en comú l'estudi d'un cas. És a dir, se centra en la recollida i

selecció de la informació de diferents factors els quals es refereixen pràcticament a una

mateixa persona, situació o esdeveniment.

Tenint present els objectius que es pretenen amb la realització de la recerca anomenem

cas a cada un dels procediments d'avaluació del resultat de l'aprenentatge que tenen lloc

en els diferents grups classe.

Figura 1. Definició del cas.

^t'é^WWpifoijBdï^e^lS^
a prerientatge que es

í'<^^^^A'!< s í . . * * ,. «ï" f ,.¡t\

Activitat educativa professor/a Activitat constructiva alumne/a

Avaluació del resultat
de l'aprenentatge.
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Algunes de les raons que expliquen l'elecció d'aquest mètode són: en primer lloc,

partim del pressupòsit que cada grup - classe presenta una sèrie de característiques

particulars que el fa ser únic, diferent i irrepetible. En segon lloc, considerem la ¡

importància de comprendre la pràctica de l'avaluació del resultat de l'aprenentatge

situada dins del seu context, aspecte que quedaria establert a partir de la descripció dels

subjectes, dels grups - classe i del centre en el qual se situa. Des d'aquesta perspectiva,

l'estudi de casos considera les persones i els contextos com a un tot tractant de

comprendre la situació dins del seu propi marc de referència. i

Altres raons que ens han portat a seleccionar aquest mètode les presenta Stake (1998)

qui defineix l'estudi de casos a través de les característiques següents:

a) Els estudis se centren en nivells més acotats del sistema (en el nostre cas el grup '

classe).

b) Es reconeix la complexitat, diversitat i multiplicitat del fenomen educatiu

enfocant l'estudi en aspectes pràctics, específics i concrets.

c) Els estudis se centren en la comprensió de fets o esdeveniments educatius

ressaltant la teoria i tenint en compte els valors i la subjectivitat dels participants >

així com, la relació entre l'investigador, els subjectes i les situacions sobre les

quals s'investiga.

d) El producte final d'un estudi de casos és una descripció rica del fenomen objecte

d'estudi que inclou tantes variables com sigui possible i mostra la seva

interacció. Aquesta descripció sol ser qualitativa tot i que pot ser compatible i

fins i tot complementària amb anàlisis quantitatives. .

e) Pot ser contemplat com: un mitjà de formació de professionals i estudiants, com '

una modalitat d'investigació educativa i com un instrument de coneixement d'un

subjecte, fenomen, o situació amb la finalitat de diagnosticar, avaluar i orientar.

i

Davant aquestes consideracions, l'estudi té un caràcter descriptiu i explorador més que

experimental en el sentit de controlar variables específiques i establir relacions causals

per a la generalització. La informació derivada de l'estudi de casos com a mètode ens ha

de servir per: a) obtenir una descripció significativa sobre els procediments d'avaluació

del resultat de l'aprenentatge definits i b) aquesta descripció ha d'esdevenir un mètode

per detectar les problemàtiques més generals que ens permeti proposar un instrument
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per reflexionar i conseqüentnüeht incidir i millorar la práctica educativa, concretament

de l'avaluació de l'aprenentatge.

Tot seguit s'exposa de manera gràfica el disseny de 1' estudi en el qual a part de figurar

la distribució dels subjectes, constitueix la guia general per a l'organització de l'estudi

de casos.
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2.2. Subjectes de l'estudi i mostra.

Professors i estudiants de primer curs de l'educació secundària obligatòria que

imparteixen la matèria de ciències socials i que estiguin implicats en un procediment

d'avaluació del resultat de l'aprenentatge.

Dins la recerca general en què s'emmarca aquest treball la unitat de mostreig va ser el

que anomenem procediment de l'avaluació del resultat de l'aprenentatge. El mostreig

s'ha fet per representativitat teòrica establerta en base els criteris següents:

2.2.1. Criteris per a la selecció dels centres de secundària:

a) Recerca general: Els criteris que es van establir en la recerca general per a la

selecció dels centres van ser:

1. Any inici de la reforma: centres els quals fes més d'un curs que s'hagués

implantat la reforma educativa en tots els nivells. És a dir, seleccionar els centres

que ja havien superat l'etapa de l'experimentació i la teorització, podent

analitzar d'aquesta manera diferents aspectes respecte la seva concreció en els

centres. És per aquest motiu que la mostra es va concretar en instituts de la

comarca de l'Alt Empordà.

2. Característiques socio-econòmiques i territorials de la població: les

característiques dels instituts d'educació secundària han de ser representatives

de: a) un nivell socio - econòmic mig - baix i b) la diversitat de poblacions de la

nostra província (context rural, urbà i costaner).

3. Tamany del claustre: centres que tinguin entre 60 i 70 professors i professores.

4. Procedència del centre abans de la reforma: centres procedents dels estudis

de BUP i COU o bé de Formació Professional.

Paral·lelament als criteris específics de la selecció dels professors que s'expliquen a

continuació, la mostra del projecte general va seleccionar un total de 8 instituts

d'educació secundària que complien amb els criteris establerts.
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b) Treball de tesi: Tenint en compte els criteris definits per al mostreig del professorat,

algunes característiques generals dels centres que han estat seleccionats, concretament

per aquest estudi, són les que es representen en la taula següent:

Taula 3. Algunes dades descriptives dels centres.
,:, Context Professo;

B

Característiques sòc'io-*
econòmiques de la
- - ' -"-• >

Mig - baix

Mig - baix

Mig - baix

; .Procedència• «-«ijjBEKflía»».'! ••icentrejabans de
ílalreformaT
BUP i COU

Formació
Professional.

BUP i COU

68

62

60

Alumnat.

Costa
Barriades (zona
perifèrica) de la

capital de
comarca.

Centre capital de
comarca i pobles

del voltant.

Com mostra la taula els tres centres presenten una mateixa tipologia d'alumnat d'un >

nivell socio-cultural econòmic mig baix. El context que envolta l'IES A és costaner

(pertany a una de les comarques de la Costa Brava), mentre que els altres dos pertanyen

a la mateixa capital tot i que els estudiants procedeixen de llocs diferents. L'IES B acull <

els estudiants de les barriades del voltant de la població i en l'IES C s'hi troben els

alumnes del centre ciutat i dels pobles veïns (pobles petits dedicats majoritàriament a
t

l'agricultura i a la indústria). El nombre de professors en el claustre és similar en els tres

centres i respecte la seva procedència abans de la reforma, els ÍES A i C s'hi cursava el

B.U.P. i el C.O.U. mentre que en l'IES B s'hi impartien els estudis de Formació

Professional.

2.2.2. Criteris per a la selecció de professors i estudiants:

a) Recerca general: Els criteris van ser:

1. Àrea curricular: Amb el propòsit d'establir un grup reduït de professors i ;

professores per facilitar un espai d'intercanvi i col·laboració la recerca s'ha

delimitat en les àrees de:

- Ciències socials: 9 professors.

- Ciències experimentals: 8 professors.
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2. Curs:

- Primer d'ESO: 7 professors i professores.

- Tercer d'ESO : 6 professors i professores.

- Ir de batxillerat: 4 professors i professores.

b) Treball de tesi: Una vegada establert aquest grup de 17 professors i professores de la

mostra de la investigació general es van seleccionar 3 docents, els qui posteriorment

serien exclosos per formar part d'aquest estudi. Els criteris que es van utilitzar per

seleccionar aquests tres professors són els que s'exposen a continuació:

1- El primer criteri que es va considerar va ser que els tres professors impartissin

docència en el primer curs de l'educació secundària obligatòria. Centrar-ho en

aquest curs es degut principalment a tres raons: en primer lloc, per delimitar un àmbit

més concret d'actuació dins l'educació secundària obligatòria. En segon lloc, per la

implantació recent del nou sistema educatiu que comporta canvis substancials en la seva

estructura i organització. Finalment, pel fet que existeixen encara pocs estudis realitzats
!

sobre el funcionament i la valoració d'aquest curs, tant pel que fa a l'adaptació del

professorat com de l'alumnat (Ferrer, 1998).

2- El segon criteri adoptat per seleccionar els tres professors per a la realització d'aquest

estudi es va fer tenint en compte els precedents que demostren que el procés d'avaluació

varia en funció de la matèria a avaluar (Roca, 1998) i que les percepcions dels

estudiants són diferents en funció de la matèria, podent enfocar el procés

d'aprenentatge de manera diferenciada (Entwistle i Ramsden, 1983). Aleshores es va

considerar interessant situar el treball en una sola àrea de coneixement curricular i

concretament l'àrea de les Ciències Socials per tal de poder contextualitzar en major

grau el coneixement del procés d'avaluació.

3- El tercer criteri es va establir tenint en compte un dels objectius generals del treball.

Segons el model de Jussim (1986) les representacions que construeix el professor dels

alumnes i/o grup - classe incideix en la qualitat de la intervenció docent. Partint

d'aquest model i considerant que cada grup - classe és diferent, únic i irrepetible no ens

1 Per preservar l'anonimat dels centres no s'especifica el nom dels IES.
i
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interessa tant contemplar un gran nombre de professors, sinó estudiar l'actuació

d'aquests davant els diferents grups - classe. Així doncs, concretant amb més precisió

l'àmbit d'actuació, es va seleccionar tres professors que impartien una mateixa

matèria (en un mateix curs, un mateix crèdit comú de l'àrea de ciències socials i en

un mateix trimestre) en més d'un grup - classe.

4- Finalment, un quart criteri va ser el de seleccionar professors que provinguessin de

formacions acadèmiques diferents. Els nous plantejaments de la reforma educativa ha
i

permès que dins del primer curs de l'ESO hi convisquin cultures professionals diverses

procedents de formacions acadèmiques determinades. D'aquesta manera, el professor el

qual hem anomenat A prové de la diplomatura en formació de professorat (estudis de

mestre), el professor B és llicenciat en geografia i el professor qui hem esmentat C

disposa d'ambdues titulacions, la diplomatura de formació de professorat i la

llicenciatura en geografia.

Algunes de les característiques que descriuen els tres professors són els que s'exposen

en la taula següent:

Taula 4. Característiques generals dels professors.

Professors

A

B

C

Formació acadèmica
'&&, ^ .

;. ^^_ j^¿.,, rj3|»j£___

¿^aigJ^Vj**^ 'í·S'jSSSS?

Diploma en formació
general bàsica.

Llicenciat en
Geografía

Diploma en formació
general bàsica i

llicenciat en
Geografía.

Experiencia "^
aïïtérior-a la "i

:. ̂ Reforma , ~~¿¿
EGB (cicle mitjà i

superior)

3r. BUP i COU

EGB (cicle superior,
7è i 8è EGB).

^SÜAnys **
^experiencia
Síiïdfe r^Hi&SÇ
BjKSè*2'* ' ÍTÍ^aïS

22

15

20

<• Assignatures impartides'
.,.. Abans,, , Anr „ -

C. Socials
C. Naturals

Geografia
Història

C. Socials
C. Naturals

Matemàtiques

• * C." Socials
lr.1ESO

5 grups-classe
C. Socials ,,.

'- JrM'SOW
- • ;¡¡-~.—. •*'•->

3 grups-classe
C. Socials
Ir^ESO

- +¿AD>*'rít> ¡í
2 grups-classe

*La secció ombrejada respon a un dels criteris que comparteixen els tres professors (docència en la matèria de
ciències socials a primer curs d'ESO i en més d'un grup - classe).

En relació als alumnes participants a l'estudi, en la trobada amb els professors que

constituïen la mostra de la investigació general es van prendre una sèrie de decisions

conjuntes com per exemple, la selecció i el nombre d'estudiants de cada un dels

professors i en el nostre cas concret, dels diferents grups - classe. Els acords que es van

establir en aquesta trobada van ser: a) en relació a la selecció d'alumnes es va acordar
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que la millor manera seria que fossin els mateixos professors qui dividissin la llista dels

alumnes en tres blocs (en funció del rendiment acadèmic) i posteriorment, els

investigadors seleccionar a l'atzar un alumne de cada bloc; i b) respecte al nombre

d'estudiants es va considerar òptim escollir tres alumnes de cada grup. En principi no va

semblar necessari un nombre d'estudiants més ampli. D'aquesta manera, comptàvem

amb un total de tres alumnes de cada un dels grups - classe amb rendiment acadèmic

diferent (10 grups - classe X 3 alumnes = 30 alumnes).

A continuació, s'exposa gràficament la relació de subjectes que composen la mostra

d'aquest treball: ;

Taula 5. Subjectes de l'estudi'.

j»Ü/*-.í -<v;.'

•'íwProfessdig^:'-'; .
aJ^fe"1. '•v^fe-X •

PROFESSOR A
I.E.S. A

PROFESSOR B
I.E.S. B

PROFESSOR Q
I.E.S. C

Total: 3 professors

.-Grups en els quals
'i|pmparteix;una
'.jjmatèixà, docència. \¡

GruplA
Grup 2A
GrupSA
Grup 4A
GrupSA

Grup IB
Grup 2B
Grup 3B

Grup 1C
Grup 2C

• 1 0 grups;-, classe ;..„

¿^«¿¿. ÀiíaLs.̂
.-.-¿iffiw- :.$

Alumne Al.
Alumne A.2. .
Alumne A.3. .
Alumne A.4. .
Alumne A.5. .

Alumne B. 1. .
Alumne B.2. .
Alumne B. 3. .

Alumne C. 1. .
Alumne C.2. .

Alumne A. 1.2
Alumne A.2.2
Alumne A.3.2
Alumne A.4.2.
Alumne A.5.2.

Alumne B. 1.2.
Alumne B.2.2.
Alumne B. 3.2.

Alumne C. 1.2.
Alumne C.2.2.

yfl'O' • ,; ' . 30 alumnes .

.&-' .'A:

Alumne A. 1.3
Alumne A.2.3
Alumne A.3.3.
Alumne A.4.3.
Alumne A.5.3

Alumne B. 1.3.
Alumne B.2.3.
Alumne B.3.3.

Alumne C. 1.3.
Alumne C.2.3.

'• ,*fft-

r¿~ .I,- - - -.¥Totai: 10 PROCEDIMENTS DEVALUACIÓ DEL.RESULTAT -¿i|f „ í&' •.
^I-Ü^-ÍÍ y%)E L'APRENENTATGE, '''-$&>

1 Amb l'objectiu de ¡preservar l'anonimat dels subjectes s'ha procedit a definir els professors i els ÍES
amb les lletres A, B i C. De la mateixa manera els estudiants són identificats en base el professor (a,b o c),
el grup al qual pertanyen (a=l ; b=2; c= 3; d= 4 i e= 5) i el nivell de rendiment acadèmic (1 :alt; 2:mig; i 3;
baix). Exemple: alumne B13: (del professor B, del grup A i de rendiment acadèmic baix).
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2.3. Instruments de recollida de dades.

En base als objectius de la investigació s'han determinat i seleccionat els instruments

per a la recollida de les dades. Després de l'anàlisi i la consideració de diferents

instruments es va optar per:

a) L'entrevista "estructurada oberta".

b) Els guions de camp.

c) L'anàlisi de documents escrits.
i

a) L'entrevista.

Són moltes les definicions que existeixen al llarg de la bibliografia revisada sobre

aquest instrument. Per Rodríguez i col. (1996) l'entrevista es concep com: "una

interacció social entre dos o més persones en la que es genera una comunicació de

significats en què una d' elles intenta explicar la visió particular d' una situació o d' un

problema, mentre que l'altra tractarà de comprendre i interpretar aquesta explicació"

(pàg. 171).

Alguns dels arguments que ens han conduït a considerar l'entrevista com a instrument

principal per a la recollida de la informació són:

a) Per a varis autors, l'entrevista és considerada l'instrument més adient per

conèixer les percepcions i les valoracions que en fan els subjectes de les seves

experiències (Entwistle i Entwistle, 1992 i Fullana, 1995).

b) Segons Mateo i col. (1996) l'entrevista és un instrument que permet recollir !

informació sobre esdeveniments i aspectes subjectius de les persones tal com

creences, percepcions, opinions, valors o coneixements.

Partint d'aquests pressupòsits es va seleccionar la tècnica de l'entrevista tenint en

compte que aquesta implica l'existència d'una comunicació verbal entre interlocutors

que es construeix a partir d'una interacció personal i directa, que permet atendre i

escoltar directament les explicacions de les experiències personals dels subjectes.

Existeixen diversos tipus d'entrevistes les quals es poden agrupar en base a: a) el grau

d' estructuració que presenten (estructurada, semi-estructurada o oberta); b) el grau de |
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directivitat; c) en relació a la finalitat (clínica, d'orientació, de selecció,
i

d'investigació...)! i d) en funció del nombre de subjectes que intervenen (individual, en

grup, en diversos grups, etc..). Després de revisar i contemplar les diferents tipologies es

va optar pel tipus d'entrevista "estructurada oberta" tant pels professors com pels

estudiants que es caracteritza, a trets generals, per què la redacció i la seqüenciació de

les preguntes què la composen es troben organitzades i predeterminades. Això suposa

que tots els entrevistats responen a una mateixa sèrie de qüestions presentades en un

mateix ordre i davant les quals han de presentar la seva opinió, acord/desacord, creença

etc. Tot i les preguntes estar predeterminades les respostes dels subjectes són obertes en

el sentit que, el subjecte s'expressa en el seu propi llenguatge i recorre a la seva forma

de pensar i d'interpretar la realitat en la qual se sotmet.

Tenint en compte els objectius proposats en la realització d'aquest estudi, alguns dels

motius que ens van semblar interessants en el moment de seleccionar aquest tipus

d'entrevista estructurada- oberta van ser: a) perquè l'estructura organitzada que la

caracteritza ens facilita l'anàlisi de la informació permetent-nos conèixer, comparar i

contrastar les respostes obtingudes pels diferents participants entrevistats i b) perquè la

mateixa estructura d'entrevista redueix el biaix i l'efecte de 1'entrevistador que és el

mateix investigador.

Som conscients que el fet d' haver escollit aquest tipus d'instrument i d'haver adoptat

aquesta tipologia d'entrevista, ens proporciona informació vàlida per assolir els

objectius plantejats a l'estudi, però al mateix temps ens tanca altres portes i ens limita

l'accés a una altra tipologia d'informació la qual també hagués pogut ser interessant. Per

exemple, amb la tècnica de l'observació s'hagués pogut recollir dades sobre com actua

el professor dins de cada un dels grups - classe. Amb el plantejament d'aquest estudi ens

interessa conèixer què diuen explícitament els professors i estudiants principalment

sobre el com s'ayalua i deixar per línies d'investigació futures, partint dels resultats

emergents d'aquest treball, el conèixer la part més implícita, i podríem dir no tant

sistemàtica i planificada, tot i que també forma part del procés complex de l'avaluació

de l'aprenentatge.

També som conscients de les limitacions que suposa el fet de seleccionar aquesta

tipologia concreta d'entrevista. Principalment la manca de flexibilitat en el moment
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d'entrevistar els subjectes degut bàsicament a la redacció tancada i l'estandardització de

les preguntes, pot condicionar la naturalitat i la rellevància de les respostes pròpies dels

entrevistats. Però també és veritat, que aquesta tipologia ens permet obtenir informació

completa i detallada de les dimensions plantejades en l'estudi (Patton, 1987).

Una vegada valorades i preses aquestes decisions, els objectius de l'estudi s'han traduït

en format de dimensions i categories generals les quals constitueixen la base per a la

formulació de preguntes que composaran l'estructura de les entrevistes, ja que en

paraules de Cohén i Manion (1989) "el primer pas per construir les preguntes de

l'entrevista es especificar les variables pel seu nom" (pàg. 393). En l'annex 5 es

presenta els formats d'entrevistes amb la relació de les preguntes construïdes en base els

objectius i les dimensions de l'anàlisi.

Amb l'objectiu de no perdre l'exactitud de les explicacions dels professors i estudiants

participants es va creure oportú d'enregistrar totes les entrevistes per tres raons

principals: a) segons Rodríguez i col (1996) les gravadores permeten registrar amb

fidelitat totes les interaccions verbals que es produeixen entre l'entrevistador i

l'entrevistat. Al mateix temps, podem atendre amb més atenció al que diu l'informant

afavorint d'aquesta manera els patrons interactius; b) fa possible aplegar més

informació que la que es pot obtenir prenent notes i recordant i c) la gravació ens

permet realitzar posteriorment la transcripció literal de les explicacions la qual ens

facilita l'anàlisi i l'organització del contingut.

b) Els guions de camp: Un altre instrument que vam considerar important, parallel i

complementari a l'enregistrament de les entrevistes va ser el de fer ús dels guions de

camp. El fet de poder enregistrar totes les entrevistes ens va permetre observar i atendre

altres aspectes com per exemple, el de conèixer i recollir les impressions viscudes al

llarg de la conversa o la descripció del context on es va realitzar l'entrevista. Segons

Patton (1987) els guions de camp han de ser concrets i detallats i han de permetre a

l'investigador tornar mentalment als escenaris a fi i efecte que permeti evocar més

fàcilment allò que ocorregué. Amb aquest propòsit es va construir prèviament una

plantilla per recollir informació sobre les qüestions generals que es descriuen a

continuació:
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1) Qüestions a destacar de l'escenari físic i social on es desenvolupa

l'entrevista: Impressió de l'entrevistadora sobre aspectes relatius a l'adequació

del lloc, les incidències ocorregudes, les interrupcions, les possibles

intervencions que no estaven previstes, el soroll/silenci de l'escenari.

2) Qüestions a destacar de la relació interpersonal amb l'entrevistat:

Impressió de l'entrevistadora sobre aspectes relatius al grau de comunicació

establert amb l'entrevistat, l'actitud, la disposició i la implicació general

d'aquest.

3) Qüestions a destacar de cada una de les preguntes formulades: Impressió

general de l'entrevistadora sobre les demandes expressades a través de les

diferents preguntes (dificultat d'entendre les demandes, necessitat de reformular

o explicar amb més detall algunes de les preguntes, si es contesta abans de què

es pregunti..)

4) Altres incidències i/o informacions remarcables: Impressió general de

l'entrevistat sobre com ha transcorregut l'entrevista i altres incidències

observades i/o no esperades.

Al finalitzar cada una de les entrevistes realitzades amb els diferents participants es va

fer una valoracip fent ús d'aquesta plantilla per obtenir per escrit totes aquestes

qüestions.

c) L'anàlisi de documents escrits: Un tercer instrument de recollida d'informació van

ser els documents escrits en relació a l'avaluació. Aquests documents han estat lliurats

pels mateixos professors i s'han utilitzat per contrastar i verificar les diferents

explicacions produïdes pels docents i els seus estudiants a través de les entrevistes.

Aquest material es concreta en:

1- El programa de la matèria: temes generals i continguts que es desenvolupen en el

crèdit. ;

2- Mostres de les proves escrites a través de les quals es pot apreciar la tipologia i les

demandes de les preguntes.

3- Registres d'avaluació dels professors on s'hi exposen les anotacions i les

qualificacions dels estudiants al llarg del crèdit.

193



Anàlisi dels procediments d'avaluació del resultat de l'aprenentatge.

2.4. Procediment de recerca.

2.4.1. Procediment per a la recollida de dades.

Tenint en compte que un dels criteris per augmentar la fiabilitat externa de l'estudi

exigeix especificar i descriure exhaustivament el procediment seguit especialment en el

mètode de recollida i anàlisi de les dades a continuació, es representa el procediment

per a la recollida de dades de manera gràfica i posteriorment es descriu de manera

detallada.

Figura 6. RECOLLIDA DE DADES

ENTREVISTES ^

. 1
3 Professors: 30 Estudiants

> GUIONS DE CAMP Lr
3 Professors

^

DOCUMENTS
ESCRITS

T
(de cada cas:)

1) Programes.

<

Entrevista 1 Entrevista 1
Entrevista 2 Entrevista 2
Entrevista 3

Un guió de camp per cada
entrevista.

3 Professors X 3 entrevistes = 9 entrevistes. 9 entrevistes =
9 guions de camp

2) Proves escrites.

3) Registres avaluació.

30 estudiants X 2 entrevistes = 60 entrevistes

TOTAL: 69 entrevistes. TOTAL: 9 guions de camp.

Com mostra la figura precedent es va realitzar un total de tres entrevistes a cada un dels

professors: una a l'inici del crèdit, la segona aproximadament a meitat del crèdit i la

tercera una vegada finalitzat aquest.

La finalitat de construir tres formats d'entrevistes per recollir informació en tres

moments diferents del procés d'ensenyament - aprenentatge és: a) perquè ens permet ¡

conèixer i analitzar aspectes com per exemple possibles canvis en la presa de decisions

o bé, conèixer com es va establint la construcció de les representacions del grup - classe

a mesura que avança les interaccions professor - alumnes i b) ens permet evidenciar si '

les explicacions emeses pels professors són coherents en els tres moments del procés.
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En relació als estudiants es van fer dues entrevistes a cada un d'ells en dos moments
i

diferents del crèdit que es van determinar en funció del procés d'avaluació establint

d'aquesta manera, una primera entrevista aproximadament a meitat del crèdit (abans de

l'avaluació final) i una segona entrevista una vegada finalitzat aquest.

En total es van realitzar 69 entrevistes. Totes elles es van portar a terme en els mateixos

centres de secundària i de manera individual. El lloc on es van realitzar va ser diferent

en funció del centre (veure apartat anàlisi guions de camp). Totes les entrevistes van

ser gravades en àudio i posteriorment transcrites.
i

Paral·lelament a la realització de cada entrevista amb els professors es completava el

guió de camp per recollir les impressions generals de diferents aspectes observats

(context social, físic, interpersonal etc.) comptant amb un total de 3 professors X 3

entrevistes = 9 guions de camp.

Al finalitzar les entrevistes vam demanar als professors participants si ens podien lliurar

documentació escrita en relació a:

a) l'organització del procés d'ensenyament - aprenentatge del crèdit (programes,

llibres, quaderns, guies...).

b) l'organització de l'avaluació (bàsicament les proves escrites realitzades i els

registres d'avaluació utilitzats pels docents).
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2.4.2. Procediment per a l'anàlisi de les dades.

Figura 7. ANÀLISI DE LES DADES

Nivell textual de
l'anàlisi de les dades.

Tècnica de l'anàlisi del
contingut categoria!

temàtic
(Barclin, 1986; Krippendorff,

1990; Vázquez, 1996)

t
PREANALISIS

Revisió i ordenació de la
informació. Lectures

preliminars.
Llista de temes.

CODIFICACIÓ

Identificació de les unitats de registre i
context (=frase) i codificació. Classificació
i ordenació de les unitats de registre en les
dimensions i categories preestablertes.

CATEGORITZACIÓ

Categorització i agrupació de
les respostes en base els criteris

teòrics preestablerts.

Triangulació de les dades

Nivell conceptual de
l'anàlisi de les dades.

Matrius i granes
proposats per:

( Miles i Huberman,
1994)

Matrius i gràfics
descriptius.

Matrius explicatives.

j [ Comparació dels casos

Pel tractament de les dades s'ha optat per una anàlisi de contingut temàtic que se

realitzarà en dos nivells diferenciats: a) en el nivell textual es portarà a terme activitats

analítiques relacionades amb la segmentació del text en unitats de registre, codificació i

assignació de notes que facilitin la recuperació i reelaboració posterior de la informació
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amb altres nivells d'anàlisi i b) un segon nivell conceptual de les dades mitjançant les

matrius descriptives i explicatives proposades pels autors (Miles i Huberman, 1994).

2.4.2.1. Tècnica de l'anàlisi del contingut categorial.

Diferents autors | (Bardin, 1986; Krippendorff, 1990; Vázquez 1996) coincideixen en

definir l'anàlisi del contingut com a una tècnica d'investigació que ens permet

sistematitzar informació. Partint de dades textuals es tracta d'anar descomposant el text

en "unitats de registre" (paraules o fragments textuals de les entrevistes) en funció de

criteris preestablerts segons els objectius de la investigació i posteriorment procedir al

seu agrupament en categories. Dins d'aquesta anàlisi existeixen, a trets generals, tres

etapes diferencials que són : a) / 'etapa de la preanàlisi; b) / 'etapa de la codificació i c)

Y etapa de la categorització.

Etapa preanàlisi:

Entrevistes: •

El primer pas per a l'organització de les dades ha estat la transcripció textual de totes i

cada una de les entrevistes realitzades tant en el conjunt de professors com d'estudiants.

S'han enumerat les diferents intervencions per posteriorment localitzar ràpidament les

produccions extretes del corpus. Una vegada les dades transcrites i ordenades es va

procedir a lectures successives de les transcripcions amb la finalitat d'identificar, d'una

banda, si totes les dimensions i categories d'anàlisi preestablertes quedaven cobertes i

d'altra banda, localitzar aspectes, variables, factors., els quals figuressin en el corpus i

no s'haguessin considerat en el disseny inicial de la recerca. En les anàlisis de cada un

dels professors analitzats hi hem afegit una nova temàtica que hem titulat ("percepció

general que tenen els professors dels alumnes de primer d'ESO") que ha sorgit de les

mateixes entrevistes i que l'hem considerada ja que: a) ha estat identificada en tots els

professors i b) pensem que pot ser interessant per completar i comprendre la situació

que caracteritza cada un dels casos.

Guions de camp:

S'han revisat els guions de camp amb l'objectiu de detectar la informació pertinent

recollida i tenint present que aquesta anàlisi ens ha de servir: a) per conèixer i tenir en

compte el context on va tenir lloc l'entrevista i b) com a instrument complementari per
i
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comprovar, a partir de la tècnica de la triangulado, el grau de fiabilitat i veracitat de les

explicacions pronunciades pels diferents subjectes.

Documents escrits:

1) Anàlisi descriptiva dels programes: Es tracta de revisar aquest material com a part

complementària corresponent a la tercera dimensió d'anàlisi "actuacions i decisions en

relació a l'organització del crèdit". Es fa una primera revisió general respecte dels

temes que es desenvolupen i la tipologia de contingut que es potencia.

2) Anàlisi de les proves escrites: Dins la quarta dimensió "actuacions i decisions en

relació a l'organització de l'avaluació" s'analitzen les proves escrites per obtenir

informació del procés d'avaluació des d'una altra perspectiva. Per fer-ho, es fa una

primera revisió general de la informació que contenen les proves en relació a: a) la

tipologia de prova i b) la demanda de les preguntes.

3) Anàlisi dels registres d'avaluació: També com a part de la quarta dimensió es revisen

els registres que els professors fan i utilitzen en el moment d'enregistrar les valoracions,

observacions i qualificacions dels estudiants.

Etapa de la codificació:

Entrevistes:

Després de les lectures successives del corpus i tenint present el conjunt de dimensions i

categories generals que reflecteixen els nostres objectius es va procedir a la

fragmentació del text en unitats de registre enteses com: "la delimitació d'una secció de

contingut semàntic amb significació" (Vázquez, 1996). La unitat de registre que hem

considerat és la frase. Dins d'aquesta etapa, també han quedat establertes les unitats de

context les quals donen significat a les unitats de registre. En el nostre cas, i degut al

preestabliment de les preguntes de les entrevistes, la unitat de context queda definida

per la mateixa pregunta que es planteja. Per tant, les respostes s'interpreten

exclusivament en funció d'aquesta. Una vegada seleccionades les unitats de registre de

cada un dels participants, tant dels professors com dels estudiants, es va procedir a

codifícar-les i organitzar-les en relació a les dimensions i categories definides.

198



Capítol IV

Guions de camp:

S'han seleccionat les unitats de registre per poder codificar-les en base als criteris

teòrics seleccionats (escenari físic, social, relacions interpersonals, incidències o

informacions rellevants) i definits prèviament.

Documents escrits:

1) Anàlisi descriptiva dels programes: S'han extret les unitats de registre i s'han

codificat en funció dels criteris teòrics preestablerts: temes generals i continguts que es

desenvolupen en el crèdit, així com altres aspectes que es contemplin en el programa.

2) Proves escrites: S' han extret les unitats de registre i s'han codificat en base a les

unitats d'anàlisi teòriques seleccionades prèviament que són:

a) La tipologia de la pregunta: Partint de les investigacions prèvies hem agafat com a

referència la classificació presentada en la primera part teòrica d'aquest treball. Tot i

que som conscients que existeixen altres tipologies descrites per diferents autors, totes

les preguntes de la nostra mostra queden representades en la següent classificació:

assaig ampli; assaig restringit; resposta breu ; opció múltiple.

b) demanda de la pregunta: El segon criteri és la demanda que s'explicita en l'enunciat

de la pregunta. Donar resposta a la demanda formulada en una pregunta d'examen

requereix comptar amb habilitats cognitives implicades en la resolució, així com

conèixer i utilitzar adequadament diferents procediments (Monereo i col. 1994). El

nostre objectiu amb aquesta anàlisi de les proves escrites és: a) conèixer quines són les

demandes que figuren en les proves escrites així com estudiar les habilitats que han de

posar en joc els estudiants per donar resposta a aquestes, i b) la relació de les demandes

amb la tipologia de proves que es construeixen.

3) Registres d'avaluació: En aquest cas, a diferència dels altres documents, no s'han

preestablert unes categories teòriques. El nostre interès és el d'extreure les unitats de

registre i codificar-les en funció de les categories que emergeixen dels propis registres

d'avaluació.
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Etapa de la categorització.
!

1) Els criteris que s'han utilitzat per fer la categorització de les entrevistes als

professors, els guions de camp i els documents escrits (programes i proves escrites) ha

estat el significat semàntic agrupant les unitats de registre respecte de les dimensions ,

construïdes en base al marc teòric exposat en la primera part del treball.

2) Les pautes que s'han utilitzat concretament en les entrevistes als estudiants són:

a) presència/absència: En relació al marc teòric pretenem analitzar quines unitats de

registre són presents (per la simple presència o bé per la significació que tinguin) i

quines són absents. La absència d'algunes unitats de registre pot esdevenir una

informació important en el moment d'interpretar els resultats.

b) Freqüència d'aparició: Es refereix al còmput de les unitats de registre. D'una banda,

ens interessa conèixer quines són les actuacions i decisions que prenen en major

freqüència els estudiants. No obstant això, pensem que les respostes minoritàries també

poden ser del tot rellevants en el moment d'interpretar els resultats.

c) Direcció valorativa: Es relaciona amb la posició que es pren, en aquest cas, en relació

al marc teòric del qual partim. En aquest sentit, la direcció valorativa pot ser favorable,

neutra o desfavorable. Serà favorable quan la unitat de registre conté una valoració

positiva respecte a la qüestió tractada. Desfavorable quan és a la inversa i, neutra quan

no apareix un posicionament clar.

Partint d'aquestes pautes s'han construït els gràfics en els quals es representen les

diferents unitats de registre obtingudes en base les diferents dimensions definides.

3) En relació als registres d'avaluació s'han agrupat les unitats de registre en aspectes

comuns construint d'aquesta manera les categories emergents dels propis registres.

2.4.2.2. Triangulació de les dades obtingudes.

Som conscients de què les dades han estat recollides únicament per un sol entrevistador

i això pot comportar una certa subjectivitat en el moment d'interpretar la realitat a partir

d'aquesta informació recollida. Per a molts autors, la triangulació constitueix una de les

estratègies més poderoses per aconseguir la credibilitat i el rigor científic de la

investigació qualitativa. Segons Bartolomé (1997) triangular vol dir aconseguir unes ;

200



Capítol IV

quantes aproximacions d'una mateixa realitat per assegurar-nos que les nostres

interpretacions així com les dades en què aquestes es basen són correctes.

Les triangulacions que s'han realitzat en aquest treball són:

a) de dades procedents de diferents fonts i instruments: és a dir, s'han triangulat les

dades procedents de les explicacions dels professors, de les explicacions dels estudiants

i dels documents escrits en relació a les dimensions i categories d'anàlisi establertes

prèviament.

b) de temps: s'han triangulat les dades procedents de les explicacions dels professors

recollides en tres moments del procés d'ensenyament - aprenentatge.

2.4.2.3. Matrius explicatives (Miles i Huberman, 1994).

La informació dels textos originats del procés de la transcripció generalment és

dispersa, àmplia i desordenada. Per aquesta raó, és necessària una transformació i una

ordenació de les dades que permeti presentar-les de manera assequible i operativa per

tal de respondre als objectius de l'estudi. Això es pot aconseguir presentant la

informació per mitjà d'estratègies com les gràfiques i les matrius descriptives i

explicatives proposades per Miles i Huberman (1994). D'aquesta manera, les dades

extretes a partir de l'anàlisi del contingut temàtic de les entrevistes, dels guions de camp

i dels documents escrits es presenten en un primer nivell, a partir de les "matrius

descriptives" i en un segon nivell, a partir de les "matrius explicatives" les quals es fan

servir generalment en els estudis de casos per explicar les relacions entre els diferents

aspectes recollits d'un mateix cas.
¡

A continuació i de manera esquemàtica es presenta la relació de matrius que s'han

construït en base a les dades recollides a partir dels diferents informants i instruments:
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Anàlisi dels procediments d'avaluació del resultat de l'aprenentatge.

Taula 8. Relació de matrius que s'han construït de cada una de les fonts
d'informació i dels diferents instruments utilitzats.

Instrument

vx *

Entrevistes

i1 '

Guions de
- - camp

'Documents ; J

escrits -'- '

~t~

< ñ :

Fonts

Professors

Estudiants

V/

, t

Programes
crèdit

Proves,
escrites;., • " •

í

Registres
d'avaluació -

/>Y

Matrius

Matrius descriptives.

Informe descriptiu
narratiu.

Matriu conceptual
emergent.

Matrius descriptives de
cada un dels estudiants.

Gràfics descriptius

Matriu conceptual
emergent

Matriu de casos ordenats,
(matriu descriptiva)

Efectes de la matriu de
casos ordenats,

(matriu explicativa)

Matrius de casos ordenats

Matrius descriptives.

Matriu variable per
variable.

Matriu de casos ordenats

Efectes de la matriu de
casos ordenats,

(matriu explicativa)

Definició

Matrius en les quals s'exposa de manera descriptiva
i ordenada els resultats més rellevants derivats de la
tècnica de l'anàlisi del contingut.
Partint de les matrius descriptives es procedeix a fer
una descripció de manera narrativa de cada un dels
professors davant els diferents casos. Aquest
informe s'estructura en base a les dimensions
definides a l'estudi.
La matriu o sistema conceptual explica de manera
abreujada els principals efectes dels factors i les
variables estudiades i pressuposen la relació entre
aquestes.
Matrius en les quals s'exposa de manera descriptiva
i ordenada els resultats més rellevants derivats de la
tècnica de l'anàlisi del contingut. Aquestes matrius
ens permeten obtenir un coneixement individual de
cada un dels estudiants de la mostra en base les
dimensions de l'estudi.
Presenten la informació de manera ordenada i
gràfica en base a: a) presència/absència de les
respostes; b) còmput ' de les freqüències i c)la
direcció valorativa.
A partir d'aquesta matriu s'explica de manera
abreujada els principals efectes dels factors i les
variables estudiades i pressuposen la relació entre
aquestes.
Partint de les dades obtingudes en l'anàlisi del
contingut es construeixen matrius descriptives en
què les dades són ordenades en base a les principals
variables definides en l'estudi.
Mostra els diferents efectes de la matriu anterior.
Aquests efectes poden ser agrupats o categoritzats
en termes de (positiu/negatiu; adequat, no
adequat..) per millorar la seva comprensió.
Matrius en les quals s'exposa de manera descriptiva
i ordenada els resultats més rellevants derivats de la
tècnica de l'anàlisi del contingut.
Matrius en les quals s'exposa de manera descriptiva
i ordenada els resultats més rellevants derivats de la
tècnica de l'anàlisi del contingut.
Té dues variables principals. Una a la fila i l'altra a
la columna. Els indicadors específics de cada
variable són analitzats per freqüències. Ens
permeten observar: a) la tipologia i demanda que
més s'utilitza i b) el grau d'interacció entre les dues
variables.
Partint de les dades obtingudes en l'anàlisi del
contingut es construeixen matrius descriptives de
les dades ordenades en base a les principals
variables definides per l'estudi.
Mostra els diferents efectes de la matriu anterior.
Aquests efectes poden ser agrupats o categoritzats
en termes de (positiu/negatiu; adequat, no
adequat..) per millorar la seva comprensió.
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'Altres niVells d'anàlisi
ífr.írV. ',:•;%' -.: -v - y^>^-- .

Triangulado de les dades
procedents de les
diferents fonts.

Comparació dels casos

(professors)

Estudi global de tots els
estudiants participants

(Ir. ESO) j

Matrius • • ' • **ffííï%

Matrius descriptives.

Taules-resum del contingut analític en
base a les dimensions de l'estudi.

Matriu de casos ordenats

Informe descriptiu narratiu en base les
dimensions d'anàlisi definides a

l'estudi.
Informe descriptiu narratiu en base les
dimensions d'anàlisi definides a
l'estudi.

-íj*V:- .«v ..:fv,f.-, ,". Descripció ;i<Wf8íl3MÍí$5 '
!"*T", /,:,fe>í.":·r:·';·.
Aquestes matrius ens permeten observar el
grau de coincidència de la informació
procedent de les diferents fonts i instruments.
Es representa de manera esquemàtica les
divergències trobades en funció de la font
d'informació analitzada.
Dels resultats obtinguts, s'analitza la
informació amb l'objectiu de cercar les
divergències i les similituds dels casos portats
a terme pels diferents professors de la mostra.
Es procedeix a fer una descripció de manera
narrativa dels casos portats a terme pels
professors de la mostra en base a les
dimensions definides a l'estudi.
Partint dels gràfics descriptius dels alumnes
es fa un informe general en base les
dimensions i categories d'anàlisi definides.

2.5. Fases i cronograma de la recerca.

Les fases que ha seguit l'estudi queden representades de manera resumida en la taula

que s'exposa a continuació:
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Anàlisi dels procediments d'avaluació del resultat de l'aprenentatge.

Taula 9: Esquema-resum de les fases que han guiat la investigació.

..,, Fases. Actuacions-.

la Fase:

Planificació de l'estudi.

(Setembre-desembre 1998)

1.1. Contacte i selecció dels participants.
a) Carta de presentació i d'informació general de l'estudi a professors/es dels
diferents centres de secundària.
b) Reunió en els centres de secundària per informar dels objectius de manera
més detallada als professors/es interessats a participar a l'estudi.
c) Del conjunt total de docents que formen part de l'estudi general en el que
s'emmarca aquest treball, se selecciona els professors segons els criteris
exposats i s'exclouen de la recerca general.
d) Fixar els dies i horaris amb els professors per realitzar les entrevistes en
funció del desplegament temporal del crèdit.
1.2. Estudi i elaboració dels instruments per a la recollida d'informació. :

a) dels objectius -> a la definició de les dimensions i categories d'anàlisi.
b) de les dimensions i categories -> a la construcció de les entrevistes.
c) construcció de guions de camp per complementar i contrastar la informació
procedent de les entrevistes.
d) sol·licitar i recollir documentació escrita en relació a l'avaluació.
1.3. Estudiar acuradament els criteris de credibilitat del mètode
seleccionat.

2a Fase:

Recollida de dades.

(Gener- Abril 1999)

\- Diferents formats d'entrevistes i els guions de camp.
1.1. Entrevista inicial amb els professors participants (la entrevista) +
selecció dels alumnes que formarien part de l'estudi + complimentar guió de
camp.
1.2. Entrevista de seguiment amb els professors (2a entrevista) +
complimentar guió de camp.
1.3. Entrevista inicial amb els estudiants realitzada abans de l'avaluació final
(la entrevista).
1.4. Entrevista final amb els professors (3a entrevista) + recollida de material
+ complimentar guió de camp.
1.5. Entrevista amb els estudiants realitzada després de l'avaluació final dej
crèdit (2a entrevista). :

2- Recollida de documents escrits: programes de la matèria, proves escrites;
registres d'avaluació

3a Fase:

Anàlisi de les dades.

(Maig 1999- Maig 2000)

1- Tècnica de l'anàlisi del contingut de les entrevistes:
1.1. Nivell textual:
a) Etapa de preanàlisi: organització del material recollit i transcripció textual
de les entrevistes realitzades enumerant cada una de les intervencions per
facilitar la cerca de les produccions. Familiarització amb les explicacions a
partir de les lectures successives de les transcripcions.
b) Etapa de la codificació: fragmentació del text en unitats de registre. (Frases
o paraules textuals extretes de les transcripcions). Catalogar les unitats de
registre en funció de les dimensions i categories establertes a priori, iniciant la
descripció dels resultats.
c) Etapa de la categorització: agrupar les unitats de registre per analogies de
resposta amb l'objectiu d'obtenir una visió condensada del conjunt de dades
recollides.
d) Triangulació de les dades procedents dels diferents informants i
instruments.
1.2. Nivell conceptual de les dades: matrius i gràfics de Miles i Huberman
(1994).
1.3. Estudi comparatiu dels casos.

4a Fase:

Informes finals i
elaboració de conclusions
(Maig 2000 - Maig 2001)

1- Discussió dels resultats obtinguts.
2- Valoració de la recerca i noves perspectives d'investigació.
3- Proposta i construcció de l'instrument.
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3- Resultats.

3.1. Dimensions i categories d'anàlisi.

Tenint present els objectius que ens proposem amb la realització de l'estudi, les

dimensions que s'han considerat i que es defineixen a continuació són les següents:

3.1.1. En relació als professors:

1- Concepció de l'avaluació: Funcionalitat i utilitat de l'avaluació, relació amb els

altres elements del procés d'ensenyament - aprenentatge, l'avaluació com a tasca

docent, forma ideal d'avaluar i influència de la normativa. Aspectes recollits a través de

les entrevistes als professors.

2- Concepció de la matèria: Idees del professor sobre el concepte i sobre les habilitats

i capacitats necessàries per a l'aprenentatge de la matèria. Aspectes obtinguts a través de

les entrevistes.

3- Concepció del procés d'ensenyament - aprenentatge de la matèria en diferents

grups - classe: Actuacions i decisions que prenen els professors en relació a
ï

l'organització del crèdit en els diferents grups i tipologia de contingut que s'ensenya. La

informació d'aquesta dimensió s'obtindrà de: a) les explicacions del professor a través

de les diferents entrevistes i b) les explicacions dels alumnes dels diferents grups- classe

i c) els documents escrits lliurats pels docents (llibres text, exercicis, programes).

4- Idees que expliciten sobre les actuacions i decisions que prenen respecte de

l'avaluació en els diferents grups - classe: Organització de l'avaluació de

l'aprenentatge en els diferents grups. Per a l'obtenció d'aquesta informació es

considerarà: a) les explicacions dels professors, b) les explicacions proporcionades pels

estudiants dels diferents grups i c) l'anàlisi dels documents escrits recollits en relació a

les pràctiques avaluatives.

5- Idees que expliciten sobre la informació de l'avaluació en els diferents grups -

classe: Què, corrí i quan el professor informa als seus estudiants sobre les decisions i

205



Resultats.

actuacions que caracteritzen les pràctiques avaluatives; quina valoració fa el professor

de la importància que té aquesta informació pels estudiants i com es retorna i s'utilitza

la informació dels resultats als alumnes i a les famílies d'aquests. La informació

derivada d'aquesta dimensió esdevindrà de la contrastació i comparació de: a) les

explicacions dels professors a través de les diferents entrevistes; b) les explicacions <

procedents dels alumnes dels diferents grups- classe.

6- Concepció dels grups - classe: Criteris i indicadors que utilitzen els centres per

construir els diferents grups - classe de primer d'ESO. Criteris i indicadors que utilitzen

els professors per construir-se les concepcions dels diferents grups. La informació

s'obtindrà a partir de: a) les explicacions dels professors i b) les explicacions dels

estudiants.

3.1.2. En relació als estudiants:

1- Concepció de l'avaluació: Com defineixen el concepte d'avaluació, amb quin

mètode i instrument prefereixen que se'ls avaluï i quina és la seva responsabilitat davant

els resultats. Aspectes obtinguts a través de les entrevistes.

2- Idees que expliciten sobre les actuacions i decisions que prenen en relació a les

pràctiques avaluatives: Què diuen que fan per estudiar el crèdit; quin és el resultat

final d'aquest i quines són les causes que expliquen aquest resultat (atribucions). La ,

informació s'obtindrà a partir de les entrevistes amb els estudiants i els registres

d'avaluació lliurats pels professors.

A continuació i de manera resumida, es presenta la relació entre els objectius, les

dimensions generals definides juntament amb les categories d'anàlisi i els instruments

què s'utilitzaran per obtenir la informació.
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a) Professors:

Objectiu

Conèixer la concepció
que tenen els
professors de

avaluació.

Primera Dimensió : Concepció de l'avaluació

Categories de la dimensió.
a) Funció i utilitat de l'avaluació: Idees del
professor sobre les finalitats de l'avaluació.
b) L'avaluació dins del procés d'ensenyament-
aprenentatge: Idees del professor sobre
l'avaluació dins del procés instructiu.
c) L'avaluació com a tasca docent: Idees del
professor sobre la tasca d'avaluar.
d) Forma ideal d'avaluar: Idees del professor
sobre la millor manera de portar a terme
l'avaluació.
e) La normativa del centre en relació a
l'avaluació: Idees del professor sobre la
influència de la normativa referent a l'avaluació.

•

Instruments utilitzats

1- Entrevistes als professors.

Segona Dimensió : Concepció de la matèria.

Objectiu Categories de la dimensió, Instruments

Conèixer la concepció
que tenen els <

professors de la;
matèria. ;

Idees del professor sobre les Ciències Socials:
Què diu el professor de la matèria curricular de
les ciències socials i les habilitats i capacitats
necessàries per a l'aprenentatge d'aquesta
matèria. ¡

1- Entrevistes als professors.

Tercera Dimensió: Concepció del procés d' ensenyament - aprenentatge de la matèria en diferents
grups - classe.

Objectius Categories de la dimensió. Instruments

Conèixer la concepció
que tenen els j

professors del proejes
d'e/a de la matèria en
els diferents grups!-

classe. i

Conèixer la concepció
que tenen els alumnes
dels diferents grups -
classe sobre l'activitat
educativa desplegada

pel docent. I

Comprovar el grau de
coincidència entre

professors, estudiants i
els documents escrits.

Actuacions i decisions en relació a
l'organització del crèdit: Organització de la
docència en diferents grups - classe i tipologia de
contingut que s'ensenya.

1- Entrevistes als professors.

2- Entrevistes als estudiants
dels diferents grups per
comparar si les actuacions i
decisions preses són les
mateixes en tots els grups
classe.

3- Anàlisi de documents escrits:
llibres i programes.
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Quafta"Dimensió :-Actuacionsi decisions'*déls:profess~ors respecte'de,l'avaluació eii;d|ferents grups>
"" " " "" " ~ ' " ' ' ' ' ' "'

¿Objectius Categories'fde laídimensió.,6 •"•"~k···-' -5 -ï. jlnstrü ments

Conèixer les idees dels
professors sobre les
actuacions i decisions
que prenen respecte de
l'avaluació del resultat
de l'aprenentatge en els
diferents grups - classe.

Conèixer què fan els
professors respecte de
l'avaluació del resultat
de l'aprenentatge a
través dels documents
escrits.

Comprovar el grau de
coincidència entre
professors, estudiants i
els documents escrits.

a) Actuacions i decisions en relació a
l'organització de l'avaluació: Organització de
l'avaluació de l'aprenentatge en els diferents
grups - classe.

1- Entrevistes als professors.

2- Entrevistes als estudiants
dels diferents grups per
comparar si les actuacions i
decisions preses són les
mateixes en tots els grups
classe.

3- Anàlisi de documents
escrits: proves escrites i
registres d'avaluació.

jjgJIIIIIJi^^ gr¿Ds5c||K|eX;|X i¿jjj§

ií^^Jtíjectius- • -- ,":*ç

Conèixer les idees que
tenen els professors de

la informació que
proporcionen als

estudiants sobre les
decisions preses en

relació a l'avaluació en
els diferents grups -

classe.

Comprovar el grau de
coincidència entre

professors i estudiants.

|l̂ |feír;- Categóries|àèllajdíniènsió_^^^^^;
'tiP',,"''' «\ ^yf^-vrV, ,' ' '-'í ^^^'^^^7''

a) Què, quan i com informa: Tipologia
d'informació, moments en què es proporciona
aquesta informació i manera de transmetre-la.

b) Valoració del professor de la importància de
la informació pels estudiants: Idees del
professor sobre l'interès que tenen els estudiants
per la informació.
c) Feedback dels resultats als estudiants: Què,
quan i com es comuniquen els resultats als
estudiants.
d) Feedback dels resultats amb les famílies:
Què, quan i com es comuniquen els resultats a les
famílies dels estudiants.

•"W|Instrumenti -"?£%

1- Entrevistes als professors.

2- Entrevistes als alumnes dels
diferents grups per comparar si
la informació proporcionada és
la mateixa en tots els grups -
classe.

208



Capítol IV

v :*»>;; ü-'•S'»; K"$*,.j$t\ 'T.^.i^1 ; ..i.
A Sisena'Dimensió : Concepció dels grups - classe.,. .¿.*

t v ' - • " " •- - • - - " . * . '.
ríes dé la dimensió. •t^jiilñs'truirnentsj

Conèixer la concepció
que tenen els professors
dels grups - classe en els
quals imparteixen una
mateixa matèria.

Conèixer la concepció que
tenen els estudiants del
seu grup - classe.

Comprovar el grau de
coincidència entre
professors i estudiants.

a) Criteris i indicadors del centre per a la
construcció dels grups classe de primer
d'ESO: Criteris i indicadors que utilitzen els
centres per agrupar els estudiants als diferents
grups classe de primer d'ESO.
b) Concepcions dels professors dels grups:
Criteris i indicadors que utilitzen els professors
per definir els grups classe.

1- Entrevistes als professors.

2- Entrevistes als estudiants.

b) Estudiants:

En primer lloc, es fa una descripció del conjunt d'estudiants respecte a: l'edat, la

preferència i diferències entre l'escola i l'institut, la participació dels pares/mares en el

procés d'ensenyament - aprenentatge i la definició del grup classe.

i '?'*>*> ̂  ' ' .rme' ' P.rJmera Dimensió :_Concepció de l'avaluació. *(' ' ; ..' - ">*>§

Categories de la dimensió. *•, T- Instrú merïtsl

Conèixer la concepció
que tenen els alumnes

de l'avaluació.

a) Definició de l'avaluació: Idees dels estudiants
sobre l'avaluació.

b) Preferència de mètode i instrument
d'avaluació: Mètodes i instruments d'avaluació
que els estudiants prefereixen.

1- Entrevistes als estudiants.

c) Responsabilitat de l'alumne: Responsabilitat
que s'atribueix l'alumne en els resultats de
l'avaluació.
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Segona Dimensió : Actuacions i decisions dels alumnes en relació a les pràctiques avaluatives.®"
: ' ;•*.*.'.*>'? i. . . "'• • ̂ ^i; • '*î .**V^Slrv ' - •'.:,

T

Objectius;-. Categories, de ¡a dimensió.
-*. " * -

Instruments'

Conèixer les idees
explícites que tenen els

alumnes de la
informació en relació a

les pràctiques
avaluatives.

Conèixer les idees
explícites que tenen

els alumnes dels
diferents grups - classe
sobre les actuacions i
decisions que prenen
per estudiar el crèdit.

1) Coneixement sobre les demandes d'avaluació:
a)coneixement sobre el contingut i sobre el procés
d'ensenyament - aprenentatge de la matèria.
b) coneixement sobre la importància del contingut pel professor.
c) Coneixement sobre la tipologia de proves escrites.
d) Expectatives de la demanda
e) Expectatives de resultats.

2) Actuacions i decisions preses en el procés d'estudi:
Actuacions i decisions dels alumnes per estudiar el crèdit de les
ciències socials i comparació amb altres matèries i/o
assignatures.

3) Resultats acadèmics i atribucions: Resultats acadèmics dels
diferents estudiants participants a l'estudi i causes que, segons
els estudiants, expliquen aquests resultats.

1- Entrevistes
als alumnes.

2- Registres
d'avaluació
utilitzats pels
professors.

3.2. Resultats de l'anàlisi textual de les dades.

3.2.1. Anàlisi de les entrevistes als professors.

Context 1
Centre A

G1A

123

G2A

123

G3A

1 2 3

G4A G5A

123 123

Context 2
Centre B

G1B

12 3

G2B

1 2 3

G3B

123

Context 3
Centre C

G1C

1 2 3

G2C

1 2 3

Prenent com a guia d'anàlisi el disseny presentat, a continuació s'enfoca l'estudi en els

professors de manera individual i en funció de les dimensions definides1. S'han

construït les matrius descriptives les quals recullen els aspectes més destacats de cada

una de les dimensions i les categories de la dimensió.

Com ja s'ha esmentat anteriorment, en aquest nivell hem cregut convenient contemplar

una nova dimensió la qual hem definit com a la "percepció dels professors dels alumnes

de primer d'ESO". Aquesta temàtica, no prevista en el moment de dissenyar l'estudi,

sorgeix del corpus de les entrevistes dels tres professors i considerem interessant de
>

recóllir-la ja que ens pot ser útil en el moment de relacionar les dades.

1 En l'annex 6 s'hi adjunta l'anàlisi completa de les entrevistes als professors.
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3.2.1.1. Professor A.

Matriu descriptiva del professor A en relació a la primera dimensió.

''̂ .-••••'í'íGaíegonçO^vía-i
;;„. ;ï«nci6gWUtait de' :" V|

,:,' 'j. */¿|ifiia l̂|̂ é,:,<

L'avaluació din$'<jí!Ï|;?
procés d'enséhyaiiient ̂  .

"'• ' BP*:«nePMfe^a-;.'
'f^t- V-% ' • • ' '" '

!'SLí,àf aliMítió còm-a/tascaP1

: ̂ rt5,*;-.«ke;«i¥íí ïí̂ saí-
í. Vr-'^^v-iSwOCCOlxKp^V *i '"

! '.'.'.',?•"..> .". ^ .+, '.

Forma ideal d'avaluar

1 ' \ítot&,,v '¿ ,*"<• 4; -•- v.:,.;.-»fe.*v .-... . ;.;{;•
. , Norinativa del cetitre

... .'. yèí·Ü.i&l,*,,; S*i':*l a,dim«nsi6: JOoncepció de l^valnatíé^l^i^,,. ...tgĵ  . ,, .. ̂
S 'avalua per conèixer el progrés i l 'aprenentatge dels estudiants.
S ' avalua per conèixer la tasca del docent.
L' avaluació indica el grau d'èxit/fracàs de les feines fetes tant del professor com dels
alumnes.
L'avaluació no només és dels estudiants sinó que té en compte els tres elements del
triangle interactiu.
Té present la coherència i el paral·lelisme que ha d'existir entre ensenyament- alumne i
avaluació.
Crítica als professors de batxillerat per centrar els resultats de l'avaluació únicament en la
responsabilitat dels estudiants.
L' avaluació no és únicament aplicar proves escrites, sinó que implica avaluar de manera
contínua (amb les preguntes a classe, les activitats, els deures..).
Tasca pesada, llarga i difícil.
No desagradable.
Preocupació per haver de qualificar les preguntes d'assaig.
Per l'entrevista individual (no aplicable per el elevat nombre d'estudiants)
Proves objectives clares.

Compleix amb els percentatges 40, 40, 20 però no se sent coartat.
Adaptació de la normativa al grup classe.
No suspèn per aspectes de comportament o actitud.

"Avaluar vol dir fer exercicis, posar-los un treball, donar-los un mapa...mentre tu estàs
explicant preguntar-li,...avaluar no és únicament posar un examen., (p. 58)

"Avaluar no és únicament posar un examen" (p. 58)

La funcionalitat de l'avaluació la centra en el progrés i l'aprenentatge de l'estudiant

però alhora depèn de la tasca que ha fet el docent. La utilitat de l'avaluació és la

d'indicar l'èxit de les feines fetes tant del docent com de l'alumnat. Considera que si un

90% de la classe ha suspès, les causes són degudes principalment a dos factors que cal

canviar: a) el professor "el 90% vol dir que tu no t'has explicat bé o no t'han entès (p.

105}....i el que ha de canviar és ell" (referint-se al professor de la situació presentada)

(p. 104) o bé, b) que l'examen no és l'adient al procés realitzat "si suspenen el 90% és

que l'examen està mal plantejat" (p. 103). És conscient que pocs docents (especialment

referint-se els de batxillerat) atribueixen les causes d'un suspès general a l'activitat del

professor atorgant tota la responsabilitat a l'alumne: "el concepte que hi ha a secundària

és el concepte de batxillerat antic, és a dir, el professor va allà i explica i si l'alumne no

l'entén és problema de l'alumne, per tant que s'espavili (p. 106).

La tasca d'avaluar la percep com a pesada llarga i difícil més que desagradable "ja que

si la vols fer molt i molt bé, t'hi has de passar moltes hores (p. 79). Li preocupa el fet

d'haver de qualificar les proves tipus assaig (redaccions, resums...), mentre que
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considera molt més fàcil la qualificació de les proves tipus test "...ha sigut fàcil perquè

esposar una creu, si ho ha encertat o no., (p. 79).
i ' '

La forma ideal d'avaluar és mitjançant l'entrevista individual que degut a la quantitat

d'alumnes que toca per docent "és irrealitzable"(p. 65) "si en comptes de tenir 125

alumnes en tingués 25 (p-99), seria diferent...(p. 100) i després altres mètodes que
i

considera que són del tot vàlids per a portar a terme una avaluació "ideal", que és a

partir de "lesproves objectives que siguin clares i l'avaluació constant (p. 65).

Sí que reconeix que la normativa del "40, 40, 20 és una normativa del departament que ,

apliquem tots (p. 182)...i que "procuro complir amb la normativa però no em sento

coartat per la normativa (p. 182) ja que cal adaptar-la al grup que tens davant. També

és conscient que tot i que valora i té en compte els tres tipus de continguts curriculars,

"no baixo mai la nota... és a dir et poso un O perquè t'has portat malament, això

no.^.potser sí que el castigo (p. 158).

Matriu descriptiva del professor A en relació a la segona dimensió.

2a'llinicnsi6:i|Concepció de la matèria^^ügcgm.!.,. i
Considera les c. socials com a matèria conceptual i abstracte.
L'aprenentatge requereix de les capacitats memorístiques i de comprensió.
Reconeix que diu constantment als estudiants que "han d'estudiar" c. socials però no diu ni sap el "com".
Tècniques d'estudi.

Considera que és "una assignatura molt conceptual...hi ha conceptes molt

abstractes "(p. 173) i que per tant requereix de capacitat memorística i de comprensió.

És conscient de què se'ls hi diu els alumnes que han d'estudiar però no té clar si els

ensenyen el com ho han de fer per estudiar les c. socials: "no sé si els ensenyem a

estudiar als nanos, "(p. 172) és per això que creu convenient d'ensenyar tècniques

d'estudi.

Matriu descriptiva del professor A en relació a la tercera dimensió.

- - -4' •», . : •: if, 3a dimensió: Actuacions i decisions en, rc|ació;a l'organització descrèdit en'èls grups - «tos&íSíSS£^SSí.i~:
Grup - classe 1* | Grup - classe 2a | Grup - classe 3a | Grup - classe 4a | Grup - classe Sa

! Mateixes actuacions i decisions
;- 5 temes estipulats a nivell de departament.

Diu que fa exactament les mateixes classes en tots
j els grups.

El material principal és el llibre de text que diu
, utilitzar-lo com a guia no tancada.

Ampliació o reducció dels temes segons el seu criteri
d' importància d'aquests.
El procés d'e/a es desenvolupa principalment per les
accions: llegir llibre, exercicis del quadern de treball,
exercicis proposats per ell mateix, corregir els deures,
preguntes a classe, tècniques d'estudi.

Actuacions i decisions divergents

El seguiment del programa difereix ja que diu
adaptar-lo al ritme de la classe.
Diferents nivells de complexitat i d'exigència del
programa estipulat.
En els grups - classe 4 i 5 proposa activitats utilitzant
el vídeo per complementar.
Actitud diferent en funció del grup: més enfadat, més
tranquil, més tensió....
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"Teòricament fas les mateixes classes a tots els grups, però mai surt la mateixa classe
igual...la resposta a la classe és diferent..(p. 124)

"Totes aquestes classes tenen el mateix professor, els hi he explicat les mateixes coses i
els he posat el mateix examen... (p. 155)

El crèdit està composat d'un total de 5 temes que vénen estipulats pel departament, tot i

que el docent concep el llibre de text: com "una guia que no és tancada, és ampliada

"(p. 123) decidint sota el seu criteri les coses que cal ampliar i afegir o bé, "les coses

que no valen la pena fer-les no les faig" (p. 12 3). Les activitats que es desenvolupen en

el procés d'ensenyament - aprenentatge són les que es mostra a la matriu. D'altra banda,

l'ensenyament de les tècniques d'estudi consisteixen en: "primer has de llegir-ho, ho has

d'entendre i una vegada llegit...tanca el llibre i intenta explicar-ho...i de manera

resumida...si no ho saps fer, doncs torna a obrir el llibre, t'ho tornes a estudiar, t'ho

tornes a tancar\ i ho tornes a dir...és a dir la tècnica d'estudi d'intentar explicar

resumidament allò que has estudiat" (p. 140). Una altra tècnica és la de fer resums i els

hi diu "feu-me un resum d'aquest apartat i a veure...aquest està bé aquest malament (p.

141)

Actuacions i decisions divergents en funció dels grups - classe.

"Clar jo he fet el mateix en tots i m'he esforçat en tots igual, i n 'hi ha que funcionen i
n 'hi ha que no...i és clar jo no puc fer més (p. 141).

El programa com que ve estipulat a nivell de departament és igual a tots els grups però

segons el docent "m'adapto a la resposta que obtinc a la classe" (p. 128) i això fa que

presenti el mateix programa però amb diferents nivells de complexitat: "en algunes

classes podem aprofundir més i en altres no puc apretar tant..(p. 128) fet que ell ho

atribueix a què els alumnes "no tenen tant de domini de vocabulari, els costa més

entendre..(p. 128). Tot i que en més d'una ocasió diu que s'adapta al grup classe és

conscient que realitza el mateix en tots els grups "veus...amb tots ho hem fet igual ehhü

i amb tots ho hem practicat., hi ha gent que a l'examen t'ho fa molt bé i hi ha gent que

no s'entera "p. 141) Així mateix, existeix aspectes diferenciadors d'actuació i de

relació amb els grups classe fet que es detecta a partir de les següents produccions: "en

un grup m'enfado més que en uns altres" (p. 47).... "En un grup haig de repetir més les

coses..." (p. 12 8)... "En algunes classes podem aprofundir més, podem explicar més a

fons...per exemple en el Id i en el le els vaig passar un vídeo de la segona guerra
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mundial i van quedar al·lucinats i després van fer un treball i ho van

completar"" (P.128)

Matriu descriptiva del professor A en relació a la quarta dimensió.

4a dimensió:FActuacions i decisions en relació a l'organització de l'avaluació eniels grups;classc;
Grup classe 1* Grup classe 2a Grup classe 3a Grup classe 4a Grup classe Sa

Mateixes actuacions i decisions en tots els grup - classes Actuacions i decisions divergents
Avaluació inicial (Moment)
Proves escrites amb la mateixes demandes
(construcció proves escrites).
5 proves escrites que corresponen amb la finalització
de cada tema (proves escrites).
Proves escrites molt àmplies (aprox. 15 qüestions amb
diferent tipologia de demandes).
Les preguntes més objectives comporten un procés de
memorització (demandes).
Tipologia de proves escrites diversa (totes les opcions
menys la d'assaig ampli).
A part de les proves escrites, diu utilitzar el mètode de
l'observació directa (pregunta oral a classe) i la
indirecta (treball de recerca).(instruments d'avaluació)
Qualificació de les proves: Valora la capacitat de
comprensió, d'explicar-se amb les seves paraules i si
fan ús de les tècniques d'estudi que s'han ensenyat.
Les qualificacions finals com a dades objectives.

A partir de les entrevistes no es detecta cap
diferència en el procés d'avaluació i segons el
mateix professor:
"a totes les classes aplico el mateix sistema i inclús

fem els mateixos exàmens"...(p. 155)

"a totes les classes aplico el mateix sistema i inclús fem els mateixos exàmens...i llavors
els resultats són diferents...hi ha classes amb les mateixes circumstàncies i amb les
mateixes explicacions que el percentatge d'aprovats és molt més baix... (p. 169).

Fa una avaluació inicial que porta a terme a l'inici del crèdit i a la qual diu que li atorga

una puntuació. Considera que avalua de manera contínua: "de fet contínuament ho estic

fent (p. 58) contínuament estàs apuntant....tot i que jo ja sé els nanos que a classe fan o

que a classe no entenen o també tinc clar els que fan els deures i qui no, això ho tinc

molt clar (p. 183). L'avaluació sumativa la fa a partir de les proves escrites que en
i

proposa una al finalitzar cada tema.

No centra tot el pes de la qualificació final en els resultats de les proves escrites: "es

tracta no únicament d'avaluar la lliçó que s'explica., (p. 67) sinó que també fa ús de

l'observació tant directa "pregunta oral a classe" (p. 69)....els faig sortir a explicar" (p.

74).\.parlar davant de tots (p. 73), com indirecta: "....treballs de recerca"...(p.67). "fer

exercicis sobre un tema que no podreu mirar el llibre (p. 137). Presenta les proves

escrites com a molt llargues amb l'objectiu de contemplar tot el que s'ha fet a classe:

"són exàmens molt amplis., doncs s'ho han d'estudiar tot (p. 142).

Explica que el que té més en compte en el moment de puntuar les preguntes és que

s'expliquin.amb les seves paraules, fet que demostra que s'ha entès: " que no contesti

allò que posa el llibre i es veu clarament que no sap de què parla (p. 84). També té en

compte que si ensenya tècniques d'estudi, com fer resums, quadres
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sinòptics aleshores això també ho ha de contemplar i avaluar: "a l'examen hi ha

d'haver resums.... és clar ho hem fet també compta, també s'ha d'avaluar" (p. 141).

En vàries ocasions el professor reconeix que l'avaluació és difícil concretament pel

tema de la qualificació, ja que li preocupa "no ser objectiu". Aleshores manifesta que en

funció de la tipologia d'examen avaluar és més o menys difícil amb l'inconvenient que

si són dades molt'concretes hi ha més possibilitats de memoritzar. Un altre problema és

que no sap com justificar als estudiants la "no comprensió" i la utilització única i
í

exclusiva de la capacitat memorística, ja que "l'hauries de suspendre, però és clar no

pots suspendre a algú que contesta el que contesta el llibre (p. 55).

La preocupació a ser objectiu, la reflexa novament pel fet que com que l'examen és tan

ampli, "encara que m'equivoqui alhora de valorar, es a dir en una pregunta li poso 1

en lloc de 1 '5, és 0,5 punts ...llavors l'error que segur que n'he fet no és tant de sobre

20 (p. 146). Percep les qualificacions finals com a dades objectives del resultats del

procés: "3 insufis, 2 sufls, 2 béns, 5 notables, 15 excel·lents...i a veure això són dades

objectives., (p. 155)

Tal i com mostra la matriu descriptiva, a partir de les entrevistes no es troben

diferències respecte de l'avaluació de l'aprenentatge en els diferents grups classe.

!

Matriu descriptiva del professor A en relació a la cinquena dimensió.

, ;-,'<•"' t?nfí^;'-/|t;;;vyí¿-\5a'<H^ ' %ï ;&.~^^¿r'g&ü8t%!&*
Grup - classe la Grup - classe 2a | Grup - classe 3a

Categories Mateixa informació en tots els grup - classes
•Què, quan i corn-SMI?!"!:
", Ú • <%&' * 'f -<V?»^*··«gK•inform*?,-;.;.».: ·,-xs!»?<

• ,<J.-¿í?\';-"- v*; "

¿¿.'-•ivl^^í
^Í0rac5ó$çla f^?M|

Feedback dels resultats
'.estudiants;-^' %#£*;<*

Feedback dels resultats ,;
fáinfliescr-í V ,;j( y

x -'í'ífp

Assenyala continguts conceptuals puntuals
que considera que cal saber.
Indica pàgines del llibre que s'han de
mirar.
Els informa sobre la tipologia de
demandes.
Avisa que hi haurà "examen" amb una
setmana de temps.
Informa de manera oral.
Creu que les notes són més importants pels
estudiants de secundària que els de
primària.
Ho volen saber tot. Els alumnes li demanen
les preguntes que posarà.
El dóna a partir de la nota de les proves
escrites i la nota del treball de recerca.
La nota ja té un significat prou clar.
L'intermediari és el tutor qui informa als
pares dels resultats.
Pocs pares/mares s adrecen al professor per
conèixer el procés.
Importància dels pares únicament per les
qualificacions finals.

Grup - classe 4a | Grup - classe Sa
Informació divergent

Els grups que fan primer l'examen
passen la informació de les preguntes
a la resta d'estudiants dels diferents
grups - classe.
El professor ja n és conscient però
creu que és un element de motivació.

Els informa sobre qüestions molt puntuals que s'han ampliat a classe i que ell considera

que cal saber-les: "escolta sabeu la pesta negra, us la preguntaré per tant estudieu-la bé
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(p. 140). Així doncs, diu les coses que ell vol que s'estudiïn "les preguntes que

m'interessa que estudiïn molt doncs aquelles ja els hi dic" (p. 143). Un altre tipus

d'informació són les pàgines del llibre que poden sortir: "per exemple els dic d'aquesta
i

pàgina preguntaré alguna cosa" (p. 148), fet que implica que l'alumne esbrini d'aquella

part què és el que pot arribar a sortir. Abans de les proves els dóna informació sobre la

tipologia de demandes: "haureu defer gràfiques, us preguntaré la pesta negra i haureu

de fer un quadre sinòptic....més o menys els oriento amb alguna cosa "(p. 142). Avisa

que hi haurà l'examen amb una setmana de temps i una vegada acabada la lliçó: "la

setmana que ve acabarem la lliçó per tant tal dia farem el control" (pi 49).

Pensa que els alumnes donen molta més importància a les notes en aquesta etapa que

no a la primària. Més a més el docent explica que abans d'una prova els estudiants "li

pregunten: mestre que sortirà...? (p. 143)...Em demanen quines preguntes posaré, que

sortirà a l'examen (p. 148).

El feedback dels resultats als estudiants el proporciona a partir de la nota que han tret

de cada una de les activitats realitzades. El contacte amb els pares/mares és mitjançant

el tutor i explica que no s'adrecen a ell directament per parlar de les c. socials. És el

tutor el qui li pregunta al professor: "aquest nano com va de socials? "(p. 150) essent

aquest l'intermediari pares-mares /professors.

Informació divergent en funció dels grups - classe.

És conscient de què els estudiants dels diferents grups una vegada realitzada la prova es

passen la informació de quines són les preguntes, fet que no preocupa al docent: "a mi

no em fa res que se les diguin perquè així segur que se les estudiaran (p. 140), ja que

reconeix que si els estudiants coneixen les preguntes aleshores "tenen més motivació,

perquè s'afanyen a estudiar...és un element de motivació... (p. 142). Apunta que fins i tot

aquells alumnes que no han fet res durant el crèdit, al saber les preguntes de l'examen:
i

"els veus allà al pati amb el llibre de socials" (p. 142).

Matriu descriptiva del professor À en relació a la sisena dimensió.
! ' - - . - ' , 6a dimensió: Concepció dels grup - classe. ' " ';.*, ' >.

Grup -classe la
Criteris

per
definir

els grups.
i

- Sense problemàtiques
- Dificultats en
l'aprenentatge.
- Rendiment acadèmic
variat.

Grup - classe 2a
- Grup amb
problemes de
rendiment acadèmic.

Grup - classe 3a
- Problemes de
comportament.
- Rendiment més alt.
- Grup d'immigrants.

Grup - classe 4a
- Alumnes amb alt
nivell escolar,
millor actitud i no
tants problemes.
- Curs de notables i
excel·lents.

Grup - classe Sa
- Molt d'interès.
- Moltes ganes de
treballar.
- Grup fantàstic
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"Cada grup té les seves característiques específiques" (p. 23)

Els criteris de formació dels grups d'alumnes s'ha establert en funció de la procedència

d'escoles i de poblacions.

El docent defineix els grups - classe en funció de quatre criteris generals: a) rendiment

acadèmic; b) comportament; c) dificultats d'aprenentatge; d) grau de motivació.

Grup - classe la: "amb alumnes brillants i treballadors i alumnes amb problemes...un

nivell d'alumnes aprovats i suspesos" (p. 25). No obstant això, la problemàtica no ve

marcada per problemes de comportament sinó de dificultats en l'aprenentatge: "a classe
\

té un comportament correcte per tant jo el considero un grup normal" (p. 132).

Grup - classe 2a: "Grup no diríem amb problemes sinó amb rendiment escolar baix"

(p. 26). S'han concentrat alumnes d'educació especial, immigrants, problemes de

llengua (marroquins...). El professor el defineix amb una paraula: "és un curs que per a

mi és desballestat" (p. 132).

Grup - classe 3a: "el problema més gran és d'actitud a classe (p. 27)...estan

acostumats a no fer cas, a no fer cas del professor....t'hi has de posar fort., (p. 28). Per

definir els estudiants ho fa en base a: "brillants..., entremaliats... i magribins (p. 135).

Grup - classe 4a: Curs que "seria el millor de tots els que he dit (p. 36) ja que són

"alumnes de nivell escolar millor" (p. 36). Millor actitud i no tants problemes i és un

curs de "notables i uns quants excel·lents i sense problemes" (p. 135).

Grup - classe 5à: "aquí hi han posat totes les llumbreres....(p. 38)..."la mitja està de
\

notable a excel·lent (p. 135). "Tots molt interessats, tots moltes ganes de treballar..(p.

41)...aquesta classe és fantàstica (p. 42) El professor veu que aquests alumnes que

constitueixen aquest grup poden tenir la "consciència de privilegiats" (p. 42), ja que...no

són tontos ...(p. 44) i veuen que "són superiors als altres" (p. 42).

La percepció general dels alumnes de primer d'ESO.

"...aquest nano és de notable, excel·lent., (.p. 150)

Assenyala que una de les qüestions que els costa molt als estudiants és el moment

d'explicar les coses a la seva manera amb les seves pròpies paraules: "Explicar-se amb

les seves paraules, hi ha molts problemes..(p. 55). La seva tendència és el de repetir "el

que diu el llibre..-.però veus que no ho han entès " (p. 55).
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Explica que cada vegada més els estudiants els costa que facin els deures "una feina que

no s'ha acabat a classe que l'han d'acabar a casa...només la fan un 25 o 30%, els

altres passen" (p. 177).

3.2.1.2. Professor B.

Matriu descriptiva del professor B en relació a la primera dimensió.

ió!- Contepció de y avaluació?
'unció t utilitat del

l'avalua
L'avaluació serveix com a element motivador per autosuperar-se els alumnes.
L'avaluació com a recurs formatiu del mateix funcionament de la vida.
És útil pels estudiants i les seves famílies.

L'avaluació dins del
procés d'ensenyament

•sSssi. •*•>•! • -*"J
JBSfe-aprcnentatgt

Preocupació pel baix nivell mostrat per les baixes qualificacions.
Es planteja baixar el nivell d'exigència que suposa replantejar els objectius, l'assignatura i
anar a minims.

^avaluació coin a;tasca|
docents;

No és desagradable en aquest curs (comparada amb la de COU).
Contemplar aspectes subjectius comporta augmentar la responsabilitat del professor, a més
que els estudiants perden la possibilitat de reclamar.

Forma ideal d'avaluar S'aproxima força a la que fa.
Que contemplés la progressió de capacitats.

Normativa/del centre UP1te "
'^*

™$$&«

No influeix gaire.
Existeixen discrepàncies entre el professorat del departament en quan al què han d'avaluar.
(faltes d'ortografia..)
Més que complir amb la normativa cal tenir sentit comú de professor.

"L'avaluació actualment amb la Reforma és més subjectiva que abans ara ja veuen
que el comportament a classe pot tenir algú a veure...però clar això del comportament
a classe és una percepció subjectiva" (p. 91)

h

"La manera ideal d'avaluar s'aproxima for ça a la que f em" (p. 24).

L'avaluació serveix com a element motivador pels mateixos alumnes per autosuperar-

se: "si no hi hagués avaluació inclòs perdrien l'incentiu de la millora, no? (p. 18) així

com per a ells i la mateixa família: "perquè coneguin la marxa de la persona" (p. 18).

D'aquesta manera, presenta la utilitat de l'avaluació bàsicament per a l'alumne per

autosuperar-se i com a un recurs formatiu del mateix funcionament de la vida: "si no

faig res, suspendré, de la mateixa manera que si vaig a una fabrica i no faig res en

far an for a... "(p. 22)... així com a element formatiu inclòs com a persona: "seria una de
\

les coses importants que haurien d'aprendre que uns actes tenen unes conseqüències (p.

35);

Davant el supòsit de suspendre un 90% de la classe, el professor atribueix el fracàs

únicament al baix nivell dels alumnes i suggereix dues alternatives: a) "no pujaria un

punt a tothom, sinó que baixaria l'aprovat" (p. 35). És a dir, la seva actuació consistiria
j

en adaptar els valors numèrics a la diferent escala de qualificacions: "el nivell de classe '

és molt baix i l'aprovat se situa en el 4 baixaria l'aprovat (p. 35);. b) L'altra
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alternativa presentada, tot i que el docent es mostra enrabiat, reticent i amb una

conformitat passiva davant aquest fet, seria el de rebaixar el nivell d'exigència a classe

"si no tirem més no tirem més no? no dóna més la cosa...(p. 35)...rebaixem el nivell

de l'aprovat i anem tirant...(p. 35). En base a aquesta segona alternativa hi hauria un

pas posterior com a conseqüència d'aquest fet, que seria el de "replantejar els objectius,

l'assignatura i anem a mínims no? (p. 35)

Reconeix explícitament que la tasca d'avaluar en aquest curs no és desagradable ja que

ho compara amb l'avaluació que ell estava acostumat a fer en el COU: "allò si que era

molt hevy, perquè estava jugant amb el futur de la gent" (p. 26).

Diu que l'avaluació és cada vegada més "subjectiva" pel fet d'haver d'avaluar tot un

conjunt d'aspectes ja en sí subjectius, com per exemple: "el comportament a classe és

una percepció subjectiva (p. 91), les actituds etc.. "que es poden avaluar en funció de

les emprenyades al llarg del curs (p. 104) i això influeix en l'atribució de la nota per

part de l'estudiant únicament al professor "al final ells pensen que la nota és una cosa

que poder va per manies, fòbies o no ho sé... (p. 92)....perquè m'has suspès....està a les

teves mans, no? (p.91) En aquest sentit el docent també creu que els estudiants perden la

possibilitat de reclamació: "ja que cada cop sembla que la nota tingui tendència a ser

una nota més subjectiva" (p. 104).

"La manera ideal d'avaluar s'aproxima força a la que fem" (p. 24). Accentua la

importància de valorar el progrés de la qualitat de l'aprenentatge ".....m'agradaria que

es veiés la progressió del que hem partit d'un aprenentatge purament memorístic....al

relacional i al millor fins a l'abstracte...(p. 38).

En relació a la normativa ens explica que a nivell de seminari de les c. socials no s'han

establert els mínims que han de saber els alumnes per aprovar els diferents cursos de la

ESO: "anem amb una sabata i una espardenya....sí que estem d'acord amb el que s'ha

de saber, però no hi ha cap escrit ni està consensual" (p. 99). Aleshores pensa que:

"més que dictar unes normatives cal tenir una mica de sentit comú del professor que

veu com està l'alumne al principi i com està l'alumne al final" (p. 102).

Matriu descriptiva del professor B en relació a la segona dimensió.

2a.dttrieni8ijíi:
Les capacitats bàsiques per a 1' aprenentatge de les c. socials és la memorística i la de comprensió.
La base de c. socials és molt i molt fluixa i ho atribueix a la formació primària.
Reconeix que des del seminari de c. Socials no tenen resol el fet d'explicar com s'hauria d'estudiar aquesta matèria.
Considera la importància de què els alumnes aprenguin tècniques d'estudi (com a crèdit variable) per aprendre a estudiar.
Considera les c. socials pels alumnes de Ir ESO com a cultura general.
Alumnes no tenen massa interès per les c. socials. Per a ells és un rotllo que no saben molt bé perquè hi és.
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Les ciències socials requereixen "diferents, aprenentatges que s'interrelacionen molt"

(p. 85). D'una banda el memorístic i d'altra banda la part de la comprensió: "hi ha gent

que s'aprèn les coses de memòria però tens la pràctica certesa de què no s'ha entès

r es....hi ha gent més intuïtiva, però que els hi falla la part de caire més memorístic...(p.

85). El docent considera que la base de c. socials és molt fluixa en relació als continguts
';

i atribueix les causes a la formació primària: " a l'escola el mestre era de ciències...i les

socials no els hi donava massa importància..(p. 17). Creu que no cal tractar ni fer-los

entendre als alumnes la utilitat i/o la funcionalitat: "ja no discuteixo amb ells la utilitat

de les socials, no?...(si jo vull ser infermera perquè carai vull les socials..?) mira

deixem'ho amb cultura gener al...ja no entrem en aquesta discussió., (p. 17). És una

matèria que generalment no agrada: "les Socials?? pues és un rotllo que no saben molt

bé per a què baixa, o sigui gran interès no s'hi detecta... (p. 17).

Matriu descriptiva del professor B en relació a la tercera dimensió.

•^ja'dimeiisiéiTActuacions i decisions en relació «.j^o^^ ·/3B·88SS /*'!3f
Grup- classe Ib Grup- classe 2b Grup -classe 3b

Mateixes actuacions i decisions Actuacions i decisions divergents
Programa composat per 5 temes la majoria de
Geografia física i un d'Antropologia.
Els temes són els mateixos a tots els grups.
Llibre de text com a guia principal.
Tots els temes tenen la mateixa importància.
Final del crèdit reconeix que el tema 5 l'han fet molt
de pressa per manca de temps.
El procés d'e/a es desenvolupa principalment per les
accions: 20 minuts de xerrada/explicació, un quart d'
exercicis del quadern de treball, corregir exercicis o
els deures, preguntes a classe i al finalitzar cada tema
exercicis de síntesi que són voluntaris.

"El contingut és el contingut" però el que varia és el
nivell d'exigència i complexitat.
Reconeix que les classes són diferents en funció del
grup - classe.
En el grup - classe 1 en un tema concret es
desenvolupen activitats d'e/a diferents dels altres que
comporta sortir-se del programa i ampliar el tema. En
general es fan moltes més activitats de les
programades.
En el grup - classe 2 es dóna el programa tal i com
està planificat.
En el grup - classe 3 reconeix que hi ha coses que les
passa per alt, únicament explica coses puntuals
perquè no es perdin, tot i alguns alumnes del grup ho
podrien seguir. En aquest grup decideix fer les classes
en llengua castellana.

"El contingut és el contingut" (p. 46)

"eri general procuro fer el mateix a tot arreu, ara si que moltes vegades alguns aspectes

així tangencials, d'ampliació i tal... millor dic., al Ic millor deixem 'ho córrer" (p. 47).

Els temes són exactament els mateixos en tots els grups, però el que varia és el nivell

d'exigència. Per tant podríem afirmar que dels continguts del programa que composa el

crèdit, els desplega en diferents nivells de complexitat en funció del grup classe que té

davant. Aquest aspecte ens el porta el fet de què amb el Grup A (considerat i definit

com el que més treballa), en el tema de la contaminació es va fer tota una moguda que

fins i tot es van sortir del programa establert (d'escriure a diaris, buscar informació...)

que en els altres grups no es va donar, mentre que en el Ic assenyala que hi han força
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coses que les deixa de banda ja que n'és conscient de qué: "seis despenjarien" "...dic

mira... si m'embranco per aquí ja perdo els altres 20, per tant no toquem-ho i passem-

ho ràpid (p. 47), tot i que sap que algunes d'aquelles persones que constitueixen el grup

C podríem arribar a seguir i com a conseqüència es perden moltes coses: " al 1C no se li

pot explicar tret de coses molt puntuals...sí que hi ha gent que podria tirar molt i molt

més del que està fent..... i desgraciadament es van despenjant, perquè com que són els

bons de la classe, no fent res treuen un 5" (p. 48).

La dinàmica general és la que es resumeix a continuació: l'ús del llibre de text el qual

van llegint les lliçons i aquesta lectura l'alternen amb els exercicis que inclou el quadern

de treball, que va adjunt al llibre de text. Mentre van llegint (i com que juga a tractar-los

de persones grans) no els hi diu mai el que han de subratllar sinó que el que fa "és

remarcar molt les coses bàsiques., flxeu-vos amb això, amb allò altra...(p. 44). Al

finalitzar cada lliçó proporciona uns "exercicis de síntesi" que són voluntaris: "que els

faci qui vulgui (p. 39), tot i que aquests exercicis no els qualifica sinó que simplement,

a l'igual que els deures: "jo m'apunto si ho han fet, si no ho han fet, si ho han fet bé o

regular...però ells voldrien tenir una nota d'això i no els hi poso nota" (p. 67).

És conscient que amb els alumnes de Ir ESO "cal trencar les classes....o sigui una hora

xerrant, jo la faig però és dura molt dur a... "(p. 25). La dedicació de cada una

d'aquestes activitats les distribueix d'aquesta manera: "fas 20 minuts de xerradeta, un

quart d'hora d'exercicis, corregeixes no sé què i un altre quartet d'hora d'explicació i

vas trencant el ritme...(p. 25)..comparant una vegada més aquest curs amb els alumnes

de l'experiència anterior de BUP: "els de 3r. ESO, l'antic Ir de BUP aguanten bé una

horeta de marxa no?(p. 25)

Actuacions i decisions divergents en funció dels grups - classe.

"mira això al la se li pot explicar i això al 1 c no se li pot explicar, tret de coses molt

puntuals" (p. 48) j

Tot i que la resposta a la qüestió és que el procés d'ensenyament - aprenentatge és igual

a tots els grups, al llarg de les entrevistes, sí que manifesta aspectes diferenciadors en

relació als grups :classe. Un d'aquests aspectes és que els continguts són els mateixos

però amb diferents nivells de complexitat i d'exigència. En síntesi:
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Grup - classe Ib: "és un grup molt maco" (p. 15) i com a conseqüència realitzen moltes
i. \

més activitats que fins i tot surten de la programació planificada: "diem... mira avui no l

k

parlem de la lliçó ...però parlem de la contaminació (p. 78)..No considero que sigui
j

perdre la classe (p. 79)...Tu plantegen i després tu t'engresques...(p. 79)

Grup - classe 2b: Degut a les característiques generals del grup: "has d'estar

contínuament baixant....vinga va...va...molta història d'aquesta (p.11). Generalment no

es donen més activitats de les que hi han planificades.

Grup - classe 3b: S'han fet menys exercicis del quadern: "que no he fet perquè he

considerat que encara podria liar més la cosa... (p. 77). La llengua que s'utilitza en el

Ic es, com a decisió particular del docent, el castellà: "aquesta gent li faig classe en

castellà., la majoria són immigrants..(p.11). Tampoc surten del programa estipulat ja

que: "el Ic la súper Nintendo és el que priva (p. 50)

Matriu descriptiva del professor B en relació a la quarta dimensió. :

- %|4a'dimensi6;'Actuacions i decisions tnjr^aictKa Iforganifeacié de l'ayaluad6'en?els grups> d»sse.̂ Jgg|||g. ¡¿
Grup-classe Ib Grup - classe 2b | Grup - classe 3b

Mateixes actuacions i decisions Actuacions i decisions divergents
- Avaluació inicial marcada pel llibre de text.
- L'avaluació consta de 4 exàmens al finalitzar cada tema (proves

'escrites). _ _
- Instruments: proves escrites, observació directa i la indirecta.
- Intenta que les demandes de les proves siguin amb paraules
diferents a les del llibre per evitar les "empollades".
- Tipologies de proves escrites: assaig restringit i opció múltiple..
- Li interessa demandes de relacionar i trobar diferències i
semblances tot i que amb alumnes de 12 anys no es pot entrar en

' el camp del pensament abstracte (demandes).
- Factors reguladors de la qualificació final que incideixen sempre

, i quan la nota de les proves sigui aprovada: exercicis de classe i
j casa, nivell d'atenció a classe, exercicis de síntesi. El que té més
valor les notes de les proves escrites.

l; - Penalitza a la gent que "empolla" i no entén res i descompte per
les faltes d'ortografia (correcció).
- L'avaluació dels crèdits variables és diferent, s' avalua la feina

, que es va fent.
• - Utilitza l'escala numèrica per qualificar les proves escrites
j (qualificació)..

El valor numèric no té el mateix
significat per tots els estudiants.

"El tema de l'avaluació és el mateix per a tots els grups" (p. 51)
i

"jo canvio la manera d'avaluar quan estem en crèdits variables... s'avalua la feina que
els ̂ alumnes m'han d'anar entregant i això és una altra manera de treballar" (p. 101).

Faí una avaluació inicial que ve marcada pel llibre de text: "cada tema hi ha una

avaluació inicial que se suposa que aquests nens de la primària ho saben... i jo ho

comprovo..(p. 57). Aproximadament cada dia corregeixen en grup els deures
f

enregistrant si s'han fet, no s'han fet i si s'han fet bé o malament. La participació dels

alumnes en aquesta correcció es fa en funció de la quantitat de "notes" que té ell
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enregistrades, procurant recollir la mateixa quantitat en tots els alumnes. Aquest mateix

sistema el fa servir en el moment de preguntar a classe, després d'haver llegit la lliçó:

"preguntes a classe i tal.....uns dies li toca a un i l'altre un altre...(p. 25).

Les preguntes que constitueixen les proves escrites solen ser diferents de les paraules

que utilitza el llibre: "procuro fer exàmens on sigui difícil contestar la pregunta amb un

tros après del llibre..(p. 29) tot i que reconeix que amb alumnes de 12 anys, cal anar en

compte per no entrar en el camp del pensament abstracte: "si els hi demanes diferències

entre el clima continental i l'oceànic estàs entrant perillosament en el camp de

l'abstracció (p. 30). El docent vol evitar que els estudiants reprodueixin íntegrament la

frase del llibre: "et demano que em contestis amb les teves paraules no la busquis en

el llibre perquè no la trobar as... (p. 31), tot i que reconeix que en els seus exàmens: "hi

ha un 90% de preguntes que són de caire memorístic, excepte una que demana una

petita relació... (p. 55).

La tipologia de les proves escrites que utilitza són les d'assaig restringit i opció

múltiple. La qualificació final es troba condicionada per: a) el nivell d'atenció a la

classe: "ja mirant de cohesionar-los una mica per tenir-los atents (p. 81); b) si han fet

els exercicis a classe i a casa, els exercicis de síntesi que proposa de manera voluntària

al finalitzar cada un dels temes; c) quan pregunta a classe si ho sap o no ho sap; d)

realitza un total de quatre proves escrites que finalment en fa una mitjana global: "fem

molts exàmens i ho fem amb la intenció de què no s'acumulin gaires continguts i que
í

sigui més fàcil per a ells., això fa que cada 2, 3 setmanes tinguin exàmens... no sé fins a

quin punt això és interessant...(p. 95). Reconeix la importància i el valor que atorga a

les proves escrites, essent els altres factors "reguladors" quan la nota de l'examen és

superior a cinc: "el que no he fet mai i hauria defer és que gent que per exàmens està

aprovada, suspendre'l per vagància no?... si un té un promig de 4'2 hi ha fet els

deures....aprova...perquè bueno, .ha fet la feina (p. 51) però... "procura penalitzar a la

gent que no entén res (p. 55), és per aquest motiu que diu que "a I 'empollón li té una

mica de mania".

Actuacions i decisions divergents en funció del grup - classe.

Un dels aspectes divergents que considerem importants d'assenyalar és que pel docent

el valor numèric no sempre té un mateix significat. Aquest l'interpreta i l'adapta en

funció de la persona que té davant: "...un 3,7 era un aprovat...per ò per exemple tens un
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3,4{que és un insuficient no?.... o sigui notes semblants poden donar resultats diferents

enfundo de la feina feta (p. 52).

Í

Matriu descriptiva del professor B en relació a la cinquena dimensió.

/ Sa dimensió: Informació sobre l'avaluació en els grups -*lasse5"' -«••';**'
Grup - classe 1 b Grup - classe 2b | Grup - classe 3b

Categories
Què.'qiian i com ífe .
informà., •> W
:ffr<4ï^ %.,

.

'«W*'^'
*̂ | ¿|-

'^•-•^^H1'
«ijt-i

'«• í??^
Valoració de lak tígí -
importà'ncia, "3F 'ijr

^-, ¿

Feedback dels resultats
álSaianS^f.if:;1 -

Jï|j, jk. ;*., '

Feedback dels resultats,
famines.^- **?* /$M

9*.» >•*• •*• .--

Mateixa informació en tots els grups
Els explica el significat de l'escala de
qualificacions (ja que vénen del progressa).
Explica l'estructura de l'examen (com són,
com es puntuen..).
Els avisa que un examen és molt important
i no poden faltar.
Durant l'examen els tranquil·litza ja que
n'hi ha que s'angoixen molt i els avisa del
temps.
Els indica parcel·les concretes del llibre en
què poden sortir coses.
Els repeteix els continguts conceptuals més
importants que al mateix temps són els més
treballats.
La informació els interessa molt als
alumnes però volen conèixer les demandes
concretes.
Valoren la informació per poder aprovar o
bé per no aprovar (líders de la classe).
Interessa la nota per aspectes familiars o
per les conseqüències que comporta un
suspès.
El dóna a partir de la nota de les proves
escrites. Els lliura als alumnes perquè se'l
mirin i després els torna a recollir.

Si la família ho sol·licita fa una còpia de
l'examen.
Intermediari: el tutor.
En general poca receptivitat i col·laboració
professor- pares/mares.

Informació divergent

"Jò no us diré mai les preguntes de l'examen, ni us diré que s'ha de subratllar i què
no:.."(p. 7)

Una de les primeres coses que s'han hagut d'explicar als alumnes ja des del primer dia

de classe és el significat de l'escala de qualificacions: "ja que aquests nens vénen del

sistema del progressa adequadament i necessita millorar".... i encara estan en fase

d'allò., si he tret un 6,5 això què és? (P.23).

La informació sobre avaluació es redueix a "informar" sobre la realització i l'estructura

de les proves escrites, tot i que segons ell aquesta informació és: "total, completa i

exhaustiva..(p. 54).... "normalment es parla dels exàmens i de com són i de com es

puntuen i dels problemes que tenen...vertader i fals descompten... o sigui que no juguin

a la quiniela"., (p. 88). Els explica que la prova és una cosa important i els incideix en el

fet que: " no es pot faltar a un examen així per a qualsevol causa... un examen és el

moment de donar el 100%....no et conformis de posar una cosa si en saps

més...demostra'm que saps....(p. 69). Durant la prova també els recorda aquests aspectes'

224



Capítol IV

al mateix temps ;que els tranquil·litza i els recorda el temps de què disposen: "inclús a

vegades els aviso del temps tranquils, teniu temps, fixeu-vos bé.... (p. 69). Reconeix

que per a molts estudiants els angoixa molt el fet d'haver de fer proves i altres que tal

els hi fa. !

Tot i que insisteix en què no diu mai les preguntes de l'examen, ni fa subratllar del

llibre els aspectes més importants, sí que els diu: "al tanto amb això que és fonamental"

(p. 45) i després ¡són qüestions que composen la prova escrita, enrabiant-se si allò que

ho ha suggerit com a fonamental no ho contesten bé: "algunes preguntes van d'aquell

nucli de al lliçó, si fallen allà dius.. uaaahhh!!!(p. 45)....el que sí dic a classe és això és

molt important... estàs dient això sortirà...no els hi dius això sortirà per vergonya, però

si són una mica llestos ja ho poden saber (p. 89). En definitiva, els "conceptes

importants són repetits, reiterats, maxacats i treballats amb molta reiteració" (p. 81)

Creu que la informació sí que els interessa als estudiants però ells voldrien que se'ls hi

donés les preguntes exactes de la prova prèviament: "la seva felicitat màxima seria que

dies abans de l'examen li donessis l'examen fotocopiat...i portam l'examen escrit de

casa no?" (p. 61). També reconeix que la informació referent a les proves interessa, ja

que~hrha~gent angoixada davant la realització dels exàmens en "dos sentits: uns per no

suspendre, i altres per no aprovar: "perquè no fos cas que aprovés i baixés el seu

prestigi social... aviam si m'endescuido i aprovo??...(p. 95). Hi ha un grup d'alumnes

que inclòs "farden molt d'haver suspès...i tu ets un empollón, i tu ets tal..(p. 19). Així

doncs, en general si que els hi interessa la nota encara que sigui a nivell familiar ja que

un suspens pot anar seguit d'unes altres conseqüències negatives pels estudiants: "pot

suposar que la súper Nintendo desapareixi...no et deixaran sortir amb els amics..(p.

19).

El docent explica que cada cop que realitzen un examen, ell els corregeix i

posteriorment els lliura als alumnes: "/' veiem a classe com ha anat com no ha anat...(p.

90) i després els;torna a recollir ja que: "l'examen no el puc donar... s'ha de quedar

aquí...diu la normativa..(p. 69).

No hi ha hagut cap contacte directe amb els pares/mares. La figura mediadora són els

tutors. Però considera que: "en general hi ha poca receptivitat....hi ha falta de
i

col·laboració" (p. 69).
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Matriu descriptiva del professor B en relació a la sisena dimensió.

-_ ,-,**& ,vttf - • -. ..»* ,6adim«nsi6:,ConcepçiOnsdelsgr«pSs,d»SS«. ... - , , ,,,, / x as»'. • >
Grup -classe Ib

Criteris
per

definir
els grups.

i

Funciona força bé.
Grup treballador.
Divertit.
Pot donar-los canya.

Grup- classe 2b
Funciona prou bé.
Grup preadolescents.
Dispersió en l 'atenció
Menys treballador i
participatiu.
Més intel·ligent.

Grup - classe 3b
Més dificultats, més
problemàtics.
Necessitats educatives
especials.
Desmotivats.

"Els tres grups són f or ça diferents"...(p. 8).
j

L'assignació dels alumnes al diferents grups de primer curs d'ESO, es fa en funció de
i ,

l'idioma que han cursat a la primària. Es a dir, si han realitzat l'anglès o el francès. Es

constitueixen tres grups de primer, dos d'anglès (que són el la i el Ib) i un de francès

(que forma el Ic). El professor considera, en base a la seva experiència dels tres anys

anteriors en què s'ha implantat la reforma en el seu centre que, generalment "i per
I:

casualitats del món i del destí (p. 10) els grups A i B procedents de l'anglès: "són

normals, sense problemes generals (p. 12), mentre que el grup de francès, el Ic: "és el

grup més fotut, amb més dificultats.... UACS i magribins d'incorporació tardana...(P. f

10)

La definició dels grups la fa en funció dels següents criteris: a) el nivell de treball; b)la !

intel·ligència; c) l'etapa de la preadolescència; d)la motivació i e) problemàtiques ,

diverses. i
Grup - classe Ib: "Funciona força bé i és un grup treballador divertit, que pots

treballar, que pots donar-lis canya"... (p. 49).

Grup - classe 2b. "un grup notable de pre-adolescents ja conflictuades....nena

pretasament maca, rotllo de novius"...(p. 11)...que aquest fet genera una "dispersió en

l'atenció" (p. 11). •

Grup - classe 3b. "és una mica la "es de la societé" o sigui són els que mira,

aquests... (p. 11)...més jaranero, més problemàtic (p. 49).
i

!
Percepció general dels alumnes de primer d'ESO.

¡
El professor manifesta, degut a la seva experiència prèvia amb alumnes de COU, que ho

i
haipassat malament ja que el fet d'haver de treballar amb "mainada de 12 anys" (p. 5)

ha suposat per a ell, molts canvis en diferents aspectes: a) la baixada de nivells: "jo

explicar que entre Europa i Amèrica hi ha un oceà que es diu Atlàntic, puff f (p. 5);

b)s'avorria a classe; c) problema de falta de material; d) molts problemes de base; e) el <
t

llenguatge que ha de fer servir és "extraordinàriament planer"; f) no es pot fer servir
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l'humor perquè la classe es desborda i g) molts problemes d'ordre públic: "problemes

de mainada súper moguda...incapaços d'estar 55 minuts asseguts a la cadira,

atent s., (p. 6)

Un altre aspecte que considerem interessant de remarcar són les baixes expectatives que

presenta el professor davant els estudiants de Ir d'ESO. Un dels exemples, tot i com ja

s'anirà evidenciant al llarg de l'anàlisi de les diferents categories pot ser:" la base és

fluixa, molt fluixa....El llibre diu que s'han d'aprendre totes les capitals del món...

deixem córrer no?...ara a Europa sí, situem els països, situem les capitals... oh

tremendo no? horrorós per a ells (p. 17).

Altres aspectes que senyala com a característiques dels alumnes d'aquest curs són per

resumir els següents punts:

a) les copiades dels deures: "hi ha 1, 2, 3 persones que fan els deures i després allò

circula àmpliament..(p 52)....la circulació dels deures és un comerç" (p. 53).

b) que miren i • copien del llibre, sense pensar prèviament ja que els costa molt

comprendre.

c) els costa estar atents: "ara un dels meus arguments és estigues atent i aprendràs

-coses-pel sol fet d'estar atent al que jo~estïc explicant..(p.63).

d) no són capaços d'integrar els coneixements dels diferents temes o inclòs de les

diferents matèries. La majoria d'aquests dèficits els atribueix a l'edat: "la part de

comprendre les coses hi ha molta gent que té moltes dificultats probablement per

tenir 12 anys, no? (p. 86) o per exemple.... "Suposo que és inclús comprensible que

als 12 anys quan estàs parlant d'un règim d'un riu, doncs en un moment donat

desconnectis i pensis en el Leonardo di Caprio...pot ser lògic., (p. 81)
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3.2.1.3. Professor C.

Matriu descriptiva del professor C en relació a la primera dimensió.

: Categories ,,- JÈ
< «Funció i utilitat de -j||
.,,;,. líavalnàtióy '*..'

f '%&! l̂lP* JÜfiÈi. l"g!5ffl[-: fs8&¡
met, ír"* '̂ 'ïsiP1" -Tnr -^^v
, ^f

. .ít'avahiaci^dins^Iel *£'
procés d'ensenyament—'/

* ili-MapreiietitBtgeTpP íjS
L'avaluació com a tasca ̂

^docent-

^AÍT'ILAIÍ
; Forma ideal d'avaluar

¿Normativa 'del centre JÜ

- ''^^' "'-' M

' M 'M £, £fc À

S~, ~ - - ;™ • 1 a dimensió: Concepció de ravaluaciójji , ¿'̂  JJ
Professors: L'avaluació serveix per comprovar al final del crèdit si els alumnes han assolit
el nivell i fer una valoració del progrés de cada alumne.
Estudiants: L'avaluació serveix per impulsar als alumnes a estudiar, ja que per a ells
l'avaluació és una obligació.

Proposa que a partir de l'avaluació s'han d'analitzar les causes, els motius de les
qualificacions i aquestes es poden trobar en algun dels tres nuclis del triangle interactiu.

Es desagradable tant pel professor (que ha de fer de jutge) com pels estudiants.
L' angoixa la tasca d'avaluar atribuint la màxima responsabilitat als estudiants ja que
segons ell, els facilita moltíssim la prova amb el sistema de les "activitats de repàs"
(aprovar o suspendre depèn d'ells).
Com valora actualment als seus alumnes "activitats de repàs".
Les entrevistes "informals" com a instrument addicional a les proves escrites en aquells
casos més problemàtics per buscar les causes del fracàs.
La normativa és orientativa i de pauta.
Un document objectiu.
És molt relativa depèn més de la dinàmica de la classe.
Els tres tipus de continguts queden reflectits en la prova escrita. A partir d'aquesta ja els
valores tots.

"Tu vols fer les classes disteses, agradables, explicar un acudit de tant en tant....per ò

després arriba un moment en què tu has de ser un jutge, clar, ja no ets un amic, ja
¡

diuen compta!!! (P. 40)

El professor explica que l'avaluació és una tasca important i "obligatòria" sobretot al

final del procés i que serveix bàsicament per determinar el "nivell" de l'alumne. També

és vista com a un recurs que impulsa als alumnes a estudiar ja que segons el docent, si

aquests no són responsables de la seva tasca com a estudiants i no veuen la funcionalitat [

í '.
de l'escola, no tenen una motivació intrínseca d'aprendre, aleshores l'avaluació és

t . •
l'impuls que fa que els alumnes estudiïn: "si tu t'interessa aprendre

això...independentment si t'avaluen o no.... tu ho aprendràs ara si allò no hi veus la

necessitat d'aplicació immediata, llavors t'has de veure una mica obligat. Una

d'aquestes obligacions seria l'avaluació. (P. 36).
f

Davant el supòsit plantejat, no dóna tanta importància a la qualificació sinó que
i

considera important el fet d' analitzar els motius, les causes que han originat una "baixa

puntuació" a nivell general de tot l'alumnat. L'actuació docent es centraria en buscar

què és el que ha passat i no tant en pujar automàticament un punt a tots els estudiants:

"analitzar la situació mirant els objectius que tu t'has proposat mirar si són els

adequats, a l'edat, al nivell... o plantejar defer les classes d'una altra manera.... o \

perquè el seu entorn familiar és molt dolent (p. 47, 48 i 49). ,

228



Capítol IV

Explica que viu l'avaluació com a una "tasca desagradable" tant pel professor com per
%

a l'alumnat, perquè: "tu has de ser el jutge" (p. 40)" fet que pot repercutir negativament

en l'activitat educativa desenvolupada pel professor, especialment a nivell afectiu i

relacional. El docent intenta reduir l'angoixa que representa per a ell el fet d'haver

d'avaluar atribuint la màxima responsabilitat i dependència dels resultats als alumnes

dient-los: "Jo ho passo malament.... i miro d'eliminar aquest mal trago i donar la

responsabilitat als alumnes jo els dic: la meva feina no consisteix en aprovar o

suspendre a algú, sinó en valorar la feina que tu has fet (P. 40). Aquest fet de "tenir la

consciència tranquil·la, sobretot amb els suspesos" la reflexa també a partir del sistema

d'avaluació que utilitza: "el donar-los una mostra de les preguntes...em serveix a mi...

que aquells que han tret mala nota... que no ser à per culpa meva" (p. 108)
.1

La forma ideal és tal i com "valora" actualment als seus alumnes, però considera que

més a més seria necessari realitzar entrevistes per fomentar el diàleg, amb l'objectiu de

poder localitzar les causes d'un baix rendiment escolar. Per tant, aquestes entrevistes no

es potenciarien amb tots els estudiants, sinó únicament amb aquells que presenten algun

tipus de problemàtica: "a més a més una entrevista a aquells que no rendeixen per

descobrir que és el que passa ja que si només veus els resultats sobre allò, és

possible que t'equivoquis si només veus aquesta part" (P. 51).... evidentment no tots

tenen problemes. aquestes entrevistes serien concretes... (p. 53).

Respecte de la normativa, els percentatges dels diferents continguts: "wo s'apliquen "al

peu de la lletra" (p.124), ja que és molt difícil el fet d'haver de puntuar les actituds al

30%. Segons el professor, tots aquests continguts si són positius ja es podran avaluar a

partir de la prova escrita i no cal anar observant en dies determinats si aquell alumne

presenta unes actituds adequades i valorar-les aïlladament: "un alumne que ha treballat

que ha portat la feina i tal, després segur que això es reflexa en la prova escrita i

després a partir d'aquesta ja ho pots recollir tot" (p. 127)

Matriu descriptiva del professor C en relació a la segona dimensió.

Les c. socials impliquen un treball teòric (= explicació del professor, lectures, preguntes...) i un treball pràctic (=
activitats lligades als coneixements teòrics).
Molt important la capacitat de memorització acompanyada d' estratègies que facilitin el record (ús de l'aties, imatges,
vivències...).

Parteix de què les ciències socials contemplen moltes parts, tant teòriques com

pràctiques. No obstant això, considera que hi ha d'haver una part de memorització
!

important que cal potenciar, però aquest procés no s'ha de fer en el "buit" sinó que ha
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d'añar recolzat de recursos que facilitin el record. Les eines que proposa són: "l'aties,

imatges que corroborin allò que estàs llegint, plantejar-se una situació de successió en

el temps....en el cas de la història.." (p. 103) i aquesta seria la part pràctica de

l'assignatura.

Matriu descriptiva del professor C en relació a la tercera dimensió.

;,.! 3a dimensió: Actuacions i decisions en relació a l'organització del crèdit en els grups - classe. •
Grup - classe Ic

Mateixes actuacions i decisions
Programa composat per 5 temes.
Els temes són els mateixos a tots els grups (temes
obligatoris dins l'àrea de c. Socials).
Llibre de text com a guia principal pel seguiment dels
temes.
Contingut de tipus fonamentalment conceptual.
Els temes més importants el tema 3 (geografia física)
i el tema 5 (climes i paisatges)..
El procés d'e/a es desenvolupa principalment per les
accions: Llegir el llibre de text, explicació per part
del professor i (en ocasions) amplia la informació,
preguntar als alumnes o fer sortir a la pissarra a
senyalar en el mapa.

Grup - classe 2c
Actuacions i decisions divergents

En funció de 1' interès dels alumnes, hora del dia,
receptivitat introdueix o no informació nova,
addicional relacionada amb el tema.
El ritme de treball i els aspectes afectius-relacionals
i podríem incloure els motivacionals depenen de les
característiques del grup.
Grup - classe 2c es troba més tranquil, pot fer
bromes.... aspectes que no pot fer en el grup 1 c.
Accepta jugar a diferents nivells de complexitat però
dóna molta importància a complir amb tot el
programa.

"en el Ib jo puc estar més distès, fer alguna broma de tant en tant.....i en I'A a vegades

això no pot ser (p. 98) a mida que coneixes el grup i veus que això pot comportar

que es pensin que poden fer més, llavors vas frenant... (p. 99).

Els cinc temes han de ser impartits obligatòriament en tots els grups classe ja que es

troba establert a nivell d'àrea: "des de l'àrea es proposen aquestes unitats i s'han defer

a tots els grups (p. 57). El procés habitual i general de classe és la utilització del llibre

de text, el qual van llegint i posteriorment el docent explica i/o introdueix nova

informació. En la part que més treballen, el de geografia física, fa sortir als alumnes

davant el grup per situar en el mapa un total de 18-20 noms que ell ja ha seleccionat

prèviament i considera més importants, aprofitant aquest moment per ampliar el

contingut: "quan expliquem geografia no diem aquesta capital està aquí... sinó que

explico alguna cosa de l'art. però és clar si aquell dia veig que la classe se mei '
desborda perquè no interessa, o és a última hora o vénen de gimnàstica que estan

I
més esbarats doncs... ja anem a la pràctica...." (P. 96).

Actuacions i decisions divergents.

Tot i l'obligatorietat dels cinc temes a impartir independentment del grup classe, el

professor reconeix que en funció de les característiques del grup la dinàmica és diferent
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tant pel que respecte a: a) el ritme de treball, que ve marcat pel grup: "potser que en un

grup vagis més à poc a poc i en l'altre més depressa, però el temari s'ha de fer igual

per a tots (p. 66); "el ritme de la classe el marquen una mica els alumnes i l'A en

general estan força desconnectats"; b) com en els aspectes més afectius-relacionals i

podríem incloure els motivacionals. D'aquesta manera, el grup classe pot condicionar

l'actuació docent, no tant en el contingut definit per un programa i unes activitats

d'ensenyament -; aprenentatge, sinó en el clima que es pot generar en el sentit, com diu

el mateix professor: "defer la classe més agradable (p. 101)".

No obstant això, per al docent és molt important el desenvolupament del programa tot i

que en funció del grup accepta jugar amb diferents nivells de complexitat: "procuro fer

tot el programa que porto al dia fer-ho de la manera que sigui perquè allò es

compleixi.... no podem pas dependre molt de l'actitud del grup, sinó que el grup també

s'ha d'adaptar al programa que toca.... ja sigui d'una manera més profunda i més

superficial...per ò el programa sí (p. 102).

Matriu descriptiva del professor C en relació a la quarta dimensió.

4n dimensió: Actuacions i decisions en relació a l'organització de l'avaluació en els grups -classe.
Grup-classe Ic Grup - classe 2c

Mateixes actuacions i decisions Actuacions i decisions divergents
L'avaluació consta de 4 exàmens al finalitzar cada
tema i una "avaluació final" que inclou tota la matèria
i serveix per arrodonir la nota (proves escrites +
qualificació).

Instruments: proves escrites que es composen
d'algunes de les mateixes preguntes que les
anomenades "activitats de repàs".
El sistema d'avaluació mitjançant "activitats de repàs"
li permet: a) atendre la diversitat del grup i b) jugar en
funció del grup classe (consideració i construcció de
les proves).
Tipologies de proves escrites variades: assaig
restringit i la part que ell anomena pràctica (mapes,
imatges, gràfics..).
La qualificació final són les notes de les diferents
proves escrites i l'interès, l'esforç, el treball..
Prioritza molt els continguts conceptuals mostrats en
les proves escrites (demandes).
Utilitza l'escala numèrica per qualificar les proves,
excepte els suspesos (vist) i les qualificacions finals.

La tria de les preguntes del conjunt
d'activitats de repàs que construiran la
prova escrita la fa en funció del grup
classe.

"Per avaluar és important valorar les possibilitats, l'entorn, l'aplicació al treball etc.
però evidentment hi han d'haver unes proves per demostrar tot això" (p. 50).

"Tots tenen una mateixa prova perquè no et puguin dir perquè aquest una prova i
nosaltres una de diferent... tots igual" (P. 77)

L'avaluació consta d'una prova de cada un dels temes realitzats, però per manca de

temps es realitzen un total de quatre proves corresponents als quatre primers temes. Tots
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ells, tenen un mateix valor: "alhora de l'avaluació és una part més, ja que són unes
\

unitats més (p.64). Proposa una "avaluació global" en què entra tots els continguts del
j

programa i serveix per arrodonir la nota: "aquests que tenen un 4... o un 6,5 d'allò, falta
t

una miquetapel notable.... i resulta que l'avaluació global ens ha anat molt bé perquè

ha repassat tot i el que sigui.... doncs vinga arrodonim la nota!!! (P. 72)

Els I instruments que utilitza són proves escrites que consten de preguntes que els
* v

alumnes ja coneixen, ja que el professor una setmana o quatre dies abans de la i
*

realització d'aquesta proporciona als estudiants unes "activitats de repàs" (entre 12 i 15

preguntes depenent del programa) que s'han de preparar a casa, tot buscant la resposta.

El professor explica, a l'inici del crèdit, que dedica mitja sessió de classe: "a treballar-
f.

ho i que me preguntin els dubtes de què han de posar però han d'elaborar totes les

preguntes (p. 43). Al final del crèdit, reconeix que utilitza tota una sessió sencera per

ajudar-los a preparar les qüestions i ell mateix els informa del lloc del llibre on poden

trobar la resposta: "mireu la resposta està a la pàgina tal... "(p. 76).
l·

Explica que aquest sistema li permet un ampli ventall de possibilitats en el moment de

construir les proves escrites: "tractant així la diversitat dins del grup" (p. 77) que

consta segons ell, d'un 90% de preguntes que considera "que tothom hi pot arribar"

(p. 77) i després en posa alguna de més complexa per a "la gent més trempada i que pot

destacar més"(p. 77). D'aquesta manera, els alumnes mateixos "ja valoren que han

fet. Aja veuen qui pot treure més bona nota" (p. 77). Aquest sistema d'avaluació també

li permet jugar en funció del grup classe: "en cas que el grup sigui dolent. les
*

preguntes que poso dins d'aquelles de repàs, pots agafar aquelles que són més fàcils...

o que es poden adequar més a les seves possibilitats... i ja fas la tria en funció del grup,

clar!(p. 100). No obstant això, dins d'aquest crèdit de c. socials les proves proposades

als dos grups classe han estat exactament les mateixes havent fet la mateixa tria de les ,

activitats de repàs.

Els factors que té en compte en el moment d'avaluar són bàsicament els resultats de les

diferents proves escrites realitzades al llarg del crèdit: "el que valoro molt és la nota de

la prova escrita, la resta serveix per arrodonir (P. 43). El professor percep la prova ¡; ' i
escrita no com a producte final i acabat sinó com a un "resultat d'una manera defer, de

tot un procés d'evolució (p. 43"). Té prioritat pels continguts conceptuals

manifestant: "per més bon nen i bona persona que sigui si la seva capacitat no arriba a
¡ i

assolir o adquirir una sèrie de coneixements és evident què (p. 125) \
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Utilitza sovint el sistema numèric per qualificar les proves i el resultat final. No obstant

això, considera que a l'ESO les puntuacions que estan per sota del quatre poden

representar un efecte negatiu en la motivació i en rautoestima de l'alumne i com a

conseqüència no informa del resultat negatiu a partir del valor numèric, sinó que ho

informa posant un "vist" a la prova: "aquests de I 'ESO si no arriben a 4, que l'examen

és molt dolent, de O o 1... .doncs una mica per estimular-los els hi poso un vist" (p. 33).

Així mateix, considera que els suspesos afecten els alumnes de manera negativa i aquest

fet pot repercutir en els aprenentatges posteriors: "si et poso un 2, doncs et puc enfonsar,

vull dir... has sigut dolent doncs no treballo més... i amb aquests alumnes s'ha de mirar

d'augmentar l'interès i no enfonsar-los... doncs mira vist".

Actuacions i decisions divergents en funció del grup - classe.

El sistema que utilitza, de lliurar prèviament als estudiants un conjunt de preguntes que

algunes d'elles són les que constituiran la prova escrita, li permet fer la selecció en

funció de les característiques del grup classe.
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Matriu descriptiva del professor C en relació a la cinquena dimensió.

WMNB£¿?£? : ••'->- ' '5a-dimens1ó':MfoXmac1ó'«sobr£j?ayaji^ , ' : %
' Grup- classe 1 c Grup - classe 2c

Categories
Quc,''quan i com '"*-" -

•inform 'L^ , ,

'Valoració de>la
importància.

'y* TV" ' ' -

'Feedback dels resultats
estudiants

ÍFfedhnck'dels resultats

Mateixa informació en tots els grups - classe
Inici crèdit: dates que es real tzaran les
proves, (coincideix amb la fmalització del
tema).
Inici: lliurament d' una guia general amb 1'
explicació del sistema d'avaluació de les c.
Socials.
Una setmana abans lliura les activitats de
repàs.
Dos dies abans de la prova dedica mitja
sessió o una sessió per comentar i treballar
a classe les activitats.
Els criteris de puntuació de cada pregunta
els diu quan tenen la prova davant.
Els repeteix i insisteix en els continguts
conceptuals més importants que sortiran a
la prova.
La informació els interessa molt als
alumnes ja que parteix de què tothom li
agrada que se' 1 valori de manera positiva.
Amb el sistema de les "activitats de repàs"
depèn només d' ells de si estudien o no.
El dóna a partir de la nota de les proves
escrites. Els lliura als alumnes, els hi deixa
portar a casa i els recull com a prova
objectiva.
Els estudiants s' han d'apuntar la nota a 1'
agenda.
La participació dels pares/mares és
bàsicament degut als resultats finals de les
proves, i generalment si aquests són
negatius, tot i que no sempre.
Pares/mares més preocupats pels resultats
que no per ajudar-los a estudiar, animar a
treballar...

Informació divergent

"Els hi dic, a principi de curs els dies d'avaluació" (p. 75). i ,

"La informació és la mateixa en els dos grups (p. 108) \
;
I,
í
ï i

Al començar el crèdit els hi diu aproximadament les dates en què es realitzarà cada una
i

de les proves i el contingut de què constarà, ja que coincideix amb l'acabament del

tema. Aleshores els alumnes s'ho anoten a l'agenda i els hi diu que facin "una

planificació a curt o llarg termini" (p. J06). Posteriorment, una setmana o quatre dies

abans de la realització de la prova el docent lliura les activitats de repàs que els diu:

"que aquestes són les que aniran a l'avaluació" (p. 75).

El professor reconeix que insisteix i repeteix molt més uns aspectes que altres i aquests

són els que sortiran a les proves, tot i que ell sempre diu explícitament que s'ha de saber

tot: "a classe quan surten sempre els insisteixo més en unes coses concretes i aquelles

són,les que posaré a l'examen ells no saben que aquelles que pregunto són les que
, i

posaré, però jo dic: ho heu de saber tot... (p. 90).
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Considera que els alumnes els interessa la informació ja que pensa que a tothom li

agrada que se'l valori de manera positiva. Però creu que, en el sistema de lliurar

prèviament les "activitats de repàs" depèn si els estudiants volen o no volen treballar i

aquí ell ja no hi pot fer massa res: "ells ja saben que preparant-se bé aquelles activitats

aprovaran l'avaluació, ara la gent que no vol treballar doncs no treballa Jo ja no els

puc dir res"(p. 78). D'altra banda, el mateix sistema comporta la queixa dels estudiants

d'haver d'estudiar moltes activitats i llavors, en el moment de la veritat, només se'ls hi

valori unes quantes perceben d'aquesta manera les proves com a molt fàcils: "la gent

que són bona s'ho estudien tot i diuen... home P, ens hem estudiat tot això tan complicat
I

z ara només poses aquestes?... els hi resulta moltjàcil...(p. 90).

Una vegada feta la prova i corregida el docent la deixa mirar als estudiants "per si hi ha

alguna cosa que s'hagi de rectificar o parlar "(p. 91. Els hi deixa portar a casa per

comentar-lo amb els pares i després la recull com a recurs que li recolza els resultats de

cada un dels estudiants, ja que: "és una prova que tinc que em justifica aquella nota

però és clar si hi han reclamacions doncs tu tens allò (p. 91).

La intervenció djsl pares/mares és bàsicament en funció dels resultats finals obtinguts a

partir de les proves escrites. Si aquests són negatius, llavors sí que pot existir una

preocupació per part dels pares i mares: "els pares no s'escandalitzen o es preocupen

fins que veuen les notes" (p. 79), no es preocupen massa en ajudar-los a estudiar o

animar-los a treballar" (p. 79). Hi ha casos en què aquest fet tampoc no és dóna, ja que

les expectatives d'autoefícàcia i de resultats dels mateixos pares/mares respecte de què

els seus fills estudiïn són molt baixes: "el meu fill és com jo que no serveix per

estudiar... i llavors ja no fa res (p. 79).

Matriu descriptiva del professor C en relació a la sisena dimensió.

• ~¡ , r: À -S?, ,;-¿~M ̂ dimensió: .Cíoncepció-delsígni^liii.as^- '- ' ,
Grup - classe Ic

Criteris
per

definir
els grups.

Els costa parar atenció.
Són dispersos.
íj)o segueixen el ritme.

Grup - classe 2c
Molt macos.
Tenen ganes de treballar.
Carinyosos, tranquils i més uniformes.

Els grups de primer de secundària es constitueixen en funció de la llista. És a dir, per

ordre alfabètic havent-hi aproximadament un total de 25 alumnes per grup. Tot i això,

abans de tancar definitivament la llista dels estudiants que formaran el grup procuren

que tots aquests coneguin algun altre membre del grup (ja sigui perquè provenen d'una
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mateixa escola o d'un mateix poble). Com a mínim que hi hagin dos estudiants que es

coneguin per tal de què: "no se sentin sols" (p. 24).

Els1 criteris que utilitza el professor per definir els grups es troben en funció de: a) el

comportament; i b) el resultat acadèmic: "el grup B tots són una mica més uniformes,

tenen una mica més d'interès...penso que com a classe el IB és més homogeni. Llavors <

els resultats seran evidentment millors" (p. 83) i

f í
Percepció general dels alumnes de primer d'ESO. i

j ; :

"no són responsables de les seves tasques com a alumnes i no són conscients de la

necessitat d'aprendre (p.41).
\

"van a l'escola perquè els obliguen, o perquè a casa els diuen que són les 9 i has

d'anar-hi...o perquè forma part de les activitats dintre la seva vida" (p. 37)
\
j

En general, pel professor els alumnes de dotze anys són cada vegada més infantils. Els

motius que apunta per explicar aquest fet són: a) que ell és cada vegada més gran i b)

que abans eren els "grans" del centre i en canvi ara amb la reforma són els més petits i

es comporten com a tal: "..abans en l'EGB eren els més grans, i se'ls hi veia una

actuació i una manera de fer més madur a...i ara amb aquests canvis arriben aquí i

resulta que són els més petits... i com a tal es veuen molt més infantils., "(p. 22). \

Explica que actualment els estudiants presenten moltes "dificultats educatives ;

individuals" (p.23) que es tradueixen bàsicament en necessitat d'afecte i d'atenció, '

aspectes que al mateix temps els porta a ser molt dependents. Aquest fet es tradueix en
i

problemes d'aprenentatge més que de disciplina, ja que els costa molt parar atenció,

reflexionar, pensar sobre les coses, treballar de manera independent: "són molt :
•

mecànics., encara això de reflexionar i de pensar el perquè això i el perquè allò, \
\

encara, encara...no estan madurs" (p. 28). El professor incideix al llarg de les

entrevistes en què els estudiants no tenen assumit l'hàbit d'estudi, de treball autònom i
í

de planificació: "el pare o la mare a casa li diuen: tens feina afer? I sinó són exercicis
i

mecànics afer... diuen que no en tinc de deures, no tinc feina! (P. 32)
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3.2.2. Anàlisi de les entrevistes als estudiants.

Context I
Centre Ai

Professor A

Context 2
Centre B

Professor B

Context 3
Centre C

Professor C

Una vegada realitzada l'anàlisi del contingut categorial individual i per cada un dels

estudiants participants (veure annex 7) s'han elaborat els gràfics descriptius en base a

les pautes definides: a) la presència i l'absència de les diferents respostes emergides en

funció de les dimensions i categories preestablertes; i b) la freqüència d'aquestes

respostes i c) la direcció valorativa en funció del marc teòric. Al mateix temps, aquesta

anàlisi ens ha de permetre contemplar, si s'escauen, diferències d'una banda, entre els

alumnes d'un mateix grup i amb rendiment acadèmic diferent, i d'altra banda, comparar

els estudiants dels diferents grups els quals comparteixen un mateix professor en la

matèria de les ciències socials. Així mateix, les dades obtingudes en aquest apartat ens

han de proporcionar indicadors per contrastar amb les explicacions dels professors i

verificar, en part, el que diuen aquests que fan.

3.2.2.1. Grup d'estudiants del professor A (n = 15).

a) Descripció general.

Els quinze alumnes tenen les edats compreses entre 12 i 13 anys i en tots els casos és el

primer any que realitzen el primer curs de l'ESO. Tots ells, coincideixen en afirmar que
[

l'escola és molt diferent de l'institut, sobresortint el fet de què l'institut presenta molta

més dificultat que l'escola: "aquí apreten molt més i és molt més difícil" (Al3). Dos

d'ells, fan referència directament als exàmens: "si perquè hi han molts exàmens,

estudiem molt" (A23). Quatre estudiants creuen que la dificultat es troba per la quantitat

de professors que tenen, un per matèries: "allà en tenies 1 al dia, i aquí en pots tenir 10

o 12" (A41). D'altra banda, la diferencia per tres alumnes ve marcada per la relació

237



Resultats.

afectiva/relacional establerta amb el docent dient en tots tres casos: "hi ha molts '
t

alumnes i de vegades no estan tant per nosaltres" (A51)...o: "a l'escola els mestres

estan més per a tu.. (A31). Finalment hem extret una última unitat de registre en la què

s'opina que l'escola és diferent de l'institut però: "la manera d'estudiar sempre és la

mateixa" (All).

Tot i això, la majoria d'estudiants prefereixen l'institut davant de l'escola per diferents
t

raons, com per exemple: a) per la independència: "em quedo aquí perquè ets més '
í • . . . 1

independent que allà a l'escola" (A31); i b) perquè hi ha més gent gran o pel simple fet ,
i

de conèixer i tenir companys nous: "m'agrada més aquí perquè és més gran hi ha més

gent i tal" (A43). Els tres que voldrien retornar a l'escola, ho justifiquen especialment

dient: "aquí tot és molt difícil, no estic acostumada a això." (A42).

Quan se'ls hi pregunta per la participació dels pares en el procés d'ensenyament -

aprenentatge tots els alumnes de rendiment 1 contesten "sí" explícitament (A41 i A51):
I í

"sí socials i tot" (A51) o: "sí a vegades", en casos puntuals del procés instructiu com per |

exemple en situació d'examen, davant de dubtes....Per contra, tots els estudiants de |

rendiment 3 manifesten, tot i que sense cap explicació que "no". Les respostes dels

estudiants de rendiment 2 es troben entre aquests dos extrems i tant pot ser que: "a '

vegades" (Al2, A22 i A52) com que "no" (A32 i A42).

En relació a la participació dels pares en el coneixement dels resultats, la majoria

d'estudiants considera aquesta pregunta com a evident responent que: "això sí home"

(A51) o "la nota és clar, per força" (A13). No obstant això, per 4 subjectes la cosa no <

sembla tan evident. Alguns d'ells (A12 i l'A42) de rendiment 2, argumenten que només \

donen a conèixer els resultats si aquests són positius: "si les aprovo sí, però si suspenc

amago tot el que puc" (A42), mentre que els altres dos de rendiment 3 (A23 i A43) a

més a més de no existir una participació dels pares en la matèria tampoc existeix en el

coneixement dels resultats: "la nota no se la dic...no de moment no dic res" (A23).

El recull de les diferents definicions dels grups les podríem sintetitzar en tres conjunts
i

generals de respostes: a) "normal, o "igual que els altres"; b) els que queden definits en >

funció dels missatges que els transmet el professor, ja siguin positius o negatius, o bé, c)

com el millor, com diuen 5 estudiants, els qui expressen dos motius que justifiquen el

perquè és el millor de tots; en primer lloc pel factor social del grup d'amics que el j

composa: "el millor de tots perquè hi han molts amics meus" (A41), i en segon lloc,

perquè ja s'han adaptat al grup classe al qual pertanyen: "estic acostumat a aquest i ja

m'agrada" (A12).
j
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b) Primera dimensió: concepció de l'avaluació.

Resultats derivats dels estudiants (professor A) en relació a la la dimensió, la categoria.

i concepció de l'avaluació.

què és per a tu l'avaluació?

El Els exàmens. D El comportament.

D El treball de socials D L'actitud.

Q El caure bé al professor. D Els procediments.

Q Els deures.

Q La feina a classe.

D Si estudies.

L'element més important i característic de l'avaluació pels estudiants és "l'examen", tot

i que molts estudiants fan referència directament a les notes d'aquests: "les notes

d'examen...si apropes els exàmens ja estàs salvat" (Al 3) o: "els exàmens, sobretot això"

(A51). Seguidament, esmenten el comportament, els deures i la realització d'un treball

de recerca: "el comportament, si fas els deures tots els dies" (A53)..o "els exàmens,

deures i a classe com ens portem" (A41); "les notes d'examen i el treball que fem a

socials" (A 13). Els altres factors assenyalats fan referència directament a les actituds.

Entre aquestes, cali assenyalar la bona relació que cal tenir amb el docent: "si no le caes

bien al profesor, pites ya está..siempre te suspenden" (A43). Només un estudiant, PA51

fa referència als "procediments" i PA53 a "si estudies". No s'aprecien diferències en

funció del rendiment dels estudiants. En resum, la resposta que considerem interessant

de destacar la presenta l'alumne All dient: "l'avaluació és quan et valoren el que

estudies, si has après suficient un crèdit amb un temps determinat, i si has après el que

ells volien que aprenguessis".
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Resultats derivats dels estudiants (professor A) en relació a la la dimensió, 2a categoria.

Preferència mètode/instrument d'avaluació.

Preferència mètode

com t'agradaria que t'avaluessin?

Q Amb els exàmens.

D Amb els treballs.

O Amb el comportament. D Amb l'actitud.

D Que no avaluessin. El No ho sé.

DAmb l'esforç.

Quatre estudiants prefereixen com a instrument d'avaluació els exàmens, tot i que

regulen la quantitat: "fent un examen i ja està" (A22). Dos d'ells manifesten que els hi

agradaria que se'ls avalués pel "comportament" (A42 i A51), així com per l'esforç

mostrat: "sobretot a partir del comportament i si t'esforces, perquè a vegades t'hi

esforces i res."(A5l). L'A32 apunta directament "l'actitud" i l'A13 li agradaria que no

avaluessin: "això és un pal, seria guai que no et posessin cap nota, només venir aquí a

l'institut i fer coses i ja està".

Sembla existir una relació entre la preferència de la tipologia de proves escrites i el

rendiment acadèmic. Dins del grup d'alumnes de rendiment 3 destaquen les proves

d'opció múltiple per diferents motius: "perquè hi ha més possibilitats, si no ho saps, ho

poses a l'atzar el que et soni més, i de vegades l'encertes" (Al3); "perquè no he

d'escriure tant" (A43) i la resta és simplement perquè d'entrada el perceben "més fàcil".

Per contra, els de rendiment 1 prefereixen ser examinats per proves d'assaig (o com

diuen ells d'escriure), assenyalant les avantatges que per a ells tenen aquesta tipologia

de proves: "d'escriure perquè em puc expressar a la meva manera" (A21). Les altres
i

opcions les presenten els alumnes Al 2 que prefereix la prova "oral" simplement pel fet

que "no tinc que llegir" i PA53 que fa referència a la prova d'opció múltiple per

completar.

En relació a la responsabilitat dels estudiants en el procés d'avaluació els alumnes

de rendiment 1 i majoritàriament els de rendiment 2 (excepte PA52), manifesten que

davant la inconformitat de la nota demanarien explicacions ja sigui al mateix docent que

l'ha assignada o bé mitjançant el tutor: "home si no estic d'acor d...mira una vegada una

va treure un 2 i pico de nota mitja, .i jo un 3 coma algo...i ella va aprovar i jo no...jo li
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vaig dir al meu tutor i va parlar amb en Martí i em va aprovar" (A42). Per contra, tots
í

els estudiants de rendiment 3 juntament amb PA52, atribueixen el resultat i la nota

d'examen als professors, no depenent d'ells mateixos: "res perquè ells ja estan d'acord

amb la nota no?" (A23); "si ell és que m'ha suspès, segur que serà per algo" (A33).

L'alumne A53 reflexa clarament un autoconcepte acadèmic negatiu dient: "jo passo de

dir res, perquè ja ho veus no?...clar si no m'entra i 'sóc tonto".

c) Segona dimensió: Actuacions i decisions dels alumnes en relació a les pràctiques

avaluatives.

Respecte del coneixement que tenen del contingut, la majoria d'estudiants dels

diferents grups esmenta que està fent el tema de la població tot i que dos d'aquests

concreten específicament el contingut de la "densitat de la població" (Al 1 i A42). Els

tres alumnes que formen part del grup cinc fan referència a part de la població, "al

territori" ja que com diu l'A53: "primer hem fet la població i ara ja anem per aquest, el
j

territori". L'Al3, A22, A32 i l'A43 ens apunten continguts els quals no corresponen

amb els coneixements que estaven impartint en el moment de la realització dey

l'entrevista, apuntant per ordre correlatiu: "Àfrica, no me 'n recordo, els mapes i la pesté,
\ r

negra". \ A
! **:

Pel que fa a les actuacions educatives desplegades en el procés d'ensenyament -

aprenentatge la majoria coincideixen en apuntar les accions següents: llegir del llibre de

text i després el pjrofessor explica, ampliant en molts casos el contingut del llibre. De

vegades anota coses a la pissarra, els posa exercicis del llibre d'activitats, o bé exercicis

proposats pel professor i, posteriorment els corregeixen. Algunes de les activitats més

habituals és la de fer resums d'un fragment o paràgraf del llibre. Alguns alumnes

expliciten les tècniques d'estudi que el docent els ensenya que se centra en la tècnica de

"fer resums" i "d'aprendre a estudiar" de la manera que explicita l'alumne All: "fem

resums i fica els exercicis i nosaltres els hem de memoritzar..tanquem el llibre i

escrivim tot el que sabem d'aquella pregunta". Una altra activitat assenyalada en la
¡

dinàmica de la classe és la de fer preguntes de manera oral, atorgant en varis casos, una

qualificació, "pregunta i de vegades posa nota" (A41). No s'aprecien diferències, ni en

relació al rendiment acadèmic, ni a nivell entre- grups, excepte els alumnes que formen

part del grup 5, els quals diuen, que el professor: "ens deixa temps lliure per estudiar"

(A51) i que: "miren pel·lícules" (A51 i A53).
I

!
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Resultats derivats dels estudiants (professor A) en relació a la 2a dimensió, la categoria.

Coneixement sobre la importància del contingut.

Què penses que és més important per al professor?

DTot és important.

D Estudiar.

Q Fer els exercicis.

D Que aprenem.

Q Que escoltem.

D Els exàmens.

D Alguns conceptes conceptuals.

D Anar a classe.

D L'ensenyament.

Un itotal de deu estudiants no discriminen ni coneixen el que és més important pel

professor, ja sigui perquè tot ho és: "per a ell, tot és important aprendre" (A13), o bé

perquè no en tenen ni idea: "no ho sé ni idea, no ho ha dit" (A43). Tres estudiants fan

referència a continguts conceptuals concrets (All, A22 i l'A53) essent la resposta molt

més precisa en l'estudiant All que exposa: "jopenso que els conceptes d'aprendre que

és un emigrant, immigrant, que significa densitat...". Finalment, podem trobar altres

aspectes que tot i que no fan referència directa al contingut, si que es refereixen a

accions i actuacions que han de tenir en compte per complaure al docent: que aprenem,

que escoltem i que aprenem força" (A21) o bé "l'estudiar, anar a classe i fer els

exercicis cada dia..." (A31).

Resultats derivats dels estudiants (professor A) en relació a la 2a dimensió, la categoria).

Coneixement sobre la tipologia de proves escrites de socials.

Com són els exàmens de socials?
I D'escriure. D De fer mapes ¡gràfics. D De completar. D De posar fletxes. B No me'n recordo.

No s'evidencien diferències ni en relació als diferents grups, ni en funció dels diferents

rendiments acadèmics. La majoria d'estudiants expliquen que les proves de c. socials
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solen estar composades de preguntes d' assaig en qué les han de contestar en un foli:

"l'últim ens va posar 10 preguntes i les hem d'escriure en un foli... preguntes així

apretades i després nosaltres l'agafem i la posem en un foli" (A33). Dins d'aquesta

assignatura hi ha una demanda d'avaluació específica que es la de situar noms, països,

rius etc. en un mapa o bé la de fer gràfics: "de vegades fica mapes i hem deposar noms

als mapes" (A31). ¡A partir de les explicacions dels estudiants podem apreciar que es

contemplen les tres tipologies de proves (d'assaig, de resposta breu i d'opció múltiple).

Expectatives de demanda.

Sembla existir una clara relació entre les expectatives de la demanda i el rendiment

acadèmic. Tots els estudiants de rendiment 1 (excepte l'All) abans de la realització de

la prova ens diuen els continguts conceptuals que sortiran a l'examen, els quals la

majoria els coneixen ja que: "ho estem repassant quasi sempre" (A21) o bé perquè: "jo

crec que és el més important" (A31) tot i que no saben explicar-te el perquè ho és. Una

vegada realitzada la prova, aquests alumnes reconeixen l'ajustament a la demanda,

perceben en tots els casos que: "l'examen estava bé" (A31) o que era "normal" (A51).

Cal destacar, la situació de l'estudiant All, (que el seu procés d'estudi consisteix en

llegir-ho tot, però insistint en allò que ell considera més important), que reconeix no7

"haver encertat" el que ell creia prioritari, fet que el porta a percebre l'examen cor

"més difícil": "algunes preguntes una mica rebuscades i jo no me les havia

però com que sempre m'ho llegeixo tot, doncs m'havia enrecordat una mica de dues".

Per contra, tots els estudiants de rendiment 3 o bé no intueixen quines poden ser les

demandes: "no sé que sortirà" (A23) o bé s'evidencia un important desajustament entre

les expectatives d'abans i de després de la prova: "sempre posa coses que jo no he

estudiat, mai l'encerto" (Al 3), fets que tots ells consideren que la prova era "difícil,

com sempre" (A43). Respecte els alumnes de rendiment 2 podem trobar totes dues

alternatives, tot i que en general, dins d'aquest col·lectiu no s'aprecia una clara

correlació entre les expectatives esperades i les demandes de les proves escrites.

\

Expectatives de resultats.

A l'igual que les expectatives de la demanda les expectatives de resultats es troben en

relació al rendiment acadèmic, essent aquestes en tots els alumnes de rendiment 1

positives, tant abans com després de sortir de la prova. Per contra, totes les respostes

dels de rendiment 3 són: "no, no aprovaré la matèria" o, de "no ho sé", en tots dos
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moments del procés. Els resultats són diversos en els alumnes de rendiment 2,: trobem

dos casos que creuen que sí que aprovaran, expectativa mostrada en tots dos moments

del procés; dos alumnes que diuen que "no ho saben" i un subjecte en què es pensa que

"no aprovarà". Finalment tots ells aconsegueixen superar el crèdit de c. socials.

i Resultats derivats dels estudiants (professor A) en relació a la 2a dimensió, 2a categoria.

Procés d'estudi/aprenentatge.

corn t'ho montes per estudiar? què fas?

• Llegir-ho tot.
D Repetir el que llegeixo.
QApuntar en un foli per recordar.
El Resumir.
• Seleccionar el més important.
D Planificar el procés d'estudi

D Subratllar el més important.
D Empollar.
D Memoritzar.
O Fer preguntes en un full i contestar sense mirar.
D Relaxar-me.

En!el gràfic anterior s'intenta reflectir quines són les actuacions, estratègies i

procediments que fan servir els estudiants per enfrontar el procés d'estudi de les c.

socials, i tot i que sembla que són diverses, la majoria de les actuacions es troben '

interrelacionades. Així per exemple, sobresurt l'acció en què el primer pas que fan la

majoria d'estudiants és el de llegir els continguts vàries vegades amb una mateixa

intenció, tot i que els alumnes ho expressen amb diferents paraules: "empollar" (Al2,

A23, A42), "memoritzar" (A51, A31) o el fet "d'anar-ho repetint" (A31, A51 i A52),

actuacions expressades a partir d'algunes de les produccions com per exemple: "m'ho

llegeixo i m'ho empollo ja que sinó no hi ha maneres" (Al 2), o bé "memoritzant és el

millor camf (A51) o "si no me queda ho torno a repetir" (A31). Com diu textualment

l'alumne A43: "la resposta te la llegeixes moltes vegades perquè te'n recordis".

Aquesta manera de recordar mecànicament els continguts es podria explicar en part, per

un' factor que l'explicita molt clarament l'alumne A42 quan diu: "m'ho empollo tot

perquè com que em costa una mica d'explicar, si hoposo com el llibre segur que estarà

bé". Altres actuacions assenyalades en el procés d'estudi de la matèria, són l'ús d'un

full amb la mateixa intenció de recordar, o bé de posar a prova aquest record: "emposo

una pregunta en un full i ho contesto sense mirar el llibre"'(A21). Cinc dels estudiants
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de la mostra (A22, A42, A51 i PA52) seleccionen el contingut a estudiar, subratllant el

que ells creuen que és més important: "doncs ho subratllo i ho llegia 3 o 4 vegades"

(A42), així com l'All i l'Al2 que també realitzen una pre-selecció de la matèria,

aprofundint més en aquells aspectes que personalment consideren més rellevants: "vaig

agafar el més important que em pensava jo que sortiria a l'examen i me'l vaig estudiar

més bé (All). j

Del conjunt de respostes, cal destacar dos dels estudiants de rendiment 1 que esmenten

aspectes referents al coneixement condicional; la primera alumna (A31) fa referència a
í

la planificació i a la percepció de control del procés: "agafo els temes que toquen i m'ho

subratllo i fico aquest me l'estudiaré dilluns, dimarts...m'ho monto bé fins el dia de

l'examen, ho tinc tot controlat" (A31). El segon estudiant (Al 1) prioritza el descans i el

seu benestar, juntament amb un adequat ambient d'estudi, factors que mostra ambi
aquestes paraules: 'i1 quan arribo de l'escola em diverteixo una mica, perdo temps...vaja

i
em relaxo perquè tinc tot l'estrès de l'escola..i després quan són les 7 o així em fico a

estudiar i després a l'hora de sopar, plego, miro la tele i quan vaig a dormir ho apago

tot, encenc el llum i em fico a estudiar, i ja fins que m'ho aprenc ja no paro" (Al 1).

En relació a les diferències entre les actuacions i decisions adoptades en funció del

rendiment acadèmic, les dades evidencien en general, el poc hàbit i motivació cap a
i

l'estudi que presenten els estudiants de rendiment 3 ja que tots ells, excepte el cas Al3,
|

comencen a explicar el seu procés d'estudi no assegurant ni la constància, ni la iniciació

d'aquest en cap dels moments del procés instructiu: "algunes vegades estudio...abans de

l'examen ens deixà 5 minuts per repassar" (A23); "quan tinc temps, estudio" (A33); "es

que no estudié y no sabía nada" (A43). Finalment 1'A53 reflexa que el procés d'estudi

únicament s'activa davant la situació d'examen: "a casa faig una mica de repàs quan hi

ha examen". \

D'altra part, quatre estudiants de rendiment 1 destaquen l'existència de diferents

recursos de recolzament, com per exemple, el treball amb la confecció de "fitxes" (A21)

o la participació dels pares en el procés d'estudi (A41).
i

L'anàlisi de les dades també mostra com el procés d'estudi coincideix majoritàriament

entre el primer rnoment (abans de l'examen) i el segon moment (després de la
i

realització de la prova), excepte en l'alumne A43 que ens explica prèviament un procés

a seguir i en canvi!en el segon moment ens diu: "que no va estudiar gens".

En relació al procés d'estudi de les diferents matèries els alumnes (All, A21, A22,

A23, A31, A42) expliquen que estudien de la mateixa manera independentment de la
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matèria que es tracti. Quatre estudiants argumenten que estudien diferent depenent de

diversos factors: a) de la dificultat/ facilitat dels exàmens (A12, A43 i A41); b) dels

professors; c) de la dificultat/facilitat que els hi suposa cada un dels continguts escolars:

"no depèn, les mates no em van bé" (A32); i d) la resta, gairebé la majoria, considera

que l'enfocament d'estudi/aprenentatge ve condicionat per l'assignatura de la qual es

tracti (A13, A32, A33, A41), ja sigui per la motivació que presenta l'estudiant davant

d'aquesta: "hi ha coses que cada setmana m'ho estudio, però altres com que no

m'agraden gens" (A33) o bé, per les diferents habilitats i estratègies que cal desplegar

en funció de cada una de les matèries: "per exemple, català ho aprenc tot més bé que

socials, perquè socials hi ha més coses que català, hi ha més coses per recordar",

(A32)..."mates faig pràctiques i en canvi socials vaig llegint el més important" (A52).

Una de les respostes més completa i que pensem que recolliria les diferents opcions

presentades en aquest apartat, l'exposa l'alumna A41, qui regula el seu procés d'estudi;

tenint present vàries condicions del context al mateix temps: "pels professors i per les

assignatures perquè aquestes són diferents, n 'hi ha més de memoritzar i d'altres més

d'entendre...cadascú fa exàmens diferents i et diuen coses diferents...en gimnàs fem

examen, però correm, o sigui tot és diferent (A41).

Resultats derivats dels estudiants (professor A) en relació a la 2a dimensió, 3a categoria.

Atribucions.deXexit/fracas

Perquè creus que has aprovat? / o has suspès?

• perquè he aprovat tots els exàmens.

Q perquè per a mi és molt difícil.

B perquè vaig estar malalt i no vaig fer l'examen.

D perquè he estudiat molt.

D perquè no tinc sort.

D perquè em porto bé i faig els deures.

Les explicacions causals que es donen la majoria d'estudiants és per la nota que han

obtingut en els diferents exàmens de c. socials: "perquè aprovo els exàmens"

(A52)..."perquè he suspès el primer, però he aprovat alguns" (A13). Tres estudiants,
I

dos de rendiment 2, atribueixen el seu resultat a la dificultat que els hi presenta la

matèria: "perquè per a mi és molt difícil" (Al2), mentre que el tercer de rendiment 3,

presenta un autoconcepte acadèmic negatiu dient: "si de vegades les suspenc perquè no
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me'n recordo..sóc el més tonto de la meva classe...bueno después de uno que hay en

clase de memoria, pues después de éste ciar si no m'agrada i sóc tonto, no m'entra"

(A53). Tres estudiants de rendiment 1 (All, FA31 i FA51) s'atribueixen els èxits a

causes internes pròpies d'ells mateixos, ja que diuen que també és degut a qué: "han

estudiat", i l'ASl: 'perquè emporto bastant bé i faig els deures". Per contra, PA23 i

FA33 reconeixen que no han estudiat, tot i que aquest darrer diu que com que va estar

malalt no va poder¡ realitzar l'examen i que per això ha suspès. Finalment trobem la

resposta de Falunina Al3 que explicita una vegada més que "no s'ajusta" a les

expectatives de la demanda i que per tant: "no tinc mai sort en els exàmens...jo havia

estudiat una mica i no va posar res del quejo sabia".

3.2.2.2. Grup d'esi udiants del professor B (n= 9).

a) Descripció general.

Tots els alumnes d'aquesta mostra es troben en edats compreses entre 12 i 13 anys

excepte un cas, que està a punt de complir els 14 anys (B23). Tots ells és el primer any

que estan a l'institut. Tots ells puntualitzen les diferències existents entre l'escola i

l'institut assenyalant les avantatges que comportava el fet d'estar a l'escola,

especialment la de què: "era més fàcil i explicaven millor" (B13) o "no ens donaven

tanta canya" (B 12). En dos casos, els alumnes detecten les diferències a nivell afectiu i

de relació amb el professorat ja que: "a l'escola coneixia a tots els professors" (B31) o

bé: "a l'escola els, mestres parlaven més en tu i estaven més per a tu (B32). Els altres

dos factors apuntats que diferencien l'escola de l'institut són relatius als àmbits

d'organització i funcionament: "aquí vas a un piló d'aules i d'horaris (B23) o bé, en el

moment d'esbarjo: "a l'escola a l'hora del pati es podia jugar més (Bll). D'aquesta

manera, la preferència majoritària d'aquest grup d'estudiants és l'escola i algunes de les

causes que explicarien aquesta elecció són: "perquè a l'escola no ens feien treballar

tant i aquí sí (Bll) o bé: "perquè coneixia a tots els professors i era més fàcil

d'aprovar" (B21) o simplement: "perquè a l'escola hi estava molt bé, m'agradava

molt" (B31). Només l'alumne B23 prefereix l'institut'i un dels motius que apunta és

l'àmbit social del grup d'iguals: "perquè hi ha més nens guapos i més ambientillo".

En general, la resposta més repetida davant la qüestió de la participació dels pares en el
i

procés d'ensenyament - aprenentatge de les c. socials és: "una miqueta, a vegades"

(B21, B22, B31, B33) que com es pot veure són alumnes amb rendiment acadèmic

247



Resultats

diferent, tot i que n'hi ha dos de rendiment 1. Li segueix el "no" rotund (B13, B23,

B32), i un "sí" explícit de l'estudiant Bll. Dins d'aquests resultats, cal assenyalar la

resposta de l'alumne B23 que mostra el poc interès que existeix en general a casa seva

pels estudis ja que de fet: "..a ells tampoc els interessa això".

En relació a la participació dels pares/mares en el coneixement dels resultats finals del

procés la resposta és unànime apuntant tots els estudiants que sí evidentment, però per

diferents motius com per exemple: "perquè m'ho demanen" (B33), "perquè han de

firmar (B23), o bé perquè es reflexa que aquesta és la informació que interessa més els

pares de tot el procés: "ui,...això sf (B31). Aquest aspecte també el podem evidenciar a

partir de l'explicació de l'alumne Bl 1 que tot i que en la categoria anterior apuntava la

participació dels pares en el procés, prioritza els resultats per damunt de tot: "és clar,

això encara més " (B 11).

Pel que fa a la definició del grup - classe, els estudiants que formen part del grup 1, el

defineixen com: "el més tranquil" (Bll), "normal" (B 12) i "que hi han bons amics
\

(B 13). Els estudiants que integren el grup 2, coincideixen en definir el seu grup en

funció dels missatges que els transmeten els professors. Tots tres apunten, que segons

els docents ells: "són els pitjors perquè hi han més suspesos, perquè van més

endarrerits o bé perquè són els més ganduls i no treballen gaire". En relació als

membres del grup 3 hi ha tota la gamma de respostes; pel B31 totes les classes són

iguals, però reconeix que a la seva classe hi ha nens que no deixen escoltar. El B32
i

defineix el seu grup com a pitjor: "hi ha molts nens que no vénen a colé, ni escolten, ni

fan res...", mentre que el B33 el concep el millor simplement: "pels bons amics que té

allà".

Resultats derivats dels estudiants (professor B) en relació a la la dimensió, la categoria.

concepció de l'avaluació.

Què és per a tu l'avaluació?

• Els exàmens.
E] Els deures.
Q Els treballs a classe.
[D Les faltes d'ortografia.
• La llibreta.

D El comportament.
D Si escoltes.
Q Els exercicis voluntaris.
D Si has estudiat.
D Ser voluntari per sortir a la pissarra.
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i

Independentment del rendiment acadèmic, tots els estudiants apunten alguns dels factors
í

que es mostren alia figura anterior, però tots ells coincideixen en anunciar els

"exàmens" com a primer element que defineix l'avaluació. Així per exemple, l'alumne

B33 diu: "els exàmens que et diuen de l'avaluació, si els fas bé pots aprovar" (B33)....o

bé: "els exàmens que fem...sí aquests són els més importants (B23). Li segueix el

comportament, els deures, i altres aspectes més actitudinals com per exemple: si has

estudiat, ser voluntari etc. o bé, l'alumne que li preocupa el fet de fer faltes d'ortografia

i ho aporta com a factor rellevant en el moment de decidir el seu resultat.

Resultats derivats dels estudiants (professor B) en relació a la la dimensió, 2a categoria.

i
Preferència mètode/instrument d'avaluació.

Com t'agradaria que t'avaluessin?

Que no hi haguessin exàmens. D Amb els exercicis, treball a classe.

Q Per la manera que sóc, per l'esforç. QAmb els exàmens.

Els alumnes B11,|B23 i B33 diuen que els agradaria que se'ls avalués sense exàmens,

tot i que ells mateixos ja ho veuen com a una cosa impossible i impensable: "no fer

exàmens, però és clar, això no pot ser" (B23)...."no/er exàmens, però això no pot ser

perquè tots els professors fan exàmens (B33). En aquest grup d'alumnes, només un, el
i

B22 manifesta que li agradaria que r avaluessin: "únicament pels exàmens....més que

res". La resta d'alumnat fa referència a altres factors més comportamentals, de treball o

d'actitud. Respecte de la tipologia de proves escrites, sobresurt l'examen d'opció

múltiple (que ells conceben com la prova de "vertader -fals"), independentment del

rendiment, perquè en general és concebut com a: "més fàcil de recordar"(B22) o bé

perquè estan preocupats per les faltes d'ortografia (B31 i B33).

En relació al darrera categoria responsabilitat dels alumnes en el procés d'avaluació

tots els alumnea de rendiment 1 expressen que davant la inconformitat de la nota

s'anirien a queixbr al professor i li demanarien revisions de l'examen o explicacions del

què ha passat. | Només una estudiant de rendiment 3 s'aniria a queixar per les

conseqüències negatives ,que li suposa portar un suspès a casa seva: "per la meva mare
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perquè sinó em castiga, diu que no surto, que no veig la pel·lícula a la nit o me'n vaig

a la cama a les 9h." (B13), fet que pot arribar a demostrar que l'avaluació sinònim

d'exàmens, pot ser viscuda com a una situació de possible càstig, de sanció que inclòs

pot repercutir en els diferents àmbits de la vida dels estudiants. La resta dels alumnes

amb aquest rendiment apunten clarament que la responsabilitat és del professor i "si

m ha suspès ell sabrà perquè (B23)...o bé: "jo no puc dir res, si m'ha suspès elprofe...el

profe és elprofe (B33). Només l'estudiant B32 no es manifesta clarament dient: "no ho

sé, potser li aniria a dir".

b) Segona dimensió: Actuacions i decisions dels alumnes en relació a les pràctiques

avaluatives.

Pel que fa al coneixement sobre el contingut no s'evidencia en cap cas una clara (

relació entre el rendiment i el coneixement de la matèria. L'estudiant B21 aprofita per

remarcar que és necessari "molta memòria per recordar-se de tots els noms". Tampoc

s'aprecien actuacions o intencions educatives diferents en funció del grup, ja que

generalment les classes de socials es desenvolupen de la següent manera: llegeixen del

llibre, posteriorment el professor ho explica i fan exercicis del quadern d'activitats que

va adjunt al llibre de text. Una acció habitual del procés, segons els estudiants, és el de

preguntar a classe oralment i "per ordre de llista". L'alumna B22 també fa esment de les

classes "amb mapes". L'única actuació diferenciada en funció dels grups l'explica

l'alumna B32 (grup C) ja que li preocupa que les classes d'aquest grup, a diferència dels

altres, siguin en castellà.

Resultats derivats dels estudiants (professor B) en relació a la 2a dimensió, la categoria.

Coneixement sobre la importància del contingut.

Què penses que és més important per al professor?

• Tot.

D Espanya, les capitals.

D Que aprenem.

D No ho sé.

D El mar, els vents.

Q No me'n recordo.

D Estudiar.
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Només dos estudiants (B22 i B32) de rendiment 2, fan referència als continguts

conceptuals concrets de socials, i un d'ells ho justifica dient: "perquè li agrada molt

explicar-ho i ho repeteix molt"(B22). Els altres diuen que tot és important per al

professor que "aprenem". La resta, o bé no ho saben o bé no se'n recorden (B13, B23 i

B31) o simplement diuen "estudiar" (B33), trobant-se dins d'aquest conjunt de

respostes els estudiants de rendiment 3 i inclou un dels alumnes de rendiment 1 que no

sabria dir que és el inés important per al professor.

Resultats derivats dels estudiants (professor B) en relació a la 2a dimensió la categoria.

' Coneixement sobre la tipologia de les proves escrites de c. socials.

10

Com són els exàmens de socials?

• Preguntes 'de verdader i fals. D Preguntes d'escriure. Q Preguntes llargues. D De posar fletxes.

En relació al coneixement sobre la tipologia de proves, la majoria explica que la prova

escrita sempre és la mateixa, mostrant un coneixement força precís respecte el nombre i

la tipologia de preguntes. Tots ells fan esment de la pregunta de "vertader-fals" que

segons l'alumne B23: "és fàcil, però home, diu que si no s'encerta baixa la nota". No

s'aprecien diferènbies en relació al rendiment acadèmic.

Expectatives de demanda.
¿ j

En general els alumnes de rendiment 1 i 2, presenten unes expectatives de demanda

abans de la realització de la prova escrita, concretes i precises i això ens diuen que ho
í ~

coneixen perquè:: "sempre repeteix el mateix i dóna mil voltes, segur que és això que

hem d'estudiar" (B12)..o bé: "tot això perquè sempre ho repetim i per a ell és molt

important" (B31). Per contra els de rendiment 3 expressen directament que: "no ho
í

saben...perquè elf no ho ha dit" (B23) o bé: "síposarà preguntes difícils com sempre"
i

(B 13). Comparant aquestes expectatives amb les de després de la prova, la resposta

majoritària ha estat: "algunes (me les esperava) i altres no" (Bll) i s'han apuntat

diferents motius per explicar aquest desajustament: a) "perquè era més difícil" (B 12); b)
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"perquè hi havia coses que no m'havia mirat" (B32), o bé c) perquè "deixa d'explicar

coses i això repercuteix en l'examen" (B31). En relació a les expectatives del primer

moment, es pot apreciar que els estudiants es fan una idea del que pot preguntar el:

professor a l'examen i estudien en profunditat aquests aspectes, però es pot evidenciar

com ells mateixos s'adonen que no sempre "ho encerten de manera exacta" i això és el

que crea sorpreses que no s'esperaven. Aquesta explicació la mostra molt clarament

l'alumna B21 quan diu: "més o menys ja saps les preguntes perquè ell et repeteix molt

sovint el que ell creu més important que després surt, però després hi ha preguntes que

no tens tan clares, que no s'han donat massa importància i també poden sortir...i

aquestes són les difícils".

Expectatives de resultats.

Les expectatives de rendiment coincideixen en tots els estudiants en els tres moments

(abans de la realització de la prova, després d'aquesta i el resultat final), excepte

l'alumne B33 que manifesta abans de la prova, que no sap si aprovarà les c. socials. Una

vegada realitzada aquesta creu que tindrà un bé i el resultat final és un suspès. En

relació als resultats finals, tots els de rendiment 1 i 2 creien que aprovarien tant abans

com després de fer la prova, i per contra els de rendiment 3, tots són conscients en tots

dos moments que no aprovaran o bé diuen que "no ho saben" (B33).

Resultats derivats dels estudiants (professor B) en relació a la 2a dimensió, 2a categoria.

Procés d'estudi/aprenentatge.

Com t'ho montes per estudiar? Què fas?

• Llegir el llibre moltes vegades.

El Estudiar dels resums.

D Memoritzar.

D Fer resums.

D Repetir en veu alta.

O No va estudiar.

En el gràfic precedent es mostra el conjunt d'actuacions que els estudiants utilitzen en el

moment d'estudiar les c. socials. L'acció més repetida és la de llegir el llibre moltes
! 252



Capítol IV

es pot evidenciar que el fet de llegir el llibre moltes vegades, és amb la intenció de

memoritzar, tot i que només ho explicita l'alumne B21 o bé la B22 que ho diu amb

aquestes paraules: "llegeixo 2 o 3 vegades el llibre perquè se me quedi. Els estudiants

B12, B32 i B33 fan servir la tècnica del resum i aleshores ho estudien directament
j

d'aquest. L'alumne|B33 explicita clarament que fa servir aquesta tècnica per "escurçar",

tot i que el resum el construeix exactament amb les mateixes paraules que el llibre. A

partir dels resultats d'aquesta categoria, es detecta un aspecte comú en els estudiants de

rendiment 3, que p que no existeix un hàbit, costum o una seguretat personal en el
i

procés d'estudi, ja sigui per les diferents raons que s'apunten a continuació i que

podrien arribar a! demostrar la baixa implicació d'aquests estudiants en el procés

d'estudi: a) perquè presenten un autoconcepte acadèmic baix: "és molt difícil per a mi"

(B13), o "sempre estudio però em va una miqueta malament" (B33); b) perquè no

existeix motivació envers la matèria: "és un pal, no m'agrada" (B 13); c) perquè

atribueixen el fracàs a causes externes i inestables com per exemple el fet de no tenir

mai "sort": "de vegades estudio però no posa les preguntes i llavors ja no sé res" (B13);
j

d) simplement, i| com diuen ells, perquè no tenen massa temps: "pels exàmens estudio

un dia abans i si no tinc temps, estudio a l'autocar m'ho vaig mirar a l'autobús al
i

matí...no vaig tenir gaire temps" (B23)....o "el dia abans de l'examen m'ho miro" (B33),

actuacions que poden mostrar d'una banda, que no tenen adquirit un hàbit d'estudi

constant, buscant els factors que segons ells ho impedeixen i d'altra, que s'ho estudien o

s'ho miren pel simple fet que hi ha examen. Tots els estudiants coincideixen en repetir

en major o menor grau el mateix procés i les mateixes actuacions tant abans de la

realització de la prova com després d'haver fet aquesta.
i

En relació al procés d'estudi diferenciat per matèries la resposta majoritària ha estat
i

que aquest és diferent en funció de l'assignatura, essent en dos casos les matemàtiques

més fàcils que les c. socials, ja que amb les matemàtiques: "només has d'escoltar a

classe i ja està" (B 11) o "perquè només les has d'entendre, no has de memoritzar res"

(B21) o com afegeix també l'alumne B33: "estudio sempre igual, excepte en mates que

no cal empollar tant". El procés d'estudi també pot ser diferent per alguns alumnes en

funció de la dificultat que presenta per a ells l'assignatura: "per exemple el català, m'hi
i

esforço més perquè faig faltes" (B22). La majoria d'estudiants mostra que conceben
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l'assignatura de c. socials com a "memorística, d'empollar", fet que la fa ser en alguns

casos, més difícil inclòs que les matemàtiques que "només s'han d'entendre". Dos

estudiants de rendiment 1 apunten que el procés d'estudi és diferenciat en funció del

professor i un d'ells diu textualment: "cadaprofessor té una manera d'explicar diferent,

i llavors ja saps de quina manera explica ell i com li has de dir a l'examen...els agrada

que els hi posis com ho han dit ells (B31). L'estudiant Bl 1 també creu i seguint amb la

línia anterior que: "has d'estudiar com el professor vol, i clar entre ells són diferents"

(Bl 1), al mateix temps que també apunta que depèn de la tipologia d'exàmens.

Resultats derivats dels estudiants (professor B) en relació a la 2a dimensió, 3a categoria.

Atribucions de l'èxit/fracàs.

Perquè creus que has aprovat/ o has suspès?

• Perquè he aprovat els exàmens.

D Perquè no m'agraden les socials.

D Pels nervis.

D Perquè la matèria és mott difícil.

D Perquè m'he esforçat.

D Perquè estudio molt, però faig faltes.

m Perquè no pregunto, perquè em fa vergonya.

Pel que fa a les explicacions causals, la majoria d'estudiants, excepte el Bl3 i el B23, és

pels resultats obtinguts en els exàmens dient: "perquè en els exàmens he tret molt bones

notes" (B 11); "perquè n'he fet tres i els he aprovat tots" (B 12); "perquè de moment no

n 'he suspès cap" (B21). Tot i atribuir el resultat final al fet d'aprovar o suspendre tot el

conjunt d'exàmens, tant la B21 com el B31 com la B22 complementen la resposta dient

que la superació de la matèria també es deu al seu esforç: "m'ho he currat molt" (B21).

D'altra part, dos alumnes de rendiment 3 atribueixen el suspès a la motivació presentada

envers les c. socials: "perquè no m'agrada em costa molt" (B23). En dos casos, i tots

dos de rendiment 2, les respostes ens indiquen problemàtiques particulars com per

exemple, la B22 li preocupa les faltes d'ortografia, arribant finalment a atribuir el

resultat final a factors externs-estables: "ja no depèn de si estudies o no, ja no pots fer-hi

res". L'alumna B32, qui també havia anotat aquesta problemàtica en altres categories a

part d expressar la pobra relació i comunicació existent amb el professor amb el qual no

hi presenta cap grau de confiança, atribueix el resultat als nervis que li suposen el fet
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d'enfrontar-se a un ¡examen: "jo estudio i abans de l'examen, m'ho sé tot, però com que

em poso tan nerviosa, després ja no me'n recordo...allà a l'escola ja em coneixien".
¡
¡
i

3.2.2.3. Grup d'estudiants del professor C (n - 6)

a) Descripció general.I
Els sis alumnes de la mostra tenen les edats compreses entre 12113 anys i tots ells és el

primer any que estan a l'institut. Es constata que els estudiants que formen els diferents
i *

grups de primer d'iESO procedeixen d'escoles diferents. Tots els estudiants coincideixen

en afirmar que l'escola és molt diferent de l'institut sobresortint el fets de què: a)

l'institut presenta molta més dificultat que l'escola i b) hi ha molta més autonomia -

llibertat: "aquí estàs una mica més suelto i en canvi a l'escola et vigilen més" (C23).
i

En relació a aquests resultats, quatre estudiants (Cll, C21, C22 i C23) no voldrien
i

tornar a l'escola ja estan bé a l'institut i el motiu generalitzat és precisament pel fet que

se senten més independents, ja que: "et tracten més de gran" (C22). Els alumnes C12 i

Cl3 tornarien a l'escola per motius afectius/relacionals amb els professors: "i tenia més

confiança" (C 12) o bé "perquè no es treballava tant" (C 13).

En general, la participació dels pares en el coneixement de la matèria i en el procés

instructiu és baixa, ja que hi han tres alumnes que són els de rendiment 1 que

manifesten aquejsta participació, però únicament en moments puntuals del procés: "pels

exàmens" (C21)jo, "si hi ha quelcom interessant" (Cll), mentre que la resta (C 12, Cl3,
i

C23) contesten simplement que "no".

En relació a la participació dels pares/mares en el coneixement dels resultats finals del

procés, la resposta és unànime i fins i tot els que han mostrat que els pares també

participen en lalmatèria, afirmen que: "això més" (Cl 1). Els dos alumnes de rendiment 3

mostren a partir de les seves respostes una certa reticència davant aquest fet, dient: "sí
i

per força" (C13) o, "sí perquè les han de firmar" (C23).

Respecte a la j definició del grup - classe, els estudiants que composen el grup 1

coincideixen en apuntar la característica que el seu grup, "és xerraire", tot i que aquest

fet ve influenciat pel que els diuen els professors: "sempre ens diuen que som molt

xerraires" (Cll)...."que habla mucho, se quejan los maestros" (C12), però alhora el

Cll pensa que és un grup igual que els altres i el Cl3 opina que és un grup que está be.
¡

Les respostes presentades pels membres del grup 2 són diverses, tot i que totes elles són
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positives. Pel C21, el grap és molt bo, pel C22, "tots els grups són iguals" però remarca

que en aquest "espot treballar bé" i el C23 "que està bé, bo".

b) Primera dimensió: Concepció de l'avaluació.

Resultats derivats dels estudiants (professor C) en relació a la la dimensió, la categoria.

concepció de l'avaluació

què és per a tu l'avaluació?

B Els exàmens. D El comportament.

D El treball de socials D L'actitud.

D El caure bé al professor. D Els procediments.

D Els deures.

D La feina a classe.

D Si estudies.

Una vegada més, la definició de l'avaluació ve representada en primer lloc, pels

exàmens, tot i que l'estudiant C23 fa referència directament a les notes. En un segon

terme s'apunten altres factors que fan referència a aspectes més comportamentals i

actitüdinals. En aquest conjunt d'estudiants, sí que podem apreciar que els dos alumnes

de rendiment 1 apunten molts més factors que la resta d'estudiants.

Resultats derivats dels estudiants (professor C) en relació a la la dimensió, 2a categoria.

Preferència mètode/instrument d'avaluació.

Preferència mètode

com t'agradaria que t'avaluessin?

E Amb els exàmens. G Amb excel·lent. D Amb el meu esforç. D Fent els deures. D Sense exàmens. I

Dos estudiants (C 12 i C21) manifesten que els agradaria que els avaluessin: "normal"

(C 12) de la mateixa manera que ara, mitjançant exàmens, tot i que aquest primer
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completa la resposta: "amb les activitats de repàs". Només un alumne (C23) diu

explícitament: "sense exàmens", tot i que la primera resposta fa referència directament a

la nota que ell voldria: "con excelente". Tant el C22 com el C13 també descarten

l'avaluació mitjançant exàmens i apunten altres factors com: "pels deures o per l'esforç

mostrat". Respecte a la tipologia de proves escrites, dos estudiants de rendiment 3

prefereixen les proves d'opció múltiple (concretament la de creuetes), destacant les

avantatges d'aquest tipus: "perquè no has d'escriure tant" (Cl3), o bé simplement:

"perquè és més fàcil" (C23). Els estudiants Cll, C21 i C22 prefereixen les proves

d'assaig assenyalant els inconvenients de les proves d'opció múltiple ja que: "el tipus

test si t'equivoques et resta" (C2!)..."«/ d'escriure perquè és d'empollar i ja es recorda

èé"(Cll). L'alumne C22 també prefereix el d'assaig: "perquè m'explico més bé, i

sempre pots dir alguna cosa que te'n recordis...i en canvi el de creuetes si falles

descompta, i si no ho saps no ho pots fer" (C22).

En relació a la darrera categoria, la responsabilitat dels alumnes en el procés

avaluatiu, com a la resta de les anàlisis realitzades d'aquesta categoria els estudiants de

rendiment 3, atorguen la responsabilitat del procés al professor, i tot i davant de la

inconformitat del resultat, no se'n preocuparien per conèixer què és el que ha passat, ja

que: "si ell ho posa, serà això (C 13), o és que: "si ho posen ells és perquè està bé"

(C23).

c) Segona dimensió: Actuacions i decisions dels alumnes en relació a les pràctiques

avaluatives.

En relació al coneixement del contingut, podem afirmar que tots ells tenen un

coneixement sobre els temes que estan treballant en la matèria de ciències socials. En

general no s'aprecien actuacions diferents en relació al procés d'ensenyament -

aprenentatge essent la dinàmica general: llegir tots plegats el llibre, posteriorment

l'explicació per part del docent, i els diu que és més important de saber i els fa

subratllar. La majoria d'alumnes, també apunten l'activitat de: "tenim uns mapes, els

posa a la pissarra i surten 2 o 3 persones" (Cll) "i s'ha d'assenyalar" (C22). Dins

d'aquest conjunt d'accions educatives, hi va adjunt la preparació de la prova escrita:

"com que al final ens dóna les activitats de repàs, ja sabem que les respostes és allò que

hem subratllat" (C21).
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Resultats derivats dels estudiants (professor C) en relació a la 2a dimensió, la categoria)

Coneixement sobre la importància del contingut.

Què penses que és més important per al professor?

DQue l'escoltem.

Q No ho sé.

D Les capitals.

DQue estudiem pels exàmens.

D Que sàpigues el més essencial.

O El relleu, els països.

Cada estudiant dóna una resposta diferent en relació al que ells pensen que és més;

important per al professor de c. socials. Les dues primeres respostes fan referència a!

aspectes més actitudinals subratllant: "el que ell vol és que estudiem molt pels exàmens,

perquè ho repeteix molt" (C23), mentre que les tres últimes es troben en relació al1

contingut, que segon l'alumne Cl 1 és : "que sàpigues tot l'essencial". Només en un cas

C13 contesta explícitament que: "no ho sap".

Resultats derivats dels estudiants (professor C) en relació a la 2a dimensió la categoria.

Coneixement sobre la tipologia de proves escrites de c. socials.

Com són els exàmens de socials?

i D'escriure. D De col. locar (mapes) D Les activitats de repàs. DEI vocabulari. • No ho sé. I

En funció del rendiment acadèmic es pot veure com les respostes dels alumnes Cll i
i

C21 són molt més completes en informació, fet que reflexa un millor coneixement sobre;

la tipologia de proves escrites de c. socials. Tots dos, més l'alumne C22 fan referència a

què aquestes proves es composen de preguntes d'assaig les quals són extretes de les i

activitats de repàs lliurades pel docent una vegada acabat el tema i abans de laf

realització de la prova. Tant la Cll com la Cl3 també fan referència a la presència de
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mapes on cal col·locar països, capitals etc. L'alumne C21 anota una activitat concreta

que figura en la prova escrita que és l'apartat de vocabulari, que pertany a la tipologia

de pregunta de resposta breu. Cal assenyalar la imprecisió i el desconeixement mostrat

pels alumnes C22 i C23 els quals, davant la qüestió, les respostes són: "preguntes que

les has d'escriure"(C22) i "no ho 5é"(C23).
x

Expectatives de demanda.

El fet que els estudiants ja coneguin el conjunt de preguntes que podran constituir la

prova escrita fa que les expectatives de la demanda siguin ja esperades, aspecte evident

en tots els estudiants, excepte el C22 que s'esperava els "rius i climes" que era el que

"més hem treballat i estudiat" i no van sortir exactament aquests continguts. Les;
. i

expectatives de la demanda abans de la prova fan referència en general, a continguts

conceptuals específics (Cll, C12, C22 i C23), excepte l'alumne C13 que: "no en té ni

idea, ja que no ens ho ha dit", i l'estudiant C21 que es concentra en la selecció de les

activitats de repàs dient: "ens pot donar 20 i preguntar-ne 10, que solen ser les més

complicades". En resum, aquestes expectatives de demanda, en part ja conegudes, fá

que els estudiants percebin la prova escrita com a "fàcil" o "normal, igual que tots"

(C 12), excepte per a l'alumne C23 que el va viure com a "una mica més difícil".

t

Expectatives de resultats.

Les expectatives de resultats presentades per a tots els alumnes abans de la prova són

positives amb la condició que es posa l'alumne Cll que és: "si m'ho preparo bé". Les

expectatives després de la prova es troben en concordança a les expectatives prèvies,

excepte en l'estudiant Cl3 que quan surt de fer l'examen: "no sap si aprovarà", essent

finalment el resultat apte per a tots els estudiants. !
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Resultats derivats dels estudiants (professor C) en relació a la 2a dimensió, 2a categoria.

Procés d'estudi/aprenentatge.

com t'ho montes per estudiar? què fas?

• Llegir les activitats de repàs.

D Memoritzar, empollar.

D Entendre les activitats.

D Preparar les respostes a les activitats.

D Repetir en veu alta.

Q Buscar les paraules clau per recordar millor.

Degut la manera en què el professor planteja i planifica les proves escrites, el procés

d'estudi requereix quasi obligatòriament una acció prèvia que és la de preparar les

respostes de les activitats de repàs. Aleshores, i únicament en el primer moment de

preguntar com estudien ells generalment les c. socials, quatre estudiants expliciten que

el que fan és contestar les preguntes i estudiar directament d'aquestes activitats. Aquest

aspecte ja no es contempla en el segon moment, abans d'acabar el crèdit, ja que

recordem que el professor en horaris de classe els facilita les respostes a aquestes

activitats, no havent-les de preparar ni de buscar. Davant aquests conjunt d'activitats ja
1

preparades, l'actuació més habitual manifestada per aquests estudiants és la de llegir-lest

vàries vegades: "hasta que se me queda" (C12). Es pot apreciar que aquesta lectura
í

repetitiva de les activitats té com a objectiu una vegada més, el fet de: "memoritzar,

recordar o d'empollar" les possibles respostes que constituiran la prova escrita: "bueno

empollant algunes coses, perquè els noms i així te 'Is has de memoritzar per força",
i

(C23)... "me lo leo y luego me lo memorizo...sipero a mi no me cabe todo en la cabeza" |

(C12), o bé "...repeteixo vàries vegades perquè se me quedi" (C21). Una altra modalitatj

és la presentada per l'alumne Cl 1 la qual exposa estratègies per memoritzar amb més

facilitat, ja que davant frases difícils de recordar identifica una paraula clau que J

l'associa a tota la frase i després: "ja surt tota la frase". Així mateix, l'alumne C22 ens

comenta que el seu tutor en espais de tutories els explica: "métodos para empollar

mejor". Dins d'aquesta categoria, també es reflecteixen dos aspectes importants: a)

d'una banda, que els alumnes conceben l'avaluació, tal i com hem vist anteriorment, a

partir de la realització d'exàmens: "quan fa l'avaluació ens diu les preguntes i respostes

i nosaltres hem d'estudiar" (C23) i; b) d'altra banda, el procés d'estudi va destinat
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única i exclusivament a la realització d'aquests exàmens, ensenyant tècniques i

estratègies per tal i com deia l'estudiant A32: "para hacer exámenes mejor".

En relació a si el procés d'estudi és diferenciat en funció de les matèries, quatre

estudiants consideren que aquest procés no sempre és el mateix sinó que depèn de les

condicions que envolten el context. Per la Cll és: "en funció de com es troba ella",

mentre que per la Cl3 ens diu que és diferent pel simple fet que: "a vegades no estudia"

depenent de la motivació que presenta davant l'assignatura. L'estudiant C21 estudia en

funció dels professors ja que aquests són diferents: "cada un d'ells ens diuen més o

menys que sortirà i després ho hem d'estudiar, i després sortirà el que vulguin ells".

Finalment l'alumne C22 diu que estudia diferent sense argumentar el perquè d'aquests

canvis. D'altra banda, dos estudiants diuen que sempre és el mateix, independentment

de les situacions: "sempre miro d'empollar el més important" (C12); "sempre igual, sí

m'estudio el més important (C23).

Resultats derivats dels estudiants (professor C) en relació a la 2a dimensió, 3a categoria.

Atribucions de l'èxit/fracàs.

Perquè creus que has aprovat/ o suspès?

• Perquè he aprovat tots els exàmens.

El Perquè he estudiat molt.

Q Perquè no m'he posat el meu tope.

D Pel professor.

D Perquè he estudiat a classe.
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En la figura precedent s'hi reflexa el conjunt d'explicacions causals arrib les quals els

estudiants expliquen el rendiment final de c. socials. Tres d'aquests alumnes ho

atribueixen directament a les notes, als aprovats dels diferents exàmens: "home per les

notes noT (C21 i Cl 1 i C23). Altres tres alumnes atribueixen la nota final, tot i que no

ho expliciten directament al docent dient: "me ha puesto un bien" (C 12), o "ja veurem

que diu el professor" (C13) o simplement, "porqué él me lo ha. puesto" (C23).

L'alumna C21 a part d'atribuir el resultat a les diferents notes també s'ho atribueix a

ella mateixa dient: "perquè he estudiat molt" (C21) i l'estudiant C22 és l'únic que

atribueix tot el resultat a causes internes d'ell mateix: "perquè suposo que he escoltat a

classe no m'he posat el meu tope", explicant-se d'aquesta manera el perquè ha

obtingut un bé.
*

3.2.3. Anàlisi dels guions de camp. i
i

S'ha procedit a la construcció de les "matrius descriptives de casos ordenats" (veure

annex 8) per posteriorment elaborar la matriu explicativa la qual mostra els efectes 1

resultants dels casos estudiats. Aquests efectes han estat categoritzats en base els criteris '

preestablerts i definits abans de la realització de les entrevistes. D'aquesta manera, les

anàlisis corresponents als guions de camp queden representades a partir dels següents I
. . • ' - • I

entens: • i
l

a) La data i el nombre d'entrevista (primera, segona O tercera). '

b) L'escenari físic on es va desenvolupar l'entrevista. •< í

c) L'escenari social. - • - !

d) La relació interpersonal entrevistador-entrevistat. I

e) Altres informacions, incidències i/o impressions sorgides durant l'entrevista.

3.2.4. Anàlisi dels documents escrits.

3.2.4.1. Programes.

En primer lloc, cal dir que quan es van sol·licitar els programes als tres professors, en !

tots tres casos ens van lliurar els índexs del llibre de text que utilitzaven. Aquest !

esdeveniment és coherent amb les explicacions enregistrades, ja que aquest és la guia

principal que dirigeix la planificació i l'organització de tot el crèdit de c. socials. K
it * . * - j

En relació a les dades textuals procedents dels programes corresponents al crèdit de les

ciències socials s'han construït les "matrius descriptives de casos ordenats" amb i
it
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' . / • ./C4V

F objectiu de conèixer des ,,d'una, altra perspeptiva:, ,a) els temes generals que
f. ,;' ••"••"••„; ' ' • ' ' • l ^ V V Í ' í / f

s'imparteixen en el crèdit i b) la tipologia de contingut que consta explícitament en

aquests programes. Aquesta informació també ens ha servir per contrastar i verificar les

explicacions dels professors i dels alumnes respecte el que diuen que fan en el procés

d'ensenyament - aprenentatge de la matèria, (veure annex 9).

3.2.4.2. Proves escrites.

A l'igual que els programes, en aquest primer nivell d'anàlisi textual de les dades

referents a les proves escrites s'han construït les "matrius descriptives dels casos". En

aquestes matrius les dades queden representades a partir dels criteris teòrics

preestablerts: a) la tipologia de les proves i b) la demanda explícita de l'enunciat de la

pregunta, (veure annex 9).

3.2.4.3. Registres d'avaluació.

A diferència de la resta dels documents escrits en què s'havien establert prèviament uns

criteris teòrics per a l'anàlisi de les dades, els registres d'avaluació han estat analitzats

en funció dels criteris emergents construint d'aquesta manera les "matrius de casos

ordenats". L'objectiu d'aquesta anàlisi és el de conèixer: a) el que enregistra

explícitament el professor en relació a l'avaluació i b) els resultats finals de cada un dels

estudiants de la mostra. Així mateix, aquesta informació ens ha de permetre corroborar i

verificar el que diu el professor que té en compte en el moment d'atorgar la qualificació

final a cada un dels estudiants, (veure annex 9).

3.2.5. Resultats de la triangulado de les dades.

Una vegada realitzades les anàlisis dels diferents instruments utilitzats en la recerca s'ha

procedit a la triangulació de les dades. En un primer moment, s'han construït les

"matrius descriptives " les quals relacionen les dades procedents de: a) les explicacions

del professor; b) les explicacions de cada un dels estudiants dels diferents grups classe i

c) els documents escrits recollits, (veure annex 10).
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3.3. Resultats de l'anàlisi conceptual de les dades.

3.3.1. Anàlisi de les entrevistes als professors:

En aquest nivell d'anàlisi conceptual de les dades, i seguint amb la proposta de matrius ;

plantejades per Miles i Huberman, hem optat per les "matrius conceptuals emergents" ,

les quals, com s'ha definit anteriorment ens permeten d'una banda, explicar els

principals efectes emergents de les dades recollides i d'altra banda, relacionar els

diferents factors entre ells. . !
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3.3.1.1. Professor A.

Matriu conceptual emergent del professor A davant els cinc casos.

CONCEPCIÓ DE:

NA

i:;; AVAMJATKT^
Explicacions del professor

dins dels plantejaments
constructivistes.

- Funció social/pedagògica.
- Element integrat al procés.
- Por a no ser objectiu.
- Tasca llarga i difícil.

- Conceptual i abstracte
- Capacitats: memòria i
comprensió.

No sap com han d'estudiar els
alumnes les c. socials.

(descrits en termes de:)

Sense problemàtiques (en termes d'alumnes ideals).
Amb problemes d'aprenentatge i rendiment escolar
Problemes conductuals.

NA ACTUACIONS I DECISIONS

Pràctiques relacionades amb la
concepció tradicional.

Igual tots grups
- Proves escrites.
- 4 moments avaluació.
- Av. procediments i
actituds per l'observació.
- Prioritza el c.
conceptual.

Diferent
NA

Estratègies didàctiques tipus transmissió.
Diferent

- Ritme de classe.
- Nivell complexitat i
exigència.
- Activitats (+/-
motivadores).
- Tipus interacció (+/-
favorable)

Igual tots gru f
- Llibre text.
- Exercicis llibre i
proposats per ell.
- Preguntes a classe.
-Treball recerca.

Directe/indirecte i mitjançant qualificacions.
1- De les proves: continguts conceptuals puntuals;
pàgines concretes llibre; tipologia de prova i demandes;
informació indirecta ("pistes" sobre la prova).

2- Feedback dels resultats a l'alumne/a:
Mitjançant la notes de les diferents activitats.

3- Feedback dels resultats als pares/mares:
Mitjançant els resultats finals i la figura del tutor.

NA: no s'ajusta (no coincideix); A (+): s'ajusta en el mateix sentit; A (-): s'ajusta en sentit invers.
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Tot i que en l'apartat de resultats textuals es mostren aquestes dades més ''

desenvolupades l'objectiu d'aquestes matrius és el de representar de manera resumida i '

esquemàtica, tenint present el marc teòric, la informació obtinguda en cada dimensió.

i

De la matriu se'n destaca la següent informació: a) la concepció presentada pel ;

professor en relació a l'avaluació la podem situar dins dels plantejaments

constructivistes, però per contra, les actuacions desplegades en aquest procés no \

s'ajusten a la perspectiva presentada; b) sí existeix concordança en la concepció que

presenta i l'organització del crèdit; c) es posa de manifest la relació inversa que hi ha

entre la concepció del grup - classe i l'organització del crèdit. És a dir, en els grups que

percep sense problemes proposa activitats, al nostre entendre més motivadores que la

resta d'exercicis. Per contra, aquestes activitats no les planteja en els grups considerats (

més problemàtics, amb els quals no sap que fer per augmentar la motivació; d) aquesta ;

manera de plantejar el crèdit no té cap repercussió en les pràctiques d'avaluació, les

quals són les mateixes en tots els grups classe, independentment de l'activitat educativa

desplegada; e) la manera de concebre el grup tampoc determina ni influeix en

l'avaluació. Per últim, assenyalar que la informació que proporciona el professor als '
i

estudiants sobre l'avaluació es troba en coherència a la manera de plantejar tant el crèdit

com les pràctiques avaluatives. j
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Matriu conceptual emergent del professor B davant els tres casos.

CONCEPCIÓ DE:

IVALÜA'CIO"
Explicacions del professor dins
dels plantejaments tradicionals

- Funció social.

- Element aïllat al procés.
- Por a no ser objectiu.
- Element motivador pels
estudiants.

- Conceptual i abstracte (cultura
general en l'ESO)

- Capacitats: memòria i
comprensió.

-No sap com han d'estudiar els
alumnes les c. socials.
-Base molt fluixa procedent de
primària.

(descrits en termes de:)

Sense problemàtiques (en termes d'alumnes ideals).
Amb problemes conductuals de pre-adolescència.
Necessitats educatives especials.

ACTUACIONS I DECISIONS

Pràctiques relacionades amb la
concepció tradicional.

Igual tots grups
- Proves escrites.
- 4 moments avaluació.
- Av. procediments i
actituds per observació.
- Prioritza el c.
conceptual.

Diferent
El valor
numèric de
la prova no
té el mateix
significat.

A (+),

Estratègies didàctiques tipus
transmissiu.

I .Diferent
-Nivell complexitat i
exigència.
-Activitats (+/-
motivadores).
-Tipus interacció (+/-
favorable).

Igual tots grups
-Llibre text.

-Exercicis.
-Preguntes classe.
-Corregir deures,
exercicis.
-Exercicis síntesi.

Directe/indirecte i mitjançant qualificacions.
1- De les proves: continguts conceptuals puntuals;
pàgines concretes llibre; tipologia de prova i demandes;
informació indirecta; gran importància de l'examen.
2- Feedback dels resultats a l'alumne:
Mitjançant la notes de les diferents activitats.
3- Feedback dels resultats als pares/mares:
Una còpia de la prova, mitjançant els resultats finals i la
figura del tutor.

NA: no s'ajusta (no coincideix); A (+): s'ajusta en el mateix sentit; A (-): s'ajusta en sentit invers.
* (no adapta les pràctiques sí el resultat que l'interpreta en funció de l'alumne).
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Les idees clau que figuren en la matriu són: a) el professor b presenta una concepció de

l'avaluació dins dels plantejaments tradicionals, concepte que va amb acord amb

l'activitat educativa desplegada tant pel que fa relació a l'organització del crèdit, com en '

la manera de portar a terme l'avaluació de l'aprenentatge; b) en relació a l'organització ;,

del crèdit un aspecte diferenciador en funció de la concepció que presenta dels grups -

classe és la proposta d'activitats, a la nostra manera de veure, més engrescadores.

Aquestes activitats no són desenvolupades en els grups considerats amb problemàtiques.

Aquesta divergència no es contempla en el moment de plantejar les proves escrites que

són les mateixes en tots els grups. El que es diferencia d'aquest procés és el valor del

resultat de la prova. És a dir, la qualificació de "bé" no té el mateix significat per a tots

els alumnes. Per a estudiant un "quatre" pot ser una nota baixa i suspès, mentre que per i

un altra pot significar una nota òptima i per tant pot ser un aprovat.
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Matriu conceptual emergent de! professor C davant els dos casos.

CONCEPCIÓ DE:

Explicacions del professor en
transició entre els plantejaments
tradicionals i constructivistes.

- Funció social/pedagògica.
- Element aïllat al procés.
- Por a no ser objectiu.
- Tasca desagradable professor i
alumnes.

- Conceptual i abstracte
- Capacitats: memòria i

comprensió.

- Treball teòric i pràctic.
- Els alumnes els costa pensar,
estudiar, reflexionar....

(descrits en termes de:)

Sense problemàtiques (en termes d'alumnes ideals).
Problemes conductuals (en termes d'atenció,
concentració...)

ACTUACIONS I DECISIONS

JÁcíO
Pràctiques relacionades amb la

concepció tradicional.
Igual tots grups
-Sistema d'avaluació
mitjançant les activitats
de repàs.
-Proves escrites.
-4 moments avaluació.
-Prioritza c. conceptual.

Diferent
En funció
del grup-
classe escull
les
preguntes
de la prova.

NA

Estratègies didàctiques tipus transmissiu.

Diferent
-Ritme de treball.
-Aspectes
afectius/relacionals (+/-
favorable)

Igual tots grups
-Llibre text.
-Explicació del docent.

-Exercicis.
-Preguntes classe.

Directe/indirecte i mitjançant qualificacions.
1- De les proves: lliura les activitats de repàs.
Algunes d'aquestes preguntes seran les de la prova.
Informació directa/indirecta de continguts específics.
2- Feedback dels resultats a l'alumne/a:
Mitjançant la notes de les diferents proves escrites.
3- Feedback dels resultats als pares/mares:
Mitjançant els resultats finals.

NA: no s'ajusta (no coincideix); A (+): s'ajusta en el mateix sentit; A (-): s'ajusta en sentit invers.
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De la matriu precedent es pot ressaltar els següents resultats: a) al llarg de les •

explicacions podem afirmar que la concepció de l'avaluació es troba en transició entre

els vells i els nous plantejaments educatius. Sí que existeix la idea explícita de què la

informació procedent de l'avaluació ha de repercutir en la reflexió del procés

d'ensenyament - aprenentatge i en funció d'aquesta adaptar-lo, però per contra, concep ;

com a sinònims "avaluació" per "realització de proves escrites", les quals han de recollir ;

tots els aspectes de l'avaluació en moments puntuals i determinar únicament en base a '

aquestes els resultats finals; b) aquesta concepció, podríem anomenar mixta va amb

acord amb l'actuació ja que prèviament a la prova escrita proporciona un conjunt de

preguntes que algunes d'aquestes seran les que constituiran la prova definitiva. No ,

obstant això, es constata que exclusivament a partir dels resultats d'aquestes proves el '

docent assigna la qualificació als estudiants; c) considera que en funció de la concepció '

que té del grup classe atén a la diversitat ja que la selecció de les preguntes la farà en

funció d'aquesta concepció; les considerades més fàcils en el grup definit amb

problemàtiques i les més difícils en l'altre grup; d) en relació a l'organització del crèdit

la divergència més significativa es troba en el grau de relació afectiva/relacional que j

s'estableix amb el grup. Podríem dir, que aquesta és més favorable en els grups >

considerats sense problemes i més desfavorable a l'altre grup. ,
l

3.3.2. Anàlisi de les entrevistes als estudiants: ':

3.3.2.1. Grup d'estudiants del professor A (n = 15).

En les matrius emergents conceptuals que es presenten a continuació, s'hi representen

únicament aquelles categories les quals s'hi ha trobat diferències en funció dels

estudiants.
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Matriu conceptual emergent dels alumnes del professor A

CONCEPCIÓ AVALUACIÓ

Definició
avaluació

Preferència proves
escrites

Responsabilitat
alumne

exàmens opció múltiple [ta ! baixa

CONEIXEMENT DEMANDES D'AVALUACIÓ

Expectatives
demanda

Coneixement
importància contingut

+ difús
Expectatives

resultat

Fàjüstadès] + difuses [d"èxït"l de fracàs

ACTUACIONS I DECISIONS EN EL PROCÉS D'ESTUDI

Procés estudi c. socials

Superficial Estratègic
(Actuï] passiu

Procés estudi altres matèries

igual pïfèrènf(ès té èn'còmptè] |

-Habilitats de l'assignatura.
- el professor.
- la motivació
-dificultat/facilitat matèria.

RESULTATS

Resultats finals

Éxïï""| fracàs

Atribucions

[[ñterñTvafiáblel intern/estable

Característiques majoritàriament dels alumnes de rendiment 1.

De la matriu precedent se'n destaca la següent informació. Els estudiants que: a)

prefereixen les proves d'assaig; b) davant un suspès activen conductes per esbrinar què

ha passat o bé demanen explicacions de la situació; c) presenten un coneixement més

precís sobre el que considera el professor que és més important de la matèria; d)

coneixen o "intueixen" les demandes que constituiran la prova escrita; e) disposen en tot

moment d'unes expectatives de resultats d'èxit; f) mostren un enfocament d'estudi

estratègic (però, únicament en dos estudiants) o bé superficial actiu i g) expliquen que

activen el procés d'estudi en funció de les condicions del context són els que en general,

obtenen un resultat final més elevat. Aquests estudiants són també els que creuen que

aquest èxit és producte de causes internes (se l'atribueixen a ells mateixos) i variables

(saben que si no estudien o s'esforcen, aquests resultats poden canviar, per tant, són
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inestables i modificables). Cal destacar, que és l'únic cas en què hi trobem dos

estudiants de rendiment 1 amb un enfocament d'estudi/aprenentatge estratègic.

3.3.2.2. Grup d'estudiants del professor B (n = 9).

í i.

Matriu conceptual emergent dels alumnes del professor B

CONCEPCIÓ AVALUACIÓ

Definició avaluació Responsabilitat alumne

exàmens ¡alta j baixa

CONEIXEMENT DEMANDES D'AVALUACIÓ

Expectatives demanda Expectatives resultats

f+lyüstadés] + difuses íPèxíf) de fracàs

-

ACTUACIONS I DECISIONS EN EL PROCÉS D'ESTUDI

Procés estudi c. socials Procés estudi altres matèries

Superficial igual 0i'fè7è'nt"[ès"tè""è"n' "compte')",]
jActïïïj passiu

-Habilitats de l'assignatura,
-el professor,
-els exàmens,
-dificultat/facilitat matèria.

RESULTATS

Resultats finals Atribucions

|Èxït""j fracàs lmíè"m"/varïab"íè"! intern/estable

_ t ' f • -t!. • * ,4 1 1 J J- * 1

T r

D'aquesta matriu se'n desprèn la informació rellevant següent: a) els estudiants que es j

mostren disconformes davant una qualificació inesperada; b) que presenten unes ,

expectatives de demanda ajustades a les que constituiran la prova escrita; c) que J

disposen d'expectatives d'èxit en relació als resultats i d) que diuen enfocar el procés

d'estudi de manera superficial- activa són els que obtenen puntuacions més elevades.

Així mateix, i a l'igual que el cas anterior atribueixen aquest resultat a causes internes i
l

variables.
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3.3.2.3. Grup d'estudiants del professor C (n = 6).

à k

Matriu conceptual emergent dels alumnes del professor C

CONCEPCIÓ AVALUACIÓ

Definició avaluació Preferència proves escrites Responsabilitat alumne

exàmens ¡Assaig i opció múltiple alta | baixa

CONEIXEMENT DEMANDES D'AVALUACIÓ

Expectatives Coneixement tipologia proves Expectatives de
demanda resultats

¡ +"àjus'ü3es] + difuses 3'èxit"! de fracàs

ACTUACIONS I DECISIONS EN EL PROCÉS D'ESTUDI

Procés d'estudi c. Procés d'estudi altres matèries,
socials

Superficial igual ¡diferent (és i té en ! compte) ']
[Sctiüj passiu

- el professor.
- la motivació
- l'estat ànim.

RESULTATS

Resultats finals Atribucions

[ÈxíFl fracàs lintern/vànablel intern/estable

1 ; Característiques majoritàriament dels alumnes de rendiment 1.

1 r

Molt semblant als resultats de les matrius precedents, els estudiants que: a) prefereixen

la prova d'assaig davant de la d'opció múltiple; b) es mostren disconformes davant una

situació de fracàs; c) presenten un coneixement més precís sobre la tipologia de proves

escrites; d) disposen d'unes expectatives de demanda més ajustades, així com unes

expectatives de resultats d'èxit i e) diuen activar un enfocament d'estudi/aprenentatge

superficial actiu, són els que obtenen un major rendiment acadèmic. Les atribucions dels

estudiants sobre el seu resultat també són internes i variables. La diferència amb els

altres dos casos es localitza concretament en la categoria del "coneixement de la

tipologia de les proves" en què els estudiants de rendiment 1 presenten un major
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coneixement i en "el procés d'estudi diferenciat per matèries" en què alguns alumnes

de rendiment 1 diuen estudiar de la mateixa manera totes les matèries curriculars.

3.3.3. Anàlisi dels guions de camp.

Després de les matrius de casos ordenats dels diferents guions de camp s'ha procedit a

la construcció de la matriu explicativa la qual mostra els diferents efectes de les

característiques generals dels escenaris on es van desenvolupar les diferents entrevistes.

Aquests efectes queden simplificáis en termes de:

a) (+) positiu; (r) regular; (-) negatiu.

b) (A): adequat; (NA): no adequat; silenci/soroll.

c) (E-E): entrevistat/entrevistádor; (E-E+): entrevistat/entrevistador més

altres persones.

Efectes dels guions de camp en els tres moments de les entrevistes.

Professors

Professor A

Professor B

Professor C

Moments
d'entrevista

Entrevista 1

Entrevista 2

Entrevista 3

Entrevista 1

Entrevista 2

Entrevista 3

Entrevista 1

Entrevista 2

Entrevista 3

Escenari físic

A: lloc adequat
NA: lloc no adequat
Silenci/soroll.

Petita biblioteca (A)
Soroll..

Petita biblioteca (A)
Silenci
Petita biblioteca (A)
Silenci
Sala professors (NA)

Soroll,,
entrada/sortida
d'altres persones,
tall entrevistes...
Petit despatx (A)
Silenci, més
concentració...
Petit despatx (A)
Silenci, més
concentració...

Seminari c. Socials
(A)
(-) soroll.
Seminari c. Socials
(A)
(-)soroll
Seminari c. Socials
(A)
(+) silenci

Escenari social

E-E: entrevistat -
entrevistador.
E-E+: altres
persones.

E-E

E-E

E-E

E-E+ (altres
professors del centre).

E-E+ (intervenció
logopeda).

E-E

E-E

E-E

E-E+ cap de
departament de c.

socials

Relació
interpersonal

+: positiva
r: regular
-: negativa

+ (formal, seria,
moltes ganes

d 'explicar coses)
-H- (informal, més

confiança).
+++(més
confiança)
-H- (formal,

moltes ganes de
voler resoldre

coses)

+++(confiança,
amistat)

-H-+(confiança,
amistat).

+ sèria-informal i
estructurada.

+ sèria-informal i
estructurada.

+ sèria-informal i
segueix
estructurada.

Altres
informacions
i/o incidències

Mestre autoritari.
Infravalora les
actuacions dels

llicenciats a
IÉSO.

Preocupació per
no acabar el

temari i perquè la
base de c. socials

és molt fluixa
degut a la
primària.

Preocupació per
atendre a la
diversitat.

Contínuament
troba

problemàtiques
en els alumnes

d'ESO.
-Molta
tranquil·litat i
seguretat en la
seva manera de
fer.
Les
problemàtiques
són dels alumnes.
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En relació a l'escenari físic les dues característiques que considerem rellevants en el

moment de la recollida de les dades són: a) l'escenari físic on es va realitzar l'entrevista

i b) el silenci o soroll que hi havia en l'escenari en el moment d'aquesta.

Com mostra la taula únicament en un sol cas (professor B) i en la primera entrevista

considerem que l'escenari no era prou adient per a la recollida d'informació, ja que hi

havia l'entrada i sortida constant d'altres professors a la sala. Respecte del soroll de les

nou entrevistes realitzades considerem que en quatre moments hi havia força fressa fet

que perjudicava l'enregistrament de les dades amb la gravadora.

Pel que fa a l'escenari social, en tres ocasions i en algun moment de l'entrevista van

accedir a l'escenari altres agents a part de Isentrevistador i l'entrevistat. En dos

d'aquests casos (professors B i C) aquests altres professionals van donar també la seva

opinió. Considerem interessant d'explicitar aquesta informació ja que pensem que la

presència d'algun altre professor i/o professional en l'escenari de l'entrevista podria

condicionar la resposta per part de l'entrevistat. No obstant això, com que comptàvem

amb tres entrevistes al llarg del procés vam poder confirmar aquestes respostes

preguntant-les als professors una vegada més i en diferents situacions.

El tercer factor contemplat, la relació interpersonal construïda amb l'entrevistat, la

podem considerar en tot els casos positiva tot i que en general podem dir que amb els

professors (a i b) es va poder establir un clima molt més proper d'amistat i confiança

que ens va permetre obtenir una informació molt més personal i argumentada, que en

ocasions, anava més enllà de les preguntes formulades. Per contra, amb el professor C

reconeixem que la relació es va mantenir, seria i formal des del primer aj'últim dia,

responent únicament a les qüestions que se li plantejaven.

En la darrera secció del quadre s'hi exposen algunes de les impressions principals

sorgides al llarg de les entrevistes i que des del nostre punt de vista, caracteritzen a cada

un dels professors.
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3.3.4. Anàlisi dels documents escrits.

3.3.4.1. Programes.

i

En la següent matriu queden representats els temes que consten en els programes del

crèdits lliurats pels professors així com, la tipologia de contingut que hi figura en •.

aquests. Cal dir, una vegada més que aquests programes són els índexs dels llibres de

text que utilitzen els professors.

Matriu de casos ordenats en relació als professors i els programes del crèdit de c. Socials.

Professor Tenies que figuren en els programes Tipologia de contingut explícita
que figura en el programa.

Professor
A

1-La població.
2-La població i el territori
3-La població i l'urbanisme.
4- La població i la immigració.
5- Població i clima.

1 - Continguts conceptuals.
2-Continguts procedimentals:
(bàsicament una relació d'exercicis
de diferent naturalesa" (elaboració
d'esquemes, mapes, de record..)

Professor
B

Ï-El paisatge.
2- Cultures adaptades al paisatge natural.
3- Modificacions del paisatge natural.
4- Relleus i paisatges d'Espanya.
5- Paisatges naturals i medi ambient a Espanya.
Saber com: llegir un paisatge.
índex alfabètic.

1- continguts conceptuals.
2- Continguts procedimentals:

a) exercicis de síntesi
b) Esquema final.

Professor
C

1- La Terra on vivim.
2- La representació de l'espai.
3- Els oceans i els continents.
4- L'escorça de la Terra.
5- Climes i paisatges.

1 - Continguts conceptuals.
2- Continguts procedimentals:

a) exercicis de sintesi
b) Esquema final.

Una vegada més podem veure que el crèdit de ciències socials està composat en tots els

casos, per un total de cinc temes tot i que aquests són diferents en cada cas. Respecte a

la tipologia de contingut que s'explicita en els programes trobem que la major part és

conceptual (cada tema es desglossa en diferents continguts conceptuals). Al finalitzar ¡

cada tema hi consten exercicis que fan referència als continguts treballats. ]

3.3.4.2. Proves escrites.

En la següent matriu es representa la totalitat de les proves escrites. Com ja s'ha explicat ,

anteriorment, l'anàlisi d'aquestes proves s'ha fet en relació a: a) la tipologia de

preguntes i b) la demanda de la pregunta.
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Matriu variable per variable dels casos en relació a les proves escrites.
Tipologies | l··
Demandes ^r

Explicar

Definir

Reconèixer/
assenyalar

Explicar/
relacionar

Comparar

Anomenar/
recordar

Exposar/descriure

Reconèixer
relacionar

Calcular

Situar/ relacionar

Total:

Suma

Assaig ampli

Prof. A:0
Prof. B:0
Prof. C: 0

0

Assaig
restringit

Prof. A:
Prof. 8:3-4-8-
7-11-16-22-23-
24-28-29-30-
31-32-33-37-
38-39-43
Prof. C: 4-12-
13
Prof. A: 21
Prof. B: 1-12-
18-21-34-36-42
Prof. C: 1-10

Prof. A:
Prof. B:9-10-
15-17-27
Prof. C:
Prof. A:
Prof. B: 2
Prof. C:
Prof. A: 13-
14-15
Prof. B:
Prof. C: 3- 11
Prof. A: 16-1 7
Prof. B:
Prof. C:

Prof. A: 6
Prof. B: 32
Prof. C: 7

45

Resposta
Breu

Prof. A: 10-11-
12-22-23-24-25
Prof. B:
Prof. C: 2-8

Prof. A: 26
Prof. B:
Prof. C: 5-6-

Prof. A: 8
Prof. B:0
Prof. C: 4

12

Opció
múltiple

Prof. A: 1-2-3-
4.5.6-7-8-9
Prof. B: 6-13-
19-25-26-35-41
Prof. C:

Prof. A: 18-19-
20
Prof. B: 5-14-
20-40.
Prof. C:

Prof. A:
Prof. B:
Prof. C: 7-9-14
Prof. A: 12
Prof. B: 1 1
Prof. C: 3

26

Suma

Prof. A: 0
Prof. B: 19
Prof. C: 3

Prof. A: 1
Prof. B: 7
Prof. C: 2

Prof. A: 9
Prof. B: 7
Prof. C: 0

Prof. A: 0
Prof. B: 5
Prof. C: 0

Prof. A: 0
Prof. B: 1
Prof. C: 0
Prof. A: 10
Prof. B: 0
Prof. C: 4

Prof. A: 2
Prof. B: 0
Prof. C: 0
Prof. A: 3
Prof. B: 4
Prof. C: 0

Prof. A: 1
Prof. B: 0
Prof. C: 2
Prof. A: 0
Prof. B: 0
Prof. C: 3
Prof. A: 3
Prof. B: 1 1
Prof. C:0

Total

22

10

16

5

1

14

2

7

3

3

83

Els resultats finals respecte de la tipologia i la demanda de les preguntes de les proves

escrites utilitzades pels tres professors, evidencien que s'utilitza en major terme les

proves d'assaig restringit i les d'opció múltiple. Respecte a les demandes podem

destacar en primer lloc, la "d'explicar" i li segueix la de "reconèixer/assenyalar". Com

es posa de manifest en la matriu, sembla existir una estreta relació entre les dues

tipologies de proves més utilitzades i les demandes que més es proposen. En aquest

277



Resultats.

mateix sentit, es pot evidenciar que les tipologies de preguntes es troben associades ,
i

generalment a unes determinades demandes. Així per exemple les demandes d'explicar, \

definir i exposar es troben associades amb les preguntes d'assaig restringit, mentre que
!

les de reconèixer estan en relació a les d'opció múltiple. '•
i
i

Una mirada general a la matriu ens permet evidenciar que en cap cas es proposen

preguntes d'assaig ampli i concretament, el professor B tampoc utilitza les preguntes de

resposta breu. Pel que fa a les demandes, el professor A utilitza majoritàriament la i

demanda de "anomenar/recordar". En el professor B sobresurt la demanda "d'explicar" <

i en el professor C les demandes es troben força equilibrades en quan a nombre, tot i que
¡

no es proposa en cap cas les demandes de "reconèixer " i "comparar ".

3.3.4.3. Registres d'avaluació.

A continuació es presenta la matriu resultant de les anàlisis dels diferents registres

d'avaluació lliurats pels mateixos docents. í

Efectes de la matriu de casos ordenats en relació als registres d'avaluació.

Professors

PROFESSOR A

PROFESSOR B

PROFESSOR C

Tipus contingut

c. conceptual

c. procedimental

c. actitudinal.

c. conceptual

c. procedimental

c. conceptual

Què explicita que
avalua.

Temes del crèdit.
Deures

Exercicis llibreta

Preguntes a classe

Treball de recerca
Actitud (en alguns

casos).
Temes del crèdit

Faltes d'ortografia

Deures

Presentació
exercicis de síntesi

(voluntari)

Temes

Procés per recollir la
informació.

Proves escrites
Preguntes a classe
Recull les llibretes

De manera oral

Recull el treball

Proves escrites
Proves escrites

Preguntes a classe

Recull exercicis

Proves escrites

Com ho avalua.

Qualificació (i-s-b-n-e)
(.) Si no es fan.

Qualificació (i-s-b-n-e)
acompanyat de DD.

(D): malament-fluix.
(D): bé

(.): no ho sap.
Qualificació (i-s-b-n-e)

m.

Puntuació (1-10)
Comptabilitza (número)

T+: ho té bé.
T-: ho té malament.
TR: ho té regular.

NT: no ho té.
T+: ho té bé.

T-: ho té malament.
TR: ho té regular.

NT: no ho té.
Qualificació (I-S-B-N-

E).
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La informació que podem destacar de la matriu és que tots els docents centren la major

part de l'avaluació del resultat de l'aprenentatge en els continguts conceptuals, essent

només el professor A qui contempla explícitament el contingut actitudinal. Així mateix,

podem observar com aquest contingut conceptual és avaluat sempre mitjançant les

proves escrites mentre que el contingut procedimental s'utilitzen altres instruments com

per exemple, la realització dels deures, les preguntes a classe o bé algun treball que es

presenti per escrit. Un altre aspecte interessant d'assenyalar, se centra en el professor B

qui atorga puntuacions numèriques a les proves escrites a diferència dels altres

professors, que utilitzen les qualificacions d'insuficient- suficient- bé- notable o

excel·lent.

3.3.5. Resultats de la triangulado de les dades.

A continuació es representa de manera gràfica les diferències que s'han detectat a partir

del procés de triangulació de les dades procedents de les diverses fonts i instruments

d'informació.

3.3.5.1. Professor A davant els 5 grups classe.

Taula-resum del contingut analític de les diferències detectades a partir dels procés de triangulació.
Fonts

informació

Professors

Estudiants

Documents
escrits

Tercera dimensió
"Explicitació del procés d'e/a"

# nivells de complexitat Seguiment l'adapta al
i exigència del contingut. ritme de la classe.

El temari és el mateix i acaben tots al mateix
temps. i

Mateixes proves d'avaluació.

Quarta dimensió
"actuacions i decisions respecte

l'avaluació".

Moment d'avaluació: nota av. inicial.

No l'expliciten en cap cas.

- No es lliura cap prova d'avaluació
inicial.
- En els registres no hi figura cap nota

en relació a l'avaluació inicial.

Sisena dimensió
"Representacions dels grups -

classe".
Grup 2: Grup amb problemes
rendiment.
Grup 3: problemes comportament.
Grup 5: molt interessats i ganes de
treballar.
Grup 2: difereix l'alumne 3.
Grup 3: difereix l'alumne 3.
Grup 5: Difereix l'alumne 3.

Les diferències es troben en aspectes puntuals corresponents a la tercera, quarta i sisena

dimensió. Per exemple, en la tercera dimensió el professor explica que el contingut

l'adapta en termes de complexitat i exigència als diferents grups - classe i que el

seguiment d'aquest contingut depèn del ritme de la classe. A partir dels documents

escrits podem evidenciar que el programa és exactament el mateix en tots els grups i

tots acaben en un mateix temps que coincideix amb la realització de la prova. Aquesta

informació l'hem creuat amb la de l'avaluació, i es pot veure que tot i que explica que hi
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ha diferents nivells i ritmes de treball, les proves escrites són exactament les mateixes

en tots els grups - classe.

Respecte la quarta dimensió el professor manifesta que hi ha una avaluació inicial i que

d'aquesta s'obté una puntuació. En les explicacions dels estudiants no s'ha identificat, en

cap cas, aquest moment d'avaluació i tampoc l'hem localitzat en els registres d'avaluació

realitzats i lliurats pel propi docent.

Pel que fa a la sisena dimensió, la taula mostra que els estudiants dels grup 3 no

coincideixen amb la concepció que té el professor dels diferents grups - classe.

3.3.5.2. Professor B davant els 3 grups classe.

Taula-resum del contingut analític de les diferències detectades a partir dels procés de triangulado.
Fonts

d'informació

Professors "

Estudiants

Documents
escrits ,

'"* í "

Tercera dimensió
"Explicitació del procés d'e/a"

# nivells de complexitat
del contingut.

1r

El temari és el mateix (el contingut és el contingut).

Mateix procés ¡proves d'avaluació.

'Sisena dimensió
"Representacions dels grups".

- Grup B3: Grup amb dificultats "necessitats
educatives especials" (p. 11).

B31 : Totes les classes són ¡guals.

B32: El pitjor perquè hi ha molts nens que no
van a colé ni escolten. Les classes les fa en
castellà.

B33: El millor perquè tinc bons amics.

Tot i que el professor explicita que el temari el presenta en diferents nivells de

complexitat en funció del grup classe, en l'anàlisi del document podem evidenciar

que el temari és el mateix per a tots els grups i que finalment el procés i les proves

d'avaluació que proposa també són exactament les mateixes (en quan a contingut)

en tots els grups - classes.
i

En relació a la sisena dimensió (excepte en un cas B32) els estudiants d'aquest grup no

coincideixen amb la concepció que té el docent del grup classe al qual pertanyen. En

aquest cas, no es detecten diferències de la resta de dades procedents de les diferents

fonts i instruments.
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3.3.5.3. Professor C davant els dos grups - classe.

Taula-resum del contingut analític de les diferències detectades a partir dels procés de triangulació.
-, Fonts

d'informació

Professors ,
• -!,í -'"' *
Estudiants

Documents
escritsl ' '

Tercera dimensió
"Explicitació del procés d'e/a".

# nivells de complexitat
del contingut. Capacitat memorística

1 1
El temari és el mateix. U^

1 Altres habilitats i estratègies

Les proves escrites sí que varien en
diferents nivells de complexitat
(selecció diferenciada de les activitats de repàs).

Quarta dimensió
"Actuacions i decisions N

respecte de l'avaluació"
Explicita únicament i a nivell

verbal l'esforç, l'interès...
Comportament

En els registres no consta de
manera explícita cap apartat

referent al comportament dels
estudiants.

A l'igual que els resultats anteriors, sembla no existir una coherència entre l'explicació

del professor, en què diu que el temari es desplega en diferents nivells de complexitat

del contingut i el document analitzat que reflexa que el temari és exactament el mateix

per a tots els grups. Però a diferència dels altres casos, les proves escrites també es

presenten en diferents nivells de complexitat en funció dels grups - classe. És a dir, les

preguntes que composen les proves escrites dels diferents grups, tot i que es contemplen

un mateix contingut, són diferents respecte de les demandes.

3.4. Anàlisi comparativa.

3.4.1. Estudi comparatiu dels professors.

Context 1

Centre A

Context 2

Centre B

Context 3

Centre C

01A G2A G3A

1 2 3 1 2 3 1 2 3

G4A G5A

1 2 3 1 2 3

G1B

1 2 3

G2B

1 2 3

G3B

1 2 3

G1C

1 2 3

G2C

1 2 3

A continuació es realitza un estudi comparatiu entre els diferents professors. Per fer-ho,

s'han construït les "matrius de casos ordenats" (veure annex 11) en les quals la

informació queda organitzada i sintetitzada en base a les dimensions i les categories

generals. Val a dir, que aquestes categories en algunes de les dimensions (concretament
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la primera, la cinquena i la sisena) es troben definides prèviament a la recollida de

dades, mentre que la resta de dimensions de l'estudi les categories s'han establert a \

partir de les anàlisis realitzades.

í
t

Tot seguit es presenta l'informe descriptiu narratiu emergent de les matrius descriptives ,

i en relació a la comparació dels casos. f

Primera dimensió: Concepció de l'avaluació.
í

En general, les dades posen de manifest que els docents quan parlen d'avaluació ho fan •

en base a dues concepcions: a) l'avaluació com a instrument per valorar el progrés dels

estudiants i l'èxit de les feines i b) l'avaluació (reduïda generalment a la realització de

proves escrites) que determina el resultat de l'aprenentatge dels alumnes i que és útil

bàsicament pels mateixos estudiants i per les famílies d'aquests. La diferència entre els

casos se situa en el professor A, qui explicita que l'avaluació també ha de ser un

instrument per valorar l'activitat educativa del professor.

Els professors B i C li assignen a l'avaluació la funció d'impulsar als alumnes a

estudiar, percebent-la com a una estratègia "motivadora" per activar el procés d'estudi.

Tots tres docents conceben la tasca d'avaluar en termes negatius; pesada (professor A),

difícil (professor B) i desagradable (professor C) ja que com expressa explícitament

aquest darrer docent és viscuda, tant pel professorat com per a l'alumnat, com a una

situació de judici final.

Pels mestres (professors A i C) la manera ideal d'avaluar seria a partir de l'ús de les

entrevistes individuals, que actualment i segons la seva opinió, no es porten a terme

degut a la quantitat d'estudiants que tenen. En canvi, pel llicenciat la forma ideal seria a

partir de la valoració de diferents aspectes subjectius centrats en l'activitat de

l'estudiant, tot i que li preocupa el fet de no poder demostrar de manera clara i objectiva

l'avaluació d'aquests aspectes.

No s'evidencia un compliment estricte i formal de la normativa referent a l'avaluació a

l'ESO. Aquesta s'utilitza com: una guia (professor c); que cal adaptar-la al grup classe

(professor A) i que més que complir-la estrictament, és més important el sentit comú

que li dóna el docent (professor B).

També es posa de manifest que tot i que s'avaluen majoritàriament els continguts ¡

conceptuals (a partir de proves escrites) es té en compte els procediments i les actituds,

tot i que aquests darrers continguts es comptabilitzen en el cas que: a) sobresurtin i
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siguin valorats molt positivament i b) que el resultat de les proves escrites estigui per

sobre el cinc. D'aquesta manera, els procediments i les actituds només serveixen per

arrodonir la nota a l'alça.

En general, les dades ens permeten evidenciar que una de les preocupacions dels

docents en relació a l'avaluació de l'aprenentatge és "la por a no ser objectiu" aspecte

que es recull en més d'una ocasió.

Segona dimensió: Concepció de la matèria.

El crèdit de ciències socials que imparteixen els tres docents consta de cinc temes que es

troben estipulats a nivell de departament, tot i que cada un d'ells revela que dins

d'aquest temari hi ha aspectes que ells consideren més importants i conseqüentment i

dediquen més temps, més sessions i molt més treball. Cal ressaltar les consideracions

explícites del professor B que, degut a les baixes expectatives que presenta dels alumnes

de primer d'ESO, juntament amb la creença de què generalment hi ha una base fluixa de

c. socials provinent de la primària, justifica en termes textuals: "que no cal tractar ni

fer-los entendre als alumnes la utilitat i/o la funcionalitat de les socials" defmint-la com

a una matèria de cultura general. De fet, els altres dos professors tampoc expliciten en

cap moment el treball conjunt amb els alumnes per compartir i donar-los a conèixer els

objectius funcionals del crèdit.

Els professors coincideixen en les explicacions que afirmen que les c. socials és una

matèria conceptual i abstracte i que requereixen de dues capacitats bàsiques per al seu

aprenentatge: la memòria i la comprensió, tot i que cap dels tres docents sap com ho ha

de fer per ensenyar als alumnes a estudiar les c. socials. El professor A ensenya dins del

mateix crèdit el que ell i els estudiants anomenen "tècniques d'estudi" que consisteix en

les següents accions: llegir, entendre, tancar el llibre i intentar explicar de manera

resumida el que s'ha llegit però amb les seves pròpies paraules. D'altra banda, també els

ensenya la "tècnica de fer resums" que segueix la mateixa seqüència d'accions.

En síntesi, les dades reflexen que els docents conceptualitzen el crèdit de les ciències

socials com a una matèria on majoritàriament s'hi prioritzen els continguts conceptuals i

les capacitats necessàries per al seu aprenentatge són bàsicament les de memorització i

les de comprensió. No obstant això, tots tres professors reconeixen que no saben com

ensenyar i/o potenciar aquestes capacitats per poder afrontar de manera satisfactòria la

matèria.
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Tercera dimensió: Procés d'ensenyament - aprenentatge de la matèria en diferents

grups - classe.

Generalment, la dinàmica de treball a l'aula és bàsicament la mateixa en tots els casos i

segueix el següent esquema: partir del llibre de text, el qual llegeixen entre tots i \

posteriorment, es proposa una sèrie d'exercicis ja sigui del quadern o bé realitzats pel

mateix professor (professor A). Dins d'aquest conjunt d'activitats que caracteritzen la

dinàmica general s'hi inclouen altres tasques puntuals com: la realització d'un treball de

recerca o l'ensenyament de tècniques d'estudi (professor A): o bé, la proposta d'uns

exercicis de síntesi que són voluntaris i que poden ajudar a pujar la nota final (professor .

B).

No obstant això, les dades posen de manifest que tots tres docents imparteixen un

mateix temari en tots els grups classe, tot i que existeixen aspectes diferenciadors entre

els grups en relació a: a) l'adaptació específica al grup en base a diferents nivells ,

d'exigència i de complexitat del contingut; i b) la proposta d'activitats que sobresurten

de la dinàmica general que s'estableix a l'aula (professor A i B) o bé, en el tipus

d'interacció que s'estableix entre el professor i el grup - classe (professor C).

Respecte a la valoració que fan del crèdit una vegada finalitzat aquest, els dos mestres •

(professors A i B) analitzen l'èxit/fracàs del crèdit en funció dels resultats acadèmics.

Així mateix, el professor A utilitza aquests resultats per reafirmar i confirmar la

concepció construïda de cada un dels grups, atribuint el conjunt dels bons resultats als '

grups que ell havia definit com a "normals" i la quantitat de suspensos als grups que ell !

considerava com a problemàtics. El professor B, valora el crèdit d'una banda, en funció ;

dels objectius assolits en cada un dels temes i d'altra banda, en funció de les persones,

independentment del grup. No obstant això, acaba per presentar el % d'aprovats i

suspensos en cada grup, tenint en compte que un mateix valor numèric no té el mateix

significat segons la persona. És a dir, un tres per un alumne pot significar un aprovat

mentre que per a un altre, vol dir un suspès.

Quarta dimensió: Actuacions i decisions dels professors en relació a l'organització

de l'avaluació en els grups - classes.

En general, els tres docents diuen que l'avaluació es concentra en moments puntuals del

procés que coincideix amb la finalització de cada un dels temes. D'aquesta manera es

realitzen un total de quatre proves escrites les quals determinaran gran part del resultat

de l'aprenentatge dels estudiants. Els professors A i B expliciten la realització d'una
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"avaluació inicial" que consisteix en una prova que pot ser construïda pel docent i ser

puntuada (professor A) o bé, l'adopta directament del llibre de text (professor B).

Ambdós també fan referència a "l'avaluació contínua" que consisteix segons els

docents, en recollir anotacions al llarg del crèdit sobre les actuacions i el comportament

diari dels estudiants (fer els deures, estar atents, seguir amb la lectura, contestar les

preguntar orals que es fan a classe...) aspectes que en general es conceben com a

l'avaluació dels procediments i actituds i que es recullen mitjançant altres instruments

com l'observació directa i/o indirecta.

Generalment la tipologia de les preguntes de les proves escrites són d'assaig restringit

i opció múltiple. Una dada curiosa en relació a les proves és que cada professor les

anomena de diferent manera: control (professor a); exàmens (professor B) i proves o bé

avaluació (professor C).

En el moment de construir les proves els professors parteixen dels criteris que més els

preocupa: per exemple, el professor A prioritza el fet d'abordar-ho tot, realitzant unes

proves generalment llargues per contemplar la major part del contingut. El professor B

té en compte el fet de formular preguntes que els estudiants no puguin contestar amb les

paraules del llibre amb la finalitat de potenciar la capacitat comprensiva. El professor C

davant el sistema d'avaluació de les "activitats de repàs" selecciona aquelles preguntes

que considera que un 90% les pot arribar a resoldre sense problemes i després, en posa

alguna de més complicada per poder discriminar entre els alumnes. En opinió del

professor, aquest sistema d'avaluació li permet tractar la diversitat dins d'un mateix

grup classe.

Dins d'aquesta dimensió es posa de manifest que el factor més significatiu per

determinar el resultat de l'avaluació de l'aprenentatge són les diverses notes obtingudes

en aquestes quatre proves realitzades al llarg del procés. La resta de factors més de tipus

comportamental - actitudinal serveixen per arrodonir i/o regular la nota final, tot i que

en molts casos els docents les utilitzen com a estratègies per cridar l'atenció de

l'alumnat. Així mateix, els resultats dels estudiants derivats quasi exclusivament de les

diferents proves, es converteixen en tots els casos en "dades objectives" per avaluar el

funcionament del crèdit.

Finalment, les dades procedents dels registres d'avaluació mostren diferències entre els

professors en relació al sistema de qualificació. Mentre que els mestres (professor A i

C) qualifiquen tots els factors amb els criteris d'insuficient, suficient, bé, notable i

285



Resultats.

excel·lent, el professor B, i excepte la nota final, ho fa mitjançant l'escala numèrica d'l

a 10.

Cinquena dimensió: Informació sobre l'avaluació en els diferents grups - classes.

La informació que donen els professors als seus estudiants se centra bàsicament en: a)

explicar com serà la prova escrita i b) explicar de manera directa i indirecta el contingut

conceptual que pot figurar a la prova. Aquesta informació es proporciona de manera

general el primer dia de classe i es concreta i s'amplia dies abans de la realització de la

prova.

Pel que fa al conjunt de proves, tots tres docents presenten sempre una mateixa

estructura, per la qual cosa a final del crèdit els estudiants ja tenen un coneixement

precís de com serà aquesta.

Respecte al contingut conceptual que pot sortir en les proves, les anàlisis realitzades

mostren que en tots tres docents es proporciona dos tipus d'informació: una directa en la

qual s'assenyalen els continguts puntuals del tema i l'altra més indirecta que consisteix

en proporcionar "missatges indirectes" sobre el contingut que podria sortir a les proves.

Aquesta informació es concreta en actuacions per part dels docents com per exemple: la

repetició d'alguns aspectes per sobre d'altres, en assenyalar parcel·les concretes del
i

llibre, així com missatges del tipus: "al tanto això és important, de tot això sortirà

alguna cosa...". Tots tres docents, opinen que si els estudiants són una mica llestos

poden copsar aquestes "pistes" que al mateix temps, els pot facilitar i delimitar el procés -

d'estudi.

Les diferències trobades en funció dels grups se situa en el professor A. Al ser les

mateixes proves escrites per a tots els grups classe i en dies diferents permet que els

alumnes que primer realitzen la prova passin la informació de les preguntes a la resta de

companys dels altres grups. Per al docent, aquest traspàs de la informació és positiva i la

considera com a element motivador ja que explica que, fins i tot els estudiants que no

segueixen al llarg del procés, si coneixen les preguntes de la prova, poden activar el seu

procés d'estudi en l'últim moment.

En quan el interès per la informació per part dels estudiants, els docents consideren que

aquesta els interessa per diferents raons: a) per reduir el procés d'estudi i treballar

d'aquesta manera, "el mínim possible"', b) per a la consecució d'un bon resultat

acadèmic o bé per les conseqüències que pot arribar a implicar un suspès, especialment ¡
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a nivell familiar. Tots tres professors reconeixen que els estudiants voldrien arribar a

aconseguir les preguntes exactes de la prova.

El feedback del procés d'ensenyament - aprenentatge entre el docent i els estudiants així

com amb les famílies d'aquest, es realitza a través de les qualificacions. Els tres

professors coincideixen en assenyalar que la participació dels pares/mares en el procés

instructiu és generalment baixa i únicament s'estableix a partir dels resultats acadèmics,

especialment si aquests són negatius. Aleshores aquesta comunicació més personal es

desenvolupa majoritàriament a través de la figura del tutor.

Sisena dimensió: Representacions construïdes pels docents dels diferents grups -

classes.

Les dades procedents d'aquesta dimensió queden organitzades en base a les dues

categories preestablertes: a) criteris del centre per a la construcció dels grups classe i b)

criteris que utilitzen els docents per representar-se els grups.

Cada centre utilitza un criteri diferent per a l'agrupació dels estudiants en els diferents

grups de primer d'ESO; (professor A): en funció de l'escola de procedència o bé, per la

"mateixa-població per tal~de~què~eis~ alumnes ~es coneguin'entre "ells; (professor B): en

funció de l'idioma estranger que cursaven els alumnes a la primària (anglès o francès); i

(professor C): per ordre alfabètic.

En relació als criteris i indicadors que els docents utilitzen per definir els grups classe

les dades posen de manifest que, la concepció que es construeix el docent pot quedar

resumida en tres classificacions generals: a) els grups considerats normals, o corn

esmenta el professor A "brillants", que són aquells que no presenten cap tipus de

problemàtica (ni motivacional, ni d'aprenentatge, ni d'actitud, ni de comportament...),

assenyalant constantment les característiques positives; b) un altre tipus de grup és el

que presenta problemes de comportament (especialment de dispersió en l'atenció i

característiques atribuïdes en general a l'etapa de la pre-adolescència) i c) grups amb

problemàtiques diverses que el professor B l'anomena: "amb necessitats educatives

especials" que són els grups amb alumnes que, segons els professors presenten

problemes conductuals i/o de motivació, d'aprenentatge, d'adaptació etc.

Dins d'aquesta dimensió, i a partir de les diferents anàlisis, es va creure oportú

d'incloure la categoria derivada de les diferents explicacions del professorat titulada:

"percepció general dels alumnes de primer curs de I 'ESO" per analitzar i entendre de

manera més profunda la relació del docent amb aquests alumnes.
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Tots ells, comparteixen l'opinió de què els estudiants d'aquest curs generalment

presenten les següents característiques: a) els costa pensar, escoltar, estar atents, '•

comprendre i reflexionar; b) els costa expressar-se amb les seves pròpies paraules; c) no

tenen assumit l'hàbit d'estudi i de planificació i c) en general són força dependents.

El professor C a part d'aquestes característiques, explica que generalment hi ha una

mancança a nivell afectiu i com a conseqüència tenen necessitat de carinyo i volen que

s'estigui per ells. Aquest docent també fa referència a un aspecte, des del nostre punt de

vista preocupant, i és sobre la percepció que en tenen els alumnes d'aquesta edat de la

funcionalitat de l'escola, dient que ells simplement hi acudeixen: perquè se 'Is hi obliga, ,

perquè toca o bé perquè està estipulat d'aquesta manera. >

La diferència dels tres docents es localitza en la manera en què aquests esmenten els '•

seus estudiants: el professor A ho fa amb el terme "de nanos i alumnes", el B suposem

com a conseqüència de la comparació amb els estudiants de BUP i COU, els anomena

"mainada o nens de 12 anys", el C ho fa amb el nom "d'alumnes".

3.4.2. Estudi comparatiu dels estudiants participants de primer d'ESO. (n= 30)

Centre A

Professor A

Centre B

Professor B

G1A G2A G3A G4A G5A G1B G2B G3B

Centre C

Professor C

G1C G2C

Com es dibuixa en la figura precedent, a continuació s'enfoca la mirada en tots els

estudiants participants a l'estudi, independentment del context i/o del grup. Amb la

finalitat de conèixer alguns aspectes i trets generals que caracteritzen els estudiants de

primer curs de l'ESO, a continuació es presenta l'informe descriptiu narratiu en base a

les dimensions d'anàlisi definides a l'estudi.
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a) Descripció general.

Prefereixo l'escola, és que aquí no t'escolten, a l'escola els mestres parlaven més amb
tu i estaven més amb tu, aquí no, tothom va a la seva i no t'escolten" (B32).

"L'institutperquè a l'escola et lligaven més"(C21)....l'institut et tracten de més gran"
(C22).

Els estudiants participants (n=30) manifesten, en general, que l'institut és diferent de

l'escola apuntant tres motius fonamentals: a) per la qualitat i quantitat de treball

percebut: "era més jacil i explicaven millor" (B13); "síperquè hi han molts exàmens,

estudiem molt" (A23); b) per aspectes relatius a l'organització i el funcionament del

centre (quantitat de professors, assignatures): "aquí vas a un piló d'aules i horaris"

(B23) o "allà tenies (un professor) al dia i aquí en pots tenir 10 o 12" (A41) i c) per les

diferències a nivell afectiu /relacional establertes amb el professorat, en tant que a

l'escola: "els mestres estan més per a tu" (A31) "i tenia més confiança" (c21); "aquí no

pregunto ni res com feia a l'escola perquè em dóna vergonya" (B 13). Una de les

respostes més freqüents que es viu com a la part positiva de l'institut és el sentiment

d'autonomia i llibertat que permet el centre: "em quedo aquí perquè ets més

independent que allà a l'escola (A31; "aquí estàs una mica més suelto i en canvi a

l'escola et vigilen més" (C23). Davant d'aquestes respostes, la majoria d'ells

prefereixen estar a l'institut que no retornar a l'escola tot i que es poden apreciar

diferències significatives i contràries amb els alumnes del professor B, en què la majoria

d'estudiants els agradaria tornar a l'escola bàsicament per la dificultat que l'institut els

hi representa: "a l'escola no ens feien treballar tant" (B 11); "aquí tot és molt més

difícil, no estic acostumada a això" (A42) o simplement perquè "a l'escola hi estava bé,

m'agradava molt" (B31).

b) Concepció de l'avaluació.

"Els exàmens que et diuen de l'avaluació, i si els fas bé, pots aprovar" (B33);
"Totes les notes que hem tingut de tots els exàmens.... "(A52)

Tots els estudiants defineixen l'avaluació en funció dels factors que es tenen en compte

en el moment de qualificar, sobresortint en tots els casos com a element més important i

característic, la realització d'exàmens: "els exàmens que fem sí aquests són els més

importants" (B23); "si aproves els exàmens ja estàs salvat" (A 13). Li segueixen els
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aspectes més comportamentals i actitudinals que de vegades són expressats amb aquests

'mateixos termes i altres, s'expliquen apuntant conductes i/o actuacions concretes: "els

exàmens, deures i a classe com ens portem" (A41). Cal assenyalar una resposta

específica de comportament relacionat directament amb el docent que assenyala

l'estudiant A43 amb aquestes paraules: "sí no le caes bien al professor pues ya

está...siempre te suspenden".

Les dades reflexen com les proves escrites, anomenades pels estudiants com a

"exàmens", és perceben com a una part inherent i fonamental del procés instructiu dels

alumnes, fet que assenyala que alguns d'ells els prefereixi com a instrument per a ser

avaluats, ja queja hi estan acostumats o simplement perquè no s'han parat a qüestionar-

se altres mètodes: "normal, de la mateixa manera que ara" (C12), "únicament pels

exàmens més que res" (B22) "no ho sé, fent els deures...(C 13). Però al mateix temps, la

situació d'examen la perceben i la viuen generalment, com a negativa ja que molts

d'ells ens diuen que els agradaria que no hi haguessin exàmens, tot i que reconeixen que

això és una cosa impossible i impensable: "no fer exàmens però és clar, això no pot ser,

perquè tots els professors fan exàmens" (B33). Un estudiant també apunta la possibilitat

de què no hi haguessin exàmens ja que segons ell, l'existència de proves i les notes

d'aquestes, els impedeix de gaudir de les vivències de l'institut: "això és un pal, seria

guai que no et passessin cap nota, només venir aquí a l'institut i fer coses i ja està"

(A 13). Un altre estudiant manifesta que l'agradaria que l'avaluessin fent referència

directament a la qualificació: "con excelente" (C23).

Pel que fa a la preferència de les tipologies de proves escrites, les dades manifesten una

relació entre el rendiment dels estudiants i les seves preferències. La majoria

d'estudiants de rendiment 3 prefereixen les proves d'opció múltiple ja que diuen que

són més fàcils degut que: "no has d'escriure tant (C13), "perquè és més fàcil de

recordar" (b22), o "perquè no descompten les faltes d'ortografia" (B33). Generalment

els alumnes de rendiment 1 prefereixen les proves escrites d'assaig assenyalant els

inconvenients de les d'opció múltiple: "el tipus test si t'equivoques et resta" (C21),

"d'escriure perquè em puc expressar a la meva manera (A21).

La responsabilitat dels alumnes davant el seu procés d'ensenyament - aprenentatge

també es troba en relació amb el rendiment dels estudiants, ja que tots els alumnes de

rendiment 3 atribueixen el resultat del seu fracàs al professor i per tant davant la

inconformitat d'una qualificació no s'anirien a queixar ja que: "si ell és que m'ha

suspès, segur que serà per a algo" (A3 3); "si ho posen ells, és perquè està bé " (C23) o:
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"jo no puc dir res, si m'ha suspès el prof e, el prof e es el prof e..." (B33). Només en un

cas, l'alumne acudiría a reclamar únicament per les conseqüències negatives que li

suposa portar un suspès a casa: "per la meva mare, perquè sinó em castiga, que no veig

la pel·lícula a la nit o me 'n vaig a la cama a les 9h (B13).

c) Actuacions i decisions dels alumnes en relació a les pràctiques avaluatives.

"el que ell vol és que estudiem pels exàmens, perquè ho repeteix molt" (C23)...

"més o menys tu saps les preguntes perquè ell et repeteix molt sovint el que ell creu més

important, que després surt....per ò després hi ha preguntes que no les tens tan clares,

que no ha donat massa importància i també poden sortir, i aquestes són les més

difícils".

En general, no s'evidencia cap relació entre el rendiment acadèmic i el coneixement

sobre el contingut i la importància d'aquest pel professor. Davant aquesta qüestió,

només set estudiants fan referència a continguts conceptuals precisos, mentre que la

resta~ assenyala~aspeetes~ més^ comportamentals, actitudinals centrat en actuacions i

accions concebudes pels docents com a pròpies dels "estudiants ideals" com per

exemple: estudiar, escoltar, que aprenem força, anar a classe, fer els exercicis, estudiar

per als exàmens: "el que ell vol és que estudiem pels exàmens, perquè ho repeteix molt"

(C23)... o bé "per a ell tot és important a aprendre" (A 13) "que sàpigues l'essencial".

Tampoc s'aprecien diferències significatives respecte del coneixement sobre la tipologia

de proves escrites. Aquest fet, podria ser explicat perquè els docents realitzen al llarg

del crèdit un total de 4-5 proves escrites (una per tema) i totes presenten una mateixa

estructura, aspecte que permet als estudiants, enmig i al final del crèdit, fer-se una idea

ajustada de com serà la prova escrita. Aquestes proves se centren amb dues tipologies

específiques que segons els alumnes són les preguntes d'assaig: "preguntes així

apretades i després nosaltres les agafem i les posem en un foli" (A33) i d'opció

múltiple: "és fàcil però home diu que sinó s'encerta baixa la nota" (B23).

Pel que fa a les expectatives de la demanda, en primer lloc les dades revelen que: a) el

plantejament i/o sistema d'avaluació pot comportar una visió i un coneixement més

precís i acotat sobre quin contingut i/o demandes constituiran les proves escrites. Per

exemple, tots els estudiants del professor C ja saben que les preguntes de la prova serà

una mostra del conjunt de les activitats de repàs que els proporciona el docent, centrant i
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delimitant el seu procés d'estudi en aquesta temàtica. Al nostre entendre, aquest aspecte

els condueix a percebre la prova, i tal i com opinen els mateixos estudiants, com a:

"normal, igual que todos" (C 12) o "facilet" (C21), i a presentar unes expectatives de

demanda molt concretes i ajustades: "sí era eso...lo dijo todo lo que iba a salir con las

activitats de repàs" (C12).

D'altra banda, la situació d'avaluació més desconeguda i anònima que presenten els

professors A i B tot i realitzar sempre una mateixa tipologia de prova, les dades mostren

relacions significatives entre el rendiment acadèmic i les expectatives de demanda,

essent els estudiants de rendiment 1 els que disposen en general, d'un coneixement més

precís i ajustat de les demandes reals de la prova i això ho argumenten que ho coneixen

i/o "ho han descobert" bàsicament per la repetició i la insistència del professor en uns

determinats continguts: "ell no ha dit res però com que sempre repeteix el mateix i dóna

mil voltes segur que és això que hem d'estudiar" (B 12); "perquè ho estem fent molt

això" (A22) . Per contra, els de rendiment 3 "no intueixen" i/o saben amb quin contingut

es poden centrar les demandes i de fet no ho coneixen perquè: "ell no ho ha dit tampoc"

(B23); "ui no ho sé, bueno sí preguntes difícils com sempre" (B 13). D'altres reconeixen

explícitament que generalment, "no encerten o no endevinen" què és el que pot sortir:

"sempreposa coses quejo no he estudiat, mai ho encerto!!!(Al3).

Tot i disposar del sentiment de control més o menys precís sobre el contingut de la

prova escrita que, pot establir i definir en què se centrarà el procés d'estudi, cal saber

que després hi ha "un marge d'error" pel qual es tendeix a deixar de banda o, a

menysprear, coses que poden sortir a l'examen aspecte que ho reflexa molt clarament

l'alumne B21 quan diu: "més o menys tu saps les preguntes perquè ell et repeteix molt

sovint el que ell creu més important, que després surt....per ò després hi ha preguntes

que no les tens tan clares, que no ha donat massa importància i també poden sortir, i

aquestes són les més difícils".

Els resultats també recolzen el fet que, l'avaluació només se centra en un aspecte parcial

del coneixement aspecte que en molts casos, l'estudiant ho percep com a una injustícia i

se sent enrabiat per l'esforç realitzat el qual no ha pogut demostrar: "sí el que passa és

que les comarques ens les va fer estudiar totes i només en va preguntar 7 o 8, no hi ha

dret" (B22); hi han coses que no vam fer gaire i van sortir a l'examen i coses que vam

fer molt i no van sortir i no hi ha dret" (B 11).
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En relació a les expectatives de resultats, com s'ha posat de manifest anteriorment, tots

els estudiants dels professor C presenten unes expectatives positives en tots els

moments del procés, excepte l'alumne C13, que després de la realització de la prova

diu que "no ho sap" essent al finalitzar el crèdit tots els resultats aptes. Per contra, el

conjunt d'alumnes dels professors A i B les expectatives es poden interpretar, una

vegada més, tenint en compte el rendiment acadèmic dels estudiants, ja que mentre els

de rendiment 1 presenten expectatives d'èxit en tots els moments, els de rendiment 3 o

bé s'esperen suspendre: "com sempre....no un O" (A23); "socials no!!! el de

sempre, un 1" o bé, no ho saben: "no ho sé un 2 o un 3" (Al3).

Actuacions i decisions preses en relació al procés d'estudi.

"per exemple en català ho aprenc tot més bé que socials, perquè a socials hi ha més
coses que català...hi ha moltes més coses per recordar" (A 13).

"Les matemàtiques són més fàcils que les socials....les mates només has d'escoltar a
classe i ja està (Bll)....(les matemàtiques) només les has d'entendre..no has de
memoritzar res" (com les socials) (B21).

En relació al procés d'estudi de les c. socials les dades mostren que tots els estudiants

activen un procés composat d'unes mateixes actuacions majoritàriament, amb la

finalitat de "recordar, empollar i/o memoritzar", verbs emprats pels mateixos estudiants

com a sinònims. Per poder aconseguir aquest objectiu els alumnes despleguen diferents

estratègies i/o procediments com: a) llegir vàries vegades: "llegeixo vàries vegades el

llibre perquè se me quedi (B21, B22; C21) ; b) repetir en veu alta: "anar repetint en veu

alta" (B 11); c) apuntar en un full per posar a prova el record: "em poso una pregunta en

un full i ho contesto sense mirar el llibre" (A21); d) recordar una paraula clau associada

a una frase: "me 'n recordo d'una paraula i després ja surt tota la frase" (Cll), i e) la

tècnica del resum amb el qual s'aconsegueix reduir la informació a "recordar" . De fet,

les tècniques d'estudi que molts alumnes mencionen que els hi ensenyen, especialment

els estudiants del professor A són percebudes per enfrontar de manera positiva els

exàmens: "para hacer exámenes mejor" (A32) i són concebudes com a: "métodos para

empollar mejor".(C22). Podríem concloure, que aquest fet de memoritzar mecànicament

el contingut pot ser degut, en part, a un sentiment d'inseguretat, per manca i/o

desconeixement d'altres estratègies per fer front a l'estudi o bé, pel simple fet que és

això que se'ls demana i se'ls ensenya. Amb paraules textuals de l'alumne A42: "m'ho
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empollo perquè com que em costa una mica a"explicar, si ho poso com el llibre segur

que estará be".

En general, la finalitat d'estudiar s'activa i pren importància en el moment en què hi ha

les proves: "a casa faig una mica de repàs quan hi ha examen" (A5 3) essent els mateixos

professors, segons les explicacions dels alumnes, que ho potencien: "ell sempre ens ho

va dient al llarg del crèdit, això estudieu-ho per a l'examen (B 12)

Tot i això, un aspecte majoritàriament generalitzat en els estudiants de rendiment 3 és

que no existeix un hàbit, costum, recolzament i/o una seguretat personal en el procés

d'estudi, ja sigui per les diferents raons que s'apunten a continuació: a) per un

autoconcepte acadèmic baix: "sóc el més tonto de la meva cías se...bueno después de

uno que hay en clase de memoria, pues después de éste" (A53)¡ b) perquè no existeix

una motivació envers la matèria: "no és que és un pal, no m'agrada" (B 13); c) perquè

atribueixen el fracàs a causes externes i estables com en el fet de no tenir sort: "de

vegades estudio però no posa les preguntes i llavors ja no sé res" (B 13); i d) com ells

diuen, per l'excusa de què no tenen massa temps: "m'ho vaig mirar a l'autobús al matí,

no vaig tenir gaire temps" (B23). Aquestes produccions mostren una vegada més, que

aquests estudiants d'una banda, no tenen adquirit un hàbit d'estudi constant, cercant els

factors que segons ells ho impedeixen i d'altra banda, que únicament s'ho estudien o

s'ho miren pel simple fet que hi ha examen: "a casa faig una mica de repàs quan hi ha

examen" (A53).

Dins del procés d'estudi cal ressaltar el fet que només dos estudiants de rendiment 1 fan

referència al coneixement condicional: "quan arribo de l'escola em diverteixo una

mica, perdo temps, ...vaja em relaxo perquè tinc tot l'estrès de l'escola i després quan

són les 7 o així em fico a estudiar i després a l'hora de sopar, plego miro la tele i quan

vaig a dormir, ho apago tot, encenc el llum i em fico a estudiar, i ja fins que m'ho

aprenc ja no paro" (All); "agafo els temes que toquen i m'ho subratllo i fico... aquest

me l'estudiaré dilluns, dimarts....m'ho monto bé fins el dia de l'examen, ho tinc tot

controlat" (A31)..

En relació a si el procés d'estudi és igual o diferent en funció de la matèria, per dotze

estudiants aquest sempre és el mateix i generalment, consisteix en centrar-se en els

aspectes més rellevants de la matèria: "sempre igual, sí m'estudio el més important"

(C23)..."sempre miro d'empollar el més important" (C12). La resta d'estudiants

l'enfocament d'estudi/aprenentatge ve condicionat per factors contextuáis, com per

exemple: a) en funció de la matèria (facilitat/dificultat; motivació;habilitats i estratègies
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que cal desplegar): "mates faig practiques i en canvi socials vaig llegint el més

important (A52))\ b) el professor que imparteix la docència: "has d'estudiar com el

professor vol, i clar entre ells són diferents" (B 11) i c) segons la dificultat /facilitat de

les proves: "és diferent...algun examen és més fàcil, altres no tant" (A12). En definitiva,

les dades posen de manifest que l'enfocament d'estudi/aprenentatge no només depèn de

la tipologia de contingut a aprendre, sinó que existeixen altres factors contextuáis què

molts estudiants els saben "intuir", que els tenen present i que els determina el procés

d'estudi. Aquest aspecte es reflecteix molt clarament en les següents produccions:

"cada professor té una manera d'explicar diferent, i llavors ja saps de quina manera

explica ell i com li has de dir a l'examen ....els agrada que els hi posis com ho han dit

ells" (b31)...o bé "estudio diferent enfundó dels professors i de les assignatures perquè

aquestes són diferents, n 'hi ha més de memoritzar i d'altres més d'entendre...cadascú fa

exàmens diferents i et diuen coses diferents....en gimnàs fem examen però correm...o

sigui tot és diferent (A41).

Resultats acadèmics i atribucions.

-Les-explicacions causals~que~es~donen els estudiants~~davant el seu èxit o fracàs, són

generalment atribuïdes i com a factor prioritari i més important de l'avaluació, a les

notes extretes dels exàmens. És a dir, tots els alumnes expliquen que el fet d'aprovar o

de suspendre és degut a: "perquè aprovo els exàmens" (A52); "pels exàmens que vaig

treure mala nota" (B33); "home per les notes no? (C21). D'altra banda, en general les

anàlisis manifesten que els estudiants de rendiment 1 afegeixen altres factors interns

com l'esforç, així com, perquè han estudiat: "m'ho he currat molt" (b!2); "he estudiat

bastant aquest trimestre, sí he estudiat molt" (All); els de rendiment 2 també ho

atribueixen a altres factors que en aquest cas, són interns i percebuts com a estables,

com per exemple: a) la dificultat per estudiar la matèria: "perquè per a mi és molt

difícil" (Al2); "haig d'estudiar molt, ja que em costa de què em quedi tot" (A32); b) les

faltes d'ortografia: "ja sé que faig faltes però també estudio molt de socials i a vegades

ja no depèn de si estudies o no, ja no pots fer-hi res" (B22) i c) els nervis que suposa la

situació d'examen: "jo estudio ï abans de l'examen m'ho sé tot, però com que em poso

tan nerviosa i després ja no me'n recordo....allà a l'escola ja em coneixien" (B32).

Finalment podem apreciar que les atribucions dels alumnes de rendiment 3, generalment

es concreten en: a) un autoconcepte acadèmic negatiu: "sóc el més tonto de la meva

classe (A53); b) a que no tenen sort; c) a la dificultat de la matèria: "em costa molt,
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perquè no m'agrada, em costa molt" (B23); d) a la motivació negativa que presenten

cap a les c. socials: "no m'agraden les socials, no estudio" (A23); o bé e) atribueixen el

fracàs directament a la responsabilitat del professor: "porqué él me lo ha puesto" (C23).

3.5. Criteris de rigor de la recerca.

En relació a la credibilitat dels resultats obtinguts el disseny seleccionat exigeix tenir en

compte els aspectes relacionats amb la fïabilitat i la validesa del treball. Per fer-ho, ens

hem guiat amb la proposta de Goetz i LeCompte (1988) que tot i que se centren en el

disseny etnogràfic, pensem que els mateixos fonaments poden ser vàlids per garantir la

fiabilitat i la validesa que caracteritzen aquest tipus d'estudi (en comparació amb els

estudis experimentals). Tot seguit, es tracta de manera detallada cada un dels punts que

suggereixen els autors.

3.5.1. Fiabilitat.

Les formes que s'han utilitzat per augmentar la fiabilitat externa són:

1) Estatus de l'investigador: S'ha especificat i definit el rol i l'estatus de l'investigador

en els grups estudiats ja que només podrà ser replicat per un altre investigador que

adquireixi rols comparables. En el nostre estudi, l'investigador que recull la informació

es presenta com a becària-ajudant que col·labora en una recerca realitzada per

professors universitaris que volen conèixer les decisions i actuacions que es prenen en

relació a l'avaluació de l'aprenentatge a l'etapa de l'educació secundària. Per tant, el rol

que adquireix en aquest cas, l'entre vi stadora és de persona inexperta en aquest camp

qui es limita a formular una sèrie de preguntes que les enregistra en àudio i que en

ocasions, davant el seu paper demana a l'entrevistat completar, aclarir o ampliar la

informació que proporciona de cada una de les preguntes proposades.

2) Selecció d'informants: Per a la replicació de l'estudi també cal tenir present que els

informants (els possibles entrevistats de noves recerques) han de presentar

característiques semblants als seleccionats per aquest estudi. En l'apartat subjectes de

l'estudi i mostra inclou la selecció i la descripció dels professors participants, així com
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la selecció i la descripció dels contextos (centres) on aquests professors desenvolupen la

seva activitat educativa.

3) Situacions i condicions socials: Segons els autors, una descripció detallada dels

contextos físics, socials i interpersonal ens els quals s'ha recollit la informació

augmenten la possibilitat de la replicabilitat del treball. En el nostre estudi s'han

contemplat aquests aspectes a través dels guions de camp els quals posteriorment, han

estats analitzats (veure anàlisi dels guions de camp).

4) Premisses i constructes: La replicació serà impossible si els constructes, les

definicions o les unitats d'anàlisi de l'estudi són excessivament personals o no es troben

ben especificades. Tenint present aquestes consideracions hem definit operativament les

dimensions i categories d'anàlisi (veure apartat dimensions i categories d'anàlisi) així

com s'ha especificat prèviament les tècniques i el procés per a la recollida de la

informació.

5) Mètode de recollida i anàlisi de les dades: Finalment per garantir la fiabilitat

externa és necessari que s'identifiqui i es descrigui de manera exhaustiva les estratègies

utilitzades per a la recollida i l'anàlisi de les dades per a què puguin ser d'utilitat per a

altres investigadors/es (veure procediment analític).

Les estratègies que hem utilitzat en aquest treball per augmentar la fiabilitat interna són:

a) la informació procedent de les entrevistes ha estat enregistrada en àudio preservant

la totalitat, fidelitat i exactitud de les dades.

b) les entrevistes han estat transcrites de manera literal, reproduint l'exactitud i veracitat

de les explicacions dels participants.

c) s'ha realitzat una anàlisi descriptiva i detallada dels guions de camp, així com s'ha

revisat i analitzat els documents escrits lliurats pels mateixos professors.

d) una de les avantatges del tipus d'entrevista seleccionada "!' estructurada oberta" és

precisament que ens delimita i ens acota molt més la informació que ens interessa,

obtenint d'aquesta manera unes respostes potser més tancades, però al mateix temps

més concretes i específiques respecte al seu significat.
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Un dels aspectes més importants per garantir la fíabilitat interna és la presència de més

d'un investigador en el camp d'estudi. Aquest criteri no l'hem tingut en compte degut

que, en el seu moment no vam considerar la possibilitat d'assignar dos investigadors en

un mateix context.

2.4.3.2. Validesa.

La validesa interna fa referència al grau en què participants i investigador comparteixen

un mateix significat en relació a les categories conceptuals estudiades. Seguint amb la :

proposta de Goetz i Lecompte (1988) la informació obtinguda en aquest treball ha de ser

considerada partint del següent pressupòsit:

1) La informació és vàlida encara que representi un punt de vista particular, es trobi

influenciada per les característiques personals de l'investigador o estigui condicionada

per la relació construïda entre aquest i l'informant. No obstant això, hem de considerar i

ser conscients de què, les dades obtingudes en aquest treball únicament seran vàlides

dins de cada un dels seus "contextos" i pot replicar-se aquest mateix estudi sempre i

quan s'explicitin aquests de manera detallada. El problema de validesa interna existirà

quan es consideri la informació obtinguda de l'estudi de casos fora del context específic '

en què es va recollir aquesta informació.
>

Partint d'aquesta consideració, els aspectes que s'han tractat per augmentar la validesa

interna són els següents:

a) A través de les tres entrevistes desenvolupades al llarg del crèdit s'han pogut realitzar

comparacions constants per controlar els possibles canvis derivats de l'efecte maduració

que suposa el desenvolupament progressiu dels participants. Respecte dels canvis que es

produeixen en un escenari social (història) en l'anàlisi dels guions de camp es descriuen

els escenaris on es van desenvolupar les diferents entrevistes.

b) La tècnica que s'ha utilitzat per controlar la influència de la investigadora en la

recollida d'informació és el procés de triangulació entre diferents informants (professors '

i alumnes) i entre diferents instruments (utilitzats en el procés d'ensenyament - ;

aprenentatge del crèdit i de les pràctiques d'avaluació). També s'ha intentat disminuir
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els biaixos derivats de les pròpies actituds i la formació acadèmica de la investigadora,

adquirint el rol d'inexperta (becària-ajudant de la investigació) en temes d'educació.

En relació a la validesa externa (condicions necessàries per a la generalització i la

comparació dels resultats amb altres estudis) depèn de la identificació i descripció de les

característiques més importants dels aspectes a comparar. És a dir, els resultats de

l'estudi únicament seran comparables o generalitzables en situacions que presentin unes

característiques similars tant dels subjectes com dels grups classe en què s'ha situat

l'estudi de casos. D'aquesta manera, es pot dir que una vegada establerta la tipicitat de

la informació obtinguda en aquest estudi, es pot considerar l'existència d'unes bases

generals per poder comparar i traduir els resultats a altres situacions.
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Conclusions

"Si la evaluación educativa es una reflexión
sistemática sobre la acción docente/discente
y organizativo/funcional tiene que ser la
base de las innovaciones que se produzcan".

(Casanova, 1991).



Capítol V

1- Discussió dels resultats.

Amb la finalitat d'exposar de manera ordenada les aportacions més significatives a

continuació recuperem les dimensions d'anàlisi per a l'organització i la discussió dels

resultats.

1.1. Concepció de l'avaluació.

En les anàlisis dels diferents professors es pot veure com, i exclusivament en el cas dels

mestres, els discursos verbals es troben plens de terminologies i aspectes característics

derivats dels nous plantejaments curriculars. Tanmateix, en cap cas podem afirmar que

en la pràctica es desplegui aquesta teoria, desenvolupant l'avaluació del resultat de

l'aprenentatge dins d'una perspectiva més tradicional del procés d'ensenyament-

aprenentatge. Aquesta divergència recolza l'opinió d'Argyris (1976) quan exposa que

no sempre les teories que orienten la pràctica professional (les teories de referència)

coincideixen amb les teories que guien la pràctica en situacions concretes (teories en

ús).

Des del nostre punt de vista, aquest fet adquiriria una aportació important en relació als

programes de formació del professorat. Si bé és veritat que des de l'administració s'ha

proporcionat una formació sobre el marc teòric que pren com a base l'actual sistema

educatiu, pensem que amb aquest coneixement no n'hi ha prou per incidir i modificar la

pràctica educativa. És a dir, el coneixement declaratiu que disposen els mestres no és

suficient per traduir-se i repercutir en la pròpia praxis, ja que des d'una perspectiva

constructivista ensenyar, aprendre i avaluar no només requereix un canvi de

coneixement conceptual sinó que implica l'aprenentatge a un nivell més complex,

incloent un coneixement procedimental, actitudinal, i tenint en compte la particularitat

de la realitat educativa, el coneixement condicional (Monereo i col. 1994).

Aquesta discordança entre la teoria i la pràctica podria arribar a explicar el perquè els

professors conceben la normativa com a molt flexible i en cap cas, es compleix de

manera estricte. En la mateixa línia que les consideracions precedents, no n'hi ha prou

en facilitar un document carregat de continguts conceptuals per canviar la pràctica, sinó

que implica un treball col.laboratiu, de reflexió i de formació molt més complex per
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construir els tres tipus de coneixement. Des d'aquesta perspectiva, els resultats mostren

una preocupació dels professors respecte a com avaluar els procediments i les actituds

que en general són percebudes com a aspectes subjectius i difícils d'avaluar i de

justificar. Aquest fet, podria ser explicat en part, per aquesta manca de desconeixement i

de formació principalment de tipus procedimental.

En més d'una ocasió, els professors expliquen que l'avaluació serveix com a recurs

motivador per a què els alumnes estudiïn. De fet, aquesta seria una de les funcions que

es pretenen des dels nous plantejaments constructivistes. Però en aquest cas, el sentit

difereix notablement del que significa dins de la nova cultura de l'avaluació. Tal com

es plantegen i viuen actualment professors i estudiants les pràctiques avaluatives i degut

a la importància personal, social, familiar...que prenen els resultats acadèmics derivats

quasi exclusivament d'aquestes pràctiques, els estudiants es veuen més que motivats

ens atreviríem a dir "obligats" a estudiar, per les conseqüències negatives que això pot

suposar. L'avaluació, en aquest cas, no actuaria com a estratègia motivadora de

l'aprenentatge, sinó que compartiríem les paraules de Blanco (1996) quan exposa que

"l'avaluació es converteix en un element de repressió i manteniment de la disciplina"

(pàg. 36). Els resultats constaten les afirmacions de varis autors (Schmeck, 1988;

Ramsden, 1992 i Kniveton 1996) que apunten que l'avaluació pot arribar a ser una de

les estratègies més poderoses per part del professor/a, no per ajudar als estudiants a

orientar el seu procés, sinó per mantenir l'atenció, el control i per empènyer als alumnes

a estudiar.

Aquest aspecte ens porta a plantejar-nos les qüestions següents: únicament és la

presència de proves, exàmens el que activa el procés d'estudi dels estudiants? Quin

seria el procés que se desencadenaria si no hi haguessin aquestes proves? És el mateix

aprendre a aprendre que aprendre a estudiar? Segons Castelló (1999) generalment

l'estudi es relaciona amb la reproducció del contingut és a dir, amb la memorització i

només en poques ocasions, s'estudia per aprendre. Els resultats de l'estudi posen de

manifest que aquells alumnes que tenen facilitat per a l'estudi, que compten amb un bon

ambient familiar i una adequada motivació, el sistema d'exàmens i qualificacions li

suposa un estímul per superar-se. Per contra, en determinats alumnes, aquest sistema

quantitatiu de nota i examen i la polarització entre èxit i fracàs, actua generalment com a

factor desmotivador per a l'estudi ja que el fet d'haver d'enfrontar-se de manera
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continuada amb el fracàs acadèmic, (amb el repetit nombre d'insuficients) acaba per

obligar a molts alumnes a "relativitzar" els resultats. En aquesta mateixa línia, els

resultats recolzen les paraules de Solé (1993) quan manifesta que l'avaluació centrada

en el rendiment acadèmic incideix negativament en l'autoconcepte i en l'autoestima així

com en els aspectes de caràcter emocional.

Per últim dir que, l'avaluació com a eina orientadora, investigadora i reguladora del

procés d'ensenyament- aprenentatge, a la pràctica és conceptualitzada com a la cara

oposada de la mateixa moneda. En general, és viscuda com a una situació difícil i

complicada tant pels professors com pels estudiants, uns per haver de fer de jutge i els

altres per haver de ser jutjats (Brown i col, 1992; León i Muñoz, 1992; Contreras, 1994 i

Gros i Romana, 1995).

1.2. Concepció de la matèria.

Els professors de la mostra conceben les ciències socials com a un conjunt de continguts

majoritàriament de tipus conceptual que generalment és presentat als estudiants com a

un coneixement tancat, acabat i inamovible, fruit d'un mètode d'ensenyament basat en

la transmissió de la informació, procés en contra del que es proclama des de la didàctica

de les ciències socials (Batllori i Pagès, 1988; Pagès, 1994, 2000; Benejam, 1997;

Entwistle i Smith, 1999). Aquest fet podria explicar en part, el perquè els professors

consideren que les dues capacitats bàsiques que es requereixen per a l'aprenentatge de

les ciències socials són majoritàriament la memòria i la comprensió.

En una ocasió és concep les ciències socials com a un coneixement de cultura bàsica.

De fet, en cap cas s'ha mostrat l'existència d'un treball previ i compartit amb els

alumnes per ajudar-los a entendre la funcionalitat i la utilitat de les ciències socials,

aspecte bàsic per construir i atribuir un significat personal a la matèria així com,

construir la motivació' necessària per al seu aprenentatge. En aquest sentit, pensem que

és necessari potenciar aquests espais per tal d'ajudar als alumnes no únicament a

entendre la funcionalitat de les ciències socials, sinó també per entendre el perquè de

les matèries curriculars, de l'aprenentatge i de l'estada a l'escola.
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Un dels resultats que considerem interessant de destacar és que tot i que els professors

guien els alumnes en relació "al què han 'estudiar", ells mateixos reconeixen que no

se'ls ensenya ni saben com fer-ho sobre el "com han d'estudiar". Paral·lelament a

aquesta observació les dades també mostren la preocupació del professorat per la manca

generalitzada d'habilitats, estratègies i hàbits d'estudi dels estudiants de primer curs de

l'educació secundària obligatòria.

Els resultats precedents ens remeten a centrar la reflexió en els enfocaments

d'estudi/aprenentatge així com en la línia de les estratègies d'aprenentatge. Tenint en

compte, la metodologia d'ensenyament, les demandes d'avaluació i el desconeixement

d'estratègies per part dels alumnes semblaria que la qualitat de l'aprenentatge resultant

aniria dirigit cap a un enfocament superficial en què l'habilitat que més s'utilitza és la

memorística (Entwistle, 1998; Pérez Cabaní, 2001). Però, estaríem d'acord amb els

autors quan manifestem que les característiques que defineixen els enfocaments

d'aprenentatge proporcionen únicament una orientació ja que, posteriorment necessiten

ser reinterpretats de manera més complexa i en funció de la situació específica.

Així per exemple, els resultats del nostre estudi coincideixen amb els de l'estudi d'Au

(1998) en què inclús els estudiants que opten per un enfocament estratègic fan ús de la

memòria reproductiva, ja que consideren que aquesta és la via més ajustada davant les

demandes d'avaluació en què s'han d'enfrontar. Aquest aspecte, ens porta a pensar que

actualment, els estudiants prioritzen el fet d'aprovar davant el fet d'aprendre

"independentment que l'aprovat i els suspès impliquin o no haver après" (Rafel, 1996).

Aquesta prioritat podria explicar l'ajustament d'alguns alumnes al que Miras (1996)

anomena "jocs de miralls" (al que jo penso que tu penses, i afegiríem, i esperes o vols

de mi .(pàg. 54). Dins la nova cultura de l'avaluació defensada en el marc teòric, la

construcció de coneixement va molt més enllà de la realització de proves escrites i del

fet d'esbrinar els gustos i les manies del docent. Però, és veritat que actualment la

presència d'unes teories implícites que corresponen a estereotips socials consideren que

una nota positiva d'un examen implica haver après significativament (Sanmartí, 2000).

La preocupació dels professors de no saber com han d'ensenyar als alumnes a estudiar

les ciències socials podria ser explicada una vegada més pel desconeixement per part

d'aquests professors de procediments d'aprenentatge. Per ensenyar als estudiants a
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emprar estratègicament els seus recursos, és a dir, a utilitzar estratègies d'aprenentatge

és necessari que prèviament el professor sigui capaç d'aprendre i d'ensenyar

estratègicament els continguts curriculars. Al mateix temps, incidir en el fet que aquests

procediments d'aprenentatge s'han ensenyar des del curriculum i no com a una matèria

independent dels continguts. Així mateix, els resultats de l'estudi constaten les paraules

de Monereo i col (1994) quan exposen que actualment els termes tècniques d'estudi i

estratègies d'aprenentatge són emprats indiferentment tot i que responen a realitats i a

concepcions sobre el procés d'ensenyament- aprenentatge molt diferents.

1.3. Concepció del procés d'ensenyament- aprenentatge de la matèria en els

diferents grups-classe.

Els resultats avalen la idea defensada dins la línia general d'investigació de les teories

implícites i les metodologies de l'ensenyament que demostren una connexió directa

entre la conceptualització que els docents tenen sobre la matèria i la manera com la

presenten i la transmeten als seus estudiants.

Amb plena concordança amb els resultats de la dimensió anterior el procés

d'ensenyament- aprenentatge descrit pels professors és generalment el mateix en tots els

grups classe. Poden haver-hi tasques complementàries i inclús opcionals, com per

exemple l'elaboració de treballs de recerca o bé la proposta de fer exercicis de síntesi al

final de cada tema. Aquests resultats coincideixen íntegrament amb les dades

obtingudes en l'estudi de Quinquer (1997) en què s'evidencia que les estratègies

didàctiques utilitzades generalment pels professors de ciències socials són: la lectura del

llibre de text, les explicacions, el dictat d'apunts, els exercicis d'aplicació.... estratègies

la majoria d'elles de tipus transmissiu -receptiu.

Tot i que els continguts són els mateixos en tots els casos podem trobar diferències

respecte de l'activitat educativa en relació als grups classe. Aquestes diferències les

podríem classificar en tres blocs: a) nivell de complexitat i exigència del contingut: b)

proposta d'activitats específiques; i c) grau d'interacció a nivell afectiu-emocional entre

professor i estudiants. La diversitat d'aquests aspectes en funció del grup classe pot ser

explicada per la concepció que el professor es construeix de cada un dels grups en la
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línia que proposa Jussim (1986) en què la construcció d'expectatives al llarg del procés

pot comportar diferències en el tractament educatiu.

1.4. Decisions i actuacions que prenen respecte a l'avaluació del resultat de

l'aprenentatge en els diferents grups-classe.

Tot i que en aquest treball hem enfocat la mirada en les pràctiques planificades i

sistemàtiques de l'avaluació del resultat de l'aprenentatge, ens atreviríem a afirmar que

aquestes són les que tenen el major pes en el moment de determinar l'avaluació del

procés d'ensenyament- aprenentatge. El fet de reduir, quasi exclusivament, l'avaluació

en els resultats acadèmics dels estudiants, podria explicar en part, la preocupació que

generalment mostren els professors en relació a l'objectivitat, en el sentit de "ser justos"

en el moment d'atorgar les qualificacions finals. I és que tal i com exposen Mateo i col

(1996): "cap especialista posaria en dubte el valor del rendiment acadèmic dels

alumnes, en el moment de determinar l'avaluació del professorat, així com la valoració

del procés d'ensenyament- aprenentatge (pàg. 17).

El mètode per excel·lència per avaluar el resultat de l'aprenentatge és mitjançant les

proves escrites aplicades en diferents moments del procés. Això no vol dir, tot i que un

professor ho percep d'aquesta manera, que es porti a terme una avaluació contínua o

una avaluació formativa. El que generalment es tendeix a fer és l'aplicació d'una prova

o un conjunt de proves que responen a unes avaluacions que podrien ser descrites com a

"sumatives parcials". Aquests resultats no ens permeten de moment, substituir el terme

"avaluació sumativà" per la proposada en el marc teòric d'aquest treball "avaluació

orientativa o de síntesi", ja que l'avaluació en coherència a la terminologia prescrita es

realitza en moments puntuals del procés, generalment marcant el final d'un tema o

unitat. D'aquesta manera, sovint es fragmenta el coneixement que finalment és avaluat

com a la "suma" de les diferents parts.

L'ús prioritari d'utilitzar com a instrument bàsic per a la recollida d'informació les

proves escrites, expressades i conegudes majoritàriament com a exàmens o controls,

apareix una vegada més relacionat amb la necessitat de donar una major objectivitat a

l'avaluació, ja que aquestes es converteixen en "justificants" per acreditar els resultats

dels estudiants. En cap cas, es qüestiona la valoració obtinguda a partir de la prova
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escrita. Dins dels nous plantejaments curriculars i en funció de com s'entén el procés

d'ensenyament- aprenentatge la "por a no ser justos", la "por a no ser objectius" no

s'hauria de centrar en l'avaluació del resultat de l'aprenentatge, sinó que la justícia, la

preocupació es trobaria en la construcció d'un clima afavoridor, òptim que permeti

apropar-nos i conèixer la diversitat d'estudiants que integren el grup-classe, per tal de

poder ajustar la intervenció educativa a les necessitats de tots i cada un dels alumnes.

Tot i que dos dels professors fan referència a l'avaluació inicial (ja sigui perquè és la

classificació més tradicional o bé, perquè es troba en cada un dels temes del llibre de

text) en general, es concedeix poca importància a la informació procedent d'aquesta

avaluació. El sentit d'avaluar els coneixements previs a l'inici d'un procés no és

únicament per obtenir una informació fiable sobre els coneixements i les motivacions

dels estudiants, sinó sobretot per conèixer, comprendre i traduir aquesta informació en

la planificació que guiarà la intervenció educativa. Aquest aspecte ens portaria a pensar

que la planificació de la intervenció educativa es realitza sense tenir present el punt de

partida i les necessitats dels alumnes en el sentit que proposava Allal i Pelgrims (2000).

Davant aquest fet, considerem que seria interessant la proposta de reflexionar sobre la

funcionalitat que ens pot proporcionar l'avaluació inicial per garantir l'èxit del procés

d'ensenyament-aprenentatge i donar resposta a l'interrogant que es planteja en el fòrum

creat en relació a la conferència nacional d'educació "Adaptar-nos als alumnes o e

quedaria del tot resolta davant aquests plantejaments.

L'avaluació dels continguts procedimentals s'identifica la majoria de vegades amb

destreses d'expressió bàsica (faltes d'ortografia, presentació de treballs, realització

d'exercicis obligatoris...). Igualment passa amb els continguts actitudinals que en

general, són entesos com a les normes de comportament i el grau d'interès i participació

a l'aula. Això representa una visió parcial d'aquest tipus de coneixement que limita el

seu gran potencial educatiu, ja que actualment i com ja s'ha esmentat anteriorment, es

reconeix la gran rellevància del desenvolupament d'actituds i l'aprenentatge de

procediments complexos com poden ser les estratègies d'aprenentatge, per potenciar

l'autonomia dels estudiants, criteri indispensable per a una educació bàsica de qualitat.
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Els resultats no mostren en cap ocasió la participació dels alumnes en el procés

d'avaluació. Aquest fet posa en evidència que els estudiants més que com a subjectes

actius i participatius en el procés d'avaluació, se'ls veu com a receptors passius dels

resultats de l'avaluació. Aquest fet, ens porta a pensar que encara queda lluny, el fet

d'emprar la informació procedent de les pràctiques avaluatives com a via per compartir

i negociar en el context d'una cooperació social entre docent i estudiant, la construcció

de coneixement dins l'aula. Considerem que aquest aspecte seria interessant de treballar

a partir de la reflexió i el debat, ja que el treball i l'anàlisi conjunta dels progressos i les

dificultats amb els estudiants respecte a la informació derivada del procés d'avaluació,

també fomenta la capacitat de regulació i autonomia del propi aprenentatge.

1.5. Informació que proporcionen als estudiants sobre les decisions preses en

relació a l'avaluació en els diferents grups-classe.

La informació que proporcionen els professors als alumnes se centra bàsicament en

explicar com serà la prova escrita i en senyalar en algunes ocasions de manera directa i,

en altres, de manera indirecta, el contingut conceptual.

En cap cas es fan explícits els criteris d'avaluació, de manera que els alumnes no tenen

la possibilitat d'utilitzar-los per regular el seu aprenentatge i prendre decisions

estratègiques per donar respostes ajustades a les demandes d'avaluació.

El tipus d'informació que es dóna als estudiants ens porta a pensar que no existeix un

traspàs progressiu del control del professor a l'alumne en el sentit que apunten Jorba i

Sanmartí (1996) i Sanmartí, (2000). És a dir, que els criteris d'avaluació i l'avaluació en

sí mateixa passin a adquirir una funció reguladora de l'aprenentatge, permeti establir

prioritats i dirigir l'activitat educativa. Al contrari, la informació centrada en els

resultats es constitueix com a un important criteri d'aprenentatge ja que condicionarà el

què s'aprèn i el com s'aprèn (Vizcarro, 1998).

Un factor que podria explicar el perquè únicament es transmet aquest tipus d'informació

és tal com diuen alguns autors (Crooks, 1988; Boud, 1990..) perquè l'avaluació és

concebuda majoritàriament com a una situació que ha ser desconeguda i nova pels
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estudiants per la qual la informació que es proporciona es incompleta i sovint, poc

clarificadora.

En relació a la comunicació dels resultats entre professors i estudiants s'evidencia una

vegada més la importància que prenen els resultats acadèmics. En la majoria de casos el

"feedback" entre el docent i l'estudiant es redueix al lliurament de les qualificacions les

quals semblen tenir un significat prou clar per interpretar el procés d'aprenentatge dels

estudiants. Aquestes qualificacions també esdevenen el nucli de la informació que es

transmet de professors a pares/mares. Sembla que la participació d'aquests en el procés

d'ensenyament- aprenentatge queda reduïda al coneixement i a la valoració dels

resultats acadèmics.

Una vegada més i davant aquests resultats, considerem necessari obrir àmbits de

reflexió que permetin superar les dificultats senyalades i iniciar, des de la pròpia

pràctica un canvi progressiu que ens porti cap a la consecució d'un procés d'avaluació

més fàcil, més funcional i més complex. En definitiva, un procés d'avaluació de major

qualitat.

1.6. Concepció dels grups-classe en els quals s'imparteix una mateixa matèria.

Els resultats de l'estudi mostren com els professors tendeixen a construir una concepció

general del grup classe en base a la dicotomia següent: a) els alumnes sense

problemàtiques, en què la majoria són alumnes considerats "ideals" en la línia que

defineixen (Coll i Miras, 1996); i b) els grups amb problemàtiques diverses que es

divideixen en dos subgrups: els de problemàtiques en l'aprenentatge (desmotivació,

manca de concentració, d'atenció..) i els de problemàtiques de tipus conductual

(conductes conflictives, agressivitat...). Les definicions explicitades pels professors de

cada un dels grup-classe confirmen el model presentat per Jussim (1986) en tant que

porten cap a la construcció d'expectatives que repercuteixen en el tractament educatiu

proposat en el grup.

Així els resultats posen de manifest com en els grups considerats "sense

problemàtiques", es tendeix a proposar activitats d'ensenyament- aprenentatge, al nostre

entendre més motivadores i engrescadores en el sentit, que es troben més
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interconnectades a la realitat dels estudiants. D'altra banda, es manifesta el •

desconeixement i el desconcert per part dels docents sobre el què han de fer en el grups

considerats amb problemàtiques, proposant activitats més simples però al mateix temps

menys desafiants i més centrades en la majoria de casos, dins l'àmbit acadèmic.

La diferència en el tractament educatiu no únicament se situa en la proposta d'activitats

d'ensenyament- aprenentatge, sinó que també té repercussions i seguint el model de

Jussim, en el tipus d'interacció i en el grau d'afectivitat que es construeix dins l'aula. <

Aquests resultats, ens porten a considerar la importància dels aspectes d'àmbit

psicosocial, especialment els afectius, relacionals i emocionals que prenen una

importància cabdal en l'etapa educativa de l'educació secundària obligatòria.

Aquestes relacions entre el professor i els estudiants i entre estudiants són les que al

nostre entendre poden desencadenar i definir el clima i el benestar dels alumnes en els

grups als quals pertanyen, possibilitant que aquests se sentin integrats i acceptats, j

Aquesta seria la plataforma i el punt de partida indispensable per desencadenar amb èxit

el procés d'aprenentatge. En aquest sentit coincidiríem amb Barca i col (1996) quan

afirmen que Taféete i les emocions no es deixen aparcades a la porta de l'aula, sinó que

acompanyen als participants en el procés d'interacció i de construcció de coneixement.

1.7. Concepció de l'avaluació dels estudiants.

i

Els estudiants conceben l'avaluació com a sinònim d'exàmens i més concretament de

les notes que obtenen en aquests exàmens. Els procediments i les actituds també hi són

presents però en coherència al valor que prenen dins dels resultats acadèmics,

s'esmenten en un segon terme.

En general, la situació d'examen és viscuda com a una experiència negativa pels

estudiants fet que explicaria el perquè molts d'ells senyalen que els agradaria que

aquests no existissin. No obstant això, a partir dels resultats obtinguts podríem arribar a :

afirmar que la presència d'exàmens en estudiants de primer curs de la ESO ja és com

una rutina inseparable. Els agradaria que aquests no existissin, però al mateix temps

reconeixen que això és impossible i impensable. En aquest sentit, seria interessant de ;

donar a conèixer als estudiants altres maneres, altres vies més engrescadores per tal de
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començar a trencar el prototip de què l'avaluació significa exàmens i més exàmens i

com a conseqüència, i com demostren molts autors, l'avaluació és temuda pels

estudiants, aspecte totalment oposat a la proposta de la nova cultura de l'avaluació.

1.8. Actuacions i decisions dels estudiants en relació a les pràctiques avaluatives.

El coneixement i la comprensió que tenen els alumnes del que fa i diu el professor en

relació a l'avaluació, semblen estar en funció de la manera en què aquestes

característiques són transferides als estudiants. Els aspectes que són explicitats

directament pel professor, ja sigui verbalment o a través de la seva actuació solen ser

percebuts de manera similar per la majoria d'alumnes i les seves respostes són força

coincidents amb el que ens diuen els professors. No passa el mateix amb aquells

aspectes que no són transferits de manera directa sinó que, únicament alguns dels

alumnes ho dedueixen a partir de certs indicadors que altres estudiants no saben "intuir"

i/o percebre. Així per exemple, els estudiants que generalment obtenen un bon

rendiment acadèmic expliciten la necessitat de què, davant la situació d'examen, és

indispensable adaptar-se al "que i el com" ho vol el professor així com, saber el que

aquest espera dels estudiants. És per això, que la majoria d'alumnes de la mostra

coincideixen en senyalar que el procés d'estudi és diferent en funció del professor.

Aquests resultats recolzen les aportacions de varis autors que mostren que els estudiants

que aconsegueixen ajustar les seves percepcions i actuacions a les demandes

d'avaluació són els que obtenen més bons resultats (Crooks, 1988; Clariana, Monereo i

Pérez Cabaní, 1992; Jorba i Sanmartí, 1994 i Au i Entwistle 1999) aspecte que podria

ser explicat bàsicament perquè són els que saben "intuir, identificar" millor les

preferències dels docents.

També hem pogut observar, com els alumnes que obtenen millors rendiments acadèmics

són els que tenen una comprensió de les característiques i de les demandes

d'aprenentatge més aproximada o coincident amb la informació que ens aporten els

professors, així com una percepció més positiva de la docència i del professor.

Identificar i atribuir el significat adequat a les demandes o als aspectes implícits del

context sembla ser una condició indispensable per a l'èxit escolar, en el que coincidim
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amb Marton (1981) i Entwistle (2000) quan afirmen que la qualitat de l'aprenentatge

dels estudiants depèn en bona mesura de la manera de com interpreti els requisits del

context d'aprenentatge. La percepció o les idees que els estudiants es formin del que el

context els exigeix és en la que en última instància determinarà la manera d'abordar les

tasques d'aprenentatge i l'enfocament adoptat per aprendre i per respondre a les

demandes d'avaluació. Com ja s'ha posat de manifest, els professors de l'estudi creuen

que una de les capacitats bàsiques per a l'aprenentatge de les ciències socials és la de la

memòria. Aleshores no és d'estranyar que els estudiants dirigeixen els seus esforços per

trobar estratègies que facilitin el record dels continguts.

Potser és per això, que majoritàriament el procés d'estudi/aprenentatge que es desplega

per estudiar les ciències socials tracta d'un procés algorítmic, mecànic en què

predominen les accions de llegir tot el contingut conceptual i posteriorment emprar les

diferents estratègies per recordar-lo, en molts casos amb les mateixes paraules que ha dit

el professor o bé que posa en el llibre. Aquesta manera d'actuar vindria explicada per: a)

les activitats d'ensenyament i les demandes d'avaluació són les que porten als estudiants

a utilitzar la memòria com a estratègia rutinària per enfrontar amb èxit les demandes, ja

que aquestes requereixen simplement la reproducció del que s'ha ensenyat; i b) per què

no els han ensenyat cap altre manera d'estudiar, fet que els crea una inseguretat que els

porta a emprendre actuacions com reproduir amb les mateixes paraules el contingut, o

bé estudiar-ho tot sense fer una prèvia selecció o planificació.

Els alumnes diuen estudiar totes les matèries de manera similar, aspecte que coincideix

amb els resultats obtinguts per Marton i Sàljò (1997) quan observen que en general, les

activitats d'estudi mantenen un elevat nivell de consistència, apareixent relativament

poca variabilitat tot i les condicions específiques ser molt diferents en cada matèria

curricular. Els estudiants que no han aconseguit els resultats acadèmics esperats diuen

no modificar la manera d'abordar el procés d'estudi, indicador que mostraria uan

vegada més com el procés d'estudi que adopten els estudiants sol ser mecànic o poc

estratègic.

Un altre aspecte a destacar en relació al procés d'estudi és que aquest és generalment

individual. Aquest fet es correspon amb les poques ocasions que els professors diuen
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propiciar el treball en grup i amb l'escàs valor que possiblement atribueixen a la

interacció entre alumnes en el procés d'aprenentatge.

Les anàlisis corresponents a les expectatives de demanda, de resultats i els estils

atribucionals ens permeten observar, una vegada més, la presència d'un autoconcepte

acadèmic negatiu que es troba contínuament retroalimentat a partir dels resultats de les

pràctiques avaluatives. Expressions explícites dels estudiants com: "sóc tonto, no

m'entra, jo el que vull és anar a treballar, és que a mi em costa molt, em poso nerviosa

i no faig res bé..." reflecteixen com se senten aquests alumnes a l'aula. Així mateix, i

també es podria deduir les repercussions d'aquest estat no únicament en el autoconcepte

com a estudiant sinó en la formació integral com a persona. Tot i que s'ha pogut

constatar que són els estudiants que més preocupen i que més problemàtica comporten,

és veritat que en cap cas s'ha evidenciat cap mostra de què la intervenció educativa

s'ajustés per atendre de manera coherent aquestes necessitats. Al contrari, sembla que

existeix un ajustament no en el sentit defensat en el marc teòric, sinó en el sentit de la

concepció que es té construïda. Si aquesta és favorable, l'activitat i el tipus d'interacció

que es desenvolupa serà positiva, mentre que si aquesta es desfavorable, l'activitat

educativa deixarà molt que desitjar.

La implantació de la reforma, l'exigència d'haver d'atendre la diversitat de situacions

educatives i les característiques dels estudiants adolescents d'aquesta etapa, entre altres,

mostren la necessitat d'una formació molt més complexa per tal de què els professors, i

especialment aquells que provenen de BUP I COU "sobrevisquin" a la realitat

educativa.

La nova cultura educativa hauria de començar reflectint-se en els programes de

formació inicial i permanent del professorat, que sovint aquests canvis són transmesos i

defensats a través de mètodes tradicionals construint una incoherència entre el que es

diu i el que es predica (Sanmartí, 2000). Així mateix, i com a part d'aquest canvi seria

necessari trencar amb el llistat de receptes úniques, fixes i estandaritzades i potenciar

l'aprenentatge de capacitats i habilitats per a la reflexió en l'acció, habilitats necessàries

per enfrontar-nos a la complexitat de situacions educatives que no es resolen amb

l'aplicació d'una resposta única i correcta (Schón, 1992).
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2- Valoració i noves perspectives de recerca.

El primer pas que encapçalarà la continuïtat del treball serà el de validar l'instrument

proposat. Amb aquest objectiu pretenem conèixer l'eficàcia i la utilitat de l'instrument,

així com la possibilitat de què esdevingui una eina funcional i significativa per al

professorat de tots els nivells de l'educació secundària.

Un segon pas, i dins les noves tecnologies de la informació, serà el de crear una pàgina

web amb la finalitat de proporcionar una eina virtual per a la formació permanent del

professorat. Concretament estem pensant en la línia del Projecte Argo que té com a

objectiu estar al servei de la docència i de l'aprenentatge a partir de la integració de la

tecnologia de la informació i molt especialment d'Internet, en el sistema educatiu de

Catalunya. Està promogut pel Departament d'Ensenyament (Generalitat de Catalunya)

amb la col·laboració del Comissionat per la Societat de la Informació (veure les

directrius del projecte a: http://www.xtec.es/argo/dossier/index.htm).

Aquesta pàgina-web, a part d'esdevenir un procediment de formació permanent del

professorat per via internet permetrà desenvolupar la capacitat de reflexió sobre les

problemàtiques relacionades amb l'avaluació del procés d'ensenyament- aprenentatge i

a la vegada ampliar el coneixement a partir de la cerca d'informacions, experiències,

opinions que ajudin a la tasca educadora. Així mateix, a través d'aquesta via ens

agradaria construir un espai (estem pensant en un format tipus "fòrum") en el qual es

pogués comentar, debatre i compartir les diferents temàtiques de les reflexions

conjuntament amb altres professionals, no només d'un mateix centre, sinó d'altres

instituts, potenciant d'aquesta manera el treball col.laboratiu entre el professorat.

Finalment, m'agradaria fer uns darrers comentaris en relació a la valoració general del

treball. Arribat a aquest punt final de la tesi t'adones de què la presa de decisions

respecte a la planificació i la realització del treball seria diferent si haguéssim de tornar

a començar amb la investigació. Per exemple, hagués estat interessant endinsar-nos

plenament en la metodologia qualitativa i realitzar un estudi tipus etnogràfic per

conèixer l'avaluació des d'una perspectiva molt més àmplia. O bé, apropar-nos dins del

context aula a través de la tècnica de l'observació participant, per tal d'analitzar les

interaccions que es produeixen, els discursos que es generen, les activitats que es
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proposen etc. Totes aquestes pretensions les quals s'han anat descobrint al llarg del

procés de la tesi són les que, al mateix temps, ens generen l'afany de continuar

investigant sobre l'avaluació de l'aprenentatge per tal de què a la pràctica esdevingui

una eina significativa tant per al professorat com per a l'alumnat.

Altrament, t'adones de què aquesta presa de consciència i de reflexió sobre el procés

seguit en l'elaboració de la tesi és el que precisament venim definint com a l'activitat

mental constructiva de l'alumne. Aquest camí ple de fluctuacions, d'anades i vingudes,

d'afegir per guanyar, de treure per guanyar és el que avui caracteritzem com a la

"construcció de coneixement i la seva vertadera avaluació".

En definitiva, personalment considero el treball com a una experiència positiva d'una

banda, perquè m'ha permès construir coneixement sobre el món de la investigació,

proporcionant-me recursos, eines així com nous reptes per continuar investigant. D'altra

banda, perquè el treball complementa les investigacions ja realitzades dins d'aquest

àmbit degut què: a) ens aporta informació sobre què és el que passa a la pràctica

educativa, b) ens permet detectar quins són els aspectes que generalment preocupen i c)

podem proposar un instrument que ens pot ajudar a crear espais per a prendre

consciència de les pràctiques avaluatives que tenim i poder reflexionar sobre aquestes

per tal de millorar-les i apropar-les a les directrius prescrites des del marc teòric.

D'aquesta manera, considero que el resultat de l'aprenentatge d'aquest treball no

correspon a una avaluació sumativa del procés seguit al llarg d'aquests anys, sinó que

esdevé l'avaluació inicial que genera la construcció de coneixement per impulsar noves

recerques relacionades amb l'avaluació del procés d'ensenyament- aprenentatge.

3- Proposta d'instrument composat de pautes d'autointerrogació per promoure la

reflexió i l'autoavaluació de professors i estudiants.

A partir dels resultats obtinguts s'han identificat els aspectes que generen conflicte dins

la pràctica educativa i concretament, dins l'avaluació del resultat de l'aprenentatge.

Pensem que el professorat davant el conflicte no ha de pretendre canviar tota la seva

pràctica professional i modificar-la per quelcom radicalment nou sinó que, la
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transformació i la millora del treball docent ha de passar per la reflexió sobre el que es fa

per tal de fer conscient el que avui pot ser una simple rutina.

L'actitud i la capacitat de reflexió sobre la pràctica professional és actualment

considerada com a un procediment de formació permanent del professorat. Dins

d'aquesta formació i davant el repte que suposa l'actuació docent avui a les aules, és

evident que necessitem estratègies que permetin al professor actuar de manera

autònoma. Considerem que el professorat ha de ser autònom, en el sentit de saber

prendre decisions ajustades davant la gran diversitat de situacions que caracteritzen la

tasca docent.

Per aconseguir aquest objectiu, l'escola ha d'implantar una cultura de permanent

investigació que generi nous coneixements i noves pràctiques que potenciïn, a través del

treball col.laboratiu, la participació del professorat en la presa de consciència i en la

solució dels seus propis problemes docents.

En aquest sentit, la nostra proposta és la de construir unes pautes d'autointerrogació amb

la finalitat de promoure, en base els resultats obtinguts en aquest estudi, la capacitat de

reflexió i d'autoavaluació de professors i estudiants.

Creiem que aquesta tesi, tot i ser un estudi puntual i les dades fan referència únicament a

deu procediments d'avaluació del resultat de l'aprenentatge, reflexa les dificultats

generals en què es troben els professors de l'educació secundària obligatòria davant

l'avaluació del resultat de l'aprenentatge. D'aquesta manera, pensem que aquestes

pautes poden ajudar als diferents professionals a reflexionar sobre la seva actuació

docent, pas previ i indispensable per a la millora de la pràctica educativa.

El procediment seguit per a l'elaboració de l'instrument ha estat el següent1: a) en base

les dimensions i les categories de l'estudi s'han identificat els aspectes que generen

conflicte; b) s'ha elaborat una planificació per a la construcció de les pautes (veure taula

pàgina següent) i d) tenint en compte el marc teòric que es pren com a referència s'han

1 En l'annex 12 s'hi adjunta el procés seguit per a la construcció de l'instrument.
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formulat les preguntes en relació a cada un dels conflictes definits. L'instrument consta

d'un total de cinc pautes per al professorat, i una per a l'alumnat.

En relació al format de les pautes cada una d'elles consta de tres nivells. Aquests nivells

no s'han d'entendre com a una seqüència correlativa, ni molt menys com una estructura

fixa i/o unidireccional de treball, sinó que cada nivell proporciona diferents graus d'ajut

per tal de què sigui el mateix professorat o l'alumnat qui seleccioni el nivell que més li

convingui tenint en compte els seus recursos i les seves necessitats.

Amb aquest propòsit cada pauta consta de: a) la definició del problema; b) la finalitat de

la pauta i c) els tres nivells de reflexió. En el primer nivell es plantegen una sèrie de

qüestions generals per poder debatre en treball col·lectiu o bé, de manera individual.

L'objectiu és el de prendre consciència de les qüestions clau per analitzar els problemes.

En un segon nivell es planteja una guia molt més pautada que té com a objectiu orientar

la pràctica de la reflexió dels aspectes que generen conflicte. Finalment, el tercer nivell

es proposa aprofundir en la reflexió mitjançant altres fonts com documents escrits,

pàgines web, bibliografia específica, experiències i opinions sobre el tema etc. que

aportin als professionals noves perspectives per a la reflexió.
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f PAUTA DE REFLEXIÓ,DELS RESULTATS DERIVATS BÉ ma

1- Definició del problema: La tasca d'avaluar és difícil i complicada.

2- Finalitat: Aprenem a reflexionar sobre el procés d'avaluació del resultat de
l'aprenentatge per tal d'esdevenir una funció útil, clara i comprensible.

1- Què tinc/tenim en compte en el moment de planificar el procés d'avaluació del resultat
de l'aprenentatge?

2- Partint del fet que, les proves escrites (exàmens o controls) són els instruments més
utilitzats per a la recollida d'informació. ...Quan els estudiants estan realitzant la prova:
quin missatges se solen proporcionar? Per què? Quina sensació ~em~produeix aquesta
situació?

3- Davant el conjunt de proves escrites ja realitzades pels estudiants: que tinc/tenim en
compte en l'anàlisi i la correcció d'aquestes?

4- Davant els resultats obtinguts: quines decisions prenem en relació: a) els estudiants; b)
1' activitat educativa; c) el contingut?
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Objectiu: Orientar la reflexió de manera pautada.

PLANIFIQUEM EL PROCÉS D'AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE L'APRENENTATGE

Abans de res, què és
el que defineixo i

deixo constància per
escrit? Per què?

Per a què vull
aquesta informació?
De què me servirà?

Per quines vies
instruments puc obtenir

aquesta informació?

Què i Com donaré a
conèixer la

informació als
estudiants?

Què tindré en compte
en el moment de

corregir les proves?

: i

j Objectius, j
i capacitats, i
I continguts j

j Pares/mares. Í
j Alumnes 1
j Activitat docent... j

j Diversitat mètodes.. j
j Proves escrites.. i
j Depèn grup-classe... j

j Els hi serà útil, Í
j beneficiós, per i
j què?. De què servirà? j

j Criteris d'avaluació, i
i puntuació, i
j qualificació... i

ROCÉS D'

Haig de canviar quelcom
de la planificació? Per

què?

La planificació és ajustada a les
característiques del grup classe

de la situació....?

AVALUEM EL PROCÉS D'AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE L'APRENENTATGE

Reflexionem sobre la
informació dels

resultats.

Analitzem els motius
les causes del resultat.

Com ho compartim am b
els estudiants. Si és
positiva..! negativa?

Em facilita la
comprensió del

procés d'e/a.../Em
permeten reflexionar
sobre acció docent..

Si hagués de tornar a
començar, com ho

faria? Per què? Que
és el que ha anat
pitjor? Per què?

Com ho viuran els
alumnes? De què els

servirà? Els pot
perjudicar?....
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3r nivellí Informació "per ampliar la pràctica de la reflexió. • _ '
Objectiu: Aprofundir éñ eïSòrièixement dels aspectes qué"génefen conflicte

Enllaços a pàgines web
rellevants

http://www.uca.es/relieve/ (revista electrònica d'avaluació
educativa).
http://www.gencat.es/ense/educavalua.htm (programa educació
2000-2004).
http://www.gencat.es/cne/index.html (conferència nacional
d'educació: avaluació d'aprenentatges i orientació.
http://www.intec.edu.do/~cdp/docs/procesoevaluacion.htm
(proceso de evaluación de los estudiantes de la secundaria
obligatoria (Andalucía).
http://www.uned.es/webuned/pfp-ea/pfp/261.htm (programa de
formació de professorat: evaluación educativa. Sus compromisos
didácticos y psicopedagógicos).
http://www.blues.uab.es/autonoma interactiva/progs/elsprograme
s/D didactica/Estrategias.html (estratègies per a la regulació dels
aprenentatges).
http://www.andorra.ad/escola-estiu/2000/curs30.htm (l'avaluació
dels aprenentatges de l'alumnat dins la concepció constructivista).
http://www.hottopos.com/convenit2/just2.htm (actituds del
professorat de secundària cap a l'avaluació de l'aprenentatge).
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Rúbies de recerca i innovació educativa. Lleida : Universitat
de Lleida.
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DE

1- Definició del problema: Ajudar als alumnes a estudiar les ciències socials.

2- Finalitat: Aprenem a reflexionar sobre el procés d'aprenentatge de les estratègies per què els
nostres estudiants siguin estratègics.

'jQlbjectiu^Breiídré ^^
ay«*s« J ...*¿**' :•„ • ~ ,^^.. •' -V " . *•*• ''i^'.sSiil·Tmi^*..^^ í ,, .'- • " • . - . ' *- í*^

1- Com a matèria curricular, com definim les ciències socials?

2- Quines són les actuacions, capacitats, habilitats, estratègies necessiten els estudiants pe r
activar el procés d'estudi de les ciències socials?

3- Si ens haguéssim de posar a estudiar algun tema de c. socials: quines actuacions i
decisions prendríem al respecte, abans, durant i després del procé s
d'estudi/aprenentatge?

4- Quina informació tenim de les estratègies d'aprenentatge? I de les tècniques d'estudi ?
Què necessitaríem saber per poder ensenyar als nostres estudiants a ser estratègics?

2ntniyelí:j0tna--perronentar la reflexió-i 4-. - S îi-;.,„,.., .,,....
^¿.•ífe-.̂ 'fe?*?»'»"^- ' a .̂ ·J·

;'>·'í-·?r'í.·fc·fe«* :̂̂ ^^ .̂S<.:ííiííí··.Objectiur-jOT^entartla reflexió de mfmera^rjauteda^j.:·.'s|·j·_r tÇy^fff?-.

REFLEXIONEM SOBRE L'ESTAT DE CONEIXEMENT DE LA MATÈRIA.

-4—
Quin concepció tinc de les
c. socials? En comparació

c. naturals?
Matemàtiques...

----7^
Quines habilitats, Motivai

capacitats són necessàries per
per aprendre les c. socials? Agrade
Quins tipus de continguts

' -—

"-->*
:ió dels alumnes
es c. socials,
n generalment?
Per què?

— •>

Quin seria el procés
d'estudi que jo

seguiria si hagués
d'estudiar c. socials?

Decisions i actuacions que prenem o prendríem en el procés d'estudi.

4
Planifico

prèviament el
procés?

i Em plantejo: què he de fer , i
j per què? L'objectiu..,, les j
j condicions del moment, j
I qui m'avaluarà, com j
i m'organitzaré j

' 1 —
Acostumo a

regular/ajustar el procés
en funció del moment?

Em qüestiono la
planificació establerta?

Vaig regulant en funció de
la situació, haig

d ' improvitzar

— ^Una vegada acabat:
autoavaluo el procés

seguit?

j He aconseguit l'objectiu j
que em proposava? La
meva actuació ha estat

] bona? Per què? Què faré j
j un altre dia? j



ièf amplj^igpfàctica dé
pjgctiu; ^proffiñpil^'él ópal^^^af'dels' 'asp'ectes '̂q'ill̂ genefi

Enllaços a pàgines web rellevants
http://www.grec.net/home/escolar/eso/esosociconcrec3%20
1 cicle%204credit.htm (ESO- ciències socials)
http://www.xtec.es/~cdorado/cdoral/estrat.htm (aprendre a
aprendre: estratègies i tècniques).
http://www.xtec.es/~cdorado/cdoral/est-tec.htm (estratègies
d'aprenentatge versus tècniques d'estudi).
http://www.xtec.es/~cdorado/cdoral/avaluar.htm (tècniques
d'estudi per avaluar).
http://www.fut.es/~revelles/tecestu.htm (Generalitat de
Catalunya; Departament d'Ensenyament; Tècniques
d'estudi).

Bibliografia específica

Monereo, C. (coord) (1998) Estratègies d'aprenentatge.
Barcelona: EDIUOC.
Monereo, C. (coord) (1999). Enseñar y aprender
estrategias. Barcelona: Praxis.
Monereo C. i Clariana, M. (1993) Profesores y alumnos
estratégicos: cuando aprender es consecuencia de
pensar. Madrid: Pascal.
Monereo, C. i col. (2000). Tomar apuntes: un enfoque
estratégico. Madrid : Antonio Machado Libros.
Monereo, C. (coord) (2001). Ser estratégico y autónomo
aprendiendo: unidades didácticas de enseñanza
estratégica. Barcelona: Graó.
Pérez Cabaní, M.L. (coord.) La enseñanza y el
aprendizaje de estrategias desde el currículum. Girona:
Universitat de Girona-Horsori.
Pozo, J.I. i Monereo, C. (coord) (1999). El aprendiz
estratégico: enseñar a aprender desde el curriculum.
Madrid: Santillana.
Selmes, I. (1988). La mejora de las habilidades para el
estudio. Barcelona: Paidós
Torre Puente, J.M. (1992). Aprender a pensar y pensar
para aprender : estrategias de aprendizaje. Madrid :
Ministerio de Educación y Ciencia.
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iPAUTA DE REFLEXIÓ DELS RESULTATS DERIVATS DE LA 3A DIMENSIÓ

1- Definició del problema: Falta de motivació i treball dels grups considerats més
problemàtics.

2- Finalitat: Aprenem a reflexionar sobre les causes que generen conflicte per cercar les vies
d'actuació i millora dels grups considerats problemàtics.

n v e l i í e e í c u p.èf feflexioaa,', " ~ ' • ' • ' > • • * - ' : . 7 — ; - . ^ ^ -
bjectiu: .Prendre comcíéaeía de les questions clau per analitzar els probeni¡es'|'-:;,-.; ' ' *^

1- Agafem llapis i paper: podem definir per escrit les concepcions que tenim construïdes
dels diferents grups classe en els quals impartim docència? Podem escriure com ens sentim
davant de cada un d'ells?

2- Si percebem aquests grups-classe com a diferents i inclús podem sentir-nos "diferents":
com pot arribar a repercutir aquesta percepció en: a) la meva activitat educativa?; b) en
l'activitat de l'alumne?; c) i en el contingut? i d) en el grau d'interacció amb els
estudiants?

3- Davant els grups que en general penso/pensem que presenten "problemàtiques": quines
són les causes, els motius que expliquen aquesta problemàtica? Què seria necessari fer per
millorar la situació?

2n nivell: Guía per orientar k reflexió. •; . - - . , ; • , , ;...., ,, ; " . . r ~-¿¿. ..;.>{' "rh^ ;. ' 'í£4.
Óbjfectim Orientar la reflexió de manera pautada. - • '" ' 'vi> •• ' - . ' • ~\ li , 'í-ft/Mi — ;.V4H;:«;- — |M

Quina percepció en tinc de
cada un dels grups classe? Per

què? Com em sento davant
dels grups?

1
I M'he plantejat per escrit !
Í com percebo els diferents j
j grups? Com erri sento
j davant d'ells? Quin clima
j es respira a l'aula? Quan
\ m'enfado què faig?...

Si els concebo i em sento
diferent: com pot

repercutir aquest estat
en el procés d'e/a?

En el contingut; en les
activitats d'ensenyament-

aprenentatge; en la
metodologia, en els

patrons d'interacció...

Davant els grups que
plantegen problemàtiques:
perquè considero que són
problemàtics? Què podem

fer per canviar?....

Reflexionem sobre els
motius, les causes del

problema. He provat quelcom
nou? M'ha funcionat? Per

què? Com se senten aquests
estudiants? Proposem espais
de debat per a què expressin

els seus sentiments?
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3ivniveIl:|Tnformacio per ampliarla practi62Püeïla*reflexio. . -.
¡5»?i#SÉïfe:«.' ¿msi$:£? ~, %-/«r:.-á.%^tt*1.í-«a-,?-,-/i-»>.,>>--> - - ;,.'
0bjectiu^\profundiren el coneixement|aels aspectesqüe.generen conflicte.-^

Enllaços a pàgines web

http://www.terra.es/personal/fjgponce/normaba.htrn
(normativa reguladora de l'educació secundària obligatòria).
http://www.pntic.mec.es/web debate.eso/conclusiones.htm
(conclusions de les Jornades de l'ESO a debat).
http://www.udg.es/educacio/plal 999/mestre/mpOOOl .htm
(ciències socials i la seva didàctica).
http://www.fut.es/~revelles/eines.htm (Generalitat de
Catalunya; Departament d'Ensenyament; orientació de la
motivació acadèmica i la formació).
http://www.editorialcasals.com/cesoci.htm (projecte curricular
de c. socials a la ESO (editorial Casals).
http://www.epcat.net/papers/pap-36.pdf (Quin motiu pot tenir
un alumne per..?: si no hi ha motiu no hi ha motivació).

Bibliografia específica.

Alonso Tapia, J. (1992). Motivar en la adolescència :
teoría, evaluación e intervención. Madrid : Ediciones de la
Universidad Autónoma de Madrid.
Alonso Tapia, J. (1998) Motivación y aprendizaje en el
aula. Madrid : Santillana, DL 1998
Coll , C. (1997) Psicologia de l'educació. Barcelona:
Universitat Oberta de Catalunya.
Coll, C. (coord). (1997) Psicologia de la instrucció,
Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de
Catalunya.
Delval, J. (1986). La psicología en la escuela.
Madrid:Visor.
Ibáñez Gracia, T. (coord) (1997) Psicologia social de
l'ensenyament. Barcelona : Edicions de la Universitat
Oberta de Catalunya.
Jurado de los Santos, P. (1997) Requisits de
l'aprenentatge. Barcelona : Universitat Oberta de
Catalunya.
Puig, J.M. i col. (2000) Cómo fomentar la participación
en la escuela : propuestas de actividades. Barcelona :
Graó.
Trianes Torres, M.V. (coord) (1992) Psicologia de la
educación para profesores. Málaga : Secretariado dé
Publicaciones,
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PAUTES DE REFLEXIÓ DELS'RESULT&TS DERIVATS DE J5AT4À DIMENSIÓ||

1- Definició del problema: Avaluar el resultat de l'aprenentatge de manera "objectiva".

2- Finalitat: Aprenem a reflexionar sobre la construcció de les proves escrites per tal de què
esdevingui una eina útil, clara i funcionáis.

3- Consideracions prèvies: abans de considerar aquestes qüestions seria interessant de dedicar
un temps a reflexionar sobre els aspectes proposats en la 1 a dimensió.

r nivell:Idees clau per reflexionir. ,, - ™"
'biectiu; .Prendre consciència de les qüestions clau per analitzar el problema.

J . ^ ::fy*:^:J. *$£.,•&!%...$. ,..,;..*¿a.» •.,,. .,?:!:::$.:: -' - ? V-jEí. .llRC •'. , . .. '^1»&S11*¿..

1- Una vegada s'ha pres la decisió d'utilitzar la prova escrita com a instrument per recollir
informació: què tinc/tenim en compte en el moment de construir les proves? Quin procés
seguim?

2- Una vegada construïda la prova i abans de passar-la als estudiants: quins aspectes
s'analitzen per tal de contemplar l'adequació/ajustament d'aquesta a les característiques
del grup d'alumnes?

3- Una vegada realitzada la prova pels estudiants: què tinc/tenim en compte en l'avaluació
de la prova escrita? Quins errors poden sorgir?
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t*"' n •'•• jr-''"'«««™3**% --<i^flRr>:Vfctóreflexio de majaerapautjadaf^.,:.-

QÜESTIONS PRELIMINARS
(abans d'optar per la prova escrita com a instrument de recollida d'informació ens qüestionem:).

Per què m'interessa passar
aquesta prova escrita?

És el millor instrument
pel que vull aconseguir?

Què puc detectar a
partir d'aquesta?

Quins avantatges i
inconvenients té?

Planificació per a la construcció de la prova escrita.

Què tinc en compte
abans de posar-me a

escriure les preguntes de
la prova escrita?

Si ja d'entrada sé que
alguns estudiants no

superaran la prova: què
faig? Per què?

Objectius, capacitats, grau de dificultat,
el que s'ha fet a classe, els alumnes, els

tres tipus de contingut, la informació que
vull obtenir de cada pregunta, el aspectes

coneixement condicional, aspectes
contextuáis

Em pregunto el perquè no ho superaran.
Em qüestiono que no val la pena que el

facin, em plantejo altres vies/mètodes per
a ells, comparteixo i negocio amb ells

maneres de demostrar el seu
aprenentatge....

REGULACIÓ (una vegada construïda i abans de passar-la als estudiants:)

Reviso si la construcció de les preguntes són clares i no condueixen a
dobles interpretacions i comprovo si compleixen els criteris que he

tingut en compte en la planificació.

Avaluació i autoavaluació de les proves escrites

les respostes han estat el
quejo m'esperava? He

aconseguit els
objectius? Què n'opinen

els estudiants?

Em proporciona
informació per detectar

l'avanç i les dificultats del
procés? Permet detectar les

causes de l'error?

La informació que
n'obtinc: serveix als
alumnes per millorar el
seu aprenentatge? Com?
Què pensen ells? Què
n'opinen de la prova?

Si ara hagués de
començar.: tornaria a

utilitzar la prova escrita?
Perquè? Quines preguntes
milloraria? Quines trauria?

Per què?

3) (tercer nivell: es proposa consultar la informació de la primera pauta d'aquest
instrument).
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PAUTA DEtREF,LEXIÓ?DELS RESULTATS DERIVATS BE LAi4A DIMENSH^ ¿J
y~ --f,-; ^-^f^^fy. ,,„ ,,. í-vv^Ví.™^ , i-f ~AA,Vi" -¿i> jm&Moi ̂  •• •, >ttXfy^^, -• "~Cw;w.'i' , "$•-•,&-, s-i-iy¿w-> ,*«&»*>&&??• •- 'í̂ v.-̂ ^ *w, ;•/,'-•*&*&&'»«.-^ %«vv*̂ «*ss8fo'Í4*·S|ffi

1- Definició del problema: Atenció a la diversitat a partir de l'avaluació.

2- Finalitat: Aprenem a reflexionar sobre l'atenció a la diversitat a partir de l'avaluació del
resultat de l'aprenentatge.

3- Consideracions prèvies: prèviament a la consideració d'aquests punts seria interessant
haver dedicat un temps a reflexionar sobre els aspectes proposats en la la i la 4a
dimensió).

.1 r nivell:' Idees clau per reflexionar.
^C-v* * \^~'.\ . f* ;̂ -"í * %~ , ." *. -««V^V » '''''.'''i • .* : , . i4Vif"V'->. • «TÍ -"y* * , • ."̂ yííjí'íj ^! . •«• < .íî ílKL'i. ••f¡*V**¿te¿ * -'

Objectiu^Prendre «onsciencia^deíles questionsi,clau,peRanalitzaríelS;:.problémesA^Ks;.
ïï^w.^ */ vV.'K^S'mm î , ̂ ¿.*&t±flj.,sW¿:¿¿:_':!,t ĵ ,̂ ,*t.v.v.v..v.v..v.............̂ .*.......Af __ ^ *,"**W«'WJd8S5>aíW -í̂ &mwíWbi*, „* _ *̂ *tJÜB!iMu,«î ™ \̂í«L̂ ^ ĵ ffjSSJî ^k,.,

1- Dels criteris definits per a la construcció de la prova: quins d'ells responen a l'objectiu
d'atendre a la diversitat? Com queda contemplat aquest principi en les proves escrites?

2- Davant els resultats de les proves: quina tipologia d'informació extraiem per regular i
ajustar la intervenció educativa particular de cada alumne/a? En base a què, com i quan
compartim aquesta informació amb cada un dels estudiants?

Objectiu: 'Orientar la reflexió de manera pautada^ '•' ,"":::" >r ' ' " '̂"/̂  ; Tp '̂.^icw^.l

Atenem a la diversitat en el moment de
proposar i construir les proves escrites?

1
En la prova escrita:

Què hauria de ser comú per a tots els
estudiants? Què hauria de ser diferent? Per

què?
Com s'han atès les diferències?

Si em plantejo diversificar les proves o bé els
instruments: com els hi explicaré als alumnes?

Atenem a la diversitat a partir de les
informacions obtingudes en les proves

escrites?

i
i Davant els resultats:
Í Faig la mateixa interpretació en funció dels
! alumnes?
j De cada alumne, puc trobar estratègies per ajustar
j me a les seves necessitats? Obtinc informació per
j poder ajudar-lo?
! Com repercuteix aquest resultat en l'activitat
! educativa?
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Enllaços a pàgines web
rellevant

http://paidos.rediris.es/needirectorio/inclul.htm (adaptacions
curriculars en educació secundària).
http://www.cult.gva.es/dgoiepl/area educacion/innovacion/di
versidad/ordre.pdf (Ordre 18 de juny de 1999-regulació de la
diversitat a la secundària obligatòria). ;
http://www.gencat.es/cne/p7.html (Conferència Nacional
d'Educació; atenció a la diversitat).
http://www.blues.uab.es/ice/diversitat/ (ICE- UAB; Atenció a
la diversitat).
http://acte.pangea.org/diversitat/diversitat.html (Seminari
d'atenció a la diversitat).
http://www.grec.net/home/escolar/eso/esodiversitat.htm
(atenció a la diversitat ESO) i
http://acte.pangea.org/diversitat/webs.htm (enllaços a pàgines
d'atenció a la diversitat).

Bibliografia específica

Aldamiz, M. [et al.] (2000). Com ens ho fem? : propostes
per educar en la diversitat. Barcelona : Graó.
Alvarez Pérez, L. Soler Vazquez, L.E. (1996). La
diversidad en la práctica educativa : modelos de
orientación y tutoria. Madrid : CCS, cop. ;
Alvarez Pérez, L. i col. (1998). Un proyecto de centrà
para atender la diversidad. Madrid : SM.
Departament d'Ensenyament (1996) Atenció a la diversitat
a I'ESO: 50 idees per a l'acció: educació secundària
obligatòria. Barcelona : Generalitat de Catalunya.
Departament d'Ensenyament (1998) Criteris
psicopedagògics per a l'atenció a la diversitat: educació
secundària obligatòria^Baicelona: Generalitat de
Catalunya
Martín, E. i Mauri, T. (coord.)(1996) La atención a la
diversidad en la educación secundaria. Barcelona : ICE
Universitat de Barcelona: Horsori.
Monereo, C. (coord.) (1998). Instantànies : projectes per
atendre la diversitat educativa. Barcelona : Edicions 62.
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PAUTA DE REFLEXIÓ DEJL$ RESULTATS DERIVATS DI

1- Definició del problema: Quin ha de ser el procés d'estudi/aprenentatge que haig de portar a
terme per aconseguir l'èxit escolar?

2- Finalitat: Aprenem a reflexionar sobre que és el que vol el professor que aprenem per poder
estudiar de manera fàcil, útil i que ens permeti aprendre un munt de coses.

3- Consideracions precedents: Aquesta pauta de reflexió pels estudiants requereix d'una
presentació i d'una guia per part d'un adult (professors, pares/mares, psicopedagog..) per ajudar
als estudiants a iniciar aquest procés de reflexió sobre la seva manera d'actuar. Per això seria
necessari que els professors proposessin espais de reflexió dins la mateixa aula.

er
Objectiu: Prendre consciència de; fes qüésgomp|aii|per analitzar els problemes. '

1- Abans de posar-nos a estudiar? Què tinc/tenim en compte per engegar el nostre pla
d'acció?

2- Mentre estudiem: què tinc/tenim en compte? anem fent parades? Per què?

3- Una vegada hem acabat d'estudiar: com ens sentim? Estem contents? Per què?
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2ñfnivelI:tGma pefíórientarrla fèfléxió'if> •
^ii'ï--,•.\-%av-' ^-«Sfer-*./ j --*;s.'! p«¡Objectiu: Orientar la reflexió de manera pautada.

Planifiquem el procés d'estudi. Fem un pla d'acció.

Seleccionem el
coneixement declaratiu

Seleccionem el
coneixement

procedimental

Seleccionem el
coneixement
condicional

hi posem tot e 1
tenim i en s

Sobre la taula
material que
preguntem?
Què és el que em demana e 1
professor? Què penso que és me s
important per a ell? Què ha dit qu e
estudiéssim? Què ha dit qu e
preguntarà? Com ha donat aquest a
informació?
Què ha estat el que ha repetit més?
D'on estudiaré? Llibreta, llibre,
exercicis

Una vegada preses aqueste s
decisions: Com m'organitzar é
per aprendre? Potser podri a
reduir la informació fen t
esquemes, gràfics,
mapes...resums..? Quina és la
meva manera d'estudiar? Em v a
bé fer-ho aixi? Podria prova r
altres maneres? Potser, podri a
demanar ajut al professor? Pe r
què: com ho fa o ho faria ell pe r
estudiar i aprovar?

'dinàmícTtlieía classe;
Què ha fet el professor a classe?
Quines activitats hem fet? Corri s'han fet?
Què és el que més hem treballat? Com ho hem treballat?

1) Condicions personals:
M'agrada la matèria?

Crec que és fàcil/difícil?
Penso que puc aprovar?

Perquè?
De quin temps disposo?

2) Condicions deia tasca:
Quines habilitats s'han

d'aplicar?
Són les mateixes que els

mates o diferents?
Com serà l'examen?

REGULEM MENTRE ESTEM ESTUDIANT

Fem un stop per plantejar-nos si:

Vaig fent el que havia planificat?
He canviat coses? Per què? Em va millor així?

Com estic estudiant? Què estic fent?
Crec que estic aprenent? Estic content/contenta?

Vaig bé de temps? Ho acabaré d'estudiar tot?

QUAN ACABEM D'ESTUDIAR ENS AVALUEM NOSALTRES MATEIXOS

Estem contents amb el que sabem?
Crec que podré contestar les preguntes de l'examen?
Aprovaré?
M'ha funcionat el pla d'acció?
Què és el que m'ha funcionat millor? I el pitjor? quines coses
modificaré?
La propera vegada: estudiaré sol o demanaré ajut a un
company? Per què? Quines avantatges tinc d'estudiar sol? I
amb els comnanvs?
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Enllaços a pàgines web
rellevant

http ://www. 7itria. com/estudi .htm (tècniques d'estudi).
http://www.xtec.es/~cdorado/cdoral/est-tec.htm (estratègies
d'aprenentatge versus tècniques d'estudi).
http://www.xtec.es/~cdorado/cdoral/avaluar.htm (tècniques
d'estudi per avaluar).
http://www.fut.es/~revelles/tecestu.htm (Generalitat de
Catalunya; Departament d'Ensenyament; Tècniques d'estudi).

Bibliografia específica

Barberà, E. (1996). Resoldre problemes i exàmens: posar-
se a prova. A C. Monereo (coord). Aprendre a estudiar a
la universitat. Barcelona: EDIUOC.
Clough , E. (1998). Técnicas de estudio y examen. Madrid:
Piràmide.
de Puig , I (1989) Aprendre a aprendre : eines d'estudi.
Barcelona: Empúries.
Hernández, J.M., Pozo, J.M. (1994). Ansiedad ante los
exámenes : un programa para su afrontamiento de forma
eficaz. Valencia: Promolibro.
Monereo, C. (coord). (1998). Estratègies d'aprenentatge.
Barcelona: EDIUOC
Monereo, C. (coord). (2000). Tomar apuntes: un enfoque
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ANNEX 1.
Consideracions generals de l'etapa de 1' Educació secundària

obligatòria.



1) El curriculum de l'educació secundaria obligatoria

1.1. Establert pel Ministerio de Educación y Ciencia (publicat BOE.).

Referencia: 1991/23242
Rango: real decreto
Oficial-número: 1345/1991
Disposición-fecha: 06-09-1991
Departamento: Ministerio de educación y ciencia
Publicación-fecha: 13-09-1991
Boe-numero: 220/1991
Pagina: 30228
Título: real decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, por el que se establece el curriculo de la educación secundaria
obligatoria.

Posterior-ref: dictada de conformidad, sobre implantación anticipada de enseñanzas de educación secundaria obligatoria:
orden de 28 de febrero de 1996 (ref. 96/05094).se modifican los arts. 6, 12 y los anexos, por real decreto 1390/1995, de 4 de
agosto (ref. 95/20997). Dictada de conformidad, regulando la adaptación del curriculo de la educación física: orden de 10 de
julio de 1995 (ref. 95/17207).
se regula la obtención del titulo de graduado en educación secundaria por adultos, por orden de 17 de noviembre de 1993 (ref.

93/28080).
Dictada en virtud del art. 18, regulando los programas de diversificación auricular durante el periodo de implantación
anticipada: resolución de 28 de mayo de 1993 (ref. 93/14616).

índice: centros de enseñanza
comunidades autónomas
educación secundaria obligatoria

Texto: la ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo determina, en su articulo cuarto,
que constituyen elementos integrantes del curriculo los objetivos, contenidos, métodos y criterios de evaluación de cada uno
de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades en los que se organiza la practica educativa. Dispone también que
corresponde al gobierno fijar los aspectos básicos del curriculo o enseñanzas mínimas para todo el estado, mientras es
competencia de las administraciones educativas establecer el curriculo. Por tanto, una vez definidas las enseñanzas mínimas
Correspondientes a la educación secundaria obligatoria por el real decreto 1007/1991, de 14 de junio, procede establecer el
curriculo para el ámbito de competencia del Ministerio de educación y ciencia.

Como ya se ha apuntado, los objetivos educativos, los contenidos, los criterios de evaluación y la metodología son los
elementos constitutivos del curriculo. A través de los mismos se manifiestan los propósitos educativos del curriculo. Ahora
bien, en el ámbito de su responsabilidad y dentro del marco del ordenamiento educativo, los profesores contribuyen también a
determinar tales propósitos educativos cuando, a través de los proyectos de etapa, de las programaciones y de su propia
practica docente proceden a concretar y desarrollar el curriculo.

El curriculo que se incluye en el anexo del presente real decreto requiere pues una ulterior concreción por parte de los
profesores en diferentes momentos. Es preciso, ante todo, que los equipos docentes elaboren para la correspondiente etapa
proyectos curricula res de carácter general, en los que el curriculo establecido se adecué a las circunstancias del alumnado, del
centro educativo y de su entorno sociocultural. Esta concreción ha de referirse principalmente a la distribución de los
contenidos por ciclos, a las lineas generales de aplicación de los criterios de evaluación, a las adaptaciones curriculares, a la
metodologia y a las actividades de carácter didáctico. Finalmente, cada profesor, en el marco de estos proyectos, ha de
realizar su propia programación, en la que se recojan los procesos educativos que se propone desarrollar en el aula.

La necesidad de asegurar un desarrollo integral de los alumnos en esta etapa y las propias expectativas de la sociedad
coinciden en demandar un curriculo que no se limite a la adquisición de conceptos y conocimientos académicos vinculados a
la enseñanza mas tradicional, sino que incluya otros aspectos que contribuyen al desarrollo de las personas, como son las
habilidades practicas, las actitudes y los valores.

La educación social y la educación moral constituyen un elemento fundamental del proceso educativo, que han de permitir a
los alumnos actuar con comportamientos responsables dentro de la sociedad actual y del futuro, una sociedad pluralista, en la
que las propias creencias, valoraciones y opciones han de convivir en el respeto a las creencias y valores de los demás,
la amplitud del curriculo asi definido tiene su reflejo en la especificación, en cada una de las áreas, de tres tipos de

contenidos: los de conceptos, relativos también a hechos y principios; los de procedimientos, y, en general, variedades del
<saber hacer> teórico o practico; y los referidos a actitudes, normas y valores. En este ultimo aspecto, junto a los de orden
científico, tecnológico y estético, se recogen, en toda su relevancia, los de carácter moral, que impregnan toda la educación.

El carácter integral del curriculo significa también que a el se incorporan elementos educativos básicos que han de integrarse
en las diferentes áreas y que la sociedad demanda, tales como la educación para la paz, para la salud, para la igualdad entre
los sexos, educación ambiental, educación sexual, educación del consumidor y educación vial.

En el presente real decreto se recogen asimismo los objetivos correspondientes a la etapa de educación secundaria
ogligatoria y a las distintas áreas que en la misma se han de impartir, asi como los contenidos y criterios de evaluación
correspondientes a cada una de ellas y los principios metodológicos generales de la etapa.



Los objetivos de la etapa y de las distintas áreas, asi como los criterios de evaluación son los regulados por el real decreto
1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria
obligatoria. Los contenidos recogen los incluidos en las enseñanzas mínimas del citado real decreto y los completan hasta
definir la integridad del curriculo en este aspecto. La metodologia educativa, que no forma parte de las ense¥anzas mínimas,
pero si del curriculo, se define asimismo en el anexo al presente real decreto. ;

Los contenidos no han de ser interpretados como unidades temáticas, ni, por tanto, necesariamente organizados en el mismo
orden en el que aparecen en este real decreto. No constituyen tampoco unidades didácticas diferentes los tres apartados en
que se presentan: conceptos, procedimientos y actitudes. Su organización en estos tres apartados tiene la finalidad de
presentar de manera analítica unos contenidos de diferente naturaleza, que pueden y deben estar presentes a través de
diferentes unidades didácticas, en distintos momentos y mediante diferentes actividades. Los proyectos y programaciones
Curriculares que realicen los equipos docentes han de incluir los tres tipos de contenidos recogidos en el curriculo, pero no
tienen por que estar organizados necesariamente en estos tres apartados.

Los criterios de evaluación constan de un enunciado y de una breve explicación del mismo y están fijados por áreas para el
conjunto de la etapa. El comentario que acompa¥a al enunciado de cada criterio contribuye a su interpretación en el contexto
de otros elementos del curriculo, y tiene un proposito de flexibilizacion, ya que estos criterios nunca han de ser entendidos de
manera rígida. En todo caso, han de ser aplicados en el marco global del curriculo, teniendo en cuenta los objetivos y
contenidos de la correspondiente área. Los criterios de evaluación establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera
que los alumnos hayan alcanzado con respecto a las capacidades indicadas

En los objetivos generales. El nivel de cumplimiento de estos objetivos en relación con los criterios de evaluación fijados no ha
de ser medido de forma mecánica, sino con flexibilidad, teniendo en cuenta la situación del alumno, el ciclo educativo en el
que se encuentra, y también sus propias características y posibilidades. Ademas, la evaluación cumple fundamentalmente una
función formativa, al ofrecer al profesorado unos indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje de sus
alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores de las insuficiencias advertidas. Por otra parte,
esos indicadores constituyen una fuente de información sobre el mismo proceso de enseñanza. De esta forma, los criterios de
evaluación vienen a ser un Referente fundamental de todo el proceso interactivo de enseñanza y aprendizaje.

La etapa de educación secundaria obligatoria recoge los dos a¥os de extensión de la educación obligatoria y gratuita fijados
en la ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo. Esta extensión ha permitido
configurar una etapa educativa nueva, respecto al sistema educativo anterior, con características propias. Esa novedad y
carácter especifico deben quedar reflejados en los contenidos cirriculares de la etapa. El sentido de la etapa de educación
secundaria obligatoria y sus contenidos están regidos por las finalidades que la ley fija para este tramo educativo, en el que
hay que asegurar la unidad y coherencia curricular. A esto han de contribuir los profesores responsables de la etapa,
trabajando en equipos docentes coordinados.

Los procesos educativos en esta etapa, igual que en otros momentos, se hallan estrechamente relacionados con los procesos
de desarrollo de los alumnos. La unidad y el sentido de esta etapa educativa se corresponden con el momento evolutivo de los
alumnos entre los doce y los dieciseis años. Son años que coinciden con la preadolescencia y la primera adolescencia, y en
los que los alumnos experimentan importantes cambios fisiológicos y psicológicos.

La configuración de la educación secundaria obligatoria como una etapa, sin que se produzca una interrupción a los catorce
años, pretende ofrecer una respuesta educativa unitaria a los adolescentes en tal período, aportando los elementos educativos
de orden cognitive, afectivo, social y moral que les permitirán desarrollarse de forma equilibrada e ¡ncorporse a la sociedad con
autonomia y responsabilidad.

El horizonte educativo en esta etapa, en suma, es el de promover la autonomia de los alumnos, no solo en los aspectos
cognitivos o intelectuales, sino también en su desarrollo social y moral. Esa autonomia culmina, en cierto modo, en la
construcción de la propia identidad, en el asentamiento de un autoconcepto positivo y en la elaboración de un proyecto de
vida, vinculado a valores, en el que se reflejen las preferencias de los adolescentes, y también su capacidd de llevarlo a cabo.
A ello ha de contribuir el curriculo y toda la acción educativa, tanto la desarrollada en cada una de las áreas concretas, cuanto
la ejercida a través de la tutoría de la orientación educativa.

los intereses de los alumnos, su motivación, e incluso sus aptitudes se diferencian progresivamente a lo largo de esta etapa.
Aun conservando un fuerte carácter comprensivo, la educación secundaria obligatoria debe permitir y facilitar itinerarios
educativos distintos, que se correspondan con esos intereses y aptitudes, y en los que se concreten los aspectos
propedeuticos y orientadores, sobre todo del ultimo ciclo de la etapa.

La atención a esa diversidad, tal y como se recoge en este real decreto, tiene varios aspectos. Queda reflejada, ante todo, y
para la generalidad de los alumnos, en las materias optativas, con peso lectivo creciente al final de la etapa.

En el ultimo año, ademas, el alumno ha de elegir dos áreas de entre estas cuatro: <musica>, <tecnologia>, <educacion
plástica y visual> y <ciencias de la naturalezas Por otro lado, las <matematicas>, en ese mismo cuarto a¥o, pueden ser
cursadas de acuerdo con dos opciones distintas que se relacionan mas estrechamente con itinerarios educativos diferentes en
los estudios posteriores.

Las adaptaciones curriculares, que han de realizarse igualmente en otras etapas para alumnos con necesidades educativas
especiales, constituyen otra via de atención a la diversidad. Las necesidades educativas especiales, a veces permanentes,
detectadas y atendidas ya en la educación primaria, aparecen en alumnos que, por cualquier razón, están en situación no solo
diversa, sino de desventaja en su capacidad de aprender. En la educación secundaria obligatoria ha de proseguir la especial



atención y la oportuna adaptación curricular para los alumnos que, desde la etapa anterior, o en algún momento de esta etapa,
presentan tales necesidades.

Por otro lado en la educación secundaria obligatoria, para alumnos con mas de dieciseis a¥os, se prevé un modo especifico de
atención a la diversidad, al poder establecerse para ellos, tras la oportuna evaluación, diversificaciones del curriculo.

A traves de una metodologia especifica, de contenidos, e incluso de áreas diferentes de las establecidas con carácter general,
estas diversificaciones pretenden desarrollar en los alumnos las capacidades y objetivos educativos de esta etapa.

El real decreto establece asi mismo las condiciones en las cuales pueden realizarse esas diversificaciones personalizadas,
regulando, en todo caso, la obligatoriedad para el alumno de cursar tres areas del curriculo básico y también materias de los
ámbitos social y lingüístico y científico-tecnológico.

Finalmente en este real decreto se recoge que para los alumnos que no alcancen los objetivos de esta etapa se desarrollaran
programas educativos de garantia social, con contenidos de formación básica y profesional, que les permitan incorporarse a la
vida activa o proseguir estudios adecuados a sus intereses, especialmente de formación profesional especifica de grado
medio.

En su virtud, a propuesta del Ministerio de educación y ciencia, previo informe del consejo escolar del estado, y previa
deliberación del consejo de ministros en su reunion del 6 se septiembre de 1991,dispongo:

Articulo 1. El presente real decreto constituye el desarrollo, para la educación secundaria obligatoria, de lo dispuesto en el
apartado tres del articulo cuatro de la ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, e integra lo establecido en el real decreto
1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria
obligatoria.
Art. 2. El presente real decreto sera de aplicación en el ámbito territorial de gestión del Ministerio de educación y ciencia.
Art. 3. 1. La educación secundaria obligatoria comprendera cuatro años académicos, desde los doce a los dieciseis años de
edad de los alumnos, y se organizara en dos ciclos de dos años cada uno.
2. Los alumnos se incorporaran a la educación secundaria obligatoria, tras haber cursado la educación primaria, en el año

natural en el que cumplan doce años de edad, salvo que hubieran permanecido en la educación primaria un año mas de los
seis establecidos, en virtud de lo dispuesto en el articulo 11 del real decreto 1006/1991, de 14 de junio, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación primaria.

Art. 4. Con el fin de desarrollar las capacidades a las que se refiere el articulo 19 de la ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
los alumnos deberán alcanzar a lo largo de la educación secundaria obligatoria los objetivos siguientes:
a) comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomia y creatividad en castellano, en su caso, en la

lengua propia de su comunidad autónoma, y al menos en una lengua extranjera, utilizándolos para comunicarse y para
organizar los propios pensamientos, y reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del lenguaje.
b) interpretar y producir con propiedad, autonomia y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos,

con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación y reflexionar sobre los procesos implicados en su uso.
c) obtener y seleccionar información utilizando las fuentes en las que habitualmente se encuentra disponible, tratarla de forma
autónoma y critica, con una finalidad previamente establecida y transmitirla a los demás de manera organizada e inteligible.
d) elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos del conocimiento y la experiencia,
mediante procedimientos intuitivos y de razonamiento lógico, contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido.
e) formarse una imagen ajustada de si mismo, de sus características y posibilidades, y desarrollar actividades de forma
autónoma y equilibrada, valorando el esfuerzo y la superación de las dificultades.
f) relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes, superando
inhibiciones y prejuicios, reconociendo y valorando criticamente las diferencias de tipo social y rechazando cualquier
discriminación basada en diferencias de raza, sexo, clase social, creencias y otras características individuales y sociales.
g) analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial los relativos a los derechos y

deberes de los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales con respecto a ellos.
h) conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio cultural, valorarlos criticamente y elegir

aquellas opciones que mejor favorezcan su desarrollo integral como personas.
i) analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico, valorar las repercusiones que sobre el tienen

las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante
de la calidad de vida.
j) conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones e incidencia en su medio físico y social.
k) conocer y apreciar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, entender la diversidad
lingüistica y cultural como un derecho de los pueblos y de los individuos, y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el
ejercicio de este derecho.
I) conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y de las consecuencias para la salud

individual y colectiva de los actos y las decisiones personales, y valorar los beneficios que suponen los hábitos del ejercicio
físico, de la higiene y de una alimentación equilibrada, asi como el llevar una vida sana.

Art. 5. 1. A los efectos de lo dispuesto en este real decreto, se entiende por curriculo de la educación secundaria obligatoria el
conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación que han de regular la practica docente en
dicha etapa.

2. El curriculo de la educación secundaria obligatoria es el que se incluye en el anexo del presente real decreto.
Art. 6. 1. Las áreas de la educación secundaria obligatoria serán las siguientes:
a) <ciencias de la naturaleza>.
b) <ciencias sociales, geografía e historia>.



c) <educacion fisica>.
d) <educacion plàstica y visuals
e) <lengua castellana y literaturas
f) <lenguas extranjeras>.
g) <matematicas>.
h) <musica>.
i) <tecnologia>.
2. A las áreas citadas en el apartado anterior se añadirá en la comunidad autónoma de las islas baleares el área de <lengua

catalana y literaturas
3. Las áreas mencionadas serán cursadas por los alumnos a lo largo de los dos ciclos de la etapa. No obstante, en el cuarto

año de la etapa los alumnos habrán de elegir dos entre las cuatro áreas siguientes:
a) <ciencias de la naturalezas .
b) <educacion plástica y visuals
c) <musicas
d) <tecnologia>. :

4. El área de <matematicas>, que sera cursada por todos los alumnos, se organizara en el cuarto curso en dos variedades
diferentes, cuyo contenido respectivo se explicita en el anexo del presente real decreto. \
5. Los centros educativos podran organizar las enseñanzas del área de ciencias de la naturaleza en cada uno de los cursos

del segundo ciclo de la etapa en dos materias diferentes: <biologia y geologia> y <fisica y químicas
6. La educación moral y cívica, la educación para la paz, para la salud, para la igualdad entre los sexos, la educación
ambiental, la educación sexual, la educación del consumidor y la educación vial estaran presentes a través de las diferentes
áreas a lo largo de toda la etapa, tal como se especifica en el anexo del presente real decreto.
7. Los contenidos incluidos bajo el epígrafe <la vida moral y la reflexión eticas dentro del área de <ciencias sociales,

geografia e historias se organizaran como materia en el ultimo curso de la etapa, sin perjuicio de los restantes contenidos del
área que habrán de impartirse en dicho curso.
art. 7. 1. Ademas de las áreas mencionadas en el articulo anterior, el curriculo comprendera materias optativas, cuya
presencia, junto con las previsiones de opcionalidad contenidas en el articulo anterior, permita responder a los intereses y
necesidades del alumnado, ampliar las posibilidades de su orientación, facilitar su transición a la vida activa y contribuir al
desarrollo de las capacidades generales a las que se refieren los objetivos de la etapa.
2. Con objeto de responder a las finalidades expuestas en el apartado anterior, la oferta de materias optativas de los centros,

en cada curso y a lo largo de la etapa, deberá ser suficientemente diversa y equilibrada. Entre las materias optativas se
incluirán en todo caso una segunda lengua extranjera durante toda la etapa, una materia de inciacion profesional en el
segundo ciclo y cultura clasica al menos en un curso del segundo ciclo.
3. El numero de materias optativas que hayan de cursar los alumnos y el horario correspondiente se determinaran en el

contexto de lo dispuesto en el articulo 8. Del presente real decreto. En todo caso, las materias optativas tendrán un horario
lectivo creciente a lo largo de la etapa.
4. Las materias optativas podran establecerse a propuesta de los centros o por decision del Ministerio de educación y ciencia,

al que competera en el primer supuesto la aprobación de las propuestas citadas.
Art. 8. El horario de las diferentes áreas y materias en la educación secundaria obligatoria sera establecido por el Ministerio de
educación y ciencia.
Art. 9. 1. Los centros docentes concretaran y completaran el curriculo de la educación secundaría obligatoria mediante la
elaboración de proyectos curriculares de etapa, cuyos objetivos, contenidos, metodologia y criterios de evaluación respondan
a las necesidades de los alumnos.
2. Los proyectos curriculares de etapa deberán contener una adecuación de los objetivos generales de la etapa al contexto

socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado, criterios metodológicos de carácter general,
decisiones sobre el proceso de evaluación y en materia de optatívidad y de diversifícacion curricular.
3. Los proyectos curriculares de etapa incluirán asimismo la distribución por ciclos de los objetivos, contenidos y criterios de

evaluación de la etapa.dicha distribución no deberá variar para un mismo grupo de alumnos a lo largo de la educación
secundaria obligatoria.
4. Los proyectos curriculares de etapa que realicen los respectivos equipos de profesores formaran parte de la programación

de las actividades docentes de cada centro y se incorporaran a la programación general correspondiente.
5. El Ministerio de Educación y Ciencia fomentara la elaboración de materiales que favorezcan el desarrollo del curriculo y

dictara disposiciones que orienten el trabajo del profesorado en este sentido.
Art. 10. Los profesores desarrollaran programaciones de su actividad docente de acuerdo con el curriculo de la educación
secundaria obligatoria y en consonancia con el respectivo proyecto curricular de etapa.
Art. 11. La función tutorial y orientadora que forma parte de la función docente se desarrollara a lo largo de toda la etapa.
2.El profesor tutor de un grupo de alumnos tendrá la responsabilidad de coordinar tanto la evaluación cuanto los procesos de

enseñanza y de aprendizaje, asi como la función de orientación personal de los alumnos, con el apoyo, en su caso, de los
servicios de orientación del centro.
3. La orientación educativa sera especialmente atendida en el segundo ciclo de la etapa y reforzada en el ultimo año con

objeto de que los alumnos alcancen la preparación necesaria para realizar al final de esta etapa las opciones académicas y
profesionales mas acordes con sus capacidades e intereses.
Art. 12. 1. La evaluación se llevara a cabo teniendo en cuenta los objetivos educativos, asi como los criterios de evaluación

establecidos en el curriculo.
2. La evaluación del aprendizaje de los alumnos sera continua e integradora, aunque diferenciada según las distintas áreas

y materias optativas del curriculo. :
3. La evaluación de las materias que resulten de desglosar un area del curriculo se integrara en la evaluación del area. \
Art. 13. 1. La evaluación sera realizada por el conjunto de profesores del respectivo grupo de alumnos, coordinados por el
profesor tutor de dicho grupo y asesorados por el servicio de orientación del centro. ;
dichos profesores actuaran de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones

resultantes de dicho proceso. :



2. Los profesores evaluaran tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza y su propia practica
docente en relación con el logro de los objetivos educativos del curriculo. Igualmente evaluaran el proyecto curricular
emprendido, la programación docente y el desarrollo real del curriculo en relación con su adecuación a las necesidades
educativas del centro y a las características especificas de los alumnos.
3. Al termino del primer ciclo y de cada uno de los cursos del segundo ciclo, y como consecuencia del proceso de evaluación,

se decidirá acerca de la promoción de los alumnos al ciclo o curso siguiente.
Art. 14. 1. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no responda a los objetivos
programados, los profesores adoptaran las oportunas medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular.
2. En el marco de dichas medidas, al final del primer ciclo y del tercer curso, se decidirá si el alumno promociona o no al ciclo

o curso siguiente, oídos el alumno y sus padres. La decisión adoptada ira acompañada, en su caso, de medidas educativas
complementarias encaminadas a contribuir a que el alumno alcance los objetivos programados.
Art. 15. 1. El conjunto de profesores al que se refiere el articulo 13 podra decidir la promoción, desde el primer ciclo al segundo
o desde el tercer curso al cuarto, de aquellos alumnos que, habiendo sido evaluados negativamente en algunas de las áreas,
hubieran alcanzado en términos globales los objetivos educativos del respectivo ciclo o curso. En este supuesto se tendrá en
cuenta la madurez del alumno y sus posibilidades de progreso en los estudios posteriores. El mismo criterio se utilizara al
termino de la etapa para reconocer al alumno el derecho a obtener el titulo de graduado en educación secundaria.
2. La decisión de que un alumno permanezca un a¥o mas en un ciclo o curso podra adoptarse una vez al termino del primer
ciclo o de alguno de los cursos del segundo ciclo.
3. El Ministerio de educación y ciencia establecerá las condiciones en las que, excepcionalmente, la decision a la que se
refiere el apartado anterior pueda adoptarse una segunda vez, al final de un ciclo o curso distinto, oidos el alumno y sus
padres.
Art. 16. El Ministerio de educación y ciencia dictara las normas de procedimiento pertinentes en materia de evaluación y
promoción de los alumnos.
Art. 17.
1. En la educación secundaria obligatoria podran realizarse adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los

contenidos y criterios de evaluación del curriculo, dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales. Tales
adaptaciones podran consistir en la adecuación de los objetivos educativos, la eliminación o inclusión de determinados
contenidos y la consiguiente modificación de los criterios de evaluación, asi como en la ampliación de las actividades
educativas de determinadas áreas curriculares.
2. Las adaptaciones curriculares a las que se refiere este articulo tenderán a que los alumnos alcancen las capacidades

generales propias de la etapa de acuerdo con sus posibilidades.
3. Las adaptaciones curriculares citadas estaran precedidas, en todo caso, de una evaluación de las necesidades educativas

especiales del alumno y de una propuesta curricular especifica.
4. El Ministerio de educación y ciencia deteminara las condiciones en las que los alumnos con necesidades educativas
especiales que no obtengan el titulo de graduado en educación secundaria podran acceder a una formación adaptada que les
cualifique para su incorporación al mundo del trabajo.
Art. 18. Lpara alumnos con mas de dieciseis a¥os podran establecerse diversificaciones del curriculo, previa evaluación
psicopedagogica, oidos los alumnos y sus padres, y con el informe de la inspección educativa.
2. Las diversificaciones del curriculo tendrán como objetivo que los alumnos adquieran las capacidades generales propias de

la etapa. Para ese fin, el curriculo diversificado incluirá, al menos, tres areas del curriculo básico e incorporara, en todo caso
elementos formativos del ámbito lingüístico y social, asi como elementos del ámbito científico-tecnológico.
3. El programa de diversificacion curricular para un alumno deberá comportar una clara especificación de la metodologia,

contenidos y criterios de evaluación personalizados.
4. El Ministerio de educación y ciencia dictara disposiciones que orienten la realización de las diversificaciones curriculares a
las que se refiere este articulo.
Art. 19. 1. Los alumnos que al termino de la educación secundaria obligatoria hayan alcanzado los objetivos de la misma
recibirán el titulo de graduado en educación secundaria, que facultara para acceder al bachillerato y a la formación profesional
especifica de grado medio.
2. Todos los alumnos, en cualquier caso, recibirán una acreditación del centro educativo, en la que consten los a¥os cursados

y las calificaciones obtenidas en las distintas áreas y materias. Esta acreditación ira acompasada de una orientación sobre el
futuro académico y profesional del alumno, que en ningún caso sera prescriptive y que tendrá carácter confidencial.
Art. 20.
1. Para los alumnos que, habiendo cumplido al menos los dieciseis a¥os, no hubieran alcanzado los objetivos de esta etapa

se organizaran programas específicos de garantia social, con objeto de proporcionarles una formación básica y profesional que
les permita incorporarse a la vida activa o proseguir sus estudios, en los términos establecidos por el articulo 23 de la ley
orgánica 1/1990, de 3 de octubre.
2. El Ministerio de educación y ciencia regulara los programas específicos de garantia social, promoverá convenios con otras
administraciones e instituciones, publicas o privadas, para su realización y facilitara recursos materiales y personales que
contribuyan a la eficacia de dichos programas.
Art. 21. Las enseñanzas del área de la <religion catolica> y la organización de actividades de estudio para los alumnos que no
cursen tal área se ajustaran a lo dispuesto en el articulo 16 del real decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria.

Disposiciones adicionales
Primera. El Ministerio de Educación y Ciencia impulsara la colaboración con las comunidades autónomas que no tengan
plenas competencias en materia de educación, con objeto de incorporar al área de las <ciencias sociales>, geografía e historia
aspectos relativos a las peculiaridades culturales del ámbito propio de cada comunidad autónoma. En este contexto, se
presentara asimismo especial apoyo a la elaboración de materiales que favorezcan el desarrollo del conjunto del curriculo y en
especial del correspondiente al área mencionada.
Segunda. De acuerdo con las exigencias de organización y metodologia de la educación de adultos, tanto en la modalidad de
educación presencial como en la de educación a distancia, el Ministerio de Educación y Ciencia podra adaptar el curriculo al
que se refiere el presente real decreto conforme a las características, condiciones y necesidades de la población adulta.



Disposiciones finales
Primera. Se autoriza al Ministro de Educación y Ciencia para dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicación de
lo dispuesto en este real decreto.
Segunda. El curriculo establecido en el presente real decreto sera de aplicación supletoria en las comunidades autónomas con
competencia plena en materia de educación, de conformidad con lo establecido en el articulo 149.3 de la constitución.
Tercera. El presente real decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicación en el <boletin oficial del estado>. ;

Dado en madrid a 6 de septiembre de 1991. ,
Juan Carlos I.
El ministro de Educación y Ciencia,
Javier Solana Madariaga

1.2. Establert pel Govern de la Generalitat de Catalunya (publicat D.O.G.C.).

Decret 96/1992, de 28 d'abril. DOGC 1593 del 13-05-1992.

Nota. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el decret 223/1992.

D'acord amb el decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments
de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a Catalunya, correspon al
govern de la Generalitat de Catalunya la definició del currículum de l'educació secundària obligatòria.

L'educació secundària obligatòria té per finalitat possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als
elements bàsics de la cultura en el marc d'un desenvolupament personal complet. En aquesta etapa, els
alumnes han d'adquirir els conceptes, les habilitats, les actituds i els valors que els condueixin a l'autonomia
individual, a la construcció de la pròpia personalitat i a un autoconcepte positiu, per tal de ser capaços
d'assumir els seus deures i exercir els seus drets. També, en aquesta etapa, s'ha de consolidar la formació que
permeti als alumnes incorporar-se a la vida activa o accedir a la educació secundària postobligatòria.

Aquestes finalitats i el fet de l'extensió de l'escolaritat obligatòria a tots els nois i les noies fins als 16 anys
han portat el govern de la generalitat de Catalunya a prendre les determinacions necessàries en relació
amb l'estructura i les característiques del currículum d'aquesta etapa. Es consideren la
comprensivitat, la flexibilitat i l'opcionalitat com a puntals fonamentals de l'organització de l'etapa que,
conjuntament amb els diversos elements del disseny curricular i els professionals implicats en l'acció
educativa, fan possible l'adequació del currículum tant a les diferències individuals, capacitats i necessitats dels
alumnes com a les exigències del món del treball i de la societat actual. L'objectiu és, en síntesi, garantir a tots
els nois i les noies les mateixes oportunitats de formació, tot respectant-ne la diversitat, i de proporcionar-los
aquelles habilitats i coneixements que els permetin de poder triar entre les diferents sortides que se'ls
ofereixen en acabar l'educació secundària obligatòria.

En conseqüència, el currículum que seguiran els alumnes de Catalunya a l'etapa de l'educació secundària
obligatòria ha d'atendre la diversitat de necessitats, capacitats interessos que es produeixen entre els dotze i
els setze anys. Diversitat que, entesa com un element positiu, demana un currículum que faciliti a tots els
alumnes l'adquisició de capacitats generals al mateix temps que d'altres de més específiques. Així, ja des del
procés d'experimentació de la reforma educativa a Catalunya, s'ha buscat el plantejament en un model
obert i flexible, que tingui en compte l'individu, les seves característiques personals i la societat a la qual
pertany.

És per això que són elements característics d'aquest model el currículum no homogeni, que preveu, a més
dels continguts comuns per a tots els alumnes, uns altres d'optatius; l'organització del currículum en
crèdits, que el flexibilitza i potencia l'autonomia dels centres escolars, i l'acció tutorial, que facilita
l'orientació tant acadèmica com professional al noi o la noia adolescents.

El currículum dóna resposta a les demandes de la societat actual. Això comporta incloure els
ensenyaments relacionats amb diferents capacitats cognoscitives, afectives, psicomotrius, d'inserció social i
de relació interpersonal. En aquest sentit, cal remarcar la incorporació de la tecnologia, amb importància
equivalent a altres àrees. També es considera en el currículum l'adequació de l'ensenyament a les



exigències del món del treball i es reforcen els aspectes d'orientació dels alumnes i de formació professional
de base des de totes les àrees.

A més, en el currículum hi són presents els elements que ajuden l'alumne a integrar-se a la societat i al país
on viu i a obrir la seva perspectiva cap a la dimensió europea i universal. Així, doncs, en aquesta etapa
educativa s'haurà de poder consolidar el domini oral i escrit de la llengua catalana i adquirir la competència
suficient en el seu ús social, juntament amb el coneixement d'altres llengües i cultures en un món on la
comunicació i la participació tenen i tindran cada vegada més importància. També s'haurà d'aprofundir el
coneixement dels signes d'identitat propis de Catalunya, a través de la història, la societat, el patrimoni artístic
i científic, les tradicions del país, la participació en les manifestacions sòcio-culturals i l'obertura de
perspectives encaminades a iniciar els joves en la participació democràtica i cívica de les institucions
socials.

L'acció tutorial juga un paper determinant en el procés educatiu perquè condueix, orienta i assessora l'alumne a
l'hora de prendre decisions adequades a les seves necessitats, interessos i capacitats.

Les característiques específiques de l'evolució de l'alumne en aquesta etapa s'han tingut presents a l'hora
d'establir el currículum, i els equips de professors també ho hauran de considerar a l'hora de concretar i aplicar
el currículum per mitjà de l'acció educativa i la pràctica docent, els projectes auriculars d'etapa, les
programacions específiques i l'acció orientadora i tutorial, d'acord amb el context i l'entorn sòcio-cultural
del centre. La coordinació de l'equip docent ha de ser un element bàsic per dur a terme aquesta tasca, que ha de
fer possible la coherència de cada centre educatiu. Aquesta coherència s'ha de reflectir en un projecte
curricular realista i aplicable que incorpori tots els elements necessaris per dirigir les activitats educatives
del centre.

Ateses aquestes finalitats, la present disposició estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació
secundària obligatòria i els elements constitutius del disseny curricular: els objectius generals d'etapa i de
cada àrea; els continguts d'ensenyament, amb especificació dels fets, conceptes i sistemes conceptuals,
procediments, i valors, normes i actituds; els principis metodològics generals i els objectius terminals.
En virtut d'això, amb l'informe del consell escolar de Catalunya, d'acord amb l'informe de la comissió jurídica
assessora, a proposta del conseller d'ensenyament i amb la deliberació prèvia del govern,

Decreto:

Article 1
L'etapa d'educació secundària obligatòria s'estructura en dos cicles, de dos cursos acadèmics cada un.
Article 2
L'educació secundària obligatòria tindrà com a finalitat que l'alumne, en acabar l'etapa, assoleixi les
capacitats següents:
2.1 conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament del propi cos i de les conseqüències dels
actes i les decisions personals per a la salut individual i col·lectiva, i valorar els beneficis que comporten els
hàbits d'exercici físic, d'higiene i d'una alimentació adequada.
2.2 formar-se una imatge ajustada d'ell mateix, de les pròpies característiques i possibilitats, per desenvolupar
un n ive l l d'autoestima que permeti encarrilar d'una forma autònoma i equilibrada la pròpia activitat;
valorar l'esforç i la superació de les dificultats, i contribuir al benestar personal i col·lectiu."
2.3 relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup, adoptant actituds de flexibilitat,
solidaritat, interès i tolerància, per superar inhibicions i prejudicis i rebutjar tot tipus de discriminacions
degudes a l'edat, a la raça, al sexe i a diferències de caràcter físic, psíquic, social i altres característiques
personals.
2.4 analitzar els mecanismes i valors que regeixen el funcionament de les societats, d'una manera especial

els relatius als seus drets i deures com a ciutadà dins els àmbits socials més immediats -el centre educatiu,
la població, la comarca i la nació-, que li permetin d'elaborar judicis i criteris personals, i actuar amb
autonomia i iniciativa en la vida activa i adulta
2.5 analitzar els mecanismes bàsics que regeixen i condicionen el medi físic, valorar com hi repercuteixen
les activitats humanes i contribuir activament a la seva defensa, conservació i millora com a element
determinant de la qualitat de vida.
2.6 conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic, valorant les seves causes
i les seves implicacions sobre la persona, la societat i l'entorn físic.



2.7 identificar i assumir com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials
de la societat catalana; tenir coneixement del dret dels pobles i dels individus a la seva identitat i
desenvolupar una actitud d'interès i respecte envers l'exercici d'aquest dret.
2.8 comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en llengua catalana i
castellana i, si s'escau, en aranesa i, almenys, en una llengua estrangera, fent-los servir per comunicar-se i per
organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els processos implicats en l'ús del llenguatge.
2.9 interpretar i produir missatges amb propietat, autonomia i creativitat, utilitzant codis artístics,

científics i tècnics, articulant-los a fi d'enriquir les pròpies possibilitats de comunicació i reflexionar sobre els
processos implicats en el seu ús.
2.10 identificar problemes en els diversos camps del coneixement i elaborar estratègies per resoldre'ls,

mitjançant procediments intuïtius, de raonament lògic i d'experimentació, bo i reflexionant sobre el procés
seguit i el resultat obtingut.
2 . 1 1 obtenir, seleccionar, tractar i comunicar informació utilitzant les fonts en què habitualment es troba
disponible, i les metodologies i els instruments tecnològics apropiats, procedint de forma organitzada,
autònoma i crítica.
2.12 conèixer les creences, les actituds i els valors bàsics de la nostra tradició i el nostre patrimoni cultural,
valorar-los críticament i escollir aquelles opcions que afavoreixin més el desenvolupament integral com a
persones.
2.13 comprendre l'aplicació, en l'àmbit professional, dels coneixements adquirits com a preparació i orientació
de la futura integració al món laboral. i
Article3 .
3.1 en el currículum de l'educació secundària obligatòria definit a l'annex d'aquest decret

s'estableixen, per a cada àrea, els objectius generals, els continguts i els objectius terminals que determinen el
tipus i el grau d'aprenentatge que, respecte dels continguts, hauran d'haver assolit els alumnes en
finalitzar l'etapa.
3.2 els objectius terminals són els criteris que s'estableixen com a referència per a l'avaluació del procés

d'ensenyament-aprenentatge.
Article 4
El departament d'ensenyament establirà els criteris, les instruccions i les orientacions necessàries per a
l'aplicació del currículum.
Article 5
5.1 el català com a llengua pròpia de Catalunya ho és també de l'ensenyament. S'utilitzarà normalment com a
llengua vehicular i d'aprenentatge de l'educació secundària obligatòria.
5.2 d'acord amb els organismes representatius de la val d'aran es fixaran els àmbits d'aprenentatge i les àrees
que s'impartiran en aranès en aquesta comarca.
5.3 en qualsevol cas, es respectaran els drets lingüístics individuals de l'alumne, d'acord amb la
legislació vigent.
Article 6
6.1 les àrees de coneixement de l'ensenyament secundari obligatori s'organitzen en: llengua

catalana, llengua castellana i literatura i llengua aranesa a la val d'aran.llengües estrangeres. Ciències de la
naturalesa. Ciències socials. Educació física. Tecnologia. Educació visual i plàstica. Música. Matemàtiques.
Religió (voluntària), "ciències socials" equival a l'àrea denominada "ciències socials, geografia i història"
a l'article 3.1.b) del reial decret 1007/1991, de 14 de juny.
6.2 de cada una d'aquestes àrees, llevat de la de religió, hi ha uns ensenyaments de caràcter comú i
obligatori per a tots els alumnes i uns altres de caràcter variable i optatiu.
6.3 l 'alumne cursarà en tot l'ensenyament secundari obligatori una llengua estrangera obligatòriament, i podrà
optar per una de segona.
Article 7
Els ensenyaments de cadascuna de les àrees s'organitzen, al llarg de l'etapa, en crèdits. A cada crèdit
se li assignen 35 hores lectives.
Article 8
Els crèdits corresponents als ensenyaments comuns i obligatoris s'anomenen crèdits comuns.
Article 9
9.1 els ensenyaments de caràcter optatiu estan formats pels crèdits variables.
9.2 els crèdits variables tenen com a finalitat que els alumnes consolidin i ampliïn les capacitats i els
coneixements propis, atenent la seva diversitat i tenint present els objectius generals d'etapa i d'àrea.
9.3 cada crèdit variable és una unitat tancada i independent de la resta de crèdits variables, llevat de les
excepcions que s'autoritzin.



9.4 l 'alumne tria els crèdits variables que cursarà cada trimestre, a partir de l'oferta del seu centre i amb l'ajut
del tutor, el qual vetllarà perquè l'opció mantingui l'equilibri necessari.
9.5 l'oferta de crèdits variables al llarg de l'etapa es distribuirà entre les diferents àrees o àmbits globals de
coneixement.
9.6 l'oferta de crèdits variables serà suficient per garantir l'optativitat dels alumnes.
9.7 amb la finalitat d'adequar l'oferta de crèdits variables als objectius generals de l'etapa, el govern de la
generalitat de Catalunya determinarà i regularà els ensenyaments d'alguns d'aquests crèdits.
9.8 el govern de la generalitat de Catalunya establirà el procediment i les condicions d'elaboració de l'oferta de
crèdits variables dels centres.
Article 10
10.1 el crèdit de síntesi és format per un conjunt d'activitats d'ensenyament-aprenentatge concebudes per
comprovar si s'han aconseguit, i fins a quin punt, les capacitats formulades en els objectius generals
establerts en les diferents àrees auriculars.
10.2 al llarg del crèdit, l'alumne haurà de mostrar capacitat d'autonomia en l'organització del seu treball
individual , i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.
10.3 l 'alumne farà un crèdit de síntesi cada any de l'etapa.
Article 11
El nombre i la distribució de crèdits per a cada cicle és el següent:
A) primer cicle.
Crèdits comuns:
Llengua catalana, llengua castellana i literatura: 8 crèdits (llengua catalana i literatura: 3 crèdits; llengua
castellana i literatura: 3 crèdits; continguts i estructures lingüístiques comunes: 2 crèdits.).
Llengües estrangeres: 4 crèdits.
Ciències de la naturalesa: 4 crèdits.
Ciències socials: 4 crèdits.
Educació física: 4 crèdits.
Tecnologia: 4 crèdits.
educació visual i plàstica: 2 crèdits.
música: 2 crèdits.
matemàtiques: 4 crèdits.
tutoria: 2 crèdits.
crèdits de síntesi: 2 crèdits.
crèdits variables: 15 crèdits.
En l'oferta de crèdits variables del centre hi haurà 3 crèdits de religió per als alumnes que voluntàriament hi
optin, i crèdits de segona llengua estrangera.
Les activitats d'estudi alternatives als ensenyaments de religió s'organitzaran en forma de crèdits que
s'inclouran en el conjunt de l'oferta variable del centre, sense que es pugui incloure en l'avaluació final del cicle
un apartat d'aquestes activitats alternatives a la religió.
b) segon cicle.
crèdits comuns:

llengua catalana, llengua castellana i literatura: 7
crèdits (llengua catalana i literatura: 3 crèdits; llengua castellana i literatura: 3 crèdits; continguts i

estructures lingüístiques comunes: 1 crèdit).
llengües estrangeres: 4 crèdits.
ciències de la naturalesa: 4 crèdits.
ciències socials: 4 crèdits.
educació física: 4 crèdits.
tecnologia: 4 crèdits.
educació visual i plàstica: 2 crèdits.
música: 2 crèdits.
matemàtiques: 4 crèdits.
tutoria: 2 crèdits.

crèdits de síntesi: 2 crèdits.
crèdits variables: 21 crèdits.

En l'oferta de crèdits variables del centre hi haurà 3 crèdits de religió per als alumnes que voluntàriament hi
optin, crèdits de segona llengua estrangera i crèdits de cultura clàssica.



Les activitats d'estudi alternatives als ensenyaments de religió s'organitzaran en forma de crèdits que
s'inclouran en el conjunt de l'oferta variable del centre, sense que es pugui incloure en l'avaluació final del cicle
un apartat d'aquestes activitats alternatives a la religió.
Durant el segon cicle, els alumnes hauran de cursar obligatòriament dos crèdits variables de l'àrea de llengua,
un crèdit variable de llengua estrangera, un de matemàtiques i un altre de ciències socials.
El departament d'ensenyament i el consell general de la val d'aran acordaran el nombre de crèdits de llengua
aranesa respectant els mínims de caràcter general.
Article 12
12.1 l 'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes serà contínua, amb observació sistemàtica del
procés d'aprenentatge, integradora, en relació amb el tipus de contingut de les àrees, i amb una visió globalitzada
del procés d'aprenentatge de l'alumne al llarg de l'etapa.
12.2 l'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes es durà a terme en relació amb els objectius
generals i els objectius terminals de cada àrea que s'estableixen a l'annex d'aquest decret.
12.3 com a conseqüència del procés d'avaluació contínua s'establiran, dins de l'horari escolar, les
mesures organitzat!ves i els recursos pedagògics necessaris per a l'atenció a la diversitat dels alumnes i als
seus diferents ritmes d'aprenentatge.
Article 13
13.1 periòdicament el conjunt de professors que han intervingut en l'ensenyament d'un alumne, coordinats
pel professor tutor, actuarà de manera col·legiada com ajunta d'avaluació. A les sessions de la junta d'avaluació,
podran ¡ncorporar-s'hi també altres professors del centre amb
Responsabilitats de coordinació pedagògica.
13.2 la junta d'avaluació s'ha de reunir, com a mínim, amb una periodicitat trimestral per avaluar cada alumne.
Article 14
14.1 la decisió que un alumne romangui un any més a l'etapa es podrà adoptar una vegada acabat el primer
cicle o en el segon cicle. Excepcionalment, aquesta decisió podrà adoptar-se una segona vegada, escoltats
l 'alumne, i els pares o representants legals.
14.2 aquesta decisió serà presa per la junta d'avaluació. Es podrà promocionar un alumne que hagi
assolit un grau de maduresa global suficient en relació amb els objectius establerts malgrat que no hagi estat
avaluat positivament en alguna de les àrees. i
Article 15
Els alumnes que en acabar aquesta etapa n'hagin assolit els objectius establerts rebran el títol de graduat en
educació secundària, que facultarà per accedir tant al batxillerat com a la formació professional específica
de grau mitjà.
Article 16
16.1 l'acció tutorial és el conjunt d'accions educatives que contribueixen a desenvolupar i potenciar
capacitats bàsiques dels alumnes, orientar-los per tal d'aconseguir la seva maduració i autonomia, i ajudar-los
a prendre decisions amb vista a les opcions posteriors, de continuació d'estudis o d'entrada en el món del
treball.
16.2 l'acció tutorial es programarà cada any, tenint en compte el conjunt de tota l'etapa.
16.3 l'acció tutorial l'exercirà tot el conjunt de professors que intervé en un grup d'alumnes amb la

coordinació del tutor.
16.4 per dur a terme l'acció tutorial, el centre organitzarà crèdits de tutoria, on es realitzaran activitats
amb tots els alumnes d'un grup i atencions individualitzades.
Article 17
17.1 els projectes curriculars que elaborin els centres han de ser prou flexibles per permetre concrecions
individuals ajustades a les característiques, els ritmes d'aprenentatge i les singularitats de cada alumne, per tal
que es pugui donar compliment als principis d'integració i individualització propis de l'atenció als alumnes
amb necessitats educatives especials.
17.2 el departament d'ensenyament podrà també autoritzar modificacions del currículum per adequar-lo
a les necessitats educatives individuals dels alumnes. En els procediments d'autorització s'haurà de tenir en
compte l'opinió dels pares o tutors i dels alumes, si escau.



Disposicions finals
- 1 s'autoritza el departament d'ensenyament per dictar les disposicions que siguin necessàries per a

l'aplicació del que disposa aquest decret.
- 2 aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al dogc.

Barcelona, 28 d'abril de 1992

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Laporte i Salas
Conseller d'ensenyament

2) Recull de les finalitats, capacitats i objectius que defineixen l'etapa de
l'educació secundària obligatòria.

LOGSC (llei d'ordenació general del sistema educatiu).

Article 1:
El sistema educatiu espanyol, configurat d'acord amb els principis i valors de la constitució, i basat en el
respecte als drets i llibertats que s'hi reconeixen i en la llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l'educació, s'orientarà a la consecució de les finalitats següents, previstos en l'esmentada llei:

A) el ple desenvolupament de la personalitat de l'alumne/a.
B)la formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l'exercici de la tolerància i de la llibertat
dintre dels principis democràtics de convivència.
C)l'adquisició d'hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, així com de coneixements científics, tècnics,
humanístics, històrics i estètics.
D)la capacitació per a l'exercici d'activitats professionals.
E)la formació en el respecte de la pluralitat lingüística i cultura d'espanya.
F) la preparació per participar activament en la vida social i cultural. '
G) la formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.
Article 19:
L'educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar en els alumnes les capacitats següents:
A)comprendre i expressar correctament en llengua castellana i en la llengua oficial pròpia de la seva comunitat
autònoma, textos i missatges complexos, orals i escrits.
B)comprendre una llengua estrangera i expressar-s'hi de manera apropiada.
Qutilitzar en sentit crític els diversos continguts i fonts d'informació i adquirir coneixements nous amb el seu
propi esforç.
D) comportar-se amb esperit de cooperació, responsabilitat moral, solidaritat i tolerància, respectant el principi
de la no discriminació entre les persones.
E) conèixer, valorar i respectar els béns artístics i culturals.
F)analitzar els principals factors que influeixen en els fets socials i conèixer les lleis bàsiques de la natura.
G) entendre la dimensió pràctica dels coneixements obtinguts i adquirir una preparació bàsica en el camp de la
tecnologia.
H) conèixer les creences, actituds i valors bàsics de la nostra tradició i patrimoni cultural, valorant-los
críticament i escollir aquelles opcions que millor afavoreixin es seu desenvolupament integral com a persones.
l)valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient.
J)conèixer el medi social, natural i cultural en què actuen i utilitzar-los com a instrument per a la seva formació.



K) utilitzar l'educació física i l'esport per afavorir el desenvolupament personal. •

El real decret 1007/1991, de 14 de juny, que estableix els ensenyaments mínims per a l'educació secundària
obligatòria, estableix que, amb la finalitat de desenvolupar les capacitats citades, els alumnes hauran d'arribar als
següents objectius al llarg de l'educació secundària obligatòria.

A) comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat en castellà, en la llengua
pròpia de la seva comunitat autònoma, i al menys, en una llengua estrangera, utilizant-les per a comunicar-se i
per organitzar els propis pensaments i reflexionar sobre els processos implicats en l'ús del llenguatge.
B) interpretar i produir en propietat, autonomia i creativitat missatges que utilitzin codis artístics, científics i
tècnics, amb la finalitat d'enriquir les possibilitats de comunicació i reflexionar sobre els processos implicats en
el seu ús.
Qobtenir i seleccionar informació utilitzant les fonts en els que habitualment es troba disponible, tractar-la de
forma autònoma i crítica, amb una finalitat prèviament establerta i transmetre-la als demés de manera
organitzada i intel·ligible. j
D) elaborar estratègies d'identificació i resolució de problemes en els diversos camps de coneixement:!
l'experiència, mitjançant procediments intuitius i de raonament lògic, contrastant -los i reflexionant sobre el
procés seguit.
E) formar-se una imatge ajustada d'un mateix, de les seves característiques i possibilitats, i desenvolupar
activitats de forma autònoma i equilibrada, valorant l'esforç i la superació de les dificultats.
F) relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup amb actituds solidàries i tolerants, superant
inhibicions i prejudicis, reconeguent i valorant les diferències de tipus social i rebutjant qualsevol discriminació
basada en diferències de raça, sexe, classe social i altres característiques individuals i socials.
G) analitzar els mecanismes i valors que regeixen el funcionament de les societats, en especial als relatius als
drets i deures dels ciutadans, i adoptar judicis i actituds personals en respecte a ells.
H) conèixer les creences, actituds i valors bàsics de la nostra tradició i patrimoni cultural, valorant-los
críticament i escollir aquelles opcions que millor afavoreixin es desenvolupament integral com a persones.
I) analitzar els mecanismes bàsics que regeixen el funcionament del medi físic, valorar les repercussions que
tenen sobre ell les activitats humanes i contribuir activament a la defensa, conservació i millora del mateix amb
elements determinants de la qualitat de vida.
J) conèixer i valorar el desenvolupament científic i tecnològic, les seves aplicacions i incidències en el medi físic
i social.
K) conèixer i apreciar el patrimoni cultural i contribuir activament a la seva conservació i millora, entendre la
diversitat lingüística i cultural com un dret dels pobles i dels individus, i desenvolupar una actitud d'interès i
respecte cap a l'exercici d'aquest dret.
L) conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament del propi cos i de les conseqüències per a la salut
individual i col·lectiva dels actes i de les decisions personals i valorar els beneficis que suposen els hàbits de
l'exercici físic, de la higiene i de l'alimentació equilibrada, així com el portar una vida sana.



2- Establert pel Govern de la Generalitat de Catalunya (publicat D.O.G.C.).

Decret 96/1992, de 28 d'abril. DOGC 1593 del 13-05-1992.

Nota. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el decret 223/1992.

D'acord amb el decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments
de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a Catalunya, correspon al
govern de la Generalitat de Catalunya la definició del currículum de l'educació secundària obligatòria.

L'educació secundària obligatòria té per finalitat possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als
elements bàsics de la cultura en el marc d'un desenvolupament personal complet. En aquesta etapa,
els alumnes han d'adquirir els conceptes, les habilitats, les actituds i els valors que els condueixin a
l'autonomia individual, a la construcció de la pròpia personalitat i a un autoconcepte positiu, per tal de ser
capaços d'assumir els seus deures i exercir els seus drets. També, en aquesta etapa, s'ha de consolidar la
formació que permeti als alumnes incorporar-se a la vida activa o accedir a la educació secundària
postobligatòria.

Aquestes finalitats i el fet de l'extensió de l'escolaritat obligatòria a tots els nois i les noies fins als 16
anys han portat el govern de la generalitat de Catalunya a prendre les determinacions necessàries en
relació amb l'estructura i les característiques del currículum d'aquesta etapa. Es consideren la
comprensivitat, la flexibilitat i l'opcional i tat com a puntals fonamentals de l'organització de l'etapa que,
conjuntament amb els diversos elements del disseny curricular i els professionals implicats en l'acció
educativa, fan possible l'adequació del currículum tant a les diferències individuals, capacitats i necessitats
dels alumnes com a les exigències del món del treball i de la societat actual. L'objectiu és, en síntesi, garantir
a tots els nois i les noies les mateixes oportunitats de formació, tot respectant-ne la diversitat, i de
proporcionar-los aquelles habilitats i coneixements que els permetin de poder triar entre les diferents
sortides que se'ls ofereixen en acabar l'educació secundària obligatòria.

En conseqüència, el currículum que seguiran els alumnes de Catalunya a l'etapa de l'educació secundària
obligatòria ha d'atendre la diversitat de necessitats, capacitats interessos que es produeixen entre els dotze
i els setze anys. Diversitat que, entesa com un element positiu, demana un currículum que faciliti a tots els
alumnes l'adquisició de capacitats generals al mateix temps que d'altres de més específiques. Així, ja des del
procés d'experimentació de la reforma educativa a Catalunya, s'ha buscat el plantejament en un model
obert i flexible, que tingui en compte l'individu, les seves característiques personals i la societat a la qual
pertany.

És per això que són elements característics d'aquest model el currículum no homogeni, que preveu, a més
dels continguts comuns per a tots els alumnes, uns altres d'optatius; l'organització del currículum en
crèdits, que el flexibilitza i potencia l'autonomia dels centres escolars, i l'acció tutorial, que facilita
l'orientació tant acadèmica com professional al noi o la noia adolescents.

El currículum dóna resposta a les demandes de la societat actual. Això comporta incloure els
ensenyaments relacionats amb diferents capacitats cognoscitives, afectives, psicomotrius, d'inserció social
i de relació interpersonal. En aquest sentit, cal remarcar la incorporació de la tecnologia, amb
importància equivalent a altres àrees. També es considera en el currículum l'adequació de
l'ensenyament a les exigències del món del treball i es reforcen els aspectes d'orientació dels alumnes i de
formació professional de base des de totes les àrees.

A més, en el currículum hi són presents els elements que ajuden l'alumne a integrar-se a la societat i al país
on viu i a obrir la seva perspectiva cap a la dimensió europea i universal. Així, doncs, en aquesta etapa
educativa s'haurà de poder consolidar el domini oral i escrit de la llengua catalana i adquirir la
competència suficient en el seu ús social, juntament amb el coneixement d'altres llengües i cultures en un món
on la comunicació i la participació tenen i tindran cada vegada més importància. També s'haurà
d'aprofundir el coneixement dels signes d'identitat propis de Catalunya, a través de la història, la societat, el
patrimoni artístic i científic, les tradicions del país, la participació en les manifestacions sòcio-



culturals i l'obertura de perspectives encaminades a iniciar els joves en la participació democràtica i cívica
de les institucions socials.

L'acció tutorial juga un paper determinant en el procés educatiu perquè condueix, orienta i assessora l'alumne
a l'hora de prendre decisions adequades a les seves necessitats, interessos i capacitats.

Les característiques específiques de l'evolució de l'alumne en aquesta etapa s'han tingut presents a l'hora
d'establir el currículum, i els equips de professors també ho hauran de considerar a l'hora de concretar i aplicar
el currículum per mitjà de l'acció educativa i la pràctica docent, els projectes curriculars d'etapa, les
programacions específiques i l'acció orientadora i tutorial, d'acord amb el context i l'entorn socio-cultural
del centre. La coordinació de l'equip docent ha de ser un element bàsic per dur a terme aquesta tasca, que ha
de fer possible la coherència de cada centre educatiu. Aquesta coherència s'ha de reflectir en un projecte
curricular realista i aplicable que incorpori tots els elements necessaris per dirigir les activitats
educatives del centre.

Ateses aquestes finalitats, la present disposició estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació
secundària obligatòria i els elements constitutius del disseny curricular: els objectius generals d'etapa i de
cada àrea; els continguts d'ensenyament, amb especificació dels fets, conceptes i sistemes conceptuals,
procediments, i valors, normes i actituds; els principis metodològics generals i els objectius terminals.
En virtut d'això, amb l'informe del consell escolar de Catalunya, d'acord amb l'informe de la comissió jurídica
assessora, a proposta del conseller d'ensenyament i amb la deliberació prèvia del govern,

Decreto:

Article 1
L'etapa d'educació secundària obligatòria s'estructura en dos cicles, de dos cursos acadèmics cada un.
Article 2
L'educació secundària obligatòria tindrà com a finalitat que l'alumne, en acabar l'etapa, assoleixi les
capacitats següents:
2.1 conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament del propi cos i de les conseqüències dels
actes i les decisions personals per a la salut individual i col·lectiva, i valorar els beneficis que comporten els
hàbits d'exercici físic, d'higiene i d'una alimentació adequada.
2.2 formar-se una imatge ajustada d'ell mateix, de les pròpies característiques i possibilitats, per desenvolupar
un nivell d'autoestima que permeti encarrilar d'una forma autònoma i equilibrada la pròpia activitat;
valorar l'esforç i la superació de les dificultats, i contribuir al benestar personal i col·lectiu."
2.3 relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup, adoptant actituds de flexibilitat,
solidaritat, interès i tolerància, per superar inhibicions i prejudicis i rebutjar tot tipus de discriminacions
degudes a l'edat, a la raça, al sexe i a diferències de caràcter físic, psíquic, social i altres característiques
personals.
2.4 analitzar els mecanismes i valors que regeixen el funcionament de les societats, d'una manera especial
els relatius als seus drets i deures com a ciutadà dins els àmbits socials més immediats -el centre
educatiu, la població, la comarca i la nació-, que li permetin d'elaborar judicis i criteris personals, i
actuar amb autonomia i iniciativa en la vida activa i adulta
2.5 analitzar els mecanismes bàsics que regeixen i condicionen el medi físic, valorar com hi repercuteixen
les activitats humanes i contribuir activament a la seva defensa, conservació i millora com a element
determinant de la qualitat de vida.
2.6 conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic, valorant les seves
causes i les seves implicacions sobre la persona, la societat i l'entorn físic.
2.7 identificar i assumir com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials
de la societat catalana; tenir coneixement del dret dels pobles i dels individus a la seva identitat i
desenvolupar una actitud d'interès i respecte envers l'exercici d'aquest dret.
2.8 comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en llengua catalana i
castellana i, si s'escau, en aranesa i, almenys, en una llengua estrangera, fent-los servir per comunicar-se i
per organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els processos implicats en l'ús del llenguatge.
2.9 interpretar i produir missatges amb propietat, autonomia i creativitat, utilitzant codis artístics,

científics i tècnics, articulant-los a fi d'enriquir les pròpies possibilitats de comunicació i reflexionar sobré
els processos implicats en el seu ús.



2.10 identificar problemes en els diversos camps del coneixement i elaborar estratègies per resoldre'ls,
mitjançant procediments intuïtius, de raonament lògic i d'experimentació, bo i reflexionant sobre el procés
seguit i el resultat obtingut.
2.11 obtenir, seleccionar, tractar i comunicar informació utilitzant les fonts en què habitualment es troba
disponible, i les metodologies i els instruments tecnològics apropiats, procedint de forma organitzada,
autònoma i crítica.
2.12 conèixer les creences, les actituds i els valors bàsics de la nostra tradició i el nostre patrimoni
cultural, valorar-los críticament i escollir aquelles opcions que afavoreixin més el desenvolupament integral
com a persones.
2.13 comprendre l'aplicació, en l'àmbit professional, dels coneixements adquirits com a preparació i
orientació de la futura integració al món laboral.
Article 3
3.1 en el currículum de l'educació secundària obligatòria definit a l'annex d'aquest decret

s'estableixen, per a cada àrea, els objectius generals, els continguts i els objectius terminals que determinen
el tipus i el grau d'aprenentatge que, respecte dels continguts, hauran d'haver assolit els alumnes
en finalitzar l'etapa.
3.2 els objectius terminals són els criteris que s'estableixen com a referència per a l'avaluació del procés

d'ensenyament-aprenentatge.
Article 4
El departament d'ensenyament establirà els criteris, les instruccions i les orientacions necessàries per a
l'aplicació del currículum.
Article 5
5.1 el català com a llengua pròpia de Catalunya ho és també de l'ensenyament. S'utilitzarà normalment com
a llengua vehicular i d'aprenentatge de l'educació secundària obligatòria.
5.2 d'acord amb els organismes representatius de la val d'aran es fixaran els àmbits d'aprenentatge i les àrees
que s'impartiran en aranès en aquesta comarca.
5.3 en qualsevol cas, es respectaran els drets lingüístics individuals de l'alumne, d'acord amb la
legislació vigent.
Article 6
6.1 les àrees de coneixement de l'ensenyament secundari obligatori s'organitzen en: llengua
catalana, llengua castellana i literatura i llengua aranesa a la val d'aran.llengües estrangeres. Ciències de la
naturalesa. Ciències socials. Educació física. Tecnologia. Educació visual i plàstica. Música. Matemàtiques.
Religió (voluntària), "ciències socials" equival a l'àrea denominada "ciències socials, geografia i història"
a l'article 3.1.b) del reial decret 1007/1991, de 14 de juny.
6.2 de cada una d'aquestes àrees, llevat de la de religió, hi ha uns ensenyaments de caràcter comú i
obligatori per a tots els alumnes i uns altres de caràcter variable i optatiu.
6.3 l'alumne cursarà en tot l'ensenyament secundari obligatori una llengua estrangera obligatòriament, i
podrà optar per una de segona.
Article 7
Els ensenyaments de cadascuna de les àrees s'organitzen, al llarg de l'etapa, en crèdits. A cada
crèdit se li assignen 35 hores lectives.
Article 8
Els crèdits corresponents als ensenyaments comuns i obligatoris s'anomenen crèdits comuns.
Article 9
9.1 els ensenyaments de caràcter optatiu estan formats pels crèdits variables.
9.2 els crèdits variables tenen com a finalitat que els alumnes consolidin i ampliïn les capacitats i els
coneixements propis, atenent la seva diversitat i tenint present els objectius generals d'etapa i d'àrea.
9.3 cada crèdit variable és una unitat tancada i independent de la resta de crèdits variables, llevat de les
excepcions que s'autoritzin.
9.4 l'alumne tria els crèdits variables que cursarà cada trimestre, a partir de l'oferta del seu centre i amb
l'ajut del tutor, el qual vetllarà perquè l'opció mantingui l'equilibri necessari.
9.5 l'oferta de crèdits variables al llarg de l'etapa es distribuirà entre les diferents àrees o àmbits globals de
coneixement.
9.6 l'oferta de crèdits variables serà suficient per garantir l'optativitat dels alumnes.
9.7 amb la finalitat d'adequar l'oferta de crèdits variables als objectius generals de l'etapa, el govern de la
generalitat de Catalunya determinarà i regularà els ensenyaments d'alguns d'aquests crèdits.
9.8 el govern de la generalitat de Catalunya establirà el procediment i les condicions d'elaboració de l'oferta de
crèdits variables dels centres.



Article 10
10.1 el crèdit de síntesi és format per un conjunt d'activitats d'ensenyament-aprenentatge concebudes per
comprovar si s'han aconseguit, i fins a quin punt, les capacitats formulades en els objectius generals
establerts en les diferents àrees curriculars.
10.2 al llarg del crèdit, l'alumne haurà de mostrar capacitat d'autonomia en l'organització del seu treball
individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.
10.3 l'alumne farà un crèdit de síntesi cada any de l'etapa.
Article 11
El nombre i la distribució de crèdits per a cada cicle és el següent: •,
A) primer cicle.
Crèdits comuns:
Llengua catalana, llengua castellana i literatura: 8 crèdits (llengua catalana i literatura: 3 crèdits; llengua
castellana i literatura: 3 crèdits; continguts i estructures lingüístiques comunes: 2 crèdits.).
Llengües estrangeres: 4 crèdits.
Ciències de la naturalesa: 4 crèdits.
Ciències socials: 4 crèdits. ¡
Educació física: 4 crèdits.
Tecnologia: 4 crèdits,
educació visual i plàstica: 2 crèdits,
música: 2 crèdits,
matemàtiques: 4 crèdits,
tutoria: 2 crèdits,
crèdits de síntesi: 2 crèdits,
crèdits variables: 15 crèdits.

En l'oferta de crèdits variables del centre hi haurà 3 crèdits de religió per als alumnes que voluntàriament
hi optin, i crèdits de segona llengua estrangera.
Les activitats d'estudi alternatives als ensenyaments de religió s'organitzaran en forma de crèdits que
s'inclouran eh el conjunt de l'oferta variable del centre, sense que es pugui incloure en l'avaluació final del
cicle un apartat d'aquestes activitats alternatives a la religió,
b) segon cicle,
crèdits comuns:

llengua catalana, llengua castellana i literatura: 7
crèdits (llengua catalana i literatura: 3 crèdits; llengua castellana i literatura: 3 crèdits; continguts i

estructures lingüístiques comunes: 1 crèdit).
llengües estrangeres: 4 crèdits.
ciències de la naturalesa: 4 crèdits.
ciències socials: 4 crèdits.
educació física: 4 crèdits.
tecnologia: 4 crèdits.
educació visual i plàstica: 2 crèdits.
música: 2 crèdits.
matemàtiques: 4 crèdits. ;
tutoria: 2 crèdits.
crèdits de síntesi: 2 crèdits.
crèdits variables: 21 crèdits.

En l'oferta de crèdits variables del centre hi haurà 3 crèdits de religió per als alumnes que voluntàriament hi
optin, crèdits de segona llengua estrangera i crèdits de cultura clàssica.
Les activitats d'estudi alternatives als ensenyaments de religió s'organitzaran en forma de crèdits que
s'inclouran en el conjunt de l'oferta variable del centre, sense que es pugui incloure en l'avaluació final del
cicle un apartat d'aquestes activitats alternatives a la religió.
Durant el segon cicle, els alumnes hauran de cursar obligatòriament dos crèdits variables de l'àrea de
llengua, un crèdit variable de llengua estrangera, un de matemàtiques i un altre de ciències socials.
El departament d'ensenyament i el consell general de la val d'aran acordaran el nombre de crèdits de
llengua aranesa respectant els mínims de caràcter general.



Article 12
12.1 l'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes serà contínua, amb observació sistemàtica del
procés d'aprenentatge, integradora, en relació amb el tipus de contingut de les àrees, i amb una visió
globalitzada del procés d'aprenentatge de l'alumne al llarg de l'etapa.
12.2 l'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes es durà a terme en relació amb els objectius
generals i els objectius terminals de cada àrea que s'estableixen a l'annex d'aquest decret.
12.3 com a conseqüència del procés d'avaluació contínua s'establiran, dins de l'horari escolar, les
mesures organitzatives i els recursos pedagògics necessaris per a l'atenció a la diversitat dels alumnes i als
seus diferents ritmes d'aprenentatge.
Article 13
13.1 periòdicament el conjunt de professors que han intervingut en l'ensenyament d'un alumne, coordinats
pel professor tutor, actuarà de manera col·legiada com a junta d'avaluació. A les sessions de la junta
d'avaluació, podran incorporar-s'hi també altres professors del centre amb
Responsabilitats de coordinació pedagògica.
13.2 la junta d'avaluació s'ha de reunir, com a mínim, amb una periodicitat trimestral per avaluar cada alumne.
Article 14
14.1 la decisió que un alumne romangui un any més a l'etapa es podrà adoptar una vegada acabat el primer
cicle o en el segon cicle. Excepcionalment, aquesta decisió podrà adoptar-se una segona vegada, escoltats
l'alumne, i els pares o representants legals.
14.2 aquesta decisió serà presa per la junta d'avaluació. Es podrà promocionar un alumne que hagi
assolit un grau de maduresa global suficient en relació amb els objectius establerts malgrat que no hagi estat
avaluat positivament en alguna de les àrees.
Article 15
Els alumnes que en acabar aquesta etapa n'hagin assolit els objectius establerts rebran el títol de graduat en
educació secundària, que facultarà per accedir tant al batxillerat com a la formació professional específica
de grau mitjà.
Article 16
16.1 l'acció tutorial és el conjunt d'accions educatives que contribueixen a desenvolupar i potenciar
capacitats bàsiques dels alumnes, orientar-los per tal d'aconseguir la seva maduració i autonomia, i ajudar-
los a prendre decisions amb vista a les opcions posteriors, de continuació d'estudis o d'entrada en el món del
treball.
16.2 l'acció tutorial es programarà cada any, tenint en compte el conjunt de tota l'etapa.
16.3 l'acció tutorial l'exercirà tot el conjunt de professors que intervé en un grup d'alumnes amb la

coordinació del tutor.
16.4 per dur a terme l'acció tutorial, el centre organitzarà crèdits de tutoria, on es realitzaran
activitats amb tots els alumnes d'un grup i atencions individualitzades.
Article 17
17.1 els projectes curriculars que elaborin els centres han de ser prou flexibles per permetre concrecions
individuals ajustades a les característiques, els ritmes d'aprenentatge i les singularitats de cada alumne, per
tal que es pugui donar compliment als principis d'integració i individualització propis de l'atenció als
alumnes amb necessitats educatives especials.
17.2 el departament d'ensenyament podrà també autoritzar modificacions del currículum per adequar-
lo a les necessitats educatives individuals dels alumnes. En els procediments d'autorització s'haurà de tenir
en compte l'opinió dels pares o tutors i dels alumes, si escau.

Disposicions finals
- 1 s'autoritza el departament d'ensenyament per dictar les disposicions que siguin necessàries per a

l'aplicació del que disposa aquest decret.
- 2 aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al dogc.

Barcelona, 28 d'abril de 1992

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Laporte i Salas
Conseller d'ensenyament



2) Recull de les finalitats, capacitats i objectius que defineixen l'etapa de l'educació
secundària obligatòria.

LOG SE (llei d'ordenació general del sistema educatiu).

Article 1:
El sistema educatiu espanyol, configurat d'acord amb els principis i valors de la constitució, i basat en el
respecte als drets i llibertats que s'hi reconeixen i en la llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l'educació, s'orientarà a la consecució de les finalitats següents, previstos en l'esmentada llei:

A) el ple desenvolupament de la personalitat de l'alumne/a.
B)la formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l'exercici de la tolerància i de la llibertat
dintre dels principis democràtics de convivència.
C)l'adquisició d'hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, així com de coneixements científics, tècnics,
humanístics, històrics i estètics.
D)la capacitació per a l'exercici d'activitats professionals.
E)la formació en el respecte de la pluralitat lingüística i cultura d'espanya.
F) la preparació per participar activament en la vida social i cultural.
G) la formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.
Article 19:
L'educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar en els alumnes les capacitats següents:
A)comprendre i expressar correctament en llengua castellana i en la llengua oficial pròpia de la seva comunitat
autònoma, textos i missatges complexos, orals i escrits.
B)comprendre una llengua estrangera i expressar-s'hi de manera apropiada.
Qutilitzar en sentit crític els diversos continguts i fonts d'informació i adquirir coneixements nous amb el seu
propi esforç.
D) comportar-se amb esperit de cooperació, responsabilitat moral, solidaritat i tolerància, respectant el principi
de la no discriminació entre les persones.
E) conèixer, valorar i respectar els béns artístics i culturals.
F)analitzar els principals factors que influeixen en els fets socials i conèixer les lleis bàsiques de la natura.
G) entendre la dimensió pràctica dels coneixements obtinguts i adquirir una preparació bàsica en el camp de la
tecnologia.
H) conèixer les creences, actituds i valors bàsics de la nostra tradició i patrimoni cultural, valorant-los
críticament i escollir aquelles opcions que millor afavoreixin es seu desenvolupament integral com a persones.
I)valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient.
J)conèixer el medi social, natural i cultural en què actuen i utilitzar-los com a instrument per a la seva
formació.
K) utilitzar l'educació física i l'esport per afavorir el desenvolupament personal.

El real decret 1007/1991, de 14 de juny, que estableix els ensenyaments mínims per a l'educació secundària
obligatòria, estableix que, amb la finalitat de desenvolupar les capacitats citades, els alumnes hauran d'arribar
als següents objectius al llarg de l'educació secundària obligatòria.

A) comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat en castellà, en la
llengua pròpia de la seva comunitat autònoma, i al menys, en una llengua estrangera, utilizant-les per a
comunicar-se i per organitzar els propis pensaments i reflexionar sobre els processos implicats en l'ús del
llenguatge.
B) interpretar i produir en propietat, autonomia i creativitat missatges que utilitzin codis artístics, científics i
tècnics, amb la finalitat d'enriquir les possibilitats de comunicació i reflexionar sobre els processos implicats en
el seu ús.
C)obtenir i seleccionar informació utilitzant les fonts en els que habitualment es troba disponible, tractar-la de
forma autònoma i crítica, amb una finalitat prèviament establerta i transmetre-la als demés de manera
organitzada i intel·ligible.



D) elaborar estratègies d'identificació i resolució de problemes en els diversos camps de coneixement i
l'experiència, mitjançant procediments intuitius i de raonament lògic, contrastant -los i reflexionant sobre el
procés seguit.
E) formar-se una imatge ajustada d'un mateix, de les seves característiques i possibilitats, i desenvolupar
activitats de forma autònoma i equilibrada, valorant l'esforç i la superació de les dificultats.
F) relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup amb actituds solidàries i tolerants,
superant inhibicions i prejudicis, reconeguent i valorant les diferències de tipus social i rebutjant qualsevol
discriminació basada en diferències de raça, sexe, classe social i altres característiques individuals i socials.
G) analitzar els mecanismes i valors que regeixen el funcionament de les societats, en especial als relatius als
drets i deures dels ciutadans, i adoptar judicis i actituds personals en respecte a ells.
H) conèixer les creences, actituds i valors bàsics de la nostra tradició i patrimoni cultural, valorant-los
críticament i escollir aquelles opcions que millor afavoreixin es desenvolupament integral com a persones.
I) analitzar els mecanismes bàsics que regeixen el funcionament del medi físic, valorar les repercussions que
tenen sobre ell les activitats humanes i contribuir activament à la defensa, conservació i millora del mateix amb
elements determinants de la qualitat de vida.
J) conèixer i valorar el desenvolupament científic i tecnològic, les seves aplicacions i incidències en el medi
físic i social.
K) conèixer i apreciar el patrimoni cultural i contribuir activament a la seva conservació i millora, entendre la
diversitat lingüística i cultural com un dret dels pobles i dels individus, i desenvolupar una actitud d'interès i
respecte cap a l'exercici d'aquest dret.
L) conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament del propi cos i de les conseqüències per a la salut
individual i col·lectiva dels actes i de les decisions personals i valorar els beneficis que suposen els hàbits de
l'exercici físic, de la higiene i de l'alimentació equilibrada, així com el portar una vida sana.



ANNEX 2.
Consideracions generals específiques de l'avaluació del procés

d'ensenyament- aprenentatge a 1' Educació secundària obligatòria.
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Título: ORDEN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1992 SOBRE EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA.

REAL DECRETO 986/1991, DE 14 DE JUNIO (REF. 91/16269).
Posterior-Ret: SE REGULA EL DERECHO DE LOS ALUMNOS A UNA EVALUACIÓN
OBJETIVA, POR ORDEN DE 28 DE AGOSTO DE 1995 (REF. 95/21072) DICTADA EN
VIRTUD, SOBRE CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA DECIDIR LA PROMOCIÓN Y
TITULACIÓN DEL ALUMNADO: RESOLUCIÓN DE 28 DE MAYO DE 1993 (REF. 93/14478).

Texto: La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo, establece en su artículo 22.1 que la evaluación de la Educación Secundaria
Obligatoria será continua e integradora.

El Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio (< Bolet í n Oficial del Estado>del 26), por el que se
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria,
dispone en su artículo 12 que el Ministerio de Educación y Ciencia, previo informe de las
Comunidades Autónomas, determinará los elementos básicos de los informes de evaluación,
así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que sean precisos para
garantizar la movilidad de los alumnos. Tales elementos básicos han sido establecidos ya por
la Orden de 30 de octubre de 1992 (<Boletín Oficial del Estado> de 11 de noviembre).

Por su parte, el Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre (<Boletín Oficial del Estado del
13), por el que se establece el curriculo de la Educación Secundaria Obligatoria precisa en sus
artículos 12 y 13 el carácter de la evaluación y su ámbito que se extiende a los aprendizajes
de los alumnos, a los procesos de enseñanza y a la práctica docente, en relación con los
objetivos educativos del curriculo. Asimismo, el citado Real Decreto en su artículo 16
encomienda al Ministerio de Educación y Ciencia la responsabilidad de dictar las normas de
procedimiento pertinentes en materia de evaluación y promoción de los alumnos.

Establecido ya el curriculo de la Educación Obligatoria por los Reales Decretos antes citados y
dictadas las instrucciones para la implantación anticipada del segundo ciclo en algunos
centros, tal y como prevé, el artículo 21 del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio (< Bolet í n
Oficial del Estado> del 25), procede concretar normas de evaluación, coherentes con los
objetivos que la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo y los Reales
Decretos que establecen el curriculo de la etapa, asignan a la Educación Secundaria
Obligatoria, a fin de que los profesores de esta etapa disponga de un instrumento que regule y
facilite la evaluación de los alumnos, la de su práctica docente y la del propio proyecto
curricular. Así pues, en la presente Orden se plantea una concepción de la evaluación
educativa al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje e integrada en el quehacer diario
del aula y del centro educativo. La evaluación ha de ser el punto de referencia para adoptar
decisiones que afecten a la intervención educativa, a la mejora del proceso y a la adopción de
medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular. La evaluación se concibe como un
proceso que debe llevarse a cabo de forma continua y personalizada, que ha de tener por
objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza.

Por ello, este Ministerio, previo informe del Consejo Escolar del Estado, dispone:

Primero.-La presente Orden será de aplicación en los centros públicos y privados situados en
el ámbito territorial de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia que impartan las
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria establecida en la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

I. Carácter de la evaluación



Segundo.-1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua e integradora,
aunque diferenciada serán las distintas áreas o materias. Continua en cuanto que está
inmersa en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumno con el fin de detectar las
dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje.
2. El carácter integrador de la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria exige tener
en cuenta las capacidades generales establecidas para la etapa, a través de los objetivos de
las distintas áreas y materias.

Tercero.-l. Los profesores evaluarán los aprendizajes de los alumnos en relación con el logro
de los objetivos educativos establecidos en el curriculo, teniendo en cuenta los criterios de
evaluación.
2. Los referentes de la evaluación continua serán los objetivos generales de la etapa y los de
cada una de las áreas, así como los criterios de evaluación establecidos, con carácter general,
en el Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, por el que se establece el curriculo de la
Educación Secundaria Obligatoria, adaptados al contexto del centro y a las características del
alumnado, y secuenciados, para cada ciclo, en el Proyecto Curricular de Etapa.
3. En el Proyecto Curricular deberán, asimismo, especificarse las situaciones, estrategias e

instrumentos de evaluación más adecuados que ayuden a valorar los logros conseguidos y
establecerse los instrumentos para la participación de los alumnos en el proceso de la
evaluación a través de la autoevaluación y la evaluación conjunta.
Cuarto.-El claustro de profesores aprobará, en el Proyecto Curricular, los criterios de

promoción de sus alumnos, en el marco de lo dispuesto en el artículo 15.1 del Real Decreto
1345/1991, de 6 de septiembre.
Quinto.-La evaluación será realizada por el conjunto de profesores del respectivo grupo de

alumnos, coordinados por el profesor tutor del grupo, y asesorados por el Departamento de
orientación del Centro. Dichos profesores actuarán de manera colegiada a lo largo del proceso
de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del proceso. La toma de
decisiones en el proceso de evaluación se realizará en la forma que determinen los
respectivos Proyectos Curriculares de los Centros.
Sexto.-1. El Profesor tutor de un grupo de alumnos tendrá la responsabilidad de coordinar

tanto la evaluación cuanto los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así como la función de
orientación personal de los alumnos, con el apoyo, en su caso, del Departamento de
Orientación del Centro.
2. La función de orientación será desempeñada de manera continua y, muy especialmente,
en aquellos momentos de mayor dificultad, o que impliquen toma de decisiones por parte del
alumno, tales como los cambios de etapa, la elección de optativas, la incorporación a la vida
activa o la decisión del itinerario académico o profesional a seguir.

II. Documentos de evaluación.

Séptimo.- Las observaciones relativas al proceso de evaluación se consignarán en los
documentos que regula la Orden de 30 de octubre de 1992 por la que se establecen los
elementos básicos de los informes de evaluación, de las enseñanzas de régimen general
reguladas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son
precisos para garantizar la movilidad de los alumnos, de acuerdo con las instrucciones que allí
se establecen y con las que determina la presente Orden. La valoración sobre el progreso del
alumno en el aprendizaje se expresará mediante la escala de calificaciones: Sobresaliente,
Notable, Bien, Suficiente e Insuficiente.
Octavo.-1. Toda la información relativa al proceso de evaluación se recogerá, de manera
sintética, en el expedienteacadémico del alumno, que se ajustará en su contenido al modelo
que figura en el anexo I. En el expediente académico figurarán, junto a los datos de
identificación del Centro y los datos personales del alumno, la fecha de matrícula, los
resultados de la evaluación, las decisiones de promoción y titulación y, en su caso, las
medidas de adaptación y diversificación Curricular.

2. Las calificaciones obtenidas por el alumno en el primer ciclo y en el tercer curso de la etapa
se consignarán en el expediente académico una vez adoptada la decisión de promoción o, en
el caso del cuarto curso, al finalizar su escolaridad. Igualmente, la superación de las áreas o



materias con calificación negativa del ciclo o curso anterior se reflejará en el expediente
académico una vez evaluadas positivamente.
Noveno.-! Al término del primer ciclo y de cada uno de los cursos del segundo ciclo, se
recogerán en las actas, que a tal efecto se cumplimentarán en la última sesión de evaluación,
las calificaciones obtenidas por los alumnos. Las actas, que se ajustarán en su contenido al
modelo que figura en el anexo II, incluirán también las decisiones de promoción y
permanencia, y, en la correspondiente al cuarto curso, la propuesta para la expedición del
Título de Graduado en Educación Secundaria.
2. En acta complementaria se recogerán las calificaciones positivas que, según lo establecido

en el punto vigésimo de esta Orden, expresen la superación de los objetivos correspondientes
áreas o materias del ciclo o curso anterior.
3. Asimismo, en la última sesión de evaluación del primer año del primer ciclo se recogerá en

acta la calificación correspondiente a la materia optativa cursada por el alumno en ese curso.
Décimo.-! Los expedientes académicos y las actas de evaluación se guardarán en la

Secretaría del Centro, siendo el Secretario responsable de su custodia y de las certificaciones
que se soliciten. Estos documentos se conservarán en el Centro, mientras ,este exista. Las
Direcciones Provinciales proveerán las medidas adecuadas para su conservación o traslado,
en caso de suspensión del mismo.
2. A partir de los datos consignados en las actas se elaborará un Informe de los resultados de
la evaluación final de los alumnos, según el anexo III. Una copia del mismo será remitida al
Servicio Provincial de Inspección Técnica antes del 15 de julio de cada curso académico.
Undécimo.-! El Libro de Escolaridad es el documento oficial que refleja las calificaciones y las
decisiones relativas al progreso académico del alumno. Tiene, por tanto, valor acreditativo de
los estudios realizados. Su contenido es el que establece la Orden de 30 de octubre de 1992.
2. La custodia del Libro de Escolaridad corresponde al Centro educativo en que el alumno se
encuentre escolarizado y se entregará a éste al término de la Enseñanza Obligatoria. Esta
circunstancia se hará constará en el libro, y se reflejará en el expediente personal del alumno.
Duodécimo.-! En función de los acuerdos adoptados en la última sesión de evaluación del

primer ciclo y del tercer curso de la Etapa, el profesor tutor emitirá un informe de cada alumno
acerca del grado de desarrollo alcanzado en relación con los objetivos establecidos para el
ciclo o curso, en el que se hará constará la decisión acerca de la promoción.
2. Cuando algún alumno no haya conseguido los objetivos establecidos para el ciclo o curso,
el tutor deberá especificar en el informe las medidas educativas complementarias
encaminadas a contribuir a que el alumno alcance dichos objetivos. Para ello, contará con el
informe de los profesores correspondientes a cada una de las áreas en las que el alumno no
haya alcanzado los objetivos programados, elaborado, en su caso, en colaboración con el
Departamento de Orientación; este informe estará referido al grado de dominio de los
objetivos educativos del funcionamiento de las medidas de refuerzo educativo y, en su caso,
adaptación curricular adoptadas para esos alumnos.
3. Estos Informes deberán elaborarse, asimismo, al finalizar el cuarto curso de Educación

Secundaria Obligatoria, acerca de aquellos alumnos para los que se adopte la decisión de
permanencia un año más en ese curso.
4. Los Informes de evaluación orientarán la labor del profesorado del ciclo o curso siguiente,
del mismo o de otro centro, de modo que se garantice la necesaria continuidad del proceso de
enseñanza y aprendizaje de cada alumno.
5. Los informes de evaluación se conservarán en el Centro hasta que el alumno finalice su
escolarización obligatoria en el mismo. Su custodia corresponde a los tutores, quienes los
pondrán a disposición de los demás profesores del alumno.
6. Asimismo, se consignará en un informe de evaluación individualizado aquella información
que resulte necesaria para la continuidad del proceso de aprendizaje, cuando un alumno se
traslade a otro centro sin haber concluido un ciclo o curso. En estos casos, los informes se
atendrán a lo que dispone el punto decimoctavo de la Orden de 30 de octubre de 1992.
Decimotercero.- Cuando un alumno se traslade a otro centro para proseguir sus estudios de
Educación Secundaria Obligatoria, el centro de origen remitirá al de destino, y a petición de
éste, el Libro de Escolaridad del alumno y el informe de evaluación que proceda: bien el
correspondiente al final del primer ciclo, del tercer curso o, en su caso, del cuarto curso, si el
traslado se produce al término de los mismos, bien el informe extraordinario a que se refiere el
punto duodécimo, apartado 6, de la presente Orden, cuando el traslado se produzca sin haber
concluido el primer ciclo o cualquiera de los dos cursos del segundo ciclo.



III. Desarrollo del proceso de evaluación

Decimocuarto. -Al comienzo de la Educación Secundaria Obligatoria, partiendo de la
información disponible en el Centro acerca de la escolarización y el proceso de aprendizaje
seguido por el alumno durante la Educación Primaria y, en su caso, de la información obtenida
a través de la aplicación de distintos instrumentos de evaluación, los profesores llevarán a
cabo una evaluación inicial de los alumnos para detectar el grado de desarrollo alcanzado en
aspectos básicos de aprendizaje y de dominio de los contenidos de las distintas áreas.
Decimoquinto.-! Las sesiones de evaluación, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje,
son las reuniones que celebra el conjunto de profesores del respectivo grupo de alumnos,
coordinados por el profesor-tutor, para valorar tanto el aprendizaje de los alumnos en relación
con el logro de los objetivos educativos del curriculo, como el desarrollo de su práctica
docente.
2. Para cada grupo de alumnos se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo
del curso, sin perjuicio de lo que establezcan los respectivos proyectos curriculares.
3. El profesor tutor de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se
hará constar los acuerdos alcanzados y las decisiones adoptadas. La valoración de los
resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la
siguiente sesión de evaluación.
Decimosexto.- En las sesiones de evaluación se acordará , también, la información que sobre

el resultado del proceso de aprendizaje seguido y las actividades realizadas, se transmite a
cada alumno y a sus padres o tutores. Dicha información versará sobre los aspectos que
suponen un avance respecto al punto de partida, procurando no establecer comparaciones con
los logros de los demás compañeros, y sobre el modo de superar las dificultades detectadas.
Decimoséptimo.-!. Dentro del proceso de evaluación cuando el progreso de un alumno no

responda a los objetivos programados adoptarán las oportunas medidas de refuerzo educativo
y, en su caso, de adaptación curricular. 2. En el contexto del proceso de evaluación continua,
la valoración positiva del rendimiento del alumno en una sesión de evaluación significará que
el alumno ha alcanzado los objetivos programados y superado todas las dificultades mostradas
anteriormente.
Decimoctavo.-En la última sesión de evaluación, al término del primer ciclo y de cada uno de

los cursos del segundo ciclo, como consecuencia del proceso de evaluación, se decidirá
acerca de la promoción de los alumnos al ciclo o curso siguiente, las calificaciones obtenidas
en las distintas áreas y materias optativas, así como el contenido de los informes de
evaluación final de cada alumno.

IV. Promoción de alumnos.

Decimonoveno.-! En el marco de las medidas recogidas en el punto decimoséptimo de esta
Orden, al final del primer ciclo y del tercer curso se decidirá si el alumno promociona o no al
curso siguiente. Antes de adoptar esta decisión, el tutor habrá recabado del alumno y sus
padres o tutores la información complementaria que pueda ser de interés. La decisión final
adoptada irá acompañada, en su caso, de medidas educativas complementarias encaminadas
a contribuir a que el alumno alcance los objetivos programados.
2. El conjunto de profesores a los que se refiere el punto quinto de esta Orden podrá decidir
la promoción desde el primer ciclo al segundo y desde el tercer curso al cuarto, de aquellos
alumnos que, aun habiendo sido evaluados negativamente en algunas de las áreas, hayan
desarrollado, a juicio del equipo, las capacidades que les permitan proseguir con
aprovechamiento los estudios del ciclo o curso siguiente.
3. La decisión de promoción será adoptada de forma colegiada por el conjunto de profesores
a través del procedimiento que se establezca en el Proyecto Curricular.
Vigésimo.-En el contexto de la evaluación continua, cuando los alumnos promocionen con
evaluación negativa en alguna de las áreas o materias, la superación de los objetivos
correspondientes a éstas podrá ser determinada por el profesor del área o materia respectiva
del curso al que promocionan. En el caso de áreas o materias optativas que el alumno haya
dejado de cursar, corresponderá la determinación de su superación al Departamento del área,
en función de las medidas educativas complementarias que el equipo de profesores hubiera
adoptado para que el alumno alcance los objetivos de dichas áreas o materias.



Vigésimo primero.-1. La decisión de que un alumno permanezca un año más en un ciclo o
curso podrá adoptarse una vez al término del primer ciclo o de alguno de los cursos del
segundo ciclo.
2. Los alumnos que hayan permanecido un año más en un ciclo o curso, continuarán, aun
cuando no hayan alcanzado los objetivos programados, su gradual proceso de aprendizaje
promocionando al ciclo o curso siguiente con las oportunas medidas de adaptación curricular.
En el caso de que estos alumnos sean mayores de 16 años, excepcionalmente, el equipo de
profesores junto con el Departamento de Orientación, oidos el alumno y sus padres y previa
evaluación psicopedagógica del alumno y el informe de la Inspección Educativa, podrá
establecer el oportuno programa de diversificación curricular encaminado a que el alumno
alcance las capacidades generales propias de la etapa.
3. Excepcionalmente, el grupo de profesores asesorados por el Departamento de Orientación
del Centro, oidos el alumno y sus padres, podrá adoptar la decisión de permanencia en un
ciclo o curso una segunda vez, al final de un ciclo o curso distinto, cuando estimen que el
alumno tiene posibilidades de obtener el título de Graduado en Eduación Secundaria. Esta
decisión irá acompañada de las oportunas medidas educativas complementarias.
Vigésimo segundo.- Por este Ministerio se establecerá el procedimiento para realizar la
evaluación de los alumnos que sigan programas individualizados de diversificación curricular.

V. Titulación

Vigésimo tercero.-! Los alumnos que al término de la Educación Secundaria Obligatoria
hayan alcanzado los objetivos de la misma recibirán el título de Graduado en Educación
Secundaria, que facultará para acceder al Bachillerato y a la Formación Profesional específica
de grado medio.
2. El conjunto de profesores a los que se refiere el punto quinto de esta Orden podrá proponer
para la expedición del título a aquellos alumnos que, aun habiendo sido evaluados
negativamente en algunas de las áreas o materias, hayan alcanzado, en términos globales,
los objetivos establecidos para la etapa.
3. En relación con el apartado anterior, se considerará que el alumno ha conseguido, en

término globales, los objetivos de la etapa cuando, a juicio del conjunto de profesores, haya
alcanzado las capacidades que le permitan proseguir sus estudios, con garantías de
aprovechamiento, en alguna de las modalidades de Bachillerato y/o en la Formación
Profesional Específica de Grado Medio. Esta decisión será adoptada de forma colegiada por
el conjunto de los profesores a través del procedimiento que establezca el Proyecto Curricular.
4. Por este Ministerio se establecerán las condiciones por las que podrán obtener el título de
Graduado en Educación Secundaria aquellos alumnos que sigan programas individualizados
de diversificación curricular.
Vigésimo cuarto.-! En cualquier caso, al finalizar la Etapa todos los alumnos recibirán una
acreditación del centro en el que concluyan sus estudios, en la que consten los años cursados
y las calificaciones obtenidas en las distintas áreas y materias.
2. Dichas acreditación figurará en el libro de escolaridad del alumno y será extendida por el
Secretario del Centro con el visto bueno del Director al término de la etapa.
3. Por este Ministerio se establecerán las condiciones por las cuales se extenderá la
acreditación de los años cursados y las calificaciones obtenidas para aquellos alumnos que
sigan programas individualizados de diversificación curricular.
Vigésimo quinto.- Al término de la etapa se formulará el consejo orientador sobre el futuro
académico y profesional, a que se refiere el artículo 19.2 del Real Decreto 1345/1991, de 6 de
septiembre, este consejo orientador, que en ningún caso será vinculante, y que tendrá
carácter confidencial, será firmado por el Tutor con el visto bueno del Director, y se hará
llegar al alumno de forma que quede garantizada la confidencialidad que el citado Real
Decreto le atribuye.

VI. Información a los alumnos y a las familias.

Vigésimo sexto.-L Periódicamente, al menos tres veces a lo largo del curso, y cuando se den
circunstancias que así lo aconsejen, el tutor informará por escrito a las familias y a los
alumnos sobre el aprovechamiento académico de éstos y la marcha de su proceso educativo.
A tal efecto, se utilizará la información recogida en el proceso de evaluación continua.



Trigésimo primero.- Entre los medios que pueden utilizarse para la valoración de los aspectos
sometidos a evaluación pueden incluirse, entre otros, los informes de la Inspección Técnica de
Educación, las aportaciones que sobre la evaluación o alguno de sus aspectos puedan aportar
los distintos Seminarios o Departamentos, las opiniones de los órganos colegiados del centro,
así como las opiniones formuladas por los tutores como resultado de la evaluación del
aprendizaje de los alumnos.
Trigésimo segundo.- Los resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos y del
proceso de enseñanza servirán para modificar aquellos aspectos de la práctica docente y del
Proyecto Curricular que se han detectado como poco adecuados a las características de los
alumnos y al contexto del centro.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- La evaluación de los alumnos con necesidades educativas especiales se regirá, con

carácter general, por lo dispuesto en la presente Orden. Este Ministerio regular los
procedimientos para la elaboración del dictamen de escolarización destinado a los alumnos con
necesidades educativas especiales. Este documento será adjuntado a sus respectivos
expedientes académicos.

Segunda.-Corresponde a la Inspección Técnica de Educación asesorar y supervisar el
desarrollo del proceso de evaluación y proponer la adopción de las medidas que contribuyan a
perfeccionarlo. En este sentido, los inspectores, en las visitas a los centros se reunirán con el
equipo directivo, los profesores y demás responsables de la evaluación, dedicando especial
atención a la valoración y análisis de los resultados de la evaluación de los alumnos y el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden. Para ello se hará uso del Informe de los
resultados de la evaluación final de los alumnos a que se refiere el apartado 2 del punto décimo
de la presente Orden.



2) RECULL D'ARTICLES INTEGRES DERIVATS DE DIFERENTS
DECRETS ESTABLERTS PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA.

L'establiment d'aquest annex complementa el punt 2.4. del capítol II de la revisió teòrica titulat
"Directrius normatives generals sobre l'avaluació a l'Educació Secundària Obligatòria". L'objectiu
d'aquest annex és el de mostrar tot el recull d'articles de diferents decrets que fan referència a
l'avaluació. Amb la intenció de presentar la normativa de manera general i ordenada, enlloc d'exposar els
articles en base als decrets estipulats d'ordres i anys, s'han classificat i s'han agrupat els articles per blocs
temàtics d'estudi. Considerem que d'aquesta manera podem oferir una idea global de quina és la
normativa en cada un dels aspectes concrets referents a l'avaluació del procés didàctic. Amb aquesta
finalitat, s'han constituït un total 9 blocs d'informació que són els següents:

1) Articles establerts que fan referència al Projecte Curricular de Centre.

Article 11 (11.3). Els projectes curriculars dels centres docents inclouran criteris per adoptar mesures
organitzatives per a la millora del processos d'ensenyament- aprenentatge, de reforç i d'adequació a la
diversitat d'alumnes, a partir de la informació aportada per l'ava\\iaciò"(Decrel 75/1992, de 9 de març pel
qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, primària i l'educació
secundària obligatòria a Catalunya).

- Cada centre elaborarà el seu Projecte educatiu, i d'acord amb aquest, el Projecte curricular, el qual
haurà de ser flexible i adequat a les característiques, els ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada
alumne/a". (Decret 75/1992, Ordre de 3 de juny de 1996, per la qual es desplega l'organització i
avaluació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria).

Article 3. Pel que fa a l'etapa de l'educació secundària obligatòria el Projecte Curricular de centre
contindrà: (respecte l'avaluació): a) Els criteris generals del centre sobre avaluació; b) els criteris
d'avaluació de les àrees; c) els criteris de promoció de l'alumnat i d) els criteris d'avaluació del
desenvolupament i aplicació del Projecte Curricular i al pràctica docent (Ordre de 3 de juny de 1996, per
la qual es desplega l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria).

Article 17(17.1) Correspon al Claustre de professor/as/es del centre, en el marc del Projecte Curricular,
acordar els criteris de caràcter general relatius a l'avaluació (Ordre de 3 de juny de 1996, per la qual es
desplega l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria).

2- Articles establerts en referència a la Junta d'avaluació ( Articles compresos dins l'(Ordre de 3 de
juny de 1996. per la qual es desplega l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'educació
secundària obligatòria)

Article 22 (22.1). Cada grup classe tindrà una Junta d'avaluació estable per a tot el cicle".

Article 22 (22.2.). La Junta d'avaluació actuarà com un òrgan col·legiat, i estarà integrada per un
professor/a/a de cada àrea que aportarà informació respecte el procés d'aprenentatge de l'alumne/a/a en
els crèdits comuns i variables de l'àrea corresponent".

Article 22 (22.5). A criteri de la Junta d'avaluació, també podran participar en les sessions d'avaluació
altres professor/as/es amb responsabilitats de coordinació pedagògica i professionals (psicopedagogs,
fisioterapeutes, logopedes) que intervinguin en el procés d'ensenyament- aprenentatge de l'alumnat.

Article 12. Per tal d'afavorir el màxim el desenvolupament de les capacitats de tot l'alumnat, la Junta
d'avaluació vetllarà perquè aquells alumnes que assoleixin amb facilitat els objectius didàctics dels
crèdits comuns realitzin activiats d'amplicació en el mateix crèdit comú i cursin els crèdits variables
d'aprofundiment adequats a les seves capacitats i interessos.



Article 13. La Junta d'avaluació orientarà l'alumne/a/a que hagi manifestat dificultats en l'assoliment
d'objectius d'alguna àrea- tant al llarg del curs com en el curs o cicle anteriors-perquè dins dels crèdits
comuns realitzi activitats específiques de reforç o crèdits variables d'aprofundiment o d'iniciació que
incloguin estratègies de reforç.

Article 21(21.3) A les sessions d'avaluació, la Junta d'avaluació adoptarà les decisions que consideri
pertinents respecte les actuacions necessàries per facilitar el procés d'aprenentatge dels alumnes. (Ordre
de 3 de juny de 1996, per la qual es desplega l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'educació
secundària obligatòria).

Article 21 (21.4). La Junta d'avaluació determinarà les mesures educatives complementàries que el
professor/a o Departament corresponent han de prendre amb aquells alumnes que presentin dificultats
d'aprenentatge. Aquestes mesures han d'estar previstes en el Projecte Curricular de Centre. (Ordre de 3
de juny de 1996, per la qual es desplega l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'educació
secundària obligatòria).

Article 13 (13.2). La Junta d'avaluació s'ha de reunir com a mínim, amb una periodicitat trimestral per
avaluar cada alumne/a. És a dir.s'han de realitzar tres sessions d'avaluació per cada curs com a mínim, en
la qual s'han d'avaluar les capacitats expressades en el Projecte Curricular d'Etapa per cada cicle o curs.
(Decret 96/1992, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació
secundària obligatòria).

Article 14 (14.1. i 14.2.). La decisió que un alumne/a romangui un any més a l'etapa es podrà adoptar
una vegada acabat el primer o en el segon cicle. Excepcionalment, aquesta decisió podrà adoptar-se una
segona vegada, escoltats l'alumne/a i els pares o representants legals". " Aquesta decisió serà presa per la
Junta d'avaluació. Es podrà promocionar un alumne/a que hagi assolit un grau de maduresa global
suficient en relació amb els objectius establerts malgrat que no hagi estat avaluat positivament en alguna
de les àrees (Decret 96/1992, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de
l'educació secundària obligatòria).

3- Articles establerts en referència els documents i requisits formals del procés d'avaluació.

Article 12. El departament d'Ensenyament determinarà els documents i requisists formals que s'hauran
de complir en el procés d'avaluació a l'ensenyament obligatori (Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual
s'estableix l'ordenació generals dels ensenyaments de l'educació infantil, primària i educació
secundària obligatòria a Catalunya).

Article 27. Són documents obligatoris del procés d'avaluació: les actes d'avaluació, l'expedient acadèmic
i el llibre d'escolaritat de l'ensenyament bàsic, completat amb l'informe individual d'avaluació (Ordre de
3 de juny de 1996, per la qual es desplega l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'educació
secundària obligatòria).

Article 27 (27.3). Els documents esmentats restaran a la secretaria del centre i el secretari/a serà el
responsable de la seva custòdia i de les certificacions que se sol·licitin. En el cas de supressió d'algun
centre, les Delegacions Territorials prendran les mesures corresponents per a la seva conservació o trasllat
(Ordre de 3 de juny de 1996, per la qual es desplega l'organització i avaluació dels ensenyaments de
/ 'educació secundària obligatòria)

Article 28 (28.2). En acabar el primer i el segon cicle, les qualificacions obtingudes per l'alumne/a
constaran en acta. Les actes s'ompliran en la darrera sessió d'avaluació i es tancaran a la fi del període
lectiu ordinari del mes de juny. Les actes inclouran també les decisions de promoció de cicle i, si s'escau,
la proposta per a l'expedició del títol de Graduat en Educació Secundària (Ordre de 3 de juny de 1996,
per la qual es desplega l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'educació secundària
obligatòria).

Article 29 (29.1). L'expedient acadèmic és un document que té per funció recollir de manera
acumulativa els resultats de l'avaluació obtinguts per l'alumne/a/ a al llarg de l'etapa (Ordre de 3 de juny



de 1996, per la qual es desplega l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'educació secundària
obligatòria)

t

Article 29(29.2). L'expedient acadèmic conté: les dades d'identificació del centre, les dades personals de
l'alumne/a/a, les dades i documentació d'incorporació de l'alumne/a/a a l'etapa, els resultats de les
avaluacions finals de cicle, les decisions de promoció, les adequacions curriculars individualitzades, les
observacions que la Junta d'avaluació consideri oportuna, les dades i documentació d'acabament o de
sortida d'etapa i qualsevol resolució administrativa de caràcter singular que afecti l'alumne/a/a. (Ordre de
3 de juny de 1996, per la qual es desplega l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'educació
secundària obligatòria).

Article 30 (30.1). El llibre d'escolaritat de l'ensenyament bàsic és el document oficial que acredita els
estudis cursats per l'alumne/a/a al llarg de l'educació obligatòria, i s'hi expliciten els cursos realitzats, els
resultats de l'avaluació de cada cicle i les decisions relatives a la promoció de l'alumne/a/a (Ordre de 3
de juny de 1996, per la qual es desplega l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'educació
secundària obligatòria).

Article 31 (31.2,). L'informe individual d'avaluació de l'alumne/a/a és el document elaborat per la
persona tutora que informa sobre el grau de consecució.en una data concreta, dels objectius de cicle en les
diferents àrees de curriculum. El tutor/a hi farà constar aquella informació recollida de l'equip de
professor/as/es necessària per l'adequada continuïtat del procés d'aprenentatge. (Ordre de 3 de juny de
1996, per la qual es desplega l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'educació secundària
obligatòria).

4- Articles establerts en referència la Informació i comunicació del procés d'ensenyament-
aprenentatge.

Article 13. Els centres docents establiran mesures de comunicació periòdica amb els pares o tutors, tant
individuialment com en grup, per tal de manifestar-los informats del procés d'ensenyament- aprenentatge
i d'avaluació. Les associacions de pares d'alumnes seran informades dels aspectes generals d'aquests
processos. (Decret 75/1992, de 9 de marc, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de
l'educació infantil, primària i l'educació secundària obligatòria a Catalunya).

Article 5 (5.1.) Els alumnes tenen dret a una valoració objectiva delí seu rendiment escolar, per la qual
cosa se'ls ha d'informar dels criteris d'avaluació i les proves aquè seran sotmesos, d'acord amb els
objectius i continguts de l'ensenyament en cada curs o període avaluable. (Decret 226/1990, de 4 de
setembre, sobre drets i deures dels alumnes dels centres de nivells no universitaris de Catalunya).

Article 19 (19.1). Per tal d'afavorir un millor procés d'avaluació i d'integració en el procés educatiu i
millorar-ne la qualitat, el professor/aat corresponent informarà a l'alumnat dels criteris d'avaluació
generals del centre, de l'àrea i de cada crèdit (Ordre de 3 de juny de 1996, per la qual es desplega
l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria).

Article 5 (5.3). Els alumnes o els seus representants legals tenen dret a reclamar contra les qualificacions
de les avaluacions. Les reclamacions es formularan i es tramitaran mitjançant la Inspecció educativa
d'acord amb el procediment que reglamentàriament s'estableixi i podran fonamentar-se en les causes
següents: a) la inadequació de la prova proposada a l'alumne/a, als objectius i continguts de la matèria
sotmesa a avaluació i al nivell previst a la programació per l'òrgan didàctic corresponent, b) la incorrecta
aplicació dels criteris i procediments d'avaluació establerts. (Decret 226/1990, de 4 de setembre, sobre
drets i deures dels alumnes dels centres de nivells no universitaris de Catalunya).

5- Articles establerts en referència a la Normativa de l'Organització dels grups.
Article 4 (4.3). L'organització dels grups d'alumnes en els crèdits comuns pot permetre l'agrupament
flexible en alguna àrea. Aquest agrupament flexible suposa que la composició i organització de cada grup
d'alumnes sigui revisada segons les necessitas d'aprenentatge dels alumnes d'acord amb el procés
d'avaluació contínua. Això pot comportar tenir en una àrea un grup més que en les altres àrees (Ordre de
3 de juny de 1996 per la qual es desplega l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'educació
secundària obligatòria).



Article 4 (4.4) L'organització de l'alumnat en grups no podrà respondre de manera estable i general a
una categorització acadèmica de l'alumnat (Ordre de 3 de juny de 1996 per la qual es desplega
l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria).

6- Articles establerts en referència a les qualificacions.

Article 18 (18.1) Les qualificacions que s'utilitzaran per expressar els resultats de l'avaluació són;
excel·lent, notable, bé, suficient, insuficient. (Ordre de 3 de juny de 1996 per la qual es desplega
l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria).

REFERENTS PER FER LA VALORACIÓ:

"En l'avaluació dels aprenentatges els referents són els objectius generals d'etapa i d'àrea i els criteris
d'avaluació adaptats al context del centre i a les característiques de l'alumnat, i seqüenciats per cada
cicle, en el Projecte Curricular d'Etapa (Ordre de 12 de novembre de 1992 sobre avaluació en Educació
Secundària Obligatòria (BOE del 20)).

7- Articles establerts r especte la Promoció de l'alumnat a altres cursos.
(La promoció, o no promoció de l'alumnat la decideix la Junta d'Avaluació del grup d'alumnes)

Article 23 (23.1) El centre inclourà ene 1 seu Projecte curricular els criteris generals adoptats pel Claustre
de professors/es respecte a la promoció d'alumnes. El curs escolar finalitza en juny i en aquesta etapa, no
hi ha convocatòria de setembre (Ordre de 3 de juny de ¡996, per la qual es desplega l'organització i
avaluació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria).

Article 24 (24.1.) L'alumne/a que en finalitzar el primer cicle, hagi assolit un grau de maduresa global
suficient en relació amb els objectius previstos en el Projecte Curricular, podrà accedir en el segon cicle,
malgrat que no tingui avaluades positivament totes les àrees o tots els crèdis variables i de síntesi del cicle
(Ordre de 3 de juny de 1996 per la qual es desplega l'organització i avaluació dels ensenyaments de
l'educació secundària obligatòria).

Article 24 (24.2) L'alumne/a que no hagi assolit un grau de maduresa global suficient en relació amb els
objectius previstos, romandrà un ant més en el primer cicle. Excepcionalment la Junta d'avaluació podrà
decidir que aquest alumne accedeixi al segon cicle atenent a la valoració sobre el grau de maduresa
assolit i les repercussions previsibles que puguin haver-hi en la seva escolarització. (Ordre de 3 de juny
de 1996 per la qual es desplega l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'educació secundària
obligatòria).

Article 24 (24.3) Els alumnes que hagin romàs tres cursos en el primer cicle accediran al segon cicle
encara que no hagin assolit els objectius previstos. (Ordre de 3 de juny de 1996 per la qual es desplega
l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria).

Article25 (25.5) Els alumnes tenen dret a romandre en els centres ordinaris, cursant l'ensenyament bàsic,
fins als divuit anys. (Ordre de 3 de juny de 1996 per la qual es desplega l'organització i avaluació dels
ensenyaments de l'educació secundària obligatòria).

Article 15 (15.1) Els centres vetllaran perquè els alumnes i les alumnes que romanguin un any més en el
primer i/o en el segon cicle rebin una atenció individualitzada, i els dissenyaran un curriculum personal
en funció de les seves característiques i necessitats i dels recursos disponibles en el centre. (Ordre de 3 de
juny de 1996 per la qual es desplega l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'educació
secundària obligatòria).

Article 22 (22.2.). Els alumnes que al finalitzar aquesta etapa hagin assolit els objectius, rebran el títol de
Graduat en Educació Secundària, que facultarà per accedir al batxillerat i a la formació professional
específica de grau mig. Aquesta titulació serà única.( LOOSE, Ley 1/1990 de 3 d'octubre (BOE de 4
d'octubre de 1990)).



Article 22 (22.3.). Tots els alumnes, en qualsevol cas, rebran Una acreditació del centre educatiu, on
constin els anys cursats i les qualificacions obtingudes a les diferents àrees. Aquesta acreditació anirà
acompanyada d'una orientació sobre el futur acadèmic i professional de l'alumne, que en cap cas, serà
prescriptiva i tindrà caràcter confidencial (LOOSE, Ley 1/1990 de 3 d'octubre (BOE de 4 d'octubre de
1990)).

8- Articles establerts respecte la relació entre els centres educació primària i els centres d'educació
secundària. (Ordre de 3 de juny de 1996 per la qual es desplega l'organització i avaluació dels
ensenyaments de l'educació secundària obligatòria).

Article 20(20.1) Els centres d'educació secundària obligatòria sol·licitaran als centres d'educació
primària el llibre d'escolaritat de l'alumne/a.

Article 20 (20.2). A petició del centre d'educació secundària obligatòria, els centres d'educació primària
trametran també còpia de l'expedient acadèmic amb aquella informació que es consideri convenient per a
ia millor incorporació de l'alumne/a a la nova etapa educativa. En particular caldrà fer-ho en el cas que
els alumnes que no hagin assolit de forma suficient alguns dels objectius propis de l'etapa d'educació
primària.

Article 20 (20.3). Els centres d'educació secundària, en la programació d'activitats del primer trimestre
del primer cicle, hauran de preveure la realització d'entrevistes entre el tutor/a del darrer cicle de
l'educació primària de l'alumne/a i el tutor/a de primer cicle de l'educació secundària obligatòria, per tal
de completar la informació sobre els alumnes en relació amb els seus aprenentatges.

I finalment considerem que hi han altres aspectes generals que són del tot rellevants i no han quedat
contemplats en cap dels blocs temàtics que s'han exposat. És per aquest motiu que hem plantejat un nou
bloc, en el qual es recullen una sèrie de consideracions generals a tenir en compte en l'avaluació del
procés d'ensenyament- aprenentatge.

9- Articles establerts en referència als aspectes generals sobre l'avaluació del procés d'enseyament-
aprenentatge.

Article 11 (11.1). L'avaluació de l'aprenenatge dels alumnes serà un element integrat del procés educatiu
(Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació
infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a Catalunya).

Article 11 (11.2) L'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes s'efectuarà de forma contínua, i
mitjançant procediments diversos, per tal d'oferir informació sobre el procés dels alumnes en relació amb
els objectius del curriculum. (Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s'estableix l'ordenació general dels
ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a
Catalunya).

Article 12 (12.2) L'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes es durà a terme en relació amb
els objectius generals i els objectius terminals de cada etapa.(Decret 96/1992, de 28 d'abril, pel qual
s'estableix í 'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.).

Article 17 (17.2) En l'avaluació del procés d'aprenentatge s'ha de tenir en compte que els objectius
s'assoleixen mitjançant continguts procedimentals, conceptuals i actitudinals. (Ordre de 3 de juny de
1996 per la qual es desplega l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'educació secundària
obligatòria).

Article 12 (12.3) Com a conseqüència del procés d'avaluació contínua s'establiran dins l'horari escolar,
les mesures organitzat!ves i els recursos pedagògics necessaris per a l'atenció a la diversitat dels alumnes
i els seus diferents ritmes d'aprenentatge. (Decret 96/1992, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació
dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.).

Article 17 (17.4). En atenció a la diversitat de l'alumnat, l'avaluació serà individualitzada, i haurà de
pendre en consideració tant els obejctius establerts com l'evolució de l'alumne/a/a a partir de la seva



situació inicial (Ordre de 3 de juny de 1996 per la qual es desplega l'organització i avaluació dels
ensenyaments de l'educació secundària obligatòria).

Article 26. En finalitzar l'etapa de l'educació secundària obligatòria es realizará l'acció orientadora sobre
el futur acadèmic i professional de l'alumne/a. El contingut d'aquesta acció orientadora, que no serà
prescriptiva per l'alumnat, serà de caràcter confidencial.

Article 12(12.3) Com a conseqüència del procés d'avaluació contínua s'establiran dins l'horari escolar,
les mesures organitzatives i els recursos pedagògics necessaris per a l'atenció a la diversitat dels alumnes
i els seus diferenrs ritmes d'aprenentatge. (Decret 96/1992, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació
dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.).



ANNEX 3.
Taxonomia S.O.L.O. (Structured Observed Learning Outcomes)

Biggs i Collis (1982).



Anexo 1
Breve introducción a la taxonomía SOLO

Los estudios que han conducido al desarrollo de la taxonomía SOLO se han realizado con el
objetivo de analizar la organización estructural del conocimiento en función del tipo de respuesta
que un estudiante proporciona a una cuestión planteada en diferentes situaciones, contenidos, o
áreas de conocimiento. En esta organización estructural del conocimiento, los autores distinguen
diferentes niveles de complejidad -preestructural, uniestructural, multiestructural, relacional y
abstracto-, que permiten analizar la calidad del aprendizaje desde los niveles más concretos hasta
los más abstractos y complejos. Los niveles más elevados de la taxonomía corresponden a un apren-
dizaje más profundo, a una interpretación personal del contenido, que relaciona la tarea con situa-
ciones alejadas del contexto inmediato, que establece relaciones con otros conocimientos relevantes
y con materiales procedentes de diferentes fuentes de información. Contrariamente, los niveles
inferiores de la taxonomía SOLO corresponden al tratamiento de la información de manera aislada
y reproductiva (Van Rossum y Schenk, 1984; Entwistle, 1987; Biggs, 1988; Marton, 1988; Trig-
well yProsser, 1990).

La taxonomía SOLO no mide las características psicológicas de un sujeto a nivel general, sino en
relación al tipo de respuesta que da a una cuestión que se le plantea, por lo que se entiende que el
nivel de una respuesta se puede modificar mediante la instrucción.

Existen estudios que avalan la validez del instrumento. Respecto a esta cuestión, Biggs y Collis
han examinado la correlación con otras medidas del resultado del aprendizaje en diferentes áreas
curriculares. A partir de los estudios realizados los autores concluyen que la taxonomía SOLO está
relacionada con las medidas del rendimiento académico que utilizan jos profesores para evaluar a
los estudiantes, pero además, consideran que aporta otros datos relevantes del proceso cognitivo
que las evaluaciones de los profesores no suelen incluir.

También se ha podido constatar que el resultado de la calidad del aprendizaje valorado a través
de la taxonomía SOLO está relacionado con las habilidades y el proceso de estudio. Estos datos
según los autores sugieren, en primer lugar, que la taxonomía está directamente relacionada con la
calidad del resultado del aprendizaje y, en segundo lugar, que los niveles más elevados de la taxo-
nomía los obtienen los estudiantes que tienen una motivación intrínseca elevada, que pretender
dar significado a aquello que estudian y que evitan reproducir literalmente datos y detalles.

FIGURA 1
TAXONOMÍA SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome) (Biggs y Collis, 1982)

OBJETIVO

Analizar la organización estructural de conocimiento en función del tipo de
respuesta que un estudiante proporciona a una cuestión planteada.
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CUADRO 1
Niveles de complejidad de la taxonomía SOLO

Niveles Capacidad Operaciones
Implicadas

Consistencia y
conclusiones

P
R
E
E
S
T
R
U
C
T
U
R
A
L

Mínima:
Dificultad por recordar la
respuesta a la cuestión
planteada.
Respuestas confusas e
indiferenciadas.

No hay interrelaciones
lógicas. Tipos de
confusiones: negación,
tautología y transducción.

No hay conciencia de la
necesidad de ser consistente.
Se establecen conclusiones
sin analizar el problema. Se
repite la pregunta o se hace
una transducción irrelevante.

U
N
I
E
S
T
R
U
C
T
U
R
A
L

Baja:
Recuerdo de un dato
relevante sobre la pregunta.
El estudiante debe
comprender la pregunta y
relacionarla con la respuesta
al menos con una operación
lógica.

Se puede "generalizar" pero
sólo en relación a un aspecto.
Inducción: requiere diseñar
correctamente una
conclusión general de una
cuestión particular.
Relacionar un aspecto
particular o dato con una
conclusión.

No hay conciencia de la
necesidad de ser consecuente
y se establecen conclusiones
precipitadamente.
Las conclusiones hacen
referencia a un aspecto, pero
al menos €*ste es relevante.
Todas las respuestas
uniestructurales pueden ser
igualmente correctas pero
son inconsistentes con
cualquier otra. Sólo se tiene
en cuenta una perspectiva.

M
U
L
T
I
E
S
T
R
U
C
T
U
R
A
L

Media: Se puede "generalizar" en
Recuerdo de dos o más datos relación a algunos aspeaos
relevantes, aunque de forma limitados e independientes,
aislada. Ordena adecuadamente

varios datos relevantes pero
falla la conexión entre ellos.
Generalmente contiene:
"y...y...y también...".

Las conclusiones vienen
determinadas por la cantidad
de aspectos que se perciben,
pero si estos aspeaos no
están interrelacionados y la
explicación se centra en un
aspeao aislado de un dato,
puede resultar inconsistente.
Dos respuestas de este nivel
pueden utilizar los mismos
datos pero extraer diferentes
conclusiones.



ANNEX 4.
Consideracions generals de l'àrea curricular de Ciències Socials,

Geografia i Història a 1' Educació secundària obligatòria.



1) CURRICULUM COMÚ DE L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA: ÀREA DE CIÈNCIES
SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA. (DECRET 96/1992 DE 28 D'ABRIL: D.O.G.C. 1593 DEL 13/05/92).

El propòsit fonamental de l'àrea de Ciències socials és el de fer conèixer els principals problemes del món actual,
analitzar els fenòmens que es donen en el territori com resultat de la interacció dels agents humans i naturals,
comprendre el funcionament bàsic de les societats humanes en el present i en el passat, i copsar, en un nivell
adequat, la causalitat múltiple dels fenòmens socials.

Els objectius generals de l'etapa proposen, entre altres, l'assoliment per part de l'alumne de les capacitats
d'analitzar els mecanismes i els valors de les societats; d'obtenir el coneixement dels drets i els deures en els
àmbits socials més immediats; de valorar la repercussió de les activitats humanes en el medi; de conèixer i apreciar
el patrimoni cultural -tot considerant la diversitat lingüística i cultural com un dret dels pobles i dels
individus a la seva identitat-, i de conèixer la cultura de la tradició històrica pròpia.

Els objectius generals de l'àrea de Ciències socials recullen també la història com a font d'arrelament nacional i
la perspectiva de comprensió del present i de l'entorn físic com a resultat de l'actuació dels grups humans al llarg
dels temps.

És reconegut que les Ciències socials integren disciplines d'objecte semblant però d'òptiques i mètodes
diferents: Geografía, Història, Sociologia, Antropologia, Economia i Politicologia. El disseny curricular s'ha
orientat perquè els aspectes essencials d'aquestes disciplines es puguin presentar com a àrea social
integrada.

Els continguts de geografia consisteixen fonamentalment en l'estudi de les interaccions de l'acció de les persones i el
medi, la interpretació de l'organització territorial de les societats humanes, les relacions que s'hi estableixen i
els conflictes que s'hi presenten.

Les Ciències socials han de possibilitar la comprensió de la cultura del present a la llum del passat,
desenvolupar determinades competències procedimentals per tal d'inserir-se en el context social contemporani i
donar un sentit d'identitat als alumnes a partir del coneixement dels seus orígens i dels de la seva comunitat.

Quant a les seqüències històriques, es deixa un ampli marge per emfasitzar aquelles que es creguin més
convenients, si bé es determina una seqüència específica d'història de Catalunya, atès que es concep el medi català
com a nacional.

Les Ciències socials van adreçades a uns individus que són els joves ciutadans d'una nació (Catalunya), emmarcada
en un estat (Espanya), en una identitat genèrica (cristiano-occidental) dins d'un món on s'articulen altres
cosmovisions i identitats.
Catalunya és el medi nacional d'aquests futurs ciutadans adults; per tant, les característiques plurals i diverses de la
nació catalana, com també la seva història, vertebren i són presents necessàriament en la configuració dels
continguts de l'àrea com una expressió de la identitat pròpia. Des d'aquesta identitat, caldrà analitzar l'entorn,
entès com els espais més propers i físicament perceptibles d'una manera directa, i també com l'ampli conjunt
d'informació percebuda pels mitjans de comunicació i l'espectre de valors que se'n deriva.
El contingut de l'àrea ha d'estar en funció i al servei de la formació i maduració d'individus crítics, tot

potenciant-ne capacitats, coneixements, habilitats i actituds que els siguin útils a la vida quotidiana i a la vida
professional.

Es fomenta la igualtat, s'introdueixen qüestions relacionades amb el civisme, la tolerància, l'educació per a la pau
i, en general, amb l'educació per a la vida democràtica. D'una manera particular hi són presents aspectes
relacionats amb l'equilibri precari del medi i la necessitat de la construcció d'una consciència col·lectiva per a la seva
conservació des de l'actitud personal de cadascú fins a la formació d'opinió col·lectiva.

Objectius generals
En finalitzar l'etapa, l'alumne ha de ser capaç de:
- 1 Interpretar i representar un espai determinat emprant diferents tècniques i fer una lectura correcta de

diferents espais representats mitjançant diversos tipus.de
registre (mapes, plànols, croquis, fotografies).



- 2 Entendre i utilitzar diferents categories temporals: orientació (passat, present i futur), mesura (unitats
temporals, temps i cronologia històrica), posicions relatives (successió, simultaneïtat) i durades
(esdeveniments, períodes conjunturals, períodes estructurals).
- 3 Localitzar, classificar, interpretar i criticar documents o fonts orals d'informació directes i indirectes aplicant-
los a l'estudi d'una determinada temàtica o a la resolució de problemes referits a l'àrea.
- 4 Explorar reculls d'informació estructurada (arxius, bases de dades, taules estadístiques) que puguin ser objecte
d'accés i interrogació per mitjans informàtics.
- 5 Sistematitzar i ordenar, mitjançant diferents tipus de registre (gràfics, estadístiques, quadres, fitxes, àudios),
les dades obtingudes mitjançant diferents fonts

d'informació.
- 6 Identificar algunes de les causes i conseqüències que poden derivar-se d'una situació, acció o fet històric.
- 7 Entendre que l'estructura i la dinàmica de les nacions, les societats i els territoris són el resultat de processos

històrics en què incideixen múltiples factors.
- 8 Entendre punts de vista, formes de vida, codis morals diferents als comuns de l'àrea cultural occidental, tot

relativitzant les diferències i valorant les aportacions d'altres àrees culturals, i, igualment, de situar-se en el
punt de vista de persones d'altres temps o llocs.

- 9 Expressar-se amb un vocabulari específic i propi de l'àrea, emprant-lo amb precisió i rigor.
- 10 Establir models o conclusions generals senzills a partir de l'anàlisi de diferents fets o situacions

particulars i valorar positivament la correcció i el respecte en tots els àmbits de relació entre persones i
institucions.
- 11 Opinar, en el nivell adequat a la seva situació, sobre qualsevol fenomen actual o històric, relacionat amb les

societats i els espais que ocupen, argumentant les raons, opinions i punts de vista propis.
- 12 Inserir-se activament, participativament, democràticament i críticament, tot emprant l'anàlisi i el
coneixement del territori i la història de la nació catalana, en la cultura, la societat civil, les institucions
democràtiques i la realitat nacional catalana, i, tot partint d'aquesta inserció i aquest criteri, projectar la seva
actuació a àmbits més amplis, on la cregui necessària i possible.
- 13 Respectar i defensar, en la mesura de les seves possibilitats, el patrimoni cultural, històrica-artístic i medio-

ambiental. ,
-14 Valorar positivament la correcció i el respecte en tots els àmbits de relació entre persones i institucions.

15 Relacionar i interrelacionar diferents coneixements adquirits, informacions i expectatives diverses
en la interpretació de situacions, fets o esdeveniments socials actuals o històrics.

Continguts

Procediments
-1 Interpretació i representació de l'espai.

1.1 Aplicació de tècniques d'orientació espacial (situació i orientació a l'espai).
1.2 Confecció, lectura i interpretació de plànols i mapes de distintes característiques i escales.
1.3 Identificació i causalitat dels distints tipus de projeccions.
1.4 Anàlisi, elaboració i lectura de la representació del relleu.
1.5 Lectura i anàlisi del paisatge.

2 Anàlisi, interpretació i representació del temps.
2.1 Identificació de categories temporals (ritmes, successió, simultaneïtat, continuïtat-canvi, durada).

2.2 Ús de la cronologia i codis per mesurar el temps històric. Representació gràfica del temps històric.
2.3 Identificació de relacions de causa-efecte i de causalitat històrica.
2.4 Ús de fonts, documents i testimonis històrics de caràcter primari i secundari.
2.5 Adquisició i ús del vocabulari històric.

- 3 Obtenció i anàlisi de la informació.
3.1 Pràctica de l'observació directa i indirecta.

3.2 Elaboració i interpretació d'enquestes, entrevistes, qüestionaris i fonts orals d'informació.
3.3 Accés per mitjans informàtics i telematics a fonts d'informació estructurada.
3.4 Elaboració, lectura i interpretació d'estadístiques i gràfiques.
3.5 Interpretació de documents escrits.

- 4 Comprensió i aplicació de la informació.
4.1 Participació activa en debats i elaboració de judicis fonamentats.
4.2 Elaboració de treballs monogràfics.
4.3 Confecció de gràfics, murals i exposicions orals.
4.4 Elaboració de síntesis a partir dels diferents tipus d'informació.

Fets, conceptes i sistemes conceptuals



- 1 Humanitat i medi físic.
1.1 Representació de l'espai.
1.2 Descoberta i exploració de la Terra. Situació de la Terra en el sistema solar.
1.3 Els components del medi físic.
1.4 Relleu, climatologia i hidrología de la Terra.
1.5 El paisatge com a resultat de complexos naturals i humans. Unitats paisatgístiques de Catalunya i Espanya.
1.6 Lea intervencions humanes i els canvis mediambientals.
1.7 Vivència, experiència i percepció del territori i de la societat.
1.8 Elements que integren un territori i una societat.
1.9 Heterogeneïtat i diversitat de territoris i societats en el planeta.

- 2 Ocupació del territori: demografia, hàbitat i urbanisme.
2.1 Distribució de les persones en el territori.
2.2 Moviments de població.
2.3 Formes d'ocupació del territori rural i urbà.
2.4 Grans àrees urbanes del món actual.
2.5 Evolució de les ciutats al llarg del temps.
2.6 Massificació i marginació social urbana i problemes que se'n deriven.

- 3 Transformació i explotació del territori: activitats econòmiques i progrés tècnico-científic.
3.1 Les activitats primàries a l'actualitat. Obtenció i producció d'aliments.
3.2 Evolució de l'agricultura al llarg del temps.
3.3 Energies pre-industrials i problemes de l'energ en el món d'avui.

3.4 Incidència del progrés tècnico-científic en la història de les societats. La ciència i la tècnica en el món
d'avui.

3.5 Els espais industrials a l'actualitat.
3.6 Producció i consum de béns: artesania, manufactura, indústria.
3.7 Organització econòmica i món del treball.
3.8 Circuits d'intercanvi i mecanismes econòmics quotidians a l'actualitat. Els mitjans de comunicació de

masses.
3.9 Serveis i intercanvis comercials al llarg del temps.

- 4 L'organització dels homes i del territori: política i societat.
4.1 La institucionalització del poder de l'estat.
4.2 L'autoritat i la seva legitimació. La sobirania.
4.3 Estats i nacions: conflictes externs i interns en el món d'avui.
4.4 Evolució de les estructures socials i polítiques al llarg del temps.
4.5 Principals fases de l'evolució històrica de les estructures socials i polítiques a Catalunya. Dels orígens

nacionals al franquisme.
4.6 Poder polític i conflictivitat al llarg del temps.

- 5 La culturalització del territori: manifestacions artístiques i culturals.
5.1 Cultura i societat.
5.2 L'art com a comunicació i reflex de l'imaginari d'una societat.
5.3 Tendències i manifestacions artístiques de diferents civilitzacions històriques.
5.4 Creences, religions i valors morals a les societats del planeta.

Valors, normes i actituds
- 1 Valoració de les pautes de conducta per a la convivència i l'estudi.

1.1 Actitud de tolerància i antidogmatisme.
1.2 Actitud crítica.
1.3 Actitud participativa, responsable i de col·laboració.

-2 Interès per sistematitzar el treball propi.
2.1 Actitud favorable per l'ordre, el rigor i la sistematització del treball.
2.2 Preocupació per la correcta presentació i execució del treball.

- 3 Valoració positiva de la convivència cívica i social.
3.1 Acceptació dels drets i deures com a ciutadans.
3.2 Actitud de participació en les institucions cíviques i democràtiques.
3.3 Defensa dels drets, les llibertats i el patrimoni de la comunitat.

- 4 Respecte, solidaritat i cooperació.
4.1 Actitud solidaridària i de cooperació.
4.2 Respecte del medi ambient.
4.3 Respecte del patrimoni del present i del passat.

- 5 Relativisme.



5.1 Relativítzació de la pròpia cultura i civilització.
5.2 Valoració de les cultures forànies i les dels temps passats.
5.3 Valoració dels dilemes morals del nostre temps

Objectius terminals
- 1 Manejar diferents tipus de representacions de l'espai terrestre tot establint comparacions i identificar

damunt del globus terraqüi o mapamundi la situació de diferents continents, mars i països, i les diferents línies i
punts convencionals.

- 2 Utilitzar, per orientar-se, els mapes i els punts cardinals com a referència tot manejant, confeccionant i
interpretant diferents tipus de plànols i mapes de gran i petita escala i correlacionan! les informacions de dos o més
mapes temàtics.
- 3 Descriure a partir de l'observació de la realitat, de fotografies, mapes o textos les principals
característiques del relleu, les aigües i la climatologia de la terra, com també les principals unitats
paisatgístiques de Catalunya i d'arreu, tot localitzant-ho espacialment i distingint diferents tipus de paisatge
segons la intensitat i el tipus d'intervenció antròpica a què hagin estat sotmesos.
- 4 Descriure els canvis mediambientals que poden comportar diferents tipus d'intervencions o activitats

humanes, tot analitzant les respostes, els reajustaments i la localització d'activitats humanes en funció de les
condicions mediambientals tot explicant els principals problemes del medi en el territori català en relació amb les
condicions ecològiques d'altres països.-
- 5Comportar-se respectuosament amb el medi ambient natural, rural o urbà.
- 6 Localitzar espacialment Catalunya en el context territorial espanyol i europeu, i també la seva divisió
territorial, entesa com a relació interactiva entre home i territori, tot situant els territoris propers a Catalunya per
raons de llengua, símbols o episodis històrics comuns i descrivint les diferents aportacions culturals que han
configurat la personalitat d'aquests territoris (Països Catalans).
- 7 Situar les grans àrees de cultura i civilització del planeta, localitzant diferents nacions, nacionalitats i regions
que componen el mosaic mundial.
- 8 Explicar una societat no europea, tot adoptant una actitud de respecte i interès per la manera d'actuar d'altres

cosmovisions i cultures diferents a la nostra, i relativitzar els grans conceptes culturals de l'àrea de civilització
occidental.
- 9 Descriure els mecanismes que condicionen el creixement o decreixement de la població, identificant les

variables demogràfiques del món d'avui, interrelacionant-les amb indicadors sòcio-econòmics i
analitzant l'actual règim demogràfic de Catalunya dins el règim demogràfic modern.
- 10 Identificar les fases, tot explicant-ne les causes, de les principals migracions interiors i exteriors de la

història moderna i contemporània, analitzant les causes i la problemàtica de les onades migratòries a Catalunya.
- 11 Explicar l'estructura urbana d'una ciutat de Catalunya tot veient la seva àrea d'influència i relacionant-
la amb indicadors econòmics, comunicacionals i històrics.
- 12 Situar les grans àrees urbanes del món diferenciant la problemàtica actual i de futur de les zones dels

països desenvolupats i en vies de desenvolupament.
13 Explicitar els elements que configuren les conurbacions actuals, industrials o de serveis i la seva

problemàtica, fent referència a alguna megalopolis de Catalunya i d'Espanya.
- 14 Descriure les principals característiques de les ciutats catalanes a l'antiguitat, edat mitjana, edat moderna i
edat contemporània, tot caracteritzant les formes de vida que s'hi donaven i representant gràficament els períodes
històrics.
- 15 Explicar les característiques de l'agricultura als països desenvolupats i en vies de desenvolupament, tot
indicant els diferents tipus d'agricultura que s'hi desenrotllen i les dependències que s'estableixen entre ells,
com també les causes de la fam i la desnutrició.
- 16 Descriure les principals característiques de l'agricultura a la Catalunya actual, com també les

d'Espanya i les relacions d'ambdues amb la CEE i altres mercats mundials.
- 17 Analitzar els trets principals de l'evolució de l'agricultura en diferents civilitzacions i diferents períodes

històrics, des de la Revolució Neolítica fins a començaments del segle XX, tot situant-los en un fris cronològic i
identificant-ne els diferents ritmes d'evolució.
- 18 Identificar les diferents formes d'energia emprades en el món d'avui en diferents àmbits espacials, les
diferències entre estats respecte a la producció i el consum, els desequilibris i les tensions que generen, la
problemàtica dels recursos energètics i les perspectives d'energies en el futur. ;

- 19 Analitzar la situació actual de desenvolupament tècnic i científic i les repercussions econòmico-socials que
se'n deriven, tot ressaltant la situació de dependència del nostre país respecte de l'exterior.
- 20 Identificar les grans etapes de la humanitat respecte del desenvolupament tècnic i científic i les seves

repercussions en la vida quotidiana i en l'economia de la societat.



- 21 Localitzar les grans àrees industrials del món i les zones industrials de Catalunya, tot definint alguns dels
indicadors determinants de la qualificació d'industrial per a un país actual i situant el conjunt de la indústria
catalana i espanyola respecte de la CEE i el
món.
- 22 Analitzar les relacions entre països desenvolupats i en vies de desenvolupament en el tema industrial,
especialment pel que fa referència a fonts energètiques i primeres matèries.
- 23 Explicar, tot situant-ho en el temps i en l'espai, les característiques principals de l'artesania, la manufactura
i la indústria en les grans etapes històriques, fent especial referència al procés de la revolució industrial a
Catalunya i a les seves repercussions en la vida social i econòmica.
-24 Definir els trets fonamentals de l'organització econòmica capitalista i les institucions bàsiques de
l'economia de mercat, com també els conceptes econòmics d'ús comú en la vida quotidiana.
- 25 Identificar les principals vies de comunicació i fluxos d'intercanvis actuals en el món, com també de
Catalunya i d'Espanya, definint el paper d'aquests com a elements bàsics dels intercanvis econòmics i com a
condicionants de desequilibris territorials.
- 26 Emprar la premsa i els mitjans de comunicació en general per obtenir informació sobre diferents temes, i
analitzar-la críticament i valorar la importància dels mitjans de comunicació com a transmissors i definidors de
canvis en les relacions humanes i en la vida privada.
- 27 Situar en el temps i en l'espai els principals eixos, vies de comunicació i fluxos d'intercanvi mundials en
diferents períodes històrics tot interpretant la informació de dos o més mapes temàtics, comparant-los entre si i
traient-ne conclusions.
- 28 Distingir diferents tipus d'estats del món segons les característiques dels seus règims polítics, com també les
grans àrees geoeconòmiques i el paper de les grans potències.
- 29 Explicar els principis i les institucions bàsiques dels règims democràtics; la participació política dels
ciutadans, la funció dels partits polítics, les constitucions, tot identificant la seva presència a la Constitució
espanyola i a l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
- 30 Respectar els principis democràtics i acceptar el pluralisme polític i cultural, valorant-lo com una
aportació al patrimoni col·lectiu de la humanitat.
- 31 Analitzar algun focus de tensió social, nacional, política o militar a escala mundial, com també la crisi del

sistema de blocs i el procés d'unitat europea, tot tractant d'establir les implicacions que comporten per al nostre país;
explicar les iniciatives actuals que s'han fet a favor de la concòrdia, el progrés, la pau i la justícia.
- 32 Respectar els drets humans fonamentals tot solidaritzant-se amb els col·lectius, els països o els grups
socials víctimes de desigualtats, explotació o injustícia, i valorar negativament la discriminació per motius de
sexe, raça, ideologia o nacionalitat.
- 33 Elaborar informes o participar en debats sobre temes polèmics de l'actualitat local, nacional o
internacional, utilitzant amb rigor i amb esperit crític la informació dels mitjans de comunicació i manifestant, amb
les opinions, actituds de tolerància, respecte cap als altres i acceptació de les opinions contràries.
- 34 Definir la situació geoestratègica de les grans i mitjanes potències respecte de les grans fonts d'energia i
localització de primeres matèries, explicitant la dependència del països del tercer món.
- 35 Explicar situacions o fets històrics en els quals es posi en evidència que els ritmes de la història no són
proporcionals ni en totes les facetes ni en totes les societats.
- 36 Identificar les principals causes que motiven una situació històrica o conflicte actual, interrelacionant-les i
deduint-ne les conseqüències.
- 37 Manejar les divisions convencionals que s'utilitzen per dividir la història i identificar-hi les principals
societats i períodes històrics de Catalunya, tot interrelacionant els trets bàsics d'ordre econòmic, social, polític i
cultural que els caracteritzen a fi de prendre consciència de la realitat nacional catalana i del seu patrimoni
mediambiental, cultural, lingüístic i històrico-artístic.
- 38 Descriure les principals formes d'organització social i política de l'antiguitat clàssica i de l'edat mitjana a

la zona mediterrània i eurooccidental, referenciant Catalunya en el context general.
- 39 Analitzar el reforçament dels estats a l'edat moderna, com també el desenvolupament de les monarquies

europees fins a les revolucions burgeses, tot descrivint el procés d'integració de la Corona d'Aragó a la Monarquia
dels Àustries i a la dels Borbons.
- 40 Descriure els trets fonamentals de la revolució burgesa i industrial i la liquidació de l'antic règim, distingint
les característiques bàsiques de l'estat burgès i fent referència a les grans transformacions que ha experimentat
Catalunya en els dos segles darrers.
- 41 Analitzar els grans canvis i conflictes mundials del segle XX, situant-los geogràficament i explicant aquells
que tinguin especial rellevància per entendre la complexitat del món d'avui.
- 42 Identificar els problemes socials i polítics més importants de Catalunya i Espanya des de la Segona

República fins a l'actualitat.



- 43 Identificar la diversitat de manifestacions culturals en el món d'avui a fi de constatar que hi ha societats
diverses i diferents, situar espacialment la gran diversitat ètnica, lingüística, nacional i religiosa que hi ha al planeta,
tot distingint els fonaments, el simbolisme i els mites de la cultura occidental.
- 44 Descriure els principals símbols i trets culturals de Catalunya, tot identificant els paisatges i les referències
patrimonials més importants de la seva història.
- 45 Analitzar algun dels problemes de la humanitat d'avui provocats pel racisme i les ideologies excloents o
contràries a l'entesa de les persones i dels pobles.
- 46 Explicar les tendències i manifestacions artístiques d'alguna època històrica com a reflex de

l'imaginari individual i l'expressió col·lectiva, tot relacionant l'imaginari d'una societat (en el temps i l'espai)
amb les opcions i actituds dels seus membres i analitzar a partir d'algun fet històric les decisions importants
d'algun personatge, grup o societat, tractant d'interrelacionar el màxim nombre de variables que han incidit en
la situació i proposant altres accions alternatives que s'hi haurien pogut esdevenir.
- 47 Descriure algunes tendències i manifestacions artístiques de l'actualitat com a reflex de l'imaginari i
l'expressió de les societats d'avui.
- 48 Crear, mantenir i interrogar bases de dades senzilles amb suport informàtic per tal de constituir reculls
d'informació organitzada.
- 49 Obtenir, tot analitzant-la i classificant-la, informació rellevant a partir de diverses fonts d'observació

directa (treball de camp, enquestes, entrevistes, visites), d'observació indirecta (pel·lícules, vídeos, gravats,
imatges, obres d'art) i de diferent tipus (documents escrits, gràfics, mapes, estadístiques, bases de dades), distingint les
dades i opinions que proporcionen al
voltant d'un tema. i
- 50 Confeccionar diferents tipus de gràfics, taules i quadres estadístics per emmagatzemar, classificar i

disposar de fàcil accés o lectura de les informacions
recollides.
- 51 Realitzar treballs de síntesi sobre algun fet important de l'actualitat o del passat a partir d'informació

diversa, tot tenint interès per presentar-los amb rigor i netedad, i d'acord amb la normativa pre-establerta i
comunicant-los per escrit, oralment o mitjançant altres registres.
- 52 Identificar elements dels models ètics de vida i comportament humà en diferents preses de posició a propòsit de

dilemes morals que es plantegen en el món actual.



ANNEX 5

ENTREVISTES

Formats d'entrevistes i transcripcions textuals de les entrevistes realitzades
amb els professors i alumnes al llarg dels diferents moments del procés.



[
Presentació: Sóc l'Ester. Treballo a la universitat. Estem fem un üibaU un ESO i Baixillex pu sabci què
s' estudia, que és el que més agrada, que costa més d'estudiar, com estudien els alumnes per preparar els
exàmens. Per saber tot això estem fent entrevistes a professors i alumnes, per saber la seva opinió. Així
que si et sembla bé jo et faré unes preguntes i tu em dius el que penses ..... ......... d'acord?

Presentació alumne:

>.. Com et dius? yAnys: Vius a prop de l'Institut?

¡ - És el primer curs que estàs a l'institut?

y Abans a quina escola anaves?

^ Trobes que es molt diferent l'escola que anaves abans i l'institut? En què són diferents?

X Què és el que més t'agrada de l'institut?

V De totes les classes, quina t'agrada més? Hi ha alguna cosa que et costi més que les altres?

Y 1- Què esteu estudiants? Què t'interessa més? Per què? (contingut)
f~

, 2- Què feu a classe de ciències socials? De tot el que fas, què t'agrada més?
¿/""(metodologia, anar laboratori, explicacions del profe, treballs en grup.)
I/ . • • • • • • <

- 3- De tot el que estudieu, de tot el que feu, què és pel professor el més important? Com ho saps?

- Corn ho fa el professor per saber si aprens?
(pregunta a classe, corregeix els deures, fe proves.)

V5- Quines coses té més en compte el professor alhora d'avaluar-te? Com ho saps??

]̂, (que sempre facis els deures, que preguntis o diguis coses a classe, l'examen que tinguis bé la
llibreta.)

A V 6- A més dels exàmens, el professor té en compte altres coses per posar-te la nota final? Quines?
i •

A-T /7- Com estudies aquesta assignatura?
Meada dia fas deures, llegeix apunts, el llibre, estudia abans examen..)

U
w 8-Tots els exàmens que et fan, són iguals? En què són diferents? Q»>vv>^

; (tipologia de demanda d'estudiar, de fer problemes...).

J2LV 9- Com són els exàmens que et fan en aquesta classe?

- EQ el pròxim examen, que et sembla que pot preguntar el professor?

11- Com et prepares pels exàmens d'aquesta classe? Què fas? Fas el mateix per preparar-te tots

els exàmens? ( interessa conèixer elprocés).

,!Í2- Creus que aprovaràs? Per què .ho creus?

- Dels 3/2/5 grups que hi ha, com et sembla que és el teu? (millor, pitjor..)

- Creus que l'examen dels altres grups pot arribar a ser més fàcil/ difícil?

~/15- T'agradaria estar en un dels altres grups? Per què? Creus que t'aniria millor o pitjor?



SEGONA ENTREVISTA ALUMNES:

1- Com ha anat el crèdit? Quina nota has tret? (Si ha aprovat : està content? Si ha suspès: està
enfadat? Per què creus que has aprovat/suspès? A què és degut?

(/

Si fos una optativa, et tornaries a matricular? T'ha agradat?

^ / ^-^ 2- El que t'han demanat en l'últim examen que has fet de Socials, era el que tu t'esperaves? Era
(-/ /f més fàcil o més difícil del que tu t'esperaves? T'han preguntat coses que no et pensaves (temes i tipus

d'examen). A classe, heu fet coses semblants del que t'han demanat? En què són semblants? En què
diferents?

S*'

I "g 3- Quina informació va donar el professor abans de fer l'examen? (tipus de preguntes, que demana
Q— /pW poder aprovar, temps per realitzar l'examen, què i com valorarà i quantificarà, com cal estudiar per

/ l'examen..) En quin moment us va donar aquesta informació? (dia abans, fa molts dies...)
(.

^ (°\ ,: 4- Creus que pel tipus d'examen que ha fet el professor de Socials, aquesta informació era suficient?
w // Quina informació més podria haver donat? (hauria d'haver informat més o d'una altra manera).

~2O 5- Com vas preparar l'examen? Com vas estudiar? Per què vas estudiar així? Quins passos vas seguir
_J / / per estudiar? Estudies diferent en funció de si és un professor o un altre, una assignatura o un tipus

*•**" (_/' d'examen o un altre? ? O estudies sempre igual (mates com socials?) Tens la teva manera de fer igual
per a totes les assignatures/ professors/ tipus d'examen?

T'havies estudiat allò que ha preguntat el professor a l'examen o altres coses? O tot?

/ 6- Què és per a tu l'avaluació? Com t'agradaria que t'avaluessin? (quin tipus d'examen t'agarada
/ més? Per què?

7- En el moment de sortir de l'examen, quina nota et pensaves que treuries? Et sembla justa la nota
que has tret? Reflexa el que has estudiat, l'esforç que has fet?

8- Si ara tornessis a fer l'examen, com te'l prepararies? Faries el mateix o estudiaries d'una altra
manera? (referit a la forma d'estudiar). T'ha canviat la forma d'estudiar amb el professor de Socials?

^_^ ~í- ̂  1/9- Has dedicat molt de temps a preparar aquesta assignatura? Creus que els resultats (la nota) que has
C/ // obtingut en aquesta assignatura, reflexa el que has après?

10- En l'avaluació s'han tingut en compte d'altres coses o només la nota d'examen? Quines coses?
j (llibreta, fer els deures, actituds....). La nota de l'examen és la mateixa que la nota final que t'ha

/y quedat?

2 G" 11- Si un company d'un altra curs et preguntés com ha d'estudiar per aprovar aquesta
•""/ assignatura, què li diries?

12- El professor et dóna indicacions sobre com pots millorar? T'ha explicat perquè has obtingut
aquesta nota? Tu saps com ha puntuat l'examen? (què valia cada pregunta, estàs d'acord amb
aquestes puntuacions?

? ̂  Jl3- Si no estàs d'acord amb com t'ha qualificat/avaluat, què fas? Parles amb el professor, comentes
amb els teus companys... ,

<¿£\>Í4- Comentes amb els teus pares el que estudies en aquesta assignatura? Els hi comentes els resultats?
/ Què t'han dit dels resultats que has obtingut?

i

Algú t'ajuda a estudiar? Com t'ajuden? Vas a classes particulars? Què fas en aquestes classes?
•'7 T'ensenyen tècniques d'estudi? A on?

L/



/ ^\J16- Com definiries el teu grap en funció dels altres (bo/dolent (en què??); treballador; intelligent.

,/ 32, 17- Hi estàs a gust amb el teu grup, o si puguessis el canviaries?

i s)4 18- Quedeu per estudiar o fer treballs amb els teus companys de grup?

f ·2-it 19- Penses que si haguessis estat en un altre grup, t'hagués anat millor el crèdit de Socials?



1- Com ha anat el crèdit? Quina nota has tret? (Si ha aprovat : està content? Si ha suspès: està
enfadat? Per què creus que has aprovat/suspès? A què és degut?

Si fos una optativa, et tomaries a matricular? T'ha agradat?

2- El que t'han demanat en l'últim examen que has fet de Socials, era el que tu t'esperaves? Era
més fàcil o més difícil del que tu t'esperaves? T'han preguntat coses que no et pensaves (temes i tipus
d'examen). A classe, heu fet coses semblants del que t'han demanat? En què són semblants? En què
diferents?

3- Quina informació va donar el professor abans de fer l'examen? (tipus de preguntes, que demana
per poder aprovar, temps per realitzar l'examen, què i com valorarà i quantificarà, com cal estudiar per
l'examen..) En quin moment us va donar aquesta informació? (dia abans, fa molts dies...)

4- Creus que pel tipus d'examen que ha fet el professor de Socials, aquesta informació era suficient?
Quina informació més podria haver donat? (hauria d'haver informat més o d'una altra manera).

5- Com vas preparar l'examen? Com vas estudiar? Per què vas estudiar així? Quins passos vas seguir
per estudiar? Estudies diferent en funció de si és un professor o un altre, una assignatura o un tipus
d'examen o un altre? ? O estudies sempre igual (mates com socials?) Tens la teva manera de fer igual
per a totes les assignatures/ professors/ tipus d'examen?

T'havies estudiat allò que ha preguntat el professor a l'examen o altres coses? O tot?

6- Què és per a tu l'avaluació? Com t'agradaria que t'avaluessin? (quin tipus d'examen t'agarada
més? Per què?

7- En el moment de sortir de l'examen, quina nota et pensaves que treuries? Et sembla justa la nota
que has tret? Reflexa el que has estudiat, l'esforç que has fet?

8- Si ara tornessis a fer l'examen, com te'l prepararies? Faries el mateix o estudiaries d'una altra
manera? (referit a la forma d'estudiar). T'ha canviat la forma d'estudiar amb el professor de Socials?

9- Has dedicat molt de temps a preparar aquesta assignatura? Creus que els resultats (la nota) que has
obtingut en aquesta assignatura, reflexa el que has après?

10- En l'avaluació s'han tingut en compte d'altres coses o només la nota d'examen? Quines coses?
(llibreta, fer els deures, actituds....). La nota de l'examen és la mateixa que la nota final que t'ha
quedat?

11- Si un company d'un altra curs et preguntés com ha d'estudiar per aprovar aquesta
assignatura, què h* diries?

12- El professor et dóna indicacions sobre com pots millorar? T'ha explicat perquè has obtingut
aquesta nota? Tu saps com ha puntuat l'examen? (què valia cada pregunta, estàs d'acord amb
aquestes puntuacions?

13- Si no estàs d'acord amb com t'ha qualificat/avaluat, què fas? Parles amb el professor, comentes
amb els teus companys...

14- Comentes amb els teus pares el que estudies en aquesta assignatura? Els hi comentes els resultats?
Què t'han dit dels resultats que has obtingut?

15- Algú t'ajuda a estudiar? Com t'ajuden? Vas a classes particulars? Què fes en aquestes classes?
T'ensenyen tècniques d'estudi? A on?

16- Com definiries el teu grup en funció dels altres (bo/dolent (en què??); treballador, intel·ligent...
i

17- Hi estàs a gust amb el teu grup, o si puguessis el canviaries?

18- Quedeu per estudiar o fer treballs amb els teus companys de grup?
1O



Recerca:
Les decisions dels professors i alumnes sobre l'avaluació en l'Educació Secundària
Equip de recerca: •
M.LI. Pérez, R. Batllori, LL del Carmen, R Carretero, Ester Rafel.
Col·laboradores: Mariona Casademont; Aríadna Lleonart; Anna M* Novellas.

ENTREVISTA AL PROFESSOR
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10.

Com consideres que~&el grup d'alumnes? -=. ¿> -v
¿g^t,/\ br-.A (S·í.·pO'S·̂ .'tS i S«?M^Añrt _ .

Consideres que és necessari avaluar? Per què?
f£J~ t»>-c.-*\..A~* cfc"" i sv-^s -- •

Consideres que és útil l'avaluació? Per a qui?

Quina seria per a tu la manera ideal d'avaluar l'aprenentatge dels alumnes?

Comparteixes l'opinió dels professors que comenten que avaluar és la tasca docent més
desagradable que realitzen? P-^ríf<~1 ^
U./\u"C/ ob C[&^ S< ( -S \ f c*f ' Kc-.vC^ f3& ~c¿..?r&&¡\if~ '

Quins factors tens més presents a l'hora d'avaluar?

Creus que hi ha professors que avaluen millor que d'altres o tots ho fan de manera
semblant? En cas d'haver diferències, en què consisteixen? C a- n,d

Un supòsit on hi ha diferències d'opinió: en una reunió d'avaluació un professor comenta que
ha decidit de pujar un punt en la qualificació a tots els alumnes perquè el nivell global del
grup és molt baix. Un company li diu que això és "egebeftzar" la secundària. Un tercer diu
que aquest tipus de decisions s'haurien de prendre conjuntament entre tots, i un quart diu
que cadascú faci el que vulgui. Quines possibles alternatives creus que hi hauria per solventar
una situació d'aquest tipus? f<v-e. 5^ s\s j'\ \

Si tu realitzessis ara uns estudis i t'haguessin d'avaluar, com t'agradaria que ho fessin?

Vols afegir alguna informació que consideris important i que no l'haguem parlat?.
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/\(S) 1- Quin és el tema o temes d'aquest crèdit?

C/v, V v**1- \_- - *•* i1-— r^

Són els mateixos en tots els grups??

A A I 2- Dels temes que treballes en aquest crèdit, n'hi ha algun de més important? Això
C/ "-- incideix d'alguna manera en l'avaluació?

=. d ^.oir^AH ?

t • • * ' i * i r i ' i '
•&\ />c\cLetx c^ CUA ,̂ ç-e.v\\Tr I t -fe-«rp.5 d 05^' (

Hi ha diferències entre els diferents grups?

?\J 3" Sota quins criteris o indicadors definiries el diferents grups que tens i que fan el
/X mateix crèdit?? Podries trobar diferències i semblanc^s^ntrejellsl?_vC|-e gA'S. &=«$ y n 1 z. í

A^. 4- Explica com organitzes l'avaluació d'aquest crèdit des que comença fins que
s'acaba en cada un dels grups?? Per exemple anem a situar-nos al grup A. Com
avalues el crèdit en el grup A?? .

^ let cte^-se v c* ^\^ À

7x 4.1. Instruments que utilitza, i moments/' (Per què aquesta tria?).
Sempre utilitzes els mateixos instruments per avaluar? De què depèn? n
Ho decidekes tot sol o amb els companys, equip docent...

4.2. Què tens en compte alhora de decidir com avaluaràs?
tór-». -K> ¿s -t i<A ; --

4.3. Com qualifiques? Ft>s<?^, ^o^ -=v -Vcrt f cow-, ^..•^n^b^&ixr? [̂  ^crtz^ «\ \oirn/J| / j
\>V>&<Ít VÍCG-^ AÍS íT<^vW>WN . .

_^, 4.4. Quina informació dones als alumnes sobre l'avaluació. Els hi recordes, en quins
moments? -

4.5. Creus que els interessa als alumnes la informació que els hi dones? Creus que
l'entenen? Te'n demanen ells d'informació? Quina et demanen? P«*-<^é K o c «-«**•§ 9

4.6. En quina mesura participen els alumnes en les pràctiques d'avaluació?
o

p
I .ver r] r T r>

c.ç>vw\ i'^ixw-»- i •* ̂  C i m ï rrvov-y-«-rr\S
4.7. Com informes als alumnes de les pràctiques d'avaluació?

IQé CSĵ è i^oj/yv^ov c.ç>vw\ i'̂ ixw-»-^ i

4.8. Com intervenen els pares en aquest procés.

Jx^
\i J



TERCERA ENTREVISTA PROFESSOR:

1- Com creus que ha funcionat el crèdit en general?
S'han complert les expectatives. Has aconseguit els objectius proposats.

Aquesta impressió és la mateixa per a tots els grups? O hi han diferències en quan el funcionament
en els diferents grups.

2- Has canviat alguna de les decisions de l'inici del crèdit en quan a l'avaluació? Per què? Això en
tots els grups, o només en algun específic. Quins han estat els motius? Si haguessis de tomar a
començar el crèdit, quines coses canviaries de l'avaluació i quines continuaries fent? (Demandes,
instruments, moments..) Com valores el procés d'ensenyament- aprenentatge? El canviaries? perquè?

3- Perquè... l'ensenyament-aprenentatge, ha estat igual en tots els grups? Per exemple al grup A en
què havies d'incidir/repetir més? Que era el que et preocupava més d'aquest grup? Pots trobar
diferències o petites variacions d'actuació, temarí, organització, negociació....

4- Creus que en funció del grup que tens davant et condiciona el sistema d'avaluació? O és
indiferent Tu et planteges una manera d'avaluar i l'apliques indistintament.

5- Hi ha alguna cosa que t'agradaria fer i no pots fer degut al grup que tens davant? (Aspectes
\ \ important que ell considera de l'avaluació i no pot fer pel grup que té davant (diferències entre el
^ que ell pensa i fa en base al grup).

6- Creus que les Socials en sí mateixes porta a una manera determinada d'estudiar pels alumnes?
(empollar, organitzar materia, repetir....)

7- Quina informació vas donar als alumnes sobre l'avaluació? Igual per a tots els grups, o en algun
grup vas haver d'incidir-hi més, menys...

8- Com creus que han utilitzat els alumnes aquesta informació? I la informació sobre els resultats?
Trobes que hi ha diferències en aquest aspecte entre els diferents grups.?
Perquè t'ho fa pensar això?. Perquè creus que és important informar als alumnes? Què creus que hauries
de fer els alumnes amb la informació que els hi dones?

I entre els diferents alumnes d'un mateix grup? (Ex: el que ell considera molt bo, què en fa? I el que
considera "dolent" com ho fe?

9- En termes generals, ha canviat la teva manera d'avaluar des de que vas començar a treballar de
professor/a fins ara? En què ha canviat? Per què?
(Que t'ha ensenyat l'experiència. Cada vegada ets més o menys exigent, has canviat el tipus de
preguntes, l'èmfasi en alguns aspectes... Avalues diferent ara, que ensenyes a través de crèdits, o ho fas
més o menys igual que abans quan s'ensenyava a través d'assignatures?
Quines creus que són les qualitats que ha de posar en joc un bon professor que avalua?

—-> -̂  ~y 10- Fins a quin punt influeix la normativa- general del centre, del departament- en les teves
' (\ decisions? Per què?

11- Com creus que avaluaràs en un futur? Per exemple d'aquí 2 o 3 anys? Quines alternatives
proposaries? (Penses que pot passar alguna cosa: disminució de nombre d'alumnes, Reforma que pugui
variar substancialment...)

12- Quina creus que és la finalitat de l'avaluació? Per a què serveix?



13- Quins criteris creus que s'han de tenir més en compte a l'hora d'avaluar? (Criteris
normatius..) Si no hi hagués la normativa dels percentatges per conceptes, procediments i actituds
(en cas que el professor faci servir aquesta normativa) quins criteris utilitzaries? Si avalua
conceptes, procediments i actituds, COM els avalua? Amb quins instruments?

Recollida de material:

- Temàri
-Documents d'avaluació dels alumnes entrevistats
- Programes
- Materials de classe,
- Normativa del departament o del centre sobre avaluació.
- PCC, PEC si en tenen



TERCERA ENTREVISTA PROFESSOR: BLOCS D'ANÀLISI

I Funcionament del crèdt i el procés d'ensenyament- aprenentatge en cada grup. |

1- Com creus que ha funcionat el crèdit en general?
S'han complert les expectatives. Has aconseguit els objectius proposats.

Aquesta impressió és la mateixa per a tots els grups? O hi han diferències en quan el funcionament
en els diferents grups.

Has canviat alguna de les decisions de l'inici del crèdit en quan a l'avaluació? Per què? Això en
tots els grups, o només en algun específic. Quins han estat els motius? Si haguessis de tomar a
començar el crèdit, quines coses canviaries de l'avaluació i quines continuaries fent? (Demandes,
instruments, moments..)
Com valores el procés d'ensenyament- aprenentatge? El canviaries? perquè?

Perquè... l'ensenyament-aprenentatge, ha estat igual en tots els grups? Per exemple al grup
A en què havies d'incidir/repetir més? Que era el que et preocupava més d'aquest grup?
Pots trobar diferències o petites variacions d'actuació, temari, organització, negociació....

L'avaluació en cada un dels grups;

Creus que en funció del grup que tens davant et condiciona el sistema d'avaluació? O és
indiferent. Tu et planteges una manera d'avaluar i l'apliques indistintament..

Hi ha alguna cosa que t'agradaria fer i no pots fer degut al grup que tens davant? (Aspectes
important que ell considera de l'avaluació i no pot fer pel grup que té davant (diferències
entre el que ell pensa i fa en base al grup).

Creus que les Socials en sí mateixes porta a una manera determinada d'estudiar pels
alumnes? (empollar, organitzar matèria, repetir....)

Comunicació de la informació a cada un dels grup
s i què han fet els alumnes d'aquesta informació.

2- Quina informació vas donar als alumnes sobre l'avaluació? Igual per a tots els grups, o en
algun grup vas haver d'incidir-hi més, menys...

Com creus que han utilitzat els alumnes aquesta informació? I la informació sobre els
resultats?
Trobes que hi ha diferències en aquest aspecte entre els diferents grups.?
Perquè t'ho fa pensar això?. Perquè creus que és important informar als alumnes? Què creus que hauries
de fer els alumnes amb la informació que els hi dones?

I entre els diferents alumnes d'un mateix grup? (Ex: el que ell considera molt bo, què en fa? I el
que considera "dolent" com ho fe?



Canvis en l'avaluació

3- En termes generals, ha canviat la teva manera d'avaluar des de que vas començar a
treballar de professor/a fins ara? En què ha canviat? Per què?
(Que t'ha ensenyat l'experiència. Cada vegada ets més o menys exigent, has canviat el tipus de
preguntes, l'èmfasi en alguns aspectes... Avalues diferent ara, que ensenyes a través de crèdits, o ho fas
més o menys igual que abans quan s'ensenyava a través d'assignatures?
Quines creus que són les qualitats que ha de posar en joc un bon professor que avalua?

Fins a quin punt influeix la normativa- general del centre, del departament- en les teves
decisions? Per què?

4- Com creus que avaluaràs en un futur? Per exemple d'aquí 2 o 3 anys? Quines alternatives
proposaries? (Penses que pot passar alguna cosa: disminució de nombre d'alumnes, Reforma que
pugui variar substancialment...)

| Concepte d'avaluació

5- Quina creus que és la finalitat de l'avaluació? Per a què serveix?

6- Quins criteris creus que s'han de tenir més en compte a l'hora d'avaluar? (Criteris
normatius..)
Si no hi hagués la normativa dels percentatges per conceptes, procediments i actituds (en cas
que el professor faci servir aquesta normativa) quins criteris utilitzaries? Si avalua
conceptes, procediments i actituds, COM els avalua? Amb quins instruments?

Recollida de material:
-Documents d'avaluació dels alumnes entrevistats
- Programes
- Materials de classe,
- Normativa del departament o del centre sobre avaluació.
- PCC,! PEC si en tenen
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1- E.: Bé, primer volia començar una mica coneixent el que és el centre respecta,
per exemple el que és la ubicació del centre a aquí, les característiques del barrí, el
tipus d'alumnes en quan a nivell socioeconòmic, sociocultural i tot això. Com ho
teniu?
Bé, mira, l'institut és únic de Roses, de fet és l'únic centre públic a secundària, jii ha un
altre centre de secundària que és privat. Bé, llavors l'institut agafa tots els alumnes de
Roses cara la pública i també agafa alumnes que venen dels pobles del voltant: de Palau,
de Garriguella, de Pau... Per tant tenim alumnes de totes classes, alumnes diríem, de
l'interior, que venen més tranquils, més serens, encara que també te'n ve algun
d'esbojarrat i alumnes tipus alumnes de la costa que no sé què passa amb els pobles de
la costa que normalment els alumnes són sinó més conflictius són més...
2- E: Veus, notes diferència d'entre uns als altres en funció de la procedència...

^ Sí, sí, "bueno" jo he estat molts anys fent de mestre en pobles de la costa, Roses5/

r-,,Blanes... i me'n recordo que una vegada vaig anar a veure una companya meva qu$
6 (/ ^-^treballava a Cantallops. I vaig entrar a classe a veure-la i, es clar, era diferent eren unsx

gv .ff nens tranquils, serens que ells no els havia de dir res. Era com un altre món. Llavors jo
~ ^ sempre he tingut la sensació aquesta que la he corroborat anant a altres escoles o a altres

^ è£^ °ô  llocs que sigui per no sé perquè els alumnes de la costa són més nerviosos, més actius,
més moguts o més ...
3- E: Sí, però en plan positiu o no? Perquè de vegades essent més moguts tenen
més iniciativa...
No en el sentit que a la classe porten uns problemes, problemes de comportament, i amb
això tampoc es pot generalitzar de tots els alumnes de la costa.
4- E.: Oi, tant! Oi, tant!
Però, en línies generals, els alumnes de la costa hi ha més problemes a classe aquests
alumnes que no els altres, fixa't on hi ha més projjlemes a Blanes. Això no passa a Olot.
5- E: O a Girona.
O a Girona, eh, fixa't tu. No sé si ho havíeu pensat mai això però és una ...
6-E: Però pel tipus d'alumnat potser, no ?
Ah! Per què passa això no ho sé. Passa perquè per exemple a langosta hi ha més
immigració, hi ha més "volants", és a dir, més nanos que canvien molt sovint d'escola.
Jo he estat director d'aquí el costat el Vicens Vives i cada any canviàvem a mig curs,
em venia molta gent de fora. I amb això no voldria dir que essent gent de fora són
dolents, no no vull dir...
7- E: Són diferents, no?
Sí, és diferent. I suposo que a l'ambient de la costa hi ha l'ambient de l'estiu, l'ambient
de l'estiu és un ambient de "xaranga", de festa, de "caxondeo". És a dir, que també es
mouen amb un ambient diferent del que es mouen a Girona, a l'interior.
8- E.: A Girona, més estable potser? I aquest centre, què ve de F.P. ? o és nou, en
quant a la reforma...
No, això és nou.
9- E: Sempre ha estat Batxillerat
Sempre ha estat Batxillerat i després, primer va ésser Batxillerat i després si va afegir la
F.P.
10- E: També hi ha el F.P. aquí?
Però poc, hi havia dos o tres cursos d'administratiu però no era un curs de F.P. i s'hi va
afegir després. Ara faig curs formatiu.

II
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11- E: Val, i s'ha introduït PESO i tot això, val. I tu d'on provens de Batxiller o ets
mestre?
No, no, jo^sóc mestre de primària, mestre coordinador i...
12- E: I t'has passat a l'ESO. -
Sí, m'he passat a l'ESO. Sí estic content d'haver canviat.
13- È: Sí, no?
Molt, molt, molt, és/un canvi molt important, "bueno", molt substancial, és molt
diferent el treball de primària que el de secundària i em convenia, doncs perquè feia vint
anys que estava a primària. I ja ho havia fet tot a primària.
14- E: Aquest canvi penso que sí que és profitós, al revés potser no.
No. '
15- E: Fer al revés: de Batxiller passar a ESO, no.
No, a mi m'ha anat molt bé. Pel que et deia, ja ho tenia tot fet allà i ara tinc njpyes
expectatives.
16- E: Diguéssim que sempre havies estat a primària.
Sempre, Sempre.
17- E: I ara amb la reforma t'has introduït a l'ESO i tal. Molt bé, molt bé.
Sí, sí.
18- E: Llavors la teva experiència prèvia amb aquests cinc grups que tens, o sigui
centrats una mica amb aquestes ciències socials a PESO. Amb aquest cinc grups
que tens, la teva experiència prèvia amb aquests alumnes. Els has tingut mai... o és
el primer any que els tens?
Aquest, l'any passat havia fet segon jo, si l'any passat havia estat el primer, el primer...
19- E: ...any que feies ESO.
...any que feia ESO i em va tocar fer segons, segons però també feia cursos amb uns
primers, és a dir, cada trimestre tenia cinc segons i un primer. Aquest any tinc cinc
primers i prou.
20- E: Clar i aquest any són tots nous, o sigui aquests grups és la primera vegada
que els tens.
Tots nous, és la primera vegada que els tinc, el que passa que alguns els conec de quan
anaven a primària.
21- È: És clar, perquè tu també estaves aquí a Roses.
Sí, estava aquí al costat. Els conec de primària però no els hi feia Socials allà.
22- k: Ja, ja. Les històries una mica d'aquests grups com a tais, és a dir aquests
cinc grups que tens en quan a... són participatius...
Són molt diferents un grup de l'altre.
23- E: No tenen res a veure un grup de l'altre?
Són molt diferents, cada grup té les seves característiques específiques. Si vols te'ls dic
cada un? O no cal.
24- E: Més o menys.
No, no ja t'ho puc fer. Mira, a veure. És clar, els grups també s'han fet per procedència
d'escoles i per procedència de poblacions. Tinc la sensació.
25- E: Ah! Per procedència d'escola?
Tinc la sensació. Que s'han fet per procedència d'escoles i de poblacions, encara que
n'hi ha alguns que són barrejats hi ha altres grups que són claríssimament venen del
mateix centre.^
Bé, llavors, eljl° AJhi ha alumnes bàsicament de Roses i hi ha una barreja de dos o tres
centres de Roses. Es un grup que en general es pot considerar normal amb alumnes
bnllants i alumnes molt treballadors j amb alumnes amb problemes. Podríem considerar

c*. £50
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un grup normaren general normal, té un n¿vell d' alumnes aprovats i suspesos, tant per
tant. No?

s .
El ler B|és el grup que está en aquesta classe, és el grup no diríem amb més problemes,
sinó amb un rendiment escolar més baix. No sé perquè, però el fet és que s'hi ha
concentrat alumnes diríem: d'educació especial o que van a recuperació, alumnes
immigrants, és a dir alumnes amb problemes de llengülpque són marroquins que acaben
d'arribar. Clar, llavors resulta que és una classe de vint, de vint-i-un o de vint-i-dos que
quan jo els tinc a classe només en tinc quinze perquè els altres són a reforç, o estan a
immersió o estan a educació especial i els que hi ha aquí, o sigui els que queden tampoc
no és que sigui un grup massa. ..
27- E: Ja, ja en general...
En general no és que sigui un curs, doncs, a nivell de rendiment escolar molt baix, ara
tambre hi ha alumnes que van bé, no?

nivell és més alt que aquest però en canvi el problema més gran és d'actitud

(A

C

a classe.
28- E: D'actitud.
D'actitud a classe hi ha una sèrie de nanos, alguns marroquins, altres no marroquins,
tens moros i cristians, ja que parlem així, tant els cristians com els moros que fan
"merder", "bueno", no que fan "merder", més que fent "merder" estan acostumats a no
fer cas, a no fer cas del professor, no i llavors com que estan acostumats a no fer cas,
quan tu vols que et facin cas has de posar-t'hi fort perquè sempre proven primer de
veure si passa i no et fan cas, no!
29- E: Ja, ja.
Llavors, quan han vist deujvegades^ue no passa, llavors ja_fari,gas,__,
30- E: I d'on provenen aquests, Salvi?
D'aquests n'hi ha de tots, a veure espera't un moment.
31-E: Té si vols un...
No, no ja tinc la llista aquí, és que com que són cent vint nanos.
32-E: Cent vint?
No, "bueno" entre tots els cursos. Aquí...
33- E: Déu ni do! Així hi ha molt d'alumnat, no, en aquest institut?

Í Home, sí, hi ha cinc línies.

L34- E: Cinc línies.
L'any que ve teòricament es desdoble,
"bueno" aquí n'hi ha de Roses, però també n'hi ha de pobles dels voltants, aquest és un
dels cursos barrejats, no!. El que passa és que hi ha dos o tres nanos, concretament, en
aquest cas es dóna la casualitat, doncs que són dos marroquins que realment...

é> 35-E: Trempats. , .
Lx, vb No, no al revés que has de ser molt...<np els hi pots deixar passar ni així, perquè sinó
r ^4 JLx'foten el que els passa pels nassos". Ixçlar, llavors és la classe que diríem en què m'he

Alf~ d'enfadar per aconseguir un... _ , —
36-E: L'atenció, no. C >-- \ __—-^

V .'-*" y—^ _--—-—-

L'atenció i un ordre clar. Perquè sinó hi ha otdre ni atenció no,podem fer res. Per tant.
Després ve elj^BJ què és un curs que fins els que he dit seria el millor. També hi ha
arreges d'alumnes de diferents escoles de Roses. Em sembla que hi ha poca gent de

bra, la majoria són de Roses, tots són de Roses. Hi ha alumnes de les tres escoles.
Aquests són alumnes de nivell escolar millor.
37- E: Bé, i en quant a actitud és millor?

IV
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Millor actitud i no tants problemes. Això que és un grup nombrós perquè són trenta,
l'altre eren vint-i-cinc, el C són vint-i-cinc, el B. són vint-i-quatre, però ja t'he dit que
me'n falten un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vui4 nou, és a dir de vint-i-quatre n'hi ha:
un, dos, tres, quatre d'immersió i un, dos, tres, quatre, cinc de necessitats educatives
especials, eh!. Clar, aquí han fet selecció nacional, en canvi en aquest n'hi ha dos
d'immersió...
38- E: O sigui, que potser a l'hora de fer la repartició de cursos...
Jo tinc la sensació que aquí varen dir..., per exemple el B n'hi ha tres d'immersió i un

ucació especial a 4rtB no n'hi ha cap d'educació especial, "bueno" i després ve el
dque-aquí hi han posat.totes, les "llumbreres'-V pensa que- té un examen com aquén

^separes les cadires de tipus d'examen: dinou excel·lents inotables, set insuficients i \^
suficient.

,^
CA :̂

O

al[le
.,J-~~:

'
D,._aLJ^lC,,lols_insuficientsl tres notables i dos

39- E: Ah! Molt bé!
Sí bé, però després te'n v

. ' -1 _„.-•.,...ytw**---r"'-" ~'~-*,T!̂ .,.-.-»„,„,._.,..„.£._

suficients^pi matejxjejxameáJjfl .els-hlJte^^^ a per totTE-hh! Quan dic
¡xcel·lentsvïïlí dir excel·lents i notables. El lerB, el lerA: catorze insuficients, set

notables excel·lents i dos suficients. Dotzè insuficients, tres notables i dos suficients. I
en canvi l'E, el D és dels millors, dos insuficients, nou notables i excel·lents, i sis...
40- E: Ben diferent.
Ben diferent, i en canvi aquí, "bueno".
41- E: Sí, sí.
Aquí és clar, aquesta classe és una bassa d'oli, tothom ve, tots molt interessats, tots amb
moltes ganes de treballar...
42- E.: Això en l'E.
En l'E. Bé, jo no sé si això és correcta o no, però bé, en aquesta classe és fantàstic. Ara,
a les altres doncs... Ara que aquests nens, jo penso que tenen la consciència de
privilegiats, no. No de privilegiats sinó que són superiors als altres.
43- E: Van una mica, o sigui, hi ha una mica aquest ambient de dir: el grup dels
bons, el grup dels dolents.
Jo tinc la sensació que sí.
44- E: Entre ells, no. Potser siguin comentaris del passadís.
Home, perquè ells no són tontos i això ho veuen.
45- E: Clar.
Però, és que són grups absolutament diferents uns dels altres. Ara, a veure, potser té de
dir que problemes greus de disciplina no n'he tingut, jo no n he tingut. Vaja diré que és
cosa;de cada professor. Bé no n'he tingut perquè quan éls'fie tmgüfEe manat jo, no.
46- E: T'has sabut portar una mica el "baru", no.
He deixat clar que el que mana allà sóc jo, i que hi4ia-̂ osesi|tr6~no°'es poo!éirféT,~HOTÍr|>
partir de què deixes clar això, doncs les coses s'acaben... ~~~
47- E: És clar, però després també en funció del grup, llavors, no?.
És clar, en un grup m'enfado més que en d'altres.
48- E: És clar, i uns reaccionarant d'una manera i els altres d'una altra. Vale !
L'altre pregunta era com consideraves una mica, com era el grup d'alumnes. Que
és el que estàvem dient, així. Que més que càtegoritzant, el que estaves fent és en
funció del rendiment acadèmic i en quant a actituds.
Sí, és que bàsicament és elque mirem: rendiment acadèmic i actitud. O sigui, llavors hi
ha un grup que és el grup (Bjamb problemes de rendiment acadèmic, hi ha un cas molt
especial de nanos difícils de caràcter que si els marques de prop no hi ha problema. I el
grup per mi més conflictiu a nivell de comportament és eltClfa més a més té un nivell
acadèmic baix, excepte dues o tres nenes que són brillants i molt treballadores, però...



49- E: Després això influeix, no, també? Jo sempre ho he pensat hi ha nenes que
estan en una classe considerada dolenta, s'adapten una mica al grup, no?
No, fio, es mantenen, en aquest cas es mantenen.
50- E: Això és important, perquè si per culpa que t'hagin posat necessàriament en
un grup...
NQ.JM), es deixen arrossegar, almenys en aquest cas.
51- E: Vale, vale. Després entraríem una mica amb el que és l'avaluació, tu ,
consideres que és necessari avaluar?
Home, evident. Sí, home perquè sinó avalues no saps el resultat de la teva feina nj/el
resultat de la feina que han fet els teus alumnes. Vull dir no, a veure el que passa quedés"
difícil avaluar. Es difícil, és difícil, és difícil. No sé, és clar, hi ha dos tipus, pot haver-hi
dos tipus pràcticament d'avaluació, no? Un tipus així, preguntes, dades molt concretes: j

"ï~yy\c.AO I

cent preguntes, cinquanta bé, cinquanta malament. I, és clar, així aparentment és, però
això és clar és pot fer en conceptes que s'hagin de memoritzar o que siguin fàcils de
memoritzar: noms... i tot això. Però en el moment en què han de fer una explicació !
llarga... / j
52- E: ...una redacció.
...una redacció, a mi em costa molt valorar, valorar...

iv^V^
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53- E: ...objectivament... ^
...objectivament com puntues una redacció, jo hi poso un bé, un suficient, un notable... !/
el que tinc molt clar és el que no se n'ha enterat de res. Mira això sí. (- /
54- E: Es veu claríssim. f
Això sí, en tot casj>j^M'entens? Llavorjs.jeLque-passa--és quejo tinc tendència a ésser '>

~~~"~~ d'avalüarT]^;ra^ el dubte li poso més bona

\J

i?. En exàmens tipus així m'és més fàcil. Però en exàmens tipus
redacció més molt més difíciLjnolt difícil... , /•_ . _r., «•_ t -4-,-*.^ À',,. 6
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55- E:... de pun^uarl;. ^yd
...puntuar, és\niolt difícil puntuar. Bé, i la redacció a part de, és clar tampoc no és
únicament ésser- capaçjde _repetúvel-~qüe han sentit a classer a vegades confonem
l'avaluació amb que tu els has explicat una cosa i li fas una pregunta exactament com
els hi has explicat i te la responen exactament. Però, potser si els hi fas una pregunta
d'funa altra manera no et saben contestar per tant, s'ho han après o no?. Clar, eh! el que
es tracta des del meu punt de vista és arribar a saber si ho han entès T sijio han entès i
ho han assolit, ho han de saber contestar amb unes altres paraules clares que et confirmi
que han llegit el Llibre. I això els hí costa molt. Es a dir, explicar-se amb les seves
paraules, hi ha molts problemes a l'hora d'expressar les idees pròpies. 1 moltes vegades^
veus que repeteixen^l que diu un llibre, però veus que no ho han entès. Però, és clar,
repeteixen el que diu el llibre està bé o no està bé?. Però, veus que no ho han entès,
m'entens? Aquest és el problema. Per tant, ho han entès o no? Home sí, perquè entre
altres coses han posat l'ho del llibre. Ho entenen o no? no ho saben, per tant l'hauries de
suspendre però és clar no pots suspendre a algú que contesta el que contesta el llibre.
56- E: Sí.
Per això es veu moltes vegades amb la redacció, amb la manera que tenen de contestar,
no?. Però, bé.
57- E: I així et sembla que és útil, no, això de la redacció?
Oi tant!
58- E: Tant per tu, com per a ell.
Sí, evidentment, home evidentment, evidentment perquè si no hi hagués..., a veure el
que tu fas a classe ho fas en funció de si veus allò, que el treball que has fet els hi ha
servit perquè aprenguessin alguna cosa. Llavors la única manera que tens per saber si
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h;an après alguna cosa és fer-los-hi fer una feina, és a dir, avaluar també vol dir fer,
exercicis i mirar a veure com els contesten, posar-los un treball perquè el facin a casa i
quejteM. jortin, donar-li un mapa i que te'l pintin i t'hi posin noms, avaluar no és
únicament posar examen. O, avaluar també és: mentre tu estàs explicant preguntar-li
què'acabo de dir, escolta!, o què vol dir aquesta paraula. De fet, contínuament ho estic
fent, eh! " "~
59- E.: Es una avaluació contínua.
Contínuament ho estàs fent, eh!, contínuament tu veus a l'alumne que t'ha entès o el
que ho t'ha entès. L'alumne que està íbra de joc i ja estar. 1 llavors...
60- E.: I pels pares també és important, eh!, tenir unes notes.
Evidentment, evidentment. El que jo observo és que els alumnes valoren molt més les
notes a la secundària que a la primària.
61- E: Sí?
Jo sí. A la secundària, a la primària a un nen si li deies que el suspenies...
62- E: No hi donava tanta importància, potser?
No, en canvi aquí, escolta!
63- E: (Jna cosa és un suspens...
Bé, jo almenys aquesta cosa l'he observat, que aquí la nota és més important, "bueno",
quan jo anava a l'institut un suspès de l'institut era, ondfaL Un suspès de l'institut no
era pas un suspens de l'EGB. eh!
64- E: Ho veus tot molt més gros.
Ho veus tot molt més diferent. Jo en aquest sentit trobo que aquí es valora molt més, els
nanos donen molta més importància a les notes. Per exemple aquest no va poder venir a
l'examen i ara l'hi estic corregint l'examen, des de que he entrat a classe m'ha preguntat
quatre vegades si ja el tenia corregit. Això no, no...
65- E: A primària no, no dones tanta importància. Sí que és veritat.
Per a tu quina seria la manera ideaMiTavaluar a un alumne? Perquè moltes
vegades no tenim les condicions...
Sí home, a veure, la manera ideal que és irrealitzable és l'entrevista individual, J cap
altra1 història. L'entrevista individual. L'altra, doncs passar proves objectives què'siguin
clares. I l'altra és l'avaluació constant, d'anar mirant-lo tantes vegades com puguis o
com et permeti el temps i la feina, la feina que fan i si...amb preguntes també oral si
realment han entès allò que has explicat...
66- E: És clar tantes opcions no se'ns permeten, perquè tot és molt ideal, molt bé,
però, no?
Però I si tu em dius les condicions ideals, jo et dic les condicions ideals són aquestes i
això no pot ser, llavors què fem? Deixem exàmens, clar ara jo he passat... vaig..., mira
en el trimestre passat vaig passar tres exàmens, vaig avaluar la llibreta, és a dir i els vaig
fer entregar un treball de recerca. Clar!
67- E: En cent vint que en tens.
Amb cent vint!. I vaig fer-ho. I llavors també del que es tracta, des del meu punt de
vista» és això, no únicament avaluar la lliçó que s'explica, preguntar el que els hi has
ensenyat a classe, sinó també fer treballs tipus de recerca, és a dir, que ells necessitin
buscar informació, i que ells hagin de fer lliurement el treball. Sempre hi -quan el fan ells
llavors veus realment el que... per mi reflexa molt més la capacitat dels nanos, el que
han après o el que saben.
68- E: Perquè avalues altres coses que no són únicament continguts.
Exacte, avalues. I evidentment hi ha molta diferència, hi ha treballs extraordinaris i
ha treballs que.... és a dir, hi ha nens que fan: "Busca informació sobre un continent."
Van à l'enciclopèdia "Encarta", perquè com que tenen ordinadors i "

'
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lo de l"'Encarta", però així. Escolta'm per a fer això, dic no. En canvi n'hi ha d'altres
que van a buscar informació, ho redacten bé amb les seves expressions.
69- E: Sí, això és un procés. JVlolt bé.
Això també ho tenim en compte. Mira per exemple: el trimestre passat, tres exàmens,
varen fer tres exàmens, varen fer el treball de recerca i després van fer preguntes a
classgjjési a dir^ també pregunta oral a classe. Això jo no ho feia.
70- E: Pregunta oral a classe?
Sí, això m'ho feien a mi a l'institut. Quan jo estudiava batxiller m'ho feien i jo no ho
havia fet mai i aquest any dic: ho farem. Demàjistudieu la lliçó que preguntaré al primer
que surti.
71- E.: Hui! Tots.
Sí, sí, molt bé. A veure és una manera de fer-los estudiar a casa. I també és una manera
que puguin explicar^se^ * " • " *
72- E: Sí, també és important saber parlar, no?
Clar.
73- E: Que avui dia els nanos no...
I és parlar davant de tots.
74- E: Clar, davant de públic que segons com també imposa.
No, però el que passa és que ho vam fer amb una cosa que era relativament fàcil que era
.col·locar un mapaf que havien de fer-hi, jo els_hi deia llocs geogràfics i els havien d'anar
situant. Ara aquest trimestre com que hem de xerrar més els faré sortir a explicar.
Així també veus si ho entenen o no ho entenen perquè, i si ho saben o no ho saben, per a
mi és el principal.
75- E: I què fas n'agafes així un a l'atzar?
No, no, cinc o sis.
N'hi ha que volen sortir. I diuen: he estudiat i no nfhas preguntat? Iper a què m'ha
servit estudiar? - Oh! perquè així ho has après. Però ells diuen que això~no importa. -No
m'importa aprendre-ho!
Es que tenen un concepte que...home els hi has de dir: escolta tu!.
76- E: Són tots els grups Salvi, allò que dius, les diferències entre grups tots tenen,
o sigui, la importància per la nota.
Sí, sí. Això sí.
77- E. Tots poden ésser molt diferents, però tots la dèria de....
Sí, si.
78- E: Sí. "bueno". Comparteixes l'opinió que hi ha molts professors que diuen que
la tasca d'avaluar potser és la tasca més desagradable com a docent.
% és pesada, més que desagradable, és pesada, llarga, clar.

79- E: Llarga.
"Bueno", i si la vols fer molt i molt bé, t'hi has de passar moltes hores. Per exemple a
mi corregir aquests cent vint exàmens ha sigut fàcil perquè és posar una creu si ho has
encertat o no. Vull djr,per tant^ està bé o no està bé.
80- E.: Sí, les proves més objectives.

, Sí, ara a l'hora de corregir exàmens així de text i d'escriure, t'ho has de llegir molt bé i
fj^ '--^eom que és molt més difícil es fa més pesat, no !7

81- E: I amb tant nombre d'alumnes. Es un problema.
Clar, cent vint. Però mira és la meva feia, s'ha de fer.
82- E: I com a tasca docent dintre del que és ensenyament i tot això, aquesta tasca
1'avaluadora potser és la més...
Clar, i s'ha de fer, s'ha de fer.
83- E: A l'hora d'avaluar Salvi quins factors tens més presents?
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c '«A veure, que entenguin allò que els hi pregunto.
84- E: Que entenguin allò que els hi preguntes.
Sí, és clar. Que la resposta a l'exercici, a la qüestió, sigui una resposta que reflexi que

_gap__de__què parla, que realment ho sàpiga. És allò que et deia abans que a vegades
Contesta allò que posa el llibre i es veiTcIarament que no sap deque parla.
85- E: Clar, clar. I es veu molt bé, no?.
Sí, això es veu clarament.
86- E: És que uns i tot de vegades deuen fer servir paraules que veus que no són
pròpies d'ells, no?
Per exemple: (llegeix) "És la terra que entra al mar. Exemple el Cap de Creus."

"Una cosa que surt al mar."
Fixa't-hi a aquest li dic bé, eh! Però, llavors la sola resposta ja demostra que aquest té
un nivell de coneixement i aquest té un nivell de coneixement molt diferent. I moltes-^
vegades les limitacions venen _donades l
vpcubulari, eh!.
87- E: Sí, perquè una cosa, en canvi aquest ja és la terra que entra.
(llegeix) "Una depressió un terreny que està envoltat de terrenys més alts que ell.
Exemple depressió de la mar Caspia." Vale!,
(llegeix) "Depressió: un conjunt de terra enfondada."
Clar, també està bé.
88- E: Sí, sí.
Però, demostra un nivell de coneixement molt diferent. I l'avaluació també seveix per
això, per veure quines coses entenen del que els hi dic.
89- E: I aquest em fa gràcia perquè posa exemples i tot, no?
Sí. perquè aquest és molt brillant.
(llegeix) "Un golf: és el mar que entra cap a la terra, és més gran que una badia té forma
arrodonida. Exemple: "el Concalló". Vale!
(llegeix) "Un golf: un conjunt de terra que entra cap a dintre cap a la terra." Aquest ja
s'ha embolicat.
90- E: O sigui, que les respostes són això poden estar igual de bé, però menys
elaborades, poden ser que ho hagin escrit i no se n'hagin enterat de res.
Aquest no se n'ha enterat de res. O no ho sap explicar.
91- E: O no ho sap explicar, que també potser un dels problemes.
Jo penso que el problema d'aquest és del llenguatge. I. clar, llavors a partir d'aquí els he
suspès de socials, per què? perquè no saben socials o perquè no saben llengua? I jo
enso que moltes vegades els suspenem de socials perquè no saben llengua. I això

també procuro no fer-ho, clar.
Per això en aquest que em diu que un cap és una cosa que entre en el mar, l'aprovo
perquè els problemes d'aquest nen és un problema de llengua, "bueno" l'aprovo, li poso
bé en aquella pregunta, perquè no me n'ha contestat cap més.
92- E: I en comparació a l'altre també li poses bé. O sigui, els avalues per igual.
Un punt és per un descens. Però aquestes coses es reflexen perquè aquest noi. (llegeix)
"Un cap és un pic cap a l'oceà." Està bé, eh!
93- E: És un pic, sí, sí. (Irònicament)
Clar, m'entens. .
94-E: Sí, sí. _>>(^<1
També és nota a la nota, perquè aquest nano de cinc n'ha fet un. I aquest... M
95- E: Clar, llavors el conjunt global ja et dóna idea, clar. _,
Llavors fixa't que de totes maneres aquí en l'examen aquest si bé hi ha proves molt )
objectives com és relacionar cada accident geogràfic amb el seu continent, també hi ha
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la part de què s'expliquin que això sí sempre hi ha d'ésser. Encara que sigui en
conceptes molt curts que no s'hagin d'explicar gaire però, per veure si... això^ serveix
molt per veure si ho han entès ho no; De la manera com t'ho he explicat i després l'altre
parLde l'examen seria senzillament un mapa.
96- E: Creus que hi ha professors que avaluen millor que d'altres o penses que
tots ho fan semblant ?
Mira jo tothom fa el que pot A veure, és això que diu que hi ha professors que
ensenyen millor que d'altres. Es evident que hi ha professors que ensenyen millor que
d'altres, tothom fa el que pot . Tots fem el que podem i el que sabem. I ja està. Jo no
crec pas que avaluí millor que els altres ni pitjor, faig el que hem de fer. Jo també t'he
de dir, no em poso em el que fan els altres, vull dir cadascú sap el que fa, procuro no
entrà a valorar el que fan a un altre puesto, perquè ja és prou gran i hi ha altres persones
que ho han de fer no sóc pas jo que m'he de posar a valorar lo que fan els altres, per
tant.
97- E: Perfecte.
N'hi ha que ho fan bé, com n'hi ha que ensenyen bé i n'hi ha que no ensenyen tan bé i
n'hi ha que...
98- E: Però potser n'hi ha que en funció de les condicions que l'envolten per
exemple menys nombre d'alumnes...
Home és clar, sí això sí, sj en comptes de corregir cent exàmens n'hagués de corregir
vint-i-cinc seria una altra història.
99- E.: Seria totalment diferent, és clar.
Si en comptes de tenir cent vint alumnes en pogués tenir vint-i-cinc jo podria doncs.. A

100-E: Potser el plantejament teu també seria diferent, no!
Sí que seria diferent.
101- E: Ara tenim un supòsit, no. Un supòsit on hi ha diferències d'opinió amb un
centre, diu: En una reunió d'avaluació un professor comenta que ha decidit apujar
un punt a la qualificació de tots els alumnes perquè el nivell global del grup era
molt baix. Un company li diu que això "ajeveitjar" a secundària.
Caram! aquesta paraula és la primera vegada que la sento.
102- E: O sigui, anivellar, baixar el nivell.
A anivellar, baixar el nivell.
103- E: Un altre diu que aquest tipus de decisions s'haurien de prendre
conjuntament entre tots i un quart li diu que cadascú faci el que vulgui, el que
cregui convenient. Quines alternatives creus que...
Jo li diria que canviés l'examen, és a dir, en una classe en què suspenen el 90% és que
l' examen està "mal plantejat.
104- E: Clar, enlloc de pujar automàticament un punt a tots.
No, no ha de posar un examen en funció del que els nanos han fet a classe. I, realment,
si l'examen respon al que han fet i han suspès un 90% vol dir que no va pas bé a classe.

1 que ha de canviar és ell perquè elque no pot ser és que et suspengui el 9U%. '
Í05- E: Sí, sí.
No pot ser, i si suspèn el 90% vol dir que o tu no has explicat bé o no t'han entès, per
tant...
106- E: tornar a repetir l'experiència.

). No pot ser això, per tant si no t'han entès perquè el nivell és baix, baixa_dejiiyelL I,
j \iespres fes un examen en funció del que has explicat. Després veuràs com surt. Però,

¿lar, el que passa que el concepte que hi ha a secundària és el concepte del batxillerat
antic i,_ésa dirTei^ol^_
l' alumne, per tant que s'espavili.



Clar, clar , això de pujar un punt respon a aquesta idea, però per a mi la idea no és
aquesta, la idea és anar a classe i els hi he d'explicar això, si això no ho saben perquè
tenen un nivell més baix els hi he d'explicar lo anterior i he d'avaluar lo quejo els hi he
explicat, no he d'avaluar el que els hi hauria d'haver explicat perquè no ho saben, clar.
L'avaluació és sobre el que has fet, llavors si tu has fet coses que no entenen suspendran
però també t'has de suspendre tu perquè el que els hi has explicat una cosa que no
poden entendre perquè no estan en el nivell.
107- E: Sí, sí, el que deies tu una mica que els professors de batxillerat no ho
acceptaran fins quin punt.
O, ja ho sé, no ho acceptaran pas però baixant la nota tampoc arregla res.
108-E: No, no.
O pujar la nota, no aprendran pas aquests alumnes. A veure, què interessa: que els
alumnes aprenguin. Per tant, pirqïïe"à.preHguïn has HeTreballar a partir del nivell que
estan. Que estan en un nivell més baix, no és pas culpa teva.
109- E: Sí,si.
Llavors, t'has de posar al seu nivell, ensenyar el que puguin aprendre Lavaluar allò que
els has d'ensenyat. Llavors segur que no suspèn el 90 %.
Això és el quejo faria o el quejo diria, i després, és clar, que cadascú faci el que vulgui--
perquè és clar.
110- E: Si tu realitzessis ara un estudi que t'haguessin d'avaluar. Com t'agradaria
que t'avaluessin Salvi?
A mi. Jo sempre els he tingut terror als exàmens; Sobretot perquè mai estudiava, no.
111- E: Mai estudiaves?
Estudiava molt poc. Jo sempre estudiava l'últim dia. Encara de vegades somnio que
vaig a l'institut, que m'examinen i que no sé res.
112-E: Sí?
Sí, encara ho somnio.
Doncs, com m'agradaria que m'avaluessin,^nira, no m'importa. El problema no és que
m'avaluessin malament, si jo hagués estudiat que m'avaluessin cornviilgnin, rn'pr>tpn<;'
Perquè el que hauria estudiat ja ho sabria i ja segur que aprovaria, no! No m'importa, no
és que...
113- E: La manera d'avaluar no t'importa.
No, no m'importa. Que ho fessin com volguessin perquè si jo he estudiat, doncs i a ho-
sabré contestar. Ara, m'agraden molt més les proves objectives que no...
114- E.: Les tipus test, sí?
Sí, les tipus test són les que m'agraden més sí. Sempre m'han agradat més les tipus test
que no pas que hagués d'escriure.
115- E: Però per tu mateix o per...
Oh! per mi.
116- E: La manera d'estudiar és diferent, no!
Sí, sí a mi les de tipus test sempre m'han agradat molt més que no les altres. Quan em
posaven un examen de test disfrutava, perquè normalment me'n sortia més que amb els
altres.
117-iE: Sí, "bueno" a mi m'agrada més al revés veus: deixar anar el rotllo, fer tota
la meva explicació. Sí, sí. Doncs "bueno"...
Ja està!.
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Segona entrevista Professor A
Realitzada el 5 de març de 1999

Sala amb tres taules de professors
(sense interrupcions al llarg de l'entrevista)

El nom del professor ha estat substituït per una S.

E: presentació i introducció.

118- E. Què esteu estudiant ara S. Em pots situar una miqueta sobre la temàtica de
socials?
Ara estem treballant la població... la densitat de població., sí!!
119- E. Els temes que tu et centres en aquest crèdit de socials, més o menys quin
són?
(Espera un moment...que tinc el llibre aquí... un moment que el vaig a buscar, i
s'aixeca..) La poblacions, poblacions i diversitat i població i urbanisme...
120- E: aquests són els temes?
sí aquests són els 5 temes que composen el crèdit. Ara estem treballant la població i el
territori. I després veurem les migracions....
121- E: vale aquest llibre ja el teniu de...
Si bueno és el llibre que el seminari de socials va triar... no.se quan jo vaig venir ja me'l
vaig trobar..aquest és el material que comprem i clar tampoc no podem canviar de llibre
cada dos per tres..
122- E: però els continguts els consideres que estan bé!!

j No el que faig és, a veure quan una cosa no em sembla bé la faig a la meva manera,
! quan trobo a faltar alguna ¡informació doncs els hi dono fitxes complementàries i això...
I el que no m'agrada no ho faig... faig el que em sembla.... adapto el llibre; a.les nepQssit&ts
I i si surten coses noves o centres d'interès, coses que a ells els hi interessa doncs_vinga
( també ho fem a part!!

123- E: bé el llibre com una guia...
Sí això seryeixjgjguia però no éjsjma-guiajtancada és.
quejio valen la pena fer-les no les faig, així de clar..
124- E: vale i això igual per a tots els grups, aquest temari igual als 5 grups? .
Sí! ! Ho aplico a tots els grups, ja que teòricament fas les mateixes classes a tots els
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grups, però mai surt la mateixa classe iguaL és a dir. Sempre són diferents... tu prepares
el tema de la mateixa manera però després la resposta a la classe és diferent hi hlTque...
no acaben la feina hi ha que l'acaben abans d'hora... jo sempre m'adapto a les
circumstàncies. . .no?
125- E: vale dels temes aquests que treballes per a tu n'hi ha algun de més 1 >À/\ Ò
important?
No! ! Home si els done és perquè ens sembla, em sembla... que tots són prou importants
i els temes que em sembla que no interessen doncs done., però a veure aquest és el
temari del centre, que toca i ho fem... però ja et dic que sempre si hi ha alguna cosa que

d afegir s'afegeix., sijo crec que hi ha alguna . cosa^que s'ha d'ampliar s 'amplia..
Per exemple en la lliçó passada doncs un dels temes era.... com incidir, com va incidir
en l'edat mitjana les pestes amb la població amb la disminució de població no d'allà...
com que aquí fcws'enya/a^ el llibre ̂ parlava de la pesta negra i explicava molt poc, doncs
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vaig fer un parell de pàgines amb més informació sobre la pesta negra, vaig posar el text
de Camero al començçament que explica que la pesta era a Florència i explica lo que els
hi passava no?... és a dir... i a part d'això també trèiem informació del llibre no? Per
ampliar perquè em semblava home!!! Que ja que parlàvem de la pesta negra doncs que
hi tinguéssim una cosa més concreta no?
126-jE: vale i tot això que fas també es té en compte alhora de l'avaluació?
Si (Espera)....perquè vegis... et donaré l'examen de gent que has entrevistat.
127-E: molt bé!!
En Javi XXXX^que és un cas... aquest és el seu examen..ehh? no ha contestat res!!! No
ha contestat res! ü (M'ensenya els exàmens dels alumnes que hem entrevistat)
128- E: vale i la temàtica la mateixa en tots els grups no?

(J? 1 Si jo,això aplico la temàtica a tots, el que passa és que m'adapto a la resposta que obtinc
01 à, ^ *'a c^asse' vuM dir... llavors en algunes classes podem aprofundir rnés^piiQ explicar més a
lo-?0 -jO í fons, i en altres classes no^puc apretar tant., no puc-anar tent,.-, no. nojio tenen tant de
*" vo *^ I domini de vocabulari, els costa més entendre,<h^dé'repetir més les cosej^-cy

1129- E: i això condueix a un endarreriment an êlsTèlnles?^""^^
' No!!.Porta... procuro seguir un mateix ritme., com a màxim hi han 2 sessions, com a
màxim porto 2 sessions de retard però no nornalment.. perquè., no és que desprésjng,._

embolic...
130- E: no clar són 5 grups ehh? Aviat és dit..!!
No no després em faria un embolic..
131- E: clar vale., llavors sota quins criteris o indicadors arribaries a definir cada
un dels grups? Una mica el que dèiem a la primera entrevista, diferències i
semblances però quins criteris o indicadors definirien cada grup?
A veure com definiria cada grup!!!
132-E: sí ^
Vinga a veure (la\ és un grup molt heterogeni., és a dir hi ha gent molt bona, hi ha gent
molt dolenta, bueno molt dolenta... no et diria dolenta et dilialmb^olfès^ificuítats7~
vale? Però que a classe té un comportament correcta per tant jo el considero un grujp
npjmal!! és un grup heterogeni hi ha gent bona, gent dolenta, gent amb dificultats, gent
mitjana com la Jessica que és l'última que ha vingut aquí amb tu a vfer l'entrevista i que
a classe no hi ha problemes que en general els bons, diríem els que tenen bon rendiment
s'esforcen... bé..és un grup normal..
El gnipTBTjel grup B és un grup absolutament, no sé si ho hauria de dir, ehhh
desvèllestat! ¡Perquè per un costat té una sèrie d'alumnes d'immersió que són alumnes
de procedència marroquina que llavors rrjolta part de les hores no hi són i a part d'això
els que hi ha doncs... els brillants per exemple no són... no hi ha per exemple cap
excel·lent., no hi ha cáplüumne qué^sTglïï^PexceLlent, hi ha 4 o 5 alumnes de notable i
després hi ha alumnes com en Javi... com un exemple d'alumne absolutament
impermeable!! És a dir en Javi o sigui és impermeable!! No se si t'has adonat ehh?
133-;E. Sísíü
En Javi és impermeable, un de grasiüque quan venia cap aquí... "no le voy a decir

v-, ̂ ada!!!" ha començat així..
i , &v 134- E: ahh doncs bé m'ha contestat a tot...
ft v CA7 \ t
^ ^J\\ Ohh bueno ja ho sé., perquè li hem dit tranquilo no d'allòs.. però bueno és impermeable
" ' en Javi no s'entera, o sigui un exemple... que no sé si ja t'ho vaig explicar...un dia

teníem el mapa d'áfrica i assenyalaven els accidents geogràfics d'Àfrica... i li dic...
s

A

senyalame Africà...i va començar ̂  mjrar (carcggqda de riure per part del professor)
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135- E: i va començar a mirar a veure si ho trobava ño?
Sí a veure si ho trobava... (seguint rient...)
Sí és que és un cas... i a part d'això hi ha alumnes que porten problemes de
comportament o que un que expulsen cada dos per tres... en fi és un curs que per a mi
éj^gsvellestat, jo cree que aquesta seriaT explicació que li donaria..

(Engreí primer c és el curs que porta més problemes de comportament, és el curs de la
Judit XXXX que_es una nena molt brillant i per altre costat hi ha alumnes molt molt..
diríem., entremaliats com en M. Àngel que també ha vingut aquí amb tu, i després nens
molt curts com en Josep XXX que és és... i a part d'això hi ha un parell de magribins
que no és perquè siguin magribins doncs que foten molt de merder i porten conflictes i

• vénen a emprenyar no? Llavors bueno és un curs que per poder fer classe amb ^ __ t

tranquil·litat has d'estar en tensió tota l'hora no? En canvi per exemple a primenAjpuc
fer classes gense dir res... tranquil. lament, explicant, si xerren una mica ep!! Parem., i en
canvi en ef B estic tota ï estona en tensió... hi ha un parell o tres de nenes brillants,
poques... i ei¿general el rendiment acadèmic és molt baix...

t ̂  f* c" — fLlavors eluDii el |E|que són els dos millors cursos.... sobretot el Id:
El primeifè^s un curs que la mitja està de notable a excel·lent i n'hi ha tres o 4 nanos
que malament ja té fet venir aquell en Jordi aquell que portava la samarreta del Barca...
molt malament... hi ha nanos especials com l'altra que he fet venir la Claire... aquella
nena és molt especial, em dóna la sensació que té una vida interior molt carregada i...

-^ (rient,..) pevèron general" molt bé.. ~~
I el primerD també molt bé, és un curs més aviat de... bé notable i uns quants
excel·lents i-Sense cap problema .. però hi ha gent com la Cristina XXXTqulTsèrnpre diu
que li agraden els nens que aquesta també és impermeable com en Javi... aquesta no
santera de res ! ! ! No s'entera de res! ! Res res! ! Sí és que acabo de dir una cosa i ja ho ~~
faig expressament i li preguntes escolta, que he acabat de
i li dic: escolta que he acabat de dir a veure repeteix- m'ho: i no ho sap;.._. són nanos
impermeables no... suposo que també... no sé nosaltres no ens adaptem o no sóc capaç
d'adaptar-me a totes les capacitats dels nanos i tot això...
136- E: vale seria una mica la diferència entre els grups...
Sí jo penso que són molt diferents els grups, aquest és massa bo (assenyalant el IE) i
aquest és massa dolent (assenyalan el Ib) i aquest i aquest (assenyalant el la, Id i le)
són els normals...
37- E: v Alè, després parlant ara d'avaluació, com l'organitzes en cada un dels

grups? Per exemple si ara ens situem en el primer A?
/Ño no, a veure el sistema d'avaluació és el següent, és a dir, exercicis per exemple avui
que hem fet: jo els hi vaig dir, vàrem explicar l'estructura de la població d'Europa, com
es distribueix, les zones més poblades... les àrees poc poblades., que són les àrees

! metropolitanes no? Doncs vaig dir estudieu-vos això, i., perquè el proper dia farem
0O- exercicis sobré*aquest tema però> que no podreu mirar el llibre!! Que les haureu de

contestar sense mirar!! Vale doncs avui han vingut, hem tingut 5 minuts per repassar-
s'ho hem tancat i ens hem posat a fer els exercicis sobre això... hem hagut de contestar
preguntes de memonaTsobre^ixò i després hayierrTHe fer exercicis sobre un mapa no?
Doncs pintant el mapa, quins eren els països més poblats, els més despoblats i pintar les
àrees metropolitanes d'Europa... clar per fer aquesta feina de pintar sí que podríem mirar
mapes, però per contestar lo altre!! Llavors això el proper dia ho corregirem oralment..,
aquest és un sistema... Vull dir que tot el que fem a classe sempre es corregeix
col·lectivament... comentem els resultats i despres~ells~3"iuen.... i després quan s acaba el

í/y
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_tema hi ha un examen., hi ha un examen d'aquest tipus (me l'ensenya) que és molt
ampli., és a dir en aquest cas hi havia 15 preguntes i a més s'havia de fer gràfiques... i...
en l'examen hi ha tot tipus de preguntes és'a dir^_exercicis de procediments, de fer
gràfiques, d'edats, gràfiques lineals, i un exercici que consisteix en fer un resum... és a I
dir jo els hi donava aquest text per exemple i ells havien de fer un resum d'això..
138-E. Està bé!!
És a dir no solament era un exercici de memOTiajdnó^e procediments, de gràfiques, de
fer resums i després també d'explicar coses no? Per exemple fer un quedre sinòptic, i
després també memoritzar., doncs explica tot el que sàpigues de la pesta negra., un
examen... llavors procuro que sempre els exàmens siguin així
139- E: vale al final de cada tema fas un examen?
O de cada dos... depèn de la densitat del tenia... com que aquest era un tema ampli i que
el vàrem treballar molt i ampliar, doncs vaig dir, fem un examen d'aquest sol... depèn
altres vegades ho he fet al cap de cada dos... depèn de la densitat que quedi repartit..
140- E: vale i això igual per a tots els grups no?
Això si., l'examen és el mateix a tots els grupsv i a més ho faig exprés., perquè si jo faig
un examen amb 15 preguntes i ells saben les 15 preguntes,, són els que s'han d'estudiar,
per tant que se les estudiïn. Per tant a mi no em fa res que se les diguin perquè així segur
que se les estudiaran...ehhh i són 15 preguntes i aquí^pràcticament totjot ^JJU£jhem__
fet... per tant a mi no em fa res que sàpiguen les preguntes i algunes vegades., jo els
dic... escolta sabeu la pesta negra us ho preguntaré per tant estudieu-la bé una altre
cosa que hem fet aquest trimestre és tècniques d'estudi... bé tècniques d'estudi!!! Per
exemple com ho podem fer nosaltresiper estudiar? Vosaltres heu d'estudiar per exemple,
diu..'explicar les èpoques, les etapes de l'evolució de la població., cornos fa per estudiar
això? Doncs per estudiar això primer has de llegir-ho, has çLentendre-ho i quan ho has
llegit... tanca el llibre i intenta explicar-ho... i de manera resumida... si no ho saps fer..
doncs torna a obrir el llibre t'ho tornes a estudiar, tornes a tancar i tornes a dir... és a dir
la tècnica d'estudi d'intenpretar explicar resumidament allò que has d'estudiar., i això ,
ho fem a classe eh?
141- E: no... està bé...
Per tant mnnnnn... he procurat enseyar-li també una mica com han de fer per estudiar...
anem a una altra tècnica d'estudi és fer resums., vale doncs va... feu-me un resum
d'aquest apartat i a veure... com ho heu fet? Doncs aquest està bé, aquest està
malament... Una altra tècnica: fer quadres sinòptic... doncs va fem un quadre sinòptic
d'això....vinga fem- ho i ho comentem entre tots... i llavors en l'examen hi ha fer
resums, explicar coses de memòria, fer gràfiques...es clar ho hem fet per tant també
compta, també s'ha d'avaluar...i mira!!! Veus en tots ho hem fet igual ehhh? I tots ho
han practicat, hi ha ha gent que a l'examen t'ho fa molt bé, hi ha gent que no s'entera.,
hi ha gent que a>htes^comjnJ^i!]!Clar jo heféf^ln"aTe1x~e^TolsTm'Iiè"esIòrçat er
tots igual, i n'hi ha que funcionen i n'hi ha que no!! I clar jo no puc fermés...
142- È: llavors la informació en quan a com serà l'examen., i això... quin
d'informació els hi doncs..??

-—-vNo, mira a vegades per exemple els hi dic aquest examen hi hauran., haureu de fer \
gràfiques, us preguntaré la pesta negra... i haureu de fer un quAdre sinòptic., ja
està..'.més o menys els oriento amb alguna cosa. Llavors a part d'això, jo sé que tant
punt han fet l'examen després s'ho passen a tots, m'es igual. Ja te dic a mi m'és igual...
com que són exàmens molt amplis doncs s'ho han d'estudiar tot, i és el que vull que
s'estudiïn, i llavors a mi em sembla que no es pas cap pecat això...de ser massa
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ortodoxe.. però com que a mi el que m'interessa és que estudiïn i que s'esforcin... i a
més jo he observat que quan saben les preguntes els fan més...., tenen més motivació
(rient...)... jo en dic que és un element de motivació..perquè s'afanyen a estudiar fins i
tot aquells que no han seguit res ni s'han enterat de res., els veus allà al pati amb ei
llibre de socials... sí sí és un element de motivació... saber les preguntes de l'examen és
un element de motivació llavors com que són exàmens molt amplis doncs ja està..
143- E: i ells te'n demanen d'informació, s'angoixen molt...
Em pregunten: mestre que sortirà!!! Tothom m'ho pregunta i com que ja saben que
algunes vegades els hi dic alguna cosa doncs, per exemple les preguntes que m'interessa
que estudiïn molt doncs aquelles jaels hi dic no'/Pésta negra doncs això... ho heu de
començar ajstudiar^^urejj^expTicar el que ussèmbla... i realment vull dir hi ha gent
que ho ha explicat, que ha emplenat una pàgina d'examen...
144- E: ja perquè alhora de corregir que tens en compte S.?
A veure jo per corregir per exemple aquest examen (i me'l mostra..)
145- E: aquest és molt objectiu no?
Sí procuro que els exàmens siguin molt objectius, és a dir que no hi hagi gaire marge de
dubte no? O sigui preguntes molt concretes de l'ha encertat o no l'ha encertat, està bé o >
no està bé... vull dir la divisió està bé o no està bé, el quadre sinòptic està ben fet o {
no...en la_redacció diu animalades o no diu animalades!!! S'ha deixat coses o ho explica
tot... bàsicament és això... per exemple alhora de corregir la pregunta de la pesta negra
doncs jo vaig dir: bueno en aquest no li poso^un 2 que és el màxim perquè s'ha deixat
alguna cosa..si se n'ha deixat molt li poso un 1 i si s'ha deixat poc n'hi poso un l^ ¿
146- E: ja tu ja tens uns criteris..
Si més o menys ja ho veus...ha de fer un resum bueno... doncs en aquest resum m'hi >._¿_.
posa 7 punts, tot està bé, si hi hagués posat el resum complet hi havia d'haver 10 punts, \
doncs li baixo... entens.... a veure... és una valoració., clar com que fixat'hi... el total de
punst de l'examen són 20 llavors.és... vull dir al marge...
de valorar, o sigui en una pregunta li poso un 1 i mig, o un 1 o un 2 és mig punt d'error
sobre 20, que per tant l'error, que segur que n'he fet... no ésjant. I llavors què? A part
d'això després les notes són aquestes.. les totals... dic notable, un 16 i mig... és
notable... llavors distingueixo que això també els hi agrada, distingueixo entre matrícula
d'honor i excel·lent...

/

147- E: ahh sí?
Si diuen mira matricula d'honor...tot bé!!! No hi ha cap fallo dieun!!! I excel·lent doncs
està molt i molt bé, però té alguna coseta.., és un 9, un 9 i mig... en canvi, perquè hi ha
gent que fa tot bé., doncs aquest també...
148- E: i quin tipus d'informació et demanen els alumnes?
No simplement em demanen quines preguntes posaré, que,sortirà a l'examen..jj o elsjú
dic alguna vegada...per exemple els dic d'aquesta pàgina preguntaré alguna cosa.._j. ja
està..
149- E: perquè l'examen està programat una setmana abans o...?
Sí sempre els aviso amb una setmana de temps, sempre els hi doncs unajietmanajje
temps per estudiarles a dir quan jo compto que falta poc per^cabaTIaniçò, els hi dic
mireu la setmana que ve acabarem la lliçó, per tant tal dia de l'altra setmana farem
examen~o sigui no esl aviso mai d'un dia per l'altre, sempre tenen una setmana per
anar estudiant... eh? I si tenen un examen al mateix dia, doncs els hi canvio... però com a
mínim una setmana de temps, com a mínim..
150- E. Vale., els pares, com intervenen els pares en aquest procés d'avaluació?
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A veure de tot aquest procés amb mi no intervenen, pràctiòament he tingut contacte amb
pares que els conec, però pares que han vingut aquí a preguntar-me, escolta com va el
meu fill de socials? No?. És a dir el contacte és sobretot els pares els tenen amb el tutor.
El contacte aquí l'institut, el contacte pares va sempre amb el tutor. Quan el tutor té una
entrevista amb el pare, em pregunta a mi escolta... aqueát nano com va de socials??., i
tal li dic..bé malament, és de notable, excel·lent i ja està1. Llavors la informació de
socials la veuen a través del tutor perquè el tutor"nTho pregunta a mi. Ara també conec
alguns pares i em pregunten com va el meu fill... i els hi dic, però perquè els conec, o
som amics i ens trobem., no perquè vinguin aquí a preguntar., res....però sí vénen a
parlar amb el tutor, amb el tutors sí ehh? Però parlen de totes les assignatures, i el tutor
pregunta a cada un dels especialistes com va el nano aquell amb aquella àrea..
151- E. Llavors el que et volia preguntar... en l'avaluació sempre fas servir el
mateix sistema, és a dir, quan un té un examen, l'altre grup també i l'altra també..
Si sempre.
152- E: sempre van correlatius, i llavors quan a la puntuació també puntues igual
tots els exàmens?
Sí és clar
153- E. En tots els grups? s-1)
Sí aplico els mateixos criteris de puntuació, que sempre procuro que siguin objectius, és
a dir, criteris objectius!! El màxim d'objectius possible i aplico a tots els gruups el
mateix criteri...
154- E. Respecte això no hi ha diferències entre els grups?
No no perquè en tots hem fet els mateixos continguts llavors... tothom ha fet el mateix,
el que passa... que evidentment els resultats no són tots iguals... no sé per exemple en
aquest examen té... (i m'ho mostra). A veure a —

^raTIfesposa a comptar les notes...) 8 insuficients, 5 suficients, 2 bens, 4 notables, 1
excel·lent

(Fbl 7 insuficients, 3 suficients, 1 bé, i... 5 notables... ehh el canvi?
Anem afC) 8 insuficients, 4 suficients, 2 béns,!? notables i un excel·lent.... i ja veuràs
ara!! Ara~veuràs!!
155- E: ara vénen els cracks!!
Si ara els cracks! \Ú^3 insuficients, 2 suficients, 2 béns, 7 notables í...-10 excel·lents...
clar és allò que et deia... clar... i és la mateixa prova!!! I per a tots he fet el mateix

lari.. i sota els mateixos criteris... Anem a l'E, ja ho veuràs ara!!! " ~
/3 insuficients, 2 suficients, 2 béns,"5 notables,"TS excel.ïents7rr°1rxa't.... i a veure

això són ¡jades oble~ctiveTvüll dir..._i jo... totes aquestes classes tenen el mateix
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professor, els hi explicat les mateixes coses i els he posat eTmáteix exameñT.i....
156- E: perquè alhora de posar aquestes notes, aquestes notes finals... si tu ifcttus a
un alumne mira! finalement et queda aquesta nota, què hi sumes a pajctcTaixò?—-^
Per exemple, anem a veure el trimestre passat. Jo tinc aquí notes, de l'kyjffilació iniciaL--/f

j .̂ (¿|vi*AT

que els hi vaig passar, tinc notes, control de llibreta, vaig mirar que m'ensenyessin la
llibreta si estava ben presentada, si tenien feina acabada, o si no altenen acabada!
Després el control del tema 1, després feinaTà casa, de vegades els dic feu aquesta feina
a casa!! Doncs a veure si l'han fet o~no l'han lètU M'ho apunto, després més controls,
després preguntes orals, després treballs de recerca?, allò que et vaig dir que havien de....
fer un treball eHKbTrrdesprés clac els hi poso la nota..
157- E: no deu ser difícil no fer això, perquè sempre deu anar en coherència..



No no, mira tot...n'hi ha que baixen, n'hi ha que pujen¿a però la cosa sempre va igual,
totes les notes són semblants de tot., llavors totes aquestes coses es valoren..
158- E: I en quan a actituds i això? ,
Bueno es ciar Tactitud per exemple si jo li miro la llibreta ja és l'actitud! ü Si fa la feina
a casa ja és T actitud, entens això també ho tinc en compte. El que no faig, és a dir, per
portar-se malament a classe jo no baixo la nota, potser sí que el castigo, però no li baixo
la nota...és a dir, et poso un O perquè t'has portat malament, això no!! Perquè entens!!!
Ara et baixo la,nota perquè no has fet la feina, això sí., o... et baixo la nota perquè has
fet la feina de qualsevol manera... això sí... això és actitud davant del treball...
159- E: Doncs S. Jo em sembla que ja conec el que volia conèixer....



Tercera entrevista Professor
Realitzada el 9 d'Abril de 1999

Sala amb tres taules de professors.
(Sense interrupcions al llarg de l'entrevista)

El nom del professor ha estat substituït per una S.

E: Salutació....

(inici de l'entrevista fent èmfasi amb el comportament de 'n Javi en la segona entrevista
dels alumnes....)
(professor): Bé en Javi no vol venir perquè perquè...
160- E: és veritat això que se li ha mort el pare recentment?
Sí fa 4 mesoso però a veure jo no ho sabia., i per tant el que diu de què els mestres se'n
riuen d'això i d'ell és absolutament fals-...
161- E: no però pel que m'ha semblat quuan he parlat amb ell és que en general no
està bé a l'institut ni a casa seva ni al lloc ehhh?
No no... bueno però el problema que té aquest nen és que està acostumat a fer el que li
dona la gana i.... llavors quan troba algú que no li deixa fer el que li dona la gana, passa
el que passa... bueno però bueno... per tant si jo sóc responsable d'aquest nen he de
poder controlar-ho i si jo li dic una cosa i no la fa i li deixo passar, no el controlaré pas
mai..aquí és el problema.„ i amb ell li ha tocat molt els nassos que els féssim entrar aquí
amb tu, perquè ell el que volia era ensortir-se'n amb la seva i com que ha hagut entrar
per força, això per a ell ha significat una derrota...brutal...home!!!! una derrota total
ehh?? I a més això ho ha agafat amb ressentiment no? perquè jo he vist com venia aquí
amb tu amb en Fernando el director, i escolta m'ha mirat així amb una ràbia...a mi em
sembla que això és educatiu...

• 162- E. Bueno canviem de tema.... a veure.... com creus S. Que ha funcionat el
>(/ crèdit de Socials en generaL.S.?

\cï^ \\íF , % \f\ Mira en general... mira tornem a ser allà mateix., en algunes classes molt bé i amb altres
/ ,£*• classes molt malament eh?

163- E: per tant l'impressió general és diferent en base els grups?
Sí evidentment... i la impressió de cada grup ja te la vaig explicar... vull dir estem
pràcticament en la mateixa situació... en l'última entrevista....

x c 164- E: has canviat algunes de les decisions en quan a l'inici que preparaves aquest

X
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crèdit i tal han canviat algunes de les decisions respecte l'avaluació?
No, no he seguit el mateix criteri.r
165- E: i això en tots els grups?
Sí sí no he canviat res...
166- E: perquè el procés d'ensenyament- aprèn enattge que has portat en els grups

t <j també es diferent no? Havies comentat?
O v ^ g{ dar a veure jo m'adapto en cada cas... el temes sempre procuro els mateixos perquè
^ és clar és el mateix crèdit a tots, el que passa que les explicacions no em surten mai

igual, les explicacions... els treballs que fem sí que són els mateixos no? Perio alhora de
p7esentar-ho, d'explicar-ho m'adonc que hi han classes que puc explicar tranquil·lament
tot el que toca cada dia, hi ha classes que sigui pel que sigui no ho puc explicar tot, sinó
que ho haig de repetir més, haig de cridar l'alto més sovint i és clar això es perdre
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temps... o sigui que en aquest sentit m'adapto a la situació... m'adapto al que és al grup.
Depèn del grup és molt més fàcil., i amb altres grups..
167- E: perquè en quan a actuacions ens uns has de maxacar contínuament els
continguts!!!
No tinc la sensació que és un problema de vocabulari, és a dir, uns pel que sigui
dominen més el llenguatge./: puc dir, és a dir els hi dic una paraula per exemple
"emigració pendular". Amb uns per explicar-lis que vol dir emigració, que vol dir
pendular... ja te tela... vale? I en canvi d'altres doncs acabem de seguida, perquè? Perquè
doncs pel que sigui tenen un domini del llenguatge molt elevat... perquè l'ensenyament
que fem bàsicament està basat en el llenguatge, després hi ha alumnes que tenen
problemes de llenguatge, de comprensió de llenguatge,,, llavors evidentment tindran
problemes d'aprengntatge.. jo per a mi les diferències vénen molt per aquí, a nivell del
llenguatge, de la llengua que utilitzem..
168: E: clar clar i això fa anar més ràpid o enlentir més el procés no?
Evidentment.
169- E: vale, creus que en funció del grup que tens a davant et condiciona el
sistema d'avaluació?
Jo el que faig és... ja t'ho vaig dir: control de la feina, controls escrits que ja et vaig dir
com eren, que procuro,que siguin molt amplis i amb preguntes molt concretes i., després
ügballs individuals de recerca..llavors miro si tenen la feina feta, fem exercicis,
corregim els exercicis a classe... a veure al principi amb totes les classes aplico el
rnajèjx sistema i inclús fem els mateixos exàmens, clar? Llavors els resultats són
diferents,...jiijba classes que el percentatge d'excel.lents i notables és molt alt, i en
canvi hi ha classes amb la mateixa circumstància o amb les mateixes explicacions que el
percentatge d'aprovats és molt més baix., com jalio vam veure l'últim dia que vas venir
n o T "
170- E: sí sí gràcies!!! Hi ha alguna cosa que t'agradaria fer i no pots fer degut al
grup que tens davant? Allò que dius això m'agradaria però val més que no
m'emboliqui per aquí perquè pot ser un caos...
No!!! La sensació és que sempre faig coses possibles. És a dir les coses impossibles ja
no me les plantejo... determinades coses queja no em plantejo perquè sé que no, no... és
a dir jo el que procuro que qualsevol cosa que fem sigui comprensible i acequible als
nanos que tinc a davant eh??
171- E: però això de vegades pot ser un aspecte amb un grup i l'altra no?
Sí sí...el que passa que en els grups que poden més apretó
profunda ehh? Però jo sempre procuro fer treballs possibles, no treballs impossibles..
172- E: vale creus que la socials en sí mateixa porta una determinada manera
d'estudiar? ____ ............................
Sí! ! El problema d'això d'estudiar és que no sé si els ensenyem a estudiar als nanofi...a
mi el record que jo tinc de tots els meus anys d'institut és que els professors em dèiem:
has 'd'estudiar!! Però jo deia bueno però com ho he de fer per estudiar no?, és a dir
tècniques d'estudi no! ! A mi no me'n van ensenyar llavors jo penso que convindria que
quan diguéssim estudiar una lliçó, convindria que expliquéssim com ho ham de fer per
estudiar, que han de fer resums, que s'hajde llegir, que s'had'intentar comprendre, que
allò que han llegit i han comprès han de ser capaços d'explicar- ho sense mirar el paper..
tècniques d'aquest tipus que penso que caldria que se is "hi 'dbriésV ~"
173- E: però les socials aporten un procés... potser més memorístic no? Què en
penses?
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Sí... hi ha part de memoria i part de conceptes... és una assignatura molt conceptual, hi
ha conceptes molt abstractes!! clar és molt diferent d'ensenyar matemàtiques., és molt
diferent...
174- E: quina informació vas donar als alumnes sobre avaluació?'
Jo normalment a veure jo sempre els hi dic quines són les coses que jo valoraré i com
puntuaré... sempre els dic: mireu jo tindré en compte l'actitud a classe, tindré en co'mpte
si feu la feina o no la feu, i tindré en compte els resultats dels exàmens, la nota que
trèieu, i tindré en compte si feu el treball de recerca o no ei tèu..ehVV llavors per tant els
exàmens un 40%, els treballs, un 40% i l'actitud a claase i el comportament un 20%. Per
tant si es porten bé i fan els treballs tenen aprovat teòricament ehh?
175- E: el pes és repartit ehh?
Sí i això sempre elsJbLexplico abans..
176- E: Ells ja ho saben això.
Sí sí..
177- E: com creus que han utilitzat ells aquesta informació? En fan cas o en fan

f^ cas..
°" N'hi ha que sí i n'hi ha que no..j o el que noto totes maneres és que cada vegada costa

més que facin la feina a casa..és a dir per exemple uan feina que no s'ha acabat a classe
que l'han d'acabar a casa... doncs la fan un 25 o 30%..., els altres passen
178- E: no són responsables diries?

^v,. No no ho són... jo el discurs que els hi faig amb això és que si no fan la feina doncs els
^~,^ que es perj-udiquen són ells., vull dir no entro tant en no has fet la feina et castigo...sinó

^ Y^t^S-s^ escolta no hais fet la feina t'estàs perjudicant a tu..siguis conscient d'això... no sé si això
és un discurs correcte però en tot cas és el que jo els hi faig.
179- E: en termes generals... a canviat una mica la teva manera d'avaluar en quan
vas començar a treballar de mestre?

<j£> Sí home i tant... home a mi em sembla que... quan jo vaig començar bàsicament es
• r V jr / valoraven els coneixements i ara em sembla que ej valoren més coses com els

ppw coneixements, les actituds, es valoren també si saben fer procediments..
180- E: en quin sentit procediments?
Home procediments en el sentit de ser capaç de fer un esquema d'una lliçó, o ser capaç
de fer un treball^ de recerca posant'hi un interessi que aquest treball tingui certa
coherènciaTehhTAixòsón^procediments i abans no es valorava això...
181- E. No no no... vale., fins a quin punt la normativa del centre influencia en les
teves decisions sobre l'avaluació?
Home jo procuro complir amb la normativa però..
182- E. Hi ha una normativa establerta a nivell de departament de socials?
Home sí per exemple alhora de puntuar el 40, 40, 20 aquest que t'he dit., és una
normativa del departament que apliquem tots., però enjgeneral a veure faig el que toca i
jio em sento cuaríat en cap moment per la normativa aquesta..
183- E: perquè aquest 20% d'actituds com els mesureu?
Home a veure l'actitud es valora doncs si fan els deures si no els fan, si a classe es
porten bé o no es porten bé, llavors això és una cosa que contínuament estàs apuntant i a
veure jo ja sé quins són els nanos que a classe fan o que a cla^eji^£n^en^també tinc
clar els que faran els deures i qui np^, això l·iQjinr mnlt Haríi Ppr tint
184- E: Si no hi hagués aquesta normativa de porcentatges, quins criteris
utilitzaries?



No és que~de fet em semblen bé, sí sí són els que jo utilitzaria. .riQ^ho faig perquè ho
digui perquè si no em semblés bé doncs ja m'invenntaria altres coses.... j o trobo que
valorem els coneixements però també valorem altres coses que penso que també són
iguals d'importants i que també s'han de tenir en compte! !
185- E: com creus que avaluaràs en un futur?
A veure si canvien les lleis doncs ens haurem d'adaptar a les lleis i a les normatives que
surtin però no crec pas que canvien massa ehh*.. i després també dependrà del grup, dels
alumnes, dels objectius... és clar la normativa pot ser general i després tu t'has d'adaptar
a~la teva situació concreta del grup- classe que t'envolta., no?
186- E: molt bé S. Doncs moltíssimes gràcies per al teva informació...



Primera entrevista Professor B.

Realitzada el 20-1-1999.

Lloc Sala de Professors (al llarg de la realització de l'entrevista no va haver-hi cap

intervenció, la sala era buida de professors).

* (El nom del professor s'ha substituït per la lletra F)

1-Entrevistador (E): Em podries situar una mica de les característiques del centre,

l'existència d'alumnes, nivell sòcio-econòmic..

Entrevistat: L'institut està situat al carrer Joaquín Serrase, sense numero, al costat dels

bombers i a la sortida de Llançà.

Després els alumnes venen de la barriada de l'Aixample de Figueres, vénen de Vilafant

del barri de la Marca de l'Ham, i alguns casos concrets de nens que vénen d'un poble i

per qüestions familiars perquè la mare, el pare treballa a Figueres doncs vénen aquí.

Encara que diem que el gruix de tot aquest poble li correspon a un altre institut però en

prinncipi vénen aquí. D'això que em deies del nivell sòcio-econòmic, podríem parlar

d'una classe mitja baixa, parlem dliSO no?? Perquè clar si parlem d'FP ve gent de tot

arreu perquè com que no hi ha cap més sector d'FP a la comarca, ve gent de tot arreu. A

la zona sí és l'únic que hi ha. O sigui que això ja és una altre món. O sigui que diem

que podem considerar com a classe més socialment desfavorida, més baixa., seria

aquesta barriada de la Marca de l'ham, pues és un barri molt afectat per l'atur, bueno

problemes de desestructuració familiar, bé, podríem considerar un r>arri entre cometes

conflictiu. Els nanos que vénen de Vilafant vénen bé, ve de tot i estan barrejats. Hi ha

fills de treballadors de fabriques, d'empreses i tal. També hi ha fills de gent agricultora i

bé aquesta barriada d'aquí de l'Aixample també podríem considerar que és una classe

mitja- baixa, és un barri de recent creació, força població immigrant..

Home el centre de FP d'alguna manera ens hem vist beneficiats des de la Reforma, des

del punt de vista, que ja no arriben només nenes al cul de sac que ja no poden fer res

sinó, que arriba gent que pot fer alguna cosa.

2- E: La procedència d'aquest centre respecte la Reforma, és a dir, que era abans

Batxiller...

Abans això era un centre D'FP i ara han integrat tot el que és ESO, tot el que són els

batxillers i els cicles formatius. Hem començat aquest any els cicles formatius. O sigui



ara mateix aqui està convivint el final del FP de la fase terminal, que ens queden 2

cursos, 4 i 5è d'FP i està els 4 cursos de la ESO, hem començat el primer de batxillerat,

LOOSE, i els cicles formatius o sigui estem en 4 camps de batalla.

Els barracons ja hi eren. Bueno, de fet ara nosaltres hem d'anar al Dalí ara a fer classes,

aquest que hi ha aquí davant que és el Salvador Dalí. Tenim 4 aules allà, 3 barracons

aquí i problemes importants d'espai. Problemes importants d'espai. O sigui ara mateix ^^ ^

nosaltres hem d'estar aquí xerrant ja que no hi ha cap més espai. Per suposat si et vénen 1n J n r ^
uns pares, igualment. Pel desplaçament de fet és atravessar el carrer, ara un alumne

invident que tenim...no no?? El tiu va i ve i cap problema, però és un mal rotllo que
r • i *• • ui «v -c-aquest tiu... els professors, ve ja.es procura que els nanos tinguin blocs sencers alia, tins { 1

l'hora d'esbarjo allà, i del pati fins al final del migdia allà, però és clar els professors no. **" ~>

•Surts d'una punta d'aquí, baixes aquí, agafes els llibres vas cap allà i evidentment perds • o

temps ehhhü Mira sí, funcionem així. De fet ara fe uns dos o tres anys es fa fer una 4

ampliació d'aquest institut s'han creat 4 aules noves però be és insuficient. Els

barracons continuen existint i anem a fer classe al Dalí i bueno tot així repartit.
i

3- (E): 1 llavors en quan a la procedència i formació de professors, hi ha mestres....

Aqui hi ha barreja, aquí el còctel és total. Hi ha, t'explico mestres del taller, tecnòlegs,

mestres de l'antiga EGB passats a ESO, professors FP, professors que venim del món

del batxillerat, agregats que és el meu cas, no ho sé si algun catedràtic, no ho sé, això ja

no... la heterogeneitat és total. Hi ha molta varietat i en general home, hi ha alguna

fricció, hi ha alguna cosa, però vaja, per ser tot el còctel que és deu ni do, més o menys
i

funciona, mes o menys,

4- E: Respecte la teva experiència prèvia, com a professor que havies estat, abans a

batxiller i ara a Eso,

Jo vaig començar a treballar l'any 84, no mentida el curs 86/87 vaig començar a
lf\ K·aS- Ç • " "

\ r :yíe treballar, vaig estar 2 anys en un centre privat de Malgrat de Mar, després vaig aprovar

les oposicions i vaig estar al Deulofeu de Figueres fins fa 4 o 5 cursos que estic aquí.

\ Però la meva plaça me la van donar a Cervera, Lleida, i m'interessava quedar-me aquí.

Llavors vaig demanar, bueno per poder-me quedar a Figueres vaig estar molts anys al

Deulofeu pues de secretari, de cap d'estudis.., amb càrrecs per poder-me quedar i
4

després quan vaig tenir uns quants punts vaig dir: em vull quedar aJFigueres, i clar em

van enviar a FP llavors ja..

O sigui que, així com hi ha gent que ha circulat per molts llocs jo he circulat molt poc.

Tranquil. No no, en aquest aspecte he tingut sort.



i,

fe.

5- E: I en quan a la Reforma, t'ha canviat alguna cosa, F, o sigui que feies batxiller i

ara t'han passat a ESO...?

No, evidentment, jo des que va començar la Reforma ara fa 3 cursos, he fet tots els anys

Ir ESO . O sigui ja posats ens posem a tope, i per a mi ha estat una mica un problema

des del punt de vista que no havia treballat mai amb mainada de 12 anys i de fet no j

sabia com venien ni com deixaven de venir . El primer any ho vaig passar força ;

malament,.no sabia prou bé ni com posar-m'hi,, ni TOm,o_sjguiz o sigui clar jo quan em j

deien (és que vull anar a fer pipi), doncs dius bé, és un problema, no.. No i sobretot el

problema més greu es que m'avorria a classe, no? O sigui jo explicar que entre Europa i

Amèrica hi ha un oceà que es diu Atlàntic,.,., puf!! I no se. O sigui en principi la

baixada de nivells eh! molt important, en segon lloc problema de falta de material, en i J /

jterçer lloc fèiem servir, fem servir els llibres de l'Editorial Barcanova ehh en Cristòfol

Trepat el coordinador dels llibres de Socials de Barcanova ens va vendre el producte de "1

què ells havien fet un estudi molt seriós, apurat, del que feien a primària, i que ells ;

sabien que amb els objectius de primària tot allò es podia fer i alhora de la veritat ens ^
/

hem trobat de què no és cert, o sigui que poder la teoria sí que és certa, però la pràctica

no.

6- E: En quan a nivell, no, potser?

En quan a nivell i quan a contingut, o sigui clar no!! hi ha gent a Ir ESO que em confon

que és un país i un continent, no? Problemes, no!! I et trobes amb aquests problemes

que són molt de base no? El llenguatge que fes servir a les classes ha de ser, bueno, j
i

extraordinàriament planer. i
!

Jo tinc un sentit del humor pretesament inte.ligent o sigui que m'agrada el joc de j

paraules i tal, i resulta que clar aquí no pots fer servir aquests tipus d'humor perquè \

després el descontrol és total. I problemes i després problemes, diem d'ordre públic, no. i

O sigui problemes de mainada súper mogudes, incapaços d'estar 55 minuts asseguts a la j

cadira, atents. Llavors jo bueno, pateixo una mica perquè, bueno, o sigui, jo vull 1

explicar unes coses, portes un exemples al cap, intentes., però aj_ mateix temps estàs \_

mirant que aquell no, com se te despistin aquells dos, ja no enganxen absolutament res, •
— , , - : . _—___ .;

que no es despistin de cap manera, però l'altre que almenys s'assegui a la cadira amb un \

mínim d'actitud mínimament decorosa, no?. O sigui que no estigui allà tot arrapapat i ?
N. ;

tal ii. O sigui i surtía surto cansat, força cansat de les classes perquè me suposa una mica \
i



d'esforç que no estava acostumat a fer, no?. O sigui tu anaves i l'esforç era un esforç

diguem-ne un esforç tipus acadèmic, no? I ara és un esforç,un esforç molt més ampli.

7- E: O sigui que hi has trobat moltes diferències no? Entre ESO i Batxiller?

Sí, i tant, i a part, o sigui aviam, jo ara estic en una fase que considero que el sistema del
i

BUP no era perfecte ehh, o sigui tampoc era un món idílic ni molt menys. I que aquest

sistema doncs l'hem de fer rutllar perquè és el que hi ha. Ara jo ara mateix estic,

precisament per això em vaig apuntar de col·laborar amb vosaltres, perquè sóc conscient

de què faig servir mètodes a classe absolutament desiconòmics, no?. O sigui un^
\

ensenyament sense cap mena d'innovació pedagògica de cap tipus, ja en parlarem. Però 1 " , i\^t

encara no se exactament com posar- m'hi, com fer-ho i tampoc acabem de trobar j

receptes màgiques. Ara mateix, estem amb la Montse, amb la psicopedagoga, d'aquí. ¡
j /

Està aquí com a mestra de psicologia terapèutica, no sé la seva procedència. I una mica,

ara que estem fent exàmens i coses d'aquestes, pues, inclús jo els deia els tutors de

primer d'ESO, escolta a veure si amb vosaltres els nanos us tenen més confiança i us

diuen (no en aquest tiu no l'entenem de res, és que es un pal horrorós, és que els llibres

no sabem ni com agafar-lo). Clar, si el problema és que els nanos no estudien llavors

diem, pues no, no estudien. Jo jugava, jugo, a la carta de no sé si està ben jugada o nor^ ^^^ afí

" ' . " ' ' u •" '' {? I

de dir senyors el pas de l'escola a l'institut és un pas important, o sigui no es només un | ^ ~
- . — - ~" | í ̂ _ç

canvi d'edifici, és un canvi de manera de fer. Llavors en aquest canvi de manera de fer,.j l

nosaltres, jo jugo a tractar-vos com a persones grans.. Evidentment després fas de més i

de menys, no? però jo jugo a tractar-vos de grans. Jo no us diré mai ni les preguntes

l'examen, ni us diré clarament que s'ha de subratllar i que no. Us diré, mira això és
: • ' " " - - ' J-un...-n- •. - --.„ _. . ^^

important convindria que ho tinguéssiu present, no sé, jugar una mica a les persones

grans, no?. Clar, però això implica una responsabilitat. Jo ja els hi vaig dir: nois si n<

voleu estudiar, aquí sí, que és un problema vostre i només vostre, jo faig tot

pugui però si no voleu estudiar no es pot ensenyar a ningú que no vulgui aprendre, no? I

estem una mica en aquesta fase que no acaba de rodar, no acaba de funcionar.
¡

8- E: Perquè si ens centrem ara a primer d'ESO, Ciències Socials, tens tres grups.

Aquests grups en quan a experiència que has tingut amb ells, com els veus, o sigui,

són diferents...

Sí, sí, els 3 grups son força diferents. Aviam. Hi ha un, no sé, hi ha un 1 A, un IB i un

1C. El més problemàtic es el 1C.

9- E: En quin sentit problemàtic?

s no ,

el que \ ' I
Iro*5* <*«
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El sentit problemàtic és que per necessitats de grups de reforçs, AUCAS, UACS o el

que sigui, van inquïvir tota aquesta gent al 1C.

10- E: O sigui que la classificació dels alumnes als grups ho f an en base a un criteri..

Sí, O sigui hi ha 2 grups d'idioma, 2 grups d'anglès i Ide francès. I el grup de francès

es el 1C. I per casualitats del món i del destí, el grup del francès és el grup més fotut,

no?. El grup amb més dificultat, diguem-ho així. I llavors en aquest grup és el que estan

tots els AUCAS, UACS i magribins d'incorporació tardana, bla bla bla.

Llavors malgrat tot en aquest grup, queden unes 18 persones que vénen a les classes

normals.

11- E. Perq uè tota la classe són uns 25-30?
f

Són un total de cap a 28 aproximadament. Queden una vintena i aquesta gent, pues, ^ '*

bueno, ara aquesta gent li faig classe en castellà, la majoria són immigrants, i tal. I \ ·=^~
•

dius.... pues mira tirarem per aquí, però hi ha problemes, o sigui ..... Bueno mira un

d'aquests nanos els primers dies de classe ja els vam haver d'enviar a casa perquè havia

atonyinat aquí al pati, no? Però atonyinat de debò, d'hospital, o sigui d'anar a l'hospital

i curar-lo a caldo.

r J »e
,1
O

Després hi ha unllB que funciona prou bé, però hi ha un grupjnott notable de pre-

..... vinga

adolescents ehhh! ja conflictuades, no??Molte nenapretesament maca, molt el rotllo de

no vius, de novies de no sé què. O sigui molta dispersió en l'atenció: O sigui és un grup f

maco que es pot fer molta cosa, però has d'estarpontinuament baixant,

va, va!! O sigui molta història d'aquesta, no? \.̂  _

I després hi ha un grup de üA que també funciona força bé, diguem, així per resumir-lo

ràpid. Poder el IB té més intel·ligència i el 1A té més treball, més o menys. I

curiosament, són coses inexplicables, des que ha començat ITSO en aquest Institut el V

1A el IB i el 1C han tingut sempre les mateixes característiques. Jo no sé si es una

qüestió del destí o de què, però normalment el ̂ Ajha sigut un grup força treballador, el_
^^^^^^^^^^^^N^**^^***°"j'* '̂e'̂ ^**g8^^^^"'-*l'"1'"-'a'" .̂lil·>UU1J>l-'·-~. ,...'.mni,

i ha sigut un grup més o menys intel·ligent però que sempre has tingut que

¡4-E

encassillar-los una mica, i elllC < :s una mica la "es de la sociedad", o sigui són els mira,
1
 ' I · I I M I i i J i i i i i i n m r «n., .̂̂ .aw— .£—^—>Jj-r-[rBu—jj -- ' _- -ri. n. --- _ r :_r -__i.-iii.i-r JL , ' . T. L- n •·I"III.HIU··in._!•(•"• "- - '' •-.vr-r...._

aquests..

12- E: Perquè alhora de classificar-los en un lloc o en un altre, com ho han f et?

La classificació es fa per l'idioma. Bé sembla que no té res a veure però em comentava

el coordinador pedagògic que es molt habitual que alumnes d'anglès, informe primària,

bé cap problema, normal... tal tal, alumne de francès, necesitats educatives especials,

desmotivat no se que té el francès., no sé exactament que passa. O sigui els alumnes

o ( ̂

t



que vénen de la Marca de l'ham són en general, alumnes amb problemes, en general. Hi

ha de tot evidentment, però ja vénen. Per exemple, aquest nano que va atonyinar a un

seu company el primer o segon dia de classe era una moguda que venia de l'Escola de la

Marca, ja venia de l'any passat. I li va dir quan t'enganxi, t'atonyinaré. I el Ir dia que el

va veure aquí, a l'hospital,, je je,je

13- E: és com el cas que va sortir fa uns dies al diari que els Mossos d'Esquedra

havien d'estar al pati del Sobrequés...

Aquí els mossos d'esquadra han vingut normalment per 2 coses: 1) per robatoris, el

període de vacances hi ha robatoris o sigui que es una cosa que entra dins la normalitat

i, després entren pandilles, d'aquests nanos que no van a l'escola, de gent gran que

vénen a veure a la novia, que vénen a veure aquest, vull veure aquell altra, i a vegades

els hi hem dit doncs, marxeu, i no volen marxar i llavors, la poli...

14- E: Aquests grups que tu tens ara d'ESO, és la primera vegada que els tens..

Ésja primera vegada que els veig aquests d'ESO. O sigui com que sempre faig primer. > f

O sigui els de primer sempre són nouvinguts i sense cap referència, ni cap de res de res, | x

QMO-o sigui sorpresa. j r

15- E. I aquests grups, entre la,b i c entre ells s'entenen bé, o sigui entre ells el 1A...

consoliden aquest nivell de grup, entre tots?

Hi ha capelletes.O sigui sobretot la gent que procedeix de la mateixa escola té tendència,f\ •̂ •««w··i
f<' \ ff(*J\
^ » ^ >¿v a continuar més o menys agrupada, ehhh! Home no trobo. L'any passat per exemple, va

A vi ̂  '
£cAr - ,,i<?̂  haver un 1A molt maco que sí que es va. quan parlàvem de la contaminació i de totes

<V.*^ * *
v j ^^aquèstes mogudes, (pues nosaltres podríem fer això i tal i qual, hauriem de fer alguna

¿*CW ' .

cosa., jo els vaig buscar adreces de tots els dians i^van enviar cartes al director perquè

ar no s¿ què i nn se cixantos). no?? Però no, normalment no hi ha una dinàmica, es treballa

la dinàmica de grups, ara així especial entre ells i tal. Al revés, jo m'enrecordo que quan

nosaltres estudiàvem, pues miraves que si algú et demanava alguna cosa pues deixar-li i
!

tal. Ara jo crec des del meu punt de vista s'han tornat una mica més individualistes i

no...inclús hi ha molt de xibato, no? Fulanito ha dit no sé què, manganito ha dit no sé

quantos. Jo m'imagino que, és clar, aquests nanos porten junts 3 o 4 mesos. Poder més

endavant, sorgirà una cosa de.... però jo els trobo molt individualista, no?. No sé, el

companyarisme de deixar-se copiar els deures que no sé si es companyarisme, això sí

que es veu, no?. Pero bueno, no se'ls veu massa amics.

16- E:. Com a grup molt unit.



Es treballa des del a tutoria això de la dinàmica de grups i tal i., apareixen, hi ha líders,

hi ha líders diem, el tradicional bon estudiant, hi ha h'ders el tradicional gambarillo,, no?

Hi ha una massa morfa que es deixa portar i no?? Jo no els hi detecto una gran unió, ara

diuen els altres profes que fan feines en grup, que sí que els hi funciona força bé, ara

com a global cohesió de dir nosaltres som el IB i anem...) jo no els detecto.

17- E: I segons la motivació, les ganes d'aprendre, és el que em deies del 1A que era

més treballador...i en canvi l'altre al revés. \

La base de Socials, com te dic es fluixa^ Jo he mirat de trobar raons i a mkriLhaii-——|-

Scontestat els mestres i les mestras, que normalment, jo no se si això és cert o no és cert,

que a les escoles normalment el mestre de Ciències era el que també feia les Socials i

que normalment aquesta persona venia de Ciències i que les Socials no els hi dona'

ímassa importància, no explicava gaire res. I la base es fluixa, molt fluixa.-jojsuposo que

ial principi troben dificultats i tal, i costa, costa, a mi m'acosta d'entrar i pues bueno

;vinga va som-hi, que aprendrem això, allò...oh quin rotllo no se qué.... Pero bueno,

^ Isuposo que en un moment o altra han d'aprendre que un continent és diferent d'un país.

I bueno, després ja en parlarem, no? També hi ha qüestions de què no comprenen

perquè des de Socials, els hi controlen les faltes d'ortografia, ehh no entenen que en un

moment donat els hi dius: mira el llibre diu que s'han d'aprendre tots_els països_i_

\jjcapitals del món, deixem-ho córrer, no ü, Però per exemple les d'Europa, sí. I per

VF1

V

exemple, saber que Angola es un país d'Africà, mira., no em situis Angola, tant m'és,
j

no em diguis la capital, però que sàpigues que Angola es un país d'Africà i que si surt al
Í ' ~" " ~" " ~~~ " r " " - — "- " ' - ~ - r.ii_

| diari o a la televisió que Angola passa no se què, pues que sàpigues que, almenys que és

j un país d'Africà. Ara a Europa sí, situem els països, situem les capitals. Oh!!!!
^ L~"~ ' ~ '

j Tremendo, no? Horrorós per a ells. Costa una mica de, inclús no se com dir-te. inclús ia

no discuteixo amb ells la utilitat de la socials, no? (Si jo vull ser infermera perquè carai

vull les Socials?), mirar deixem-ho en cultura general no? No et preocupis, no? Ja no

entrem en aquesta discussió. O sigui mira d'aprendre alguna cosa, poder ja trobaràs lai ; •• -
j utilitat que té més endavant. O sigui per exemple, les Mates o les Ciències i tal, poder
j

j veuen una utilitat evident, no? Les Socials pues es un rotllo que no saben molt bé per un .

' et baixa, no, o sigui gran interès no s'hi detecta, hi ha gent que sí no?, però bé no s'hi (J/ v

detecta gaire res.

18- E: Entrant, ara amb el tema de l'avaluació, tu consideres que és necessari

avaluar?



Sí, Evidentment i a més trobo/que un dels aspectes més positius de la Reforma_és_que

no ens quedem amb la nota de l'examen no? que hi ha moltes més coses a valorar. I sí,

crec que la valoració és important pel fet que l'alumne i la seva família coneguin la

marxa de la persona, no?./ Jo m'imagino, que si no hi hagués l'avaluació, incïús ̂  <

perdèrien l'incentiu de la millora, no?. Vull dir, si tu fas una feina i ningú et diu si està c°ÍWl

ben feta o esta mal feta, poder al final arribaràs a la conclusió que tant és fer-la ben feta

que mal feta. O sigui, crec que sí que és important dir-li a una persona, amb un número, ¡

si tu vols, ho has fet bé o ho has fet malament. De fet una de les coses que més"^ ., , rwï r^¿V)<¿-r

,ü$)incidència faig quan torno els exàmens corregits, fixeu-vos on es equivoqueu, mira això *

ho has fet malament, això t'has equivocat. O sigui, jo no torno l'examen dient això es

u*1 8-Q fri™£L!fflAj^^kueno doncs tens tota l'explicació i tal/ A vegades et diuen que

posa aquí, que no t'entenc la lletra, però. . .

19- E: I en ells els hi importa no ' aquesta noia? O n 'hi han que tan els hi és treure un

3 com un 8..

Hi ha de tot, hi ha de tot. Home, en general sí que els importa la nota perquè saben que (A>Í£{AAf

això' tindrà una, A nivell personal suposo que els importa, però a nivell familiar en ^ ^

general si, portar unes notes a casa lluïdes, doncs es una cosa, i portar unes notes _

dolentes a casa, això pot suposar que la súper Nintendo desaparegui o no se què. I això ci€ í

sí que no els agrada gens, com que no et deixaran sortir amb els amics i aquestes coses, ' *T
• • ' 4

però també hi ha grups de gent que no. Sí incïús hi hauria un minúscul grup que inclús,

farden molt d'haver suspès tot, i tu ets un empollón, i tu ets un tal, no?. I jo soc dels més

ben .parit de tots perquè ho he suspès tot, no?, pero bueno això seria gent que necessita

cridar l'atenció de qualsevol manera, i mira... L'altra dia un d'aquests més gamberros ü

vaig dir.. .dic es que tu el que necessites es carinyo.

20- E: I què et va dir, ell?

I diu: es va quedar verd, vermell...clar és que si no fas més que cridar l'atenció es que

m'estàs demanant que jo estigui per tu, m'estàs demanant carinyo, no?. I ell, puaffff.

que horror no?, l'home més dur de la classe, però si us plau fins aquí podríem

arribar.

21- E: Així consideres que l'avaluació és útil pels alumnes, per saber, com van,

Sí, sí jo crec que sí..

22- E: per tu mateix, potser també..

Home, jo crec que en aquest moment, crec que els conec prou bé, un per un, i diem per * g

a mi ia sé més o menys, quejxrt donat cadascú, ara per a ells i per les seves famílies, si *



desde luego. I per a mi també, ciar. Jo també m'apunto que fant que no fan, però ara per

a ells i les famílies fonamental. .-

ció

i

Penso que es força formatiu veure les conseqüències d'una actitud^no? Si jojio'faig res i

tal suspendré tot, doncs-vale, no?, ja ho entenc, no?. De la mateixa manera que si vaig a

una fàbrica i no faig res doncs ens faran fora no?. Penso que és força formatiu, me L

sembla. c|? (o «

23- E: Sí però a vegades sembla que no ho entenen, no?

Bueno, penso que aquest nanos han vingut dels sistema del progressa adequadament i

necessiten millorar. Llavors una de les primeres coses que els hem hagut d'explicar ha

sigut què significa suficient, què jignifíca insuficient, bé notable i excellent. A l'ESO

ha desaparegut del sistema el molt deficient i ara només ens quedem amb l'insuficient.

I progressa insuficientment tampoc existeix. No?? Ells ara mateix encara estan en fase

d'allò de dir si he tret un 6,5 això que és?. És un bé, un notable. Estan una mica encara

confosos, bueno i inclús estan confosos els primers els pares, no? Els pares per exemple

no entenen gota que els nanos suspenguin tot el primer d'ESO i passin de curs i vénen

aquí, però escolta si el meu nen ha suspès tot com passa a segon no?. Miri senyora, és

que el sistema funciona així i tal. Ah!!si suspèn haurà de repetir , no? i no no passa de

curs.

24- E: La teva manera ideal d'avaluar quina podria ser?

La meva manera ideal d'avaluar. Home, s'aproxima força al que fem. O sigui una

barreja d'avaluar els coneixements assolits, barrejat amb actitud a classe, barrejat amb

deures fets a casa, ò sigui una valoració global del comportament de la feina feta partint

del que a partir del segon, tercer, quart mes, tens força clar la capacitat de cadascú. O *

sigui evidentment hi ha un alumne que no li podràs exigir mes del que t'has proposat i

ja no hi ha mes. I altres alumnes, que podrien fer moft més i no ho fan i això també es té

en compte. Jo ara mateix estic avaluant força pròxim a l'ideal, no?. Una valoració

global de tot el que fan.

25- E: I t'és possible de fer-ho això, perquè de vegades per les condicions que ens

envolten, com per exemple el nombre d'alumnes, etc.. és molta f eina»..

És possible, ara hauria, aviat, o sigui quan fem deures, quan tenen deures per fer i els

corregim a classe, l'ideal seria que jo pogués anar alumne per alumne assegurar-me de

que aquell deure està bé i està corregit. M'he de limitar a dir, tu com ho has fet, doncs tu

no ho has fet bé, i tu com ho has fet, doncs no està gaire bé, i tu com ho has fet, bé això



y
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està millor. Llavors tu dius senyores i senyors corregim,, el que no tingui així si us plau

que ho corregeixi aviam: diem la resposta correcta seria tota aquesta, això, no? pum

pum pum! ! veure aquestes connexions i tal. Ho corregeixen o no ho corregeixen, espero j

que sí, però no tinc temps de dir: aviam tu, això no ho tens bé, ehhh! ! \

Quan els exàmens, doncs els exàmens sí, els exàmens ja corre, no. Preguntes a classe i \

tal pues sí.uns dies li toca a un i l'altre un altre, ja dies que pregunto però no pot ser j

preguntar a tothom, els sistema no es perfecte, perquè no et pots assegurar que les í

correccions arribin a tothom, les de l'examen sí evident, però la resta no. Però bueno es j
í I

fa el que es pot. Clar, hi ha professors, hi ha un professor de la meva àrea de Socials que ]'
i ij

ha optat per un altra sistema que no m'agrada gaire però bueno tampoc em sembla j

malament. Que és no corregeix cap examen, no mentida, no corregeix cap deure a classe j
f

i després s'endú, al final de la lliçó o el que sigui, agafa tot el material se'ls endú a casa j

i corregeix un per un. Diu a classe no tinc temps a fer-ho però ho faig a casa. Clar, que j
í '

succeeix, que quan al nano li arriba la correcció ja no se'n recorda de res. Això és el j
í í

problema. Ara sí que la correcció es exhaustiva, no? La informació al nano ja no es j' . íi
vigent. Però, bueno, opta per aquest sistema, hem discutit i bueno aviam es una altra i

', ï

possibilitat. No dic que en el meu sistema sigui el millor, jo no estic d'acord amb el que

fa ell però poder tampoc. •

No hi ha part amb els nanos de primer d 'ESO has de trencai ; les f classes o ̂ sigui una hora IL $<?$

xerrant de vegades. Jo la faig però es dura es molt dura, aleshores fas 20 minuts (te

xerradeta, un quart d'hora d'exercicis,corregeixes no sé què i un altre quartet d'hora

_ -

explicació i vas trencant el ritme. Però clar aquests nanos que et dic que són del 3 ESO

que són una mica grans, bueno dones al millor si que ho aguanten be, seria l'antic

primer de BUP, aguanten bé una horeta de marxa, no?

26- E: Normalment existeix el tòpic que de la tasca docent potser la feina més

desagradable, és la d'avaluar, tu hi estaries d'acord F?

No,' no, per a mi la tasca més desagradable, és sentir-me incomprès, o sigui que estàs

fent un esforç per arribar als alumnes i no arribar-hi no? És això el que més em

preocupa. Jo, suposo que tots els mestres i tots els professors, jo se perfectament crec

que sé perfectament quan he fet una bona classe i quan no l'he feta. Quan he arribat i
I

quan no he arribat. El que és frustant. és sentir quan no has arribat que no has interessat 1 \

i que de fet aquella classe s'ha perdut, per la majoria s'ha perdut. El fet d'avaluar, per

exemple em resultava molt dur en el COU. Quan feia COU allò era molt hevy, molt

hevy, perquè estava jugant amb el futur de la gent. Aquí ho veig més relativitzat, o sigui ¡



em va moft pitjor, em sap moft més greu, això, no arribar, no connectar, que l'explicació

no arribi, avorrir. O sigui fer un esforç que no hi arribes, em sap molt

27- E: Els f actors que tens més presente alhora d'avaluar?

Els factors que tinc més presents alhora d'avaluar. Bé, doncs, sí actitud a classe^ deures i -t- gt

fets, i els coneixements assolits. O sigui clar, si parteixes d'un nivell moft baix i vas j

pujant, això s'ha de valorar positivament. Si és una persona que ja te uns coneixements i j

tal però no te ganes d'aprendre moft més també s'ha de valorar. Em costa moftíssim i de i

fet crec que quasi mai no he fet, suspendre a un alumne per manta, per vago. O sigui tu J

ho pots fer moft millor i com a cop d'atenció te suspenc, no sé si ho jre fet mai, ara sí j
i

que em sap molt de greu i l'esbronco entre cometgs..., j

28- E. Però l'examen el passa, o sigui tu l'aproves perquè supera l'examen..

L'examen està passat, ara la seva actitud a classe de millora de voler, podria fer molt

més. Hi ha gent que se repenja i diu, ui! això ja m'ho sé, doncs a viure bé, no?

29- E: I si en un examen s'ho memoritza i després ho deixa anar tal qual amb les

mateixes paraules o tal., tu dius, bé aquest alumne ho ha après o no ho ha après

simplement repeteix el que hi ha al llibre. O saben o no ho saben... >• \K *¿

Bé, per això aquí la nota bé condicionada per deures fets, per actitud a classe per aftres \ ^JJ

- •' ' • - " """ """*""- L ~'L·1-1-'- -'.""'- - •-.«-•uj·.ni™-! j j | _£,.

coses, no? A l'empollon li tinc una mica de mania, per això mateix i procuro fer uns !^A '"' J

exàmens on sigui difícil_ contestar ¡ lapregunta amb un tros après del llibre, procuro.

Sempre hi ha preguntes que es poden contestar.

30- E. I potser més amb les Socials, no?

Sí, el que passa és que aquí tenim un problema i és que parlant amb la psicoterapeuta

aquesta em deia als 12 anys no els pots demanar pensament abstracte, evidentment. .

Llavors clar, si tu per exemple dius que s'han estudiat el clima continental i l'oceànic i |7¡M i
,' f *. 1ÍV/TK '

els hi preguntes per exemple, diguem les caracter^iqu^_del^cjm^_cprrtÍMn|^i..dgl j \

clima oceànic, corres els risc de què s'ho hagin empollat i no hagin entès res. Però si tu ¡cU

els hi demanes diferències entre éj clima continental i_el5Jú^^^^^_ggtàsmtrant \

perillosament en el camp de l'abstracció. Però és una manera de trobar, a veure si son \

capaços de dir, m'he sé això i m'he sé això, per tant busco les diferències d'això i és j

impossible de contestar amb el que hem après de memòria del llibre. Però ja estas i

fregant perillosament la frontera del pensament abstracte.

31-. E: No, t'ho poden dir amb les seves paraules no' que inclus poden ser diferents

de les del llibre....



Aquí portem una línia de dir, fins ara possiblement per contestar les preguntes buscaves

en el llibre una frase de se deia i la copiaves. A partir d'ara, a partir de la la avaluació,

te demano, no t'exigeixo, et demano que em contestis amb les teves paraules,

problemes!! I ara estem en un 2n nivell pels més llestos que és dir, aguestes preguntes

no les trobaràs mai al llibre, però per contestar això, ho saps, això ho saps perquè és la

barreja de coses diferents i tal, no? Llavors això ho pots contestar tranquil·lament amb el

que tu saps, però no ho busquis al llibre perquè no ho trobaràs^ Llavors això ja és les

mentes privilegiadas, no? Però una mica vas pujant el nivell, i puff i bé el que arriba

arriba i el que no arriba no arriba, que hi farem.

32- E: Creus que hi ha professors que avaluen millor que d'altres, o més o menys

tothom avalua de manera semblant, fa el que pot...

En l'equip docent hem après algunes decisions en quan a l'avaluació. No gaires, no
1

gaires. I encara subsisteixen discrepàncies. Per exemple, existeixen discrepàncies en les

faltes d'ortografia. No jo només corregeixo les paraules que tenen a veure amb el meu

camp semàntic, no? O sigui el de música si m'escriuen violi amb b pues els hi diré que
i

no, no? I ja està. Ara s'm'escriuen qualsevol altra paraula que no tingui res a veure amb

la música doncs jo això no ho corregiré. Subsisteixen discrepàncies. Hi ha gent que, no

sé, poder té un nivell d'exigència més baix i s'ho plantegen amb més màniga ampla i jo

ejsiaria més en el sector de dir bueno...aviam... coneixements, que sap i que no sap, no?.

Si una nena o un nen et diu que la tundra és, ho confon amb la Selva doncs, no, no està

bé no? I poder hi hauria algú que diria, no? Però sap que té que veure amb la natura, no?
j -

Vull dir, que això ja està prou bé, no? Jo no. Si em diu que la tundra es la Selva doncs li

apunto que està malament. No no no sé, no acabem de trobar un punt de connexió per

dir que ¿s pot exigir i qiuyrjri es pot exigir, nn hn acabem de trobar la Connexió. Però
f

bueno, no puc dir que ningú avalui malament, no ho diré mai. Si que tinc constància, sé

que n'hi ha que el seu nivell d'exigència és molt j molt baix. Bueno. Doncs, mira si fan

4 cosetes i prou, ja n'hi ha prou, no? Hi ha gent que per exemple avaluen molt més el

comportament a classe. Mira a mi que no m'enprenyin a classe i si no m'enprenyen a

classe ja en parlarem, no no!! No hi ha uns criteris establerts, ni res que se li assembli

33-'f. Així que cadascú f a el que bonament pot...

Sí, sí, bé deixem-ho així, no?Ara hi ha coincidències clar, hi ha moltes coincidències. O

sigui aquesta alumna es justíssima no li podem demanar res més.

34-E: I això és generalitzat a totes les àrees...



Clar, a totes les àrees. Hi ha alumnes doncs, que les Ciències els interessa moftíssim i

les Socials les odien profundament O al revés.

35- E: Ara tinc un supòsit a plantejar-te. És una reunió d'avaluació i un professor

comenta que ha decidit pujar un punt a la qualificació de tots els alumnes ja que el

nivell global del grup era molt baix i automàticament ha pujat un punt a tots. Un

company li diu que això és egebeitzar la secundària. Un tercer li diu que aquests tipus

de decisions s'haurien de prendre conjuntament entre tots i un quart diu que cadascú

faci el que vulgui Tu quines alternatives donaries per solventar una situació

d'aquests tipus... pujaries automàticament un punt si el nivell f os molt baix— ?

De fet aquest supòsit s'ha domfTÉs un supòsit real, i s'iia donat aquí. Eh!!!! Jo en tot

cas, el que faria seria dues coses. En primer lloc no pujaria un punt a tothom, sinó que

baixaria l'aprovat, dit ràpidament, en tot cas aprovaria a partir de 4. Q sigui el nivell de

la ctoe éa mntt bah i l'aprovat se situa en el 4. L'altra alternativa que em semblaria

més seriosa seria rebaixar el nivell d'exigència a classe, o sigui bé, si no tirem més no

tirem més, no? Llavors pues replantejem els objectius, replantegem l'assignatuia i anem

a mínims no?. Home, pujar un punt a tothom en la nota, no sé. O sigui, el problema és

que els nanos no trobarien la raó, penso jo que ho veurien com una arbriteriatat del

professor que ha pujat un punt la nota Eh! Poder seria més lògic de dir senyors, a partir

H'ara l'aprovat és el 4. O sigui no dóna més la cosa. Posar i treure punts així

arbitràriament crec que vas en contra de què els nanos vegin les conseqüències del que

fan, que sembla que potser seria una de les coses importants que haurien d'aprendre que

uns actes tenen, unes conseqüències..

O bé rebaixem continguts i anem a mínims o bé en tot cas, diem mira aquest examen ha

anat així i bé l'aprovat està en el 4. O sigui que sàpigas que hauries suspès, no te

regalem res, l'únic que rebaixem el nivell de l'aprovat i anem tirant. Jo sincerament,

això no ho he fet mai. Però sé que sí que s'ha donat aquest cas. El que jo sí que he fet,

vas dir, aquesta persona que per notes acaba tenint 3, 5 es que no. JB1 3,5 és el seu

aprovat. Però l'altra que ha tret un 3,5 aquest està suspès, però molt suspès perquè el seu
!^"™^^^~

ivell seria un 6 o 7 com a mínim.

^136- E: O sigui que una mateixa nota obtinguda per una persona o una altra canvia

molt
Si, sí, Això es individualitzarl'assumpte. O sigui aquí arriba tothom., el primer any que

vam fer ESO aquí teníem un nano del 35% de paràlisi cerebral, i estava aquí. I la meva

preocupació era que aquest nano sortís de sota la taula.



x

3 7- E: Amb paràlisi cerebral?

Home va ser el cas més fort que vam tenir. Bé poder també em van tenir un altra que

deu ni do. Però vaja quan va començar l'ESO la cosa va anar cap a pitjor i bueno va

acabar la cosa força malament, la cosa va acabar amb masturbacions públiques a la

classe, o sigui va acabar motí heavy. I encara va acabar amb motí mal rotllo amb els

pares que van venir aquí dient que no sabíem tractar el seu fill. Bueno, de fet jo ja

reconec que un paralític cerebral jo no el se tractar. No, no però ni idea no sé que s'ha

de fer n'hi que no s'ha de fer. Però bueno, mira coses que passen.
i

38- E. Una última pregunta., si tu realitzessis ara uns estudis i t'haguesin d'avaluar,

com t'agradaria que ho fessin?

Home, a mi m'agradaria que me valoressin la feina feta. O sigui no només el volum de

feina feta. O sigui si parlem a nivell universitari a mi m'agradaria que me valoressin

pues el que he trobat de nou, el volum de feina feta. Si parléssim de l'ESO parlaríem

més dgja quantitat i de la qualitat del què he après. No només la quantitat de coses sinó

que es veiés la meva progressió de dir bueno hem partit d'un aprenentatge purament

memorístic i aquesta persona ha arribat a per exemple, al coneixement relacional. O

sigui a ser capaç de relacionar. O sigui poder més que els coneixements pròpiament que

es veiés l'evolució i la canya que m'he donat per arribar del memorístic al relacional i al

jnillor fins l'abstracte. I si parlem concretament de ITiSOj'̂ ! que hi ha uns

coneixements de cultureta general, uns coneixements bàsics de dir, bueno m'he enterat

de què és l'equador, m'he enterat del que es el tròpic., m 'he enterat d'una sèrie de
i

coses. Però més que res això, no? La capacitat de raonament a passar de aprendrem les

coses de memòria i no entendre res, a ser capaç de relacionar i inclús ja m'encamino, ja

estic en el camí de l'abstracció.

39- '£> / això mitjançant una prova escrita per veure aquest progrés?

És una prova escrita i no només una prova escrita. O sigui quan una persona fa els

deures doncs també li pots veure força bé. Nosaltres a final de cada lliçó tenim uns
(

exercicis de síntesi que són voluntaris. Jo els deixo com a voluntaris, que els foci que

vulgui Fent aquests exercicis de síntesis hi ha alguns que ja es planteja ja no només el

que sap sinó que ja comença a relacionar amb altres coses i tal. Ja li detectes el que ha

anat al llibre hi ha fiïssejat i ja el que hi ha que s'ha donat una mica més de canya i ha

buscat alguna cosa, ha pensat una mica més. Un dels problemes que es detecten molt, o

sigui una de les coses maques que tenen aquests nanos es la fantasia, que encara no

l'han perdut molts, l'univers aquesta de la cosa fantàstica.

C



40-E. A primer d'ESO, això?

Sí a primer d'ESO. Però, resulta que això els traeix, no? Perquè ja tenen 12 anys i

nosaltres els estem exigin que relacionin coses molt concretes, no? Llavors d'una banda

sents que els estàs, dit malament, "castrant", els hi estàs retallant una fantasia molt {

guapa que tenen, no? Perquè tu els estàs portant cap al coneixement científic, no? I

bueno són lluites d'aquestes. És guapo això, no? Veure'ls com es van desprenen de la

fantasia,és trist com es van desprenen d'aquesta fantasia, però clar els has d'encaminar

cap al món de la realitat concreta.

41- E: Molt bé F, moltes gràcies per a tot i m'agradaria tornar a parlar amb tu

d'aquí a uns dies més o menys a meitat de curs, què et sembla??

Estaré encantat, tu mateixa quan vulguis, m'agrada això d'explicar les meves batalletes

contínues amb els nens
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42- Entrevistados (E) Quin és el tema o temes d'aquest crèdit?

Aviam, el crèdit té 5 lliçons. La primera lliçó parla del paisatge, dels paisatges naturals

de la terra. La segona lliçó és l'única lliçó que parla de temes d'antropologia,

comparació entre la nostra cultura i les altres cultures. La tercera es dedicada suaument

al paisatge natural, contaminació, agricultura^ect.. La quarta lliçó és relleu i paisatges

d'espanya, i la cinquena lliçó és sobre els paisatges naturals i els problemes medi

ambientals a Espanya a la Península Ibèrica. O sigui bàsicament es Geografia física i

una lliçó d'antrologia. I 5 temes

43- E: Són els mateixos en tots els grups?

Això va haver vàries ofertes d'editorials, més o menys totes van per allà mateix i havem

agafar aquesta. Aquesta la vam agafar bàsicament, més que per continguts, que no ens

va semblar del tot malament, sobretot per la quantitat d'exercicis, és a dir ofereix molta

possibilitat d'exercicis diferents. De tota manera per la meva part també vaig fent uns

ï exercicis a part, diem, per allò de la diversitat i tal, però de fet no els faig servir mai. Ja
}f -_. - - - . . . _ _ . . . . . _ . . _ -.. --" --i _ r -'- • ' ' - - - . .

8 tinc tots els exercicis al llibre, Jajnie en el llibre hi ha un quadern de treball, va tot junt.

44- E: Dels temes que treballes en aquest crèdit, n 'hi ha algun de més important? \

No com a més important, no. El que faig és destacar ehhü de tots els temes, el que em

<* j sembla més important i recalcar molt fíxeu-vos enaixò, fixeu-vos en allò altra, com a

méjrimportant. no?.
t

El tema d'antropologia sí que el tracto poder a poc a poc perquè és l'única antropologia

que veuen en tota 1T5SO. No veuen res més. Ara com per exemple en aquest crèdit hi ha

molt d'estudi físic el que faig es remarcar molt les coses bàsiques. El que faig es dir,

fixeu-vos molt en aquest aspecte perquè després això ho aprofitarem per tal i per qual.

45- E: Això incideix d'alguna manera en l'avaluació?

Home, en l'avaluació. En quan a mi, si els alumnes em fallen en un d'aquells aspectes

que jo els hi he dit que això era prioritari, que això era fonamental, doncs sí que dius

home, això ja us ho vaig dir no,que era prioritari i fonamental. Mai els hi diezme

preguntaré a l'examen, però sí que els hi dic, al tanto amb això que això és fonamental,

v.



que si enteneu això enteneu tota la lliçó, llavors pues preguntes, algunes preguntes van

d'aquell nucli de la lliçó, si et fallen allà, dius, uahhh!

46- È: Hi ha diferències entre els diferents grups en quan a prioritzar continguts, o de

petits comentaris...

rtfJ Sí aviam, més que prioritats hi ha nivell d'exigència, o sigui el contingut és el contingut,
_ . . (?ifj f l t ^ P ' " ' '""'

nt/A°' /ara jo se que en el 1 A, jo puc apretar més, sobretot en algunes persones evidentment,

€ X-/ Ique en el 1C. Ara el 1C diem tinc més problemes inclús d'ordre i llavors pues o sigui
/ ¡i n ~ — —- -—""•'-• •• .'" —

\A vl> jo se que hi han una sèrie de persones que difícilment m'estan seguint. Molt difícilment

m'estant seguint. Llavors aquestes persones no^ se'ls hi pot exigir el mateix Els
i

continguts són els mateixos ara el nivell d'exigència canvia.

47- 'E: I la manera d'emfatitzar el contingut que tu penses que val la pena de

remarcar?

Hi ha hagut vegades que determinats aspectes, per exemple en el 1C ja no els hi he

^explicat. Malgrat saber que hi ha una sèrie de persones que el seguirien, però dic bueno

*$''"

r̂ 1

\ -i

si m'embranco per aquí ja perdo els altres 20, per tant mira doncs això, no toquem-ho j

'^ - jpassem ràpid, no?

En general procuro fer el mateix a tot arreu, ara sí que moltes vegades alguns aspectes

així tanjencials, d'ampliació i tal, al millor al 1C dic deixem-ho córrer.

48- E. Per què els objectius que tu et proposes són diferents en els grups?

Més que en els grups són les persones. Jo crec que més per grups són les persones. O

sigui hi han persones que poden tirar molt més, o sigui tal i com està muntada la ESO,

jo crec que més a nivell de grup, és els alumnes. És a dir, hi ha alumnes que si et diuen

una cosa, doncs mira, ja està molt bé, i hi ha alumnes que si et diuen aquella cosa, ja

s'han deixat tres quartes parts.O sigui el que sí m'esforço molt és a arribar jt conèixer

els alumnes tan aviat com puc, i més o menys veure les capacitats que tenen.
i ~ ~ ' : ~~~~

Això sí, ara a nivell de grup, mira, això al 1A sí se li pot explicar i això al 1C no se li

pot 'explicar, tret de coses molt puntuals, no, no perquè sí que hi ha gent en el 1C, hi ha

gent que podria tirarmohjMmolt més del que estàjènt I desgraciadament es van

despenjant, perquè clar com són els bons de k classe, no fent res treuen rai 5 , tu?? Clar,

i és un petit problema.

\49-tE. Partint d'aquest tres grups, A, E 1C, quins indicadors atribuiries a aquests 3

grups? Podries trobar diferencie si semblances entre ells? Recordo que la la
\
^entrevista em definies el grup A com a molí treballador, ...



t >
ò

Sí, el Í1A/Í a més suposo que deu ser alguna cosa de "línies Harman o línies
V^/

energètiques" o alguna cosa, des que ha començat la ESO el 1A ha sigut un grup ehhü

xerraire però efectiu a la feina. Podem dir un grup, posem cometes "divertit", que pots

treballar» que PPtg dpnar-lis canya, ect... hi ha un bon rotllo, no?
/^r'-^^\,

Elf IB ¿s un grup, diem nornalment, hi
^">^ /??>r>\apagada, no gaire participativa i el f 1C Tpo se perquè dimoni, sempre ha sigut un grup

més jaranero, més problemàtic.

50- E: Potser per les condicions que em comentaves, no?

Sí, bueno, el/ÍC,jbl francès, l'Anicet Pagès... sí bueno, ha sigut un desastre, no? Bueno

en el 1C hi ha hagut persones, sis, que van a l'AUCA, a l'U AC, o com es digui, bé en fi,

és el grup que s'han aglutinat molts nanos problemàtics.

0 sigui la distribució de grups es fa en funció dels idiomes i no sé què, i després resulta

que no sé, si això té que a veure amb els idiomes. Bueno en fi. Però el cert, es que des

de que va començar la EJjQ aquest esquema es va una mica repetint, no? És curiós.
- ̂ ¿~-\\ ' : ' ' ' ' ——-—• •• -—

Jo per exemple en eylAjjaflant de la contaminació, "uii això no es pot consentir que tal

1 que qual" i tu els hi dius doncs vinga, escrivim als diaris, tu?? I vinga tots adreces, i ja

em tens a mi buscant les adreces de les cartes al lector,...( I el meu pare m'ho redactarà

per ordinador ), que no el teu pare, ho has de redactar tu, home, i no se què, i vinga i

buscar algú pels segells, i bé en fi

En el/1 C com no, això res de res, en el 1C la Súper Nintendo és el que priva.

51- E: Llavors m'agradaria que m'expliquessis com organitzes V avaluació d'aquest

crèdit de Socials des que comença fins que s'acaba. Val? Llavors m'agradaria situar-

ho una mica per grups. O penses que.....

Bé tema d'avaluació és el mateix per a tots els grups. O sigui aviam, jo el que faig és

'eh!!! exercicis a classe i exercicis a casa. Més a classe que a casa, llavors quan els
- i «r ' ...un ni·ii·i ..'in i _L- I-.T-1-—r. *"" ' ••-" •• -r.,...» .. i. n,,.,,, -wm ——.*.a—n. t*f*•

¡F corregim, pues jo m'apunto si la persona els ha fet bé, els ha fet malament, els ha fet

regular o no els ha fet. I això és purament aleatori, és a dir, bueno doncs el que té menys

notes, doncs aquell dia, clar, aquell dia ha de constestar una part de l'exercici, una

pregunta, no sé. Després, al final de cada lliçó hiha un exercici de síntesi, aquest

exercici de síntesi es voluntari i jo m'ho apunto si el fa, si el fa bé o malament, regular ò

els que no ho fan com que es voluntari doncs no passa res, no? I després la nota de

l'examen, és del segon trimestre, doncs ara. En el primer trimestre es va partir que la

nota de l'examen podria rebaixar-se per faltes d'ortografia i que tenien els 3 mesos del



primer trimestre per posar-se les piles i endavant, no? Ara estem en el segon trimestre i

evidentment hi ha gent que li baixa les notes per les faltes d'ortografia i després quan \

arriba la fi del trimestre, bueno la fí del crèdit, faig el promig de les notes dels exàmens , j

i a partir del promig, doncs després el treball a classe, no? Ehh? Pues bueno, quins dies j

U
ç^ ' 5 \
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poder estiro més la màniga, no? O sigui encara m'allargo una mica més. Per exemple

, S aquí hi ha un 3,7 que és un suficient. 3,7 de nota acaba essent suficient, bé, mira, no???

El que busques es una mica això, el mínim que tu consideres que ha de saber, aviam si
i

apareix per algun lloc. I encara que aquest mínim no aparegui si més o menys hem anat

jèfrt els exercicis hem tingut un bon comportament a classe, hem mirat de fer algun

d'aquests exercicis voluntaris, no se què doncs acabes ̂ stirant una micaT^g?? I una

mica també, per vergonya, no? Perquè si no estires una mica, acabaries suspenen a una

iuantitat de gent, impressionant no?

aquest senyor tenia els deures presentats, no presentats, quantes vegades l'he enganxat j. ,^,. - « { ~ V M . C
que no sabia on anàvem de la lliçó ehhh!! Li he dit aviam, llegeix, i no segueix, no? ¡ v

Llavors clar, per exemple te trobes, pots trobar-te gent per exemple com a ,

exemple....bueno no se, gent que, per exemple de promig li surt un 4,2 però aprova, \ (v

aprova perquè bueno ha fet feina, perquè tal, noarriba a la nota... El que no he tèt mai i

hauria de fer és gent que per exàmens està aprovada, suspendre'ls per vagància, no? Per

no fer els exercicis, no se què. No ho he fet mai. Ho hauria de fer, ehh!! Evidentment^

però em costa, no? Suposo que, arrossego aquell costum de l'ensenyament antic no?

Que si l'examen ha anat bé, anava a missa, però sí que diem que k gent que no arriba i

no sé què, doncs per les notes de classe, fer els deures i tal, acaba aprovant.

En el cas del 1C que és aquest grup una mica especial, pues en realitat en el 1C sí que

\¿c

CA

52- E. A tots els grups, això??

Home, mira en el 1C, el primer crèdit va aprovar un 42%. El IB un 44% i en el 1A un

34% d'aprovats? El que succeeix és que estan anivellats, perquè el 1C l'hem anivellat

així una mica ... hem fet obres i l'hem anivellat Però vaja més o menys te trobes que,

tenint en compte que en el 1C tots els alumnes de la U AC no fels tinc. O sigui s'ha de

tenir en compte que aquests 4, 5, 6 nanos de k UAC, jo no els veig. Jo no els veig. O

sigui jo en principi tinc, diem, alumnes homogenis a la resta dels grups. Però clar, ja

dic,1 fas de més i de menys. O sigui allò que et deia abans, un 3,7 era un aprovat, però

pej^xemple tens un 3,4 que es uninsuficient.Lno?jOj>igui notes semblants poden donar \ í/ /
«_,«««^_»-=.>™^~~OT-~m-~--~ . _ 1 ,—.—_— ^ \^y

resultats diferents en fiínció de la feina feta. A més m'ho apunto de k manera més
«C- .

absurda i patatera que puguis imaginar-te. El TB ho té bé, no ho té (NT), no ho té, ho té
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regular(TR), l'he enganxat que no sap on navega, i em fa un exercici voluntari

malament. O sigui sistema absolutament patatero, no? No sé altra manera de fer-ho, a

part que per exemple aquí pot haver alumnes que dic que ho té bé, que altres alumnes

posaria que ho té regular o ho té malament. Però donat que es diu Maneta de tal, o té

bé, o té bé perquè ha fet tot el que sabia no?

Aquí hi ha un problema que a 1ESO i suposo que a la resta de cursos funciona

moltíssim i jo no puc fer gairebé res, i són les copiades dels deures. Les copiades dels

deures són imponents, no? Hi ha 1, 2, 3 persones que fan els deures i després allò

circula àmplia i torerament, no? I clar,j5hhhjM_Jo per exemple, això ho detecto en els

exercicis voluntaris que aquests me'ls llegeixo. I sap que la Mireia Roig ha fet els

exercicis del IB i la Laura Servia, la Cristina Planella, l'altra, l'altra, l'altra, ho tenen

igual, o sigui ni tan sols de tenir picardia i dir canviarem alguna paraula, no?? O sigui,

Ras o podrien fotocopiar i enganxar, no?. O sigui quan detectes aquestes coses,

primer o dius, primer o dius.

53- E. I com reaccionen?

EhhiUna sorpresa grandíssima de què el professors'hagi adonat, no? O sigui, com pot

ser, no? Com pot ser? La segona part, pot ser negació de l'evidència, la Jercera part, sí

però no pot saber de qui ha partit, i evidentment jo m'hi jugo el braç dret que és la

Mireia Roig. Ara diem que hi ha aquesta solidaritat, no? De dir pues jo ho se fer, i ho

comparteixo, doncs és maco. No? Per exemple quan fem exàmens, els exàmens que jo

faig acostumen a durar, bé la gent preparada i que ha estudiat en mitjahora p té fet, i en
3À d'hora la majoria. I llavors els queda una estona i hi ha gent que encara no ha acabat

no? I els hi dic, feu qualsevol cosa que no sigui de Socials perquè sigui una mica així

d'esplai i tal. Almenys ara els hi he prohibit, almenys ara diem, que tinguin la decència

de davant meu de no copiar els deures de ciències, els deures de no sé què.... (No sí

només comprovava com ho havia fet l'altre). I dic, va home, aneu ahhhhh. No si la

circulació dels deures és un comerç, bueno, és un comerç de .

54- E: Ahhllï Bé més o menys ja hem parlat de tot.. J la informació que dones als

alumnes sobre l'avaluació?

Total, completa i exhaustiva. Però com si., però impermeable.
/ ~
55- E: Quan li dius, abans de l'examen, per exemple??

El primer dia de classe fas tot el repàs del que serà. A veure, normalment el primer dia

de classe com tothom, els hi done el mateix rotllo, després no saben qui ha dit què.
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Després això es va repetint i repetint, penseu que les faltes d'ortografia, no se què. Quan

fem el primer examen del curs, clar no saben com plantejaré l'examen. Fixeu-vos que

l'examen estan plantejats així, que tal que qual. Penseu que normalment hi ha un 90%

de totes les preguntes que són de caire memorístic,j>odgr hi ha una que demana^ una

petitajglació, però tanbé més que res si han entès o no han entès, no? I el que sí procuro

és no plantejar mai les preguntes amb les paraules del llibre aviam si són capaços de, si 1 et? {g?»

tu preguntes així és allò que en el llibre ho diu d'aquella altra manera, no? O sigui mirar 1

una mica de què vegin que les coses es poden o sigui de fet, procuro, procuro penalitzar j
' I

una mica k gent que no entén res. Però bueno, estem a un nivell de 12 anys, llavors j

pues, bàsicament miro de què ho entenguin, pero. Je je! *

56- (Intervenció de la logopeda quan va entrar a la sala i va conèixer de què
\

parlàvem): 3o el conec de fe 3 anys, i jo en els tècniques d'estudi practiquem una mica

la manera de funcionar dels exàmens d^en Fernando. Però el que deia ell de memòria,

per exemple jo els hi he passat proves de memòria i^enen un nivell de memòria

iiV i . baixíssim. Tant la memòria visual, com verbal. I llavors jo els ajudo a millorar la

memòria verbal, pg^e^frebaUe^jnejmoJÍaj¿eji>aJ^-pejo els hi dic que han d'intentar de

KJ millorar les dues. Aquest any jo no tinc tot el grup, sinó que tinc cada trimestre 15 nanos

si que n'hi ha uns quants que no poden acollir-se a aquesta fefta, però sí que després ells

¡ s'ho expliquen. Això ho he comprovat. Expliquen als companys algun truco. Jo diria

, que el gran dèficit d'aquests nanos és lingüístic i de memòria. Però un nivell, de veritat,

esgarrifós ehh?? lln nivell sota cero.

Respecte l'avaluació, hi ha una cosa que fas Fernando, que a mi m'agrada molt, que són

aquelles pregúnteles...

57-' Entrevistat: Ahhü! Aquelles de l'avaluació inicial. A sí. O sigui cada tema

djacjuest llibret té una avaluació inicial, no? Que ja bé donada, o sigui no m'invento

Absolutament res, no? Quina diferència hi ha entre un paisatge natural i un paisatge

humanitzat. O sigui això se suposa que aquests nens de la primària ho saben, segons

l'autor del llibre. I jo ho comprovo. Llavors la meva guerra és no mireu el llibre. Si us

plau. No mirem el llibre. Recordeu el que ja sabeu. Mireu de recordar a veure això,

segurament us ho han explicat encara que només sigui un tema de contaminació, o la

tele, la tele ho ha dit alguna vegada, no. I bueno... hi ha gent, la gent prefeccionista, no?

no aviam que diu, no se què i tal... I després la segona lluita, és no copieu el llibre per



contestar, constesteu amb les vostres paraules, mireu de contestar amb les vostres

paraules. Hi ha, allò que dèiem l'altra vegada, hi haJa 3a fase que es dir una pregunta

que la resposta no estarà al llibre, però que tu la saps. O millor dit, que la resposta està

distribuïda per tot el llibre, però no la busquis en el llibre, tu la saps, la tens en el coco. I

bueno això ja és el Premio Nobel no?

58- (Logópedo torna a intervenir): Que per a ells poder és més fàcil dir-ho amb les

seves paraules que memoritzar, però en canvi sejn van a memoritzar, perquè els hi falta

confiança.

59- Entrevistat: I no ho sé, perquè per exemple tu els hi dius a veure aquesta pregunta,

(no ho se). No m'ho crec que no la sàpigues (no, no., es que no la se). T'has

d'enrecordar (a millor m'ho van explicar, però no m'en recordo, no ho sé). No fan

l'esforç, a veure una mica de lògica, home sembla que va cap aquí, no? No, no ho fan.

No ho se. Abans que els enganxis que no saben que contestar han anat a copiar. I bueno

aquesta és una altra no? La típica pregunta coneixes alguns dels paisatges que hi ha a la

terra? (Sí), I??? (Ahh no sfi!!!) Ahh bueno però què....

60- (Logópedo). Jo penso que el gran pecat de la primària és que els pauten tant. O sigui

a primària el profe diu, fes això, subratlla, allò.

RE: Sí això ens trobem molt sovint no? O sigui dius, mira això és força important no? O

sigui això es una cosa que caldria que la coneguéssiu. Jo us deixo, jo jugo a tractar-vos

de persones grans, llavors dic, si voleu poder caldria subratllar això. (Aviam aviam, de

quina paraula i fins a on?) No, no, jo dic la idea, jo dic la idea. Per exemple d'aquest

r-4rosset d'aquí, dic poder caldria apuntar-vos en el marge que això vol dir tal cosa i això
'O\,

tal altra (però... en llapis?, però com vols dir? En quina paraula?). Jo per exemple els hi

dic,/mira els conceptes més importants estan en negreta, o sigui ja veieu que lo més

important està en negreta, ara aquí hi ha un concepte que a mi em sembla prou

iniportant que no està en negreta, no sé per quin motiu no han decidit posar-ho en

negreta, però a mi em sembla que bé, caldria remarcar-ho, subratllar-ho, no se què. I a

veure ja comencem (i aquesta paraula sí? I aquesta no? Aquesta també?) Uhhh!!

Hi ha gent que a mesura que anem llegint la lliçó la va deixant de color verd, la va

deixant així tota àcida. I penses, apa que estudiaràs tu bé, quan hagis d'estudiar tu això.



61- E: I aquesta informació que els hi dones sobre l'avaluació, els hi interessa a ells,

o no?

Sí, sí sí, evidentment que els interessa. El que no comprenen, en absolut és perquè. O

sigui tu poses unes normes per fer l'avaluació, per fer els exàmens, per fer d'on surt la

nota final no? Tu dius la nota final surt de tot això, però..la,seva felicitat màxima seria , .

que dies abans de l'examen li donessis l'examen fotocopiat i té, porta'm l'examen escrit \ \

de casa no? No entenen, jo crec que jio entenen el jerque de tot el procés, no? Jo crec

que no tenen el... " ™~ tl

/

62- (Logópedo). Jo penso i és una de les coses que intento fer-lis creure és que cal

revisar que m'en recordo del que m'ha explicat avui en Fernando. Aleshores, alhora de
i

fer deures diàriament i desprésj^have£ Jejuna classe de Socials, hauríem de dedicar 10

minuts purament sense paper ni llapis, només amb una pauta, jo els hi dono un guió per

recordar, el què han fet avui a classe amb la fitxa aquesta no? La fitxa en què han de

rG^~ recordar de què ha parlat en Fernando seguint la pauta que ell fa. Que sabia jo sobre el
•\N— ' V .j f

V /V^ terna? què m'ha ̂ explica^dejiou, ̂ ue m'ha interessat^ queno m'ha interessat, que m'ha

sprprès...bueno.. I després a baix quina ha sigut la meva actitud, he estat molt atent poc

atentjtalj. Doncs, és difícilíssim que ho apliquin, no hi ha manera que considerin que

aquests 10 minuts es treballar, és a dir dedicar aquests 10 minuts a recordar. De no fer

feina efectiva sobre el paper, no és estudiar. Per a ells fer d^eures és una cosa, i l'altra és

preparar l'examen el dia abans que és empollar. Ara aturar-se i recordar que m'han

explicat, això no és fer deures. Dins del seu pla d'estudi els hj poso 10 minuts diaris a

recordar aquestes matèries on es dóna gran quantitat d'informació a través del

llenguatge que ja en sabeu. Aleshores mireu d'endressar aquestes dades i valorar-les.
1

Els hi costa horrors valorar-ho. Això no és estudiar.
i
¡i

63-' Entrevistat: Sí ara un dels meus arguments és estigues atent i aprendràs coses.

Estan atent aprendràs coses i no acaben de veure prou clar. O sigui amb el sol fet d'estar
j

a»

nojno, no acaba de colar, no acaba de colar..

atent el que jo estic explicant, aprendràs coses. És vàlid, no? Sembla prou coherent. I

64- (Losopeda): JEls hi costa molt escoltar. Les estratègies per escoltar són molt

immadures, són molt immadures. No saben regular el nivell d'escolta, amb... o sigui



escolta, faig un petit lapsus de relaxació, torno a escoltar, torno a recuperar el que acaba

de dir, això o escolten, escolten, escolten i s 'aturen.

65- Entrevistat: No inclús jo ja et vaig explicar, o sigui llegim, repassem, dubtes, vinga

somni, ara un exercici que repassa això, i amb el sol fet d'estar atents pots fer-ho de

sobres, però o sigui tenim problemes del tipus exercici 6. Vinga anem a fer el exercici 6,

(què ens demana!!) . No jiome, si llegeixes ja ho veuràs que et demana.

Quan expliques per exemple, escorpir, què vol dir escorpir? Escorpir vol dir tal tal tal,

vas explicant una mica no? I sí que van agafant llenguatges, o sigui jo ja ho noto al llarg

del curs que van agafant llenguatge. Sí i tant i tant. Ara ..... és mofo lent i bueno. Sobretot

ens trobem com que son gent que vénen de llocs diferents, d'escoles diferents i tal,

sobretot la vergonya demana, noj? Perquè es pensaran que sóc un pilota, que sóc un

empollón, que sóc un cursi, que vull fer la pilota al profe, que se m'enriuran. I el profe

es pensarà que sóc un pelma i que no m'entero de res...

66- (Logópedo). I quan troben una paraula que no entenen no són capaços de continuar

llegint, es queden allà. Parats. Allò de dir, bueno intenteu deduir això segons el

contexte. No és que aquesta paraula no l'entenc. La busco al diccionari? A veure

quantes vegades busqueu al diccionari i poquíssimes pregunteu a qualsevol adult i

quantes vegades agafem el diccionari per buscar el significat d'una paraula. Són molt

poques. De fet, quan trobaven una paraula que no comprenien a primària, sempre hi

havia algú que deia, Parem, aquesta paraula que vol dir. En comptes d'acabar de llegir. I

dir a veure que us sembla què....

67- E: Tornant a l'avaluació, ells te demanen d'informació sobre avaluació?

Sí!!! Si sí si, Tant com angoixats, no. Però sí que volen saber d'on surt la nota, això és

evident. Per exemple, ehh els molesta i no ens sortim d'aquí que no els hi posis nota en f /•

els exercicis voluntaris, per exemple jo m'a^punto si ho han^fet, si ho han fet bé,

malament o regular, però ells volien tenir una nota d'allò, i no els hi poso nota Com a

molt els hi dic mira això no està bé, això sí, i això no. Llavors els agradaria tenir una

nota d'allò. I de la mateixa manera quan fan els exercicis sobretot a la la avalauació, el

primer trimestre, ehh (jo he posat això) doncs bueno sí que és el que em dit, és correcte

(me posa una b?). Posa't una b, si home cap problema...



68- E: I abans de l'avaluació, et demanen com serà l'examen, o sigui et demanen

informació d'aquest tipus??

Sí sí això sempre inclús, je, je, diguens una pregunta de l'examen i tal. No clar, això no.

no? I durant l'examen també. O sigui durant l'examen no paro, no em puc seure mai,

eh? perquje^pjatouarnrijet Saixò que yojjdir^ sijjojrtestojúxò si contesto allò), no ho sé

noi si contestes això, jo que vols que et digui, no? O sigui molta gent espera que durant

l'examen, li diguis, no mira això no està bé, això no és correcte. Ehh inclús hi ha un

bloc de preguntes de verdader i fals hi ha alguna que està pensada, o sigui que faci

pensar una mica no? I dhi bueno és que k primera part de k frase és veritat i k segona

part;és mentida. Bueno, tu has de valorar el punt just de la frase. Per exemple me'n

recordo d'una: "els incendis forestals són més greus als estius perquè els bombers fan

vacances". Home, k primera part és certa, els incendis forestals són més a l'estiu però

clar el fet de perquè els bombers fan vacances no. Llavors et diuen la primera part és

veritat però la segona part és mentida. Home, doncs valora el conjunt de la frase no?

Això és el que molta gent voldria que li diguessis, no això no pots contestar-ho, ho estàs

contestan malament, no? Això sí.

No, no, i saber com serà l'examen i tal. De fet ara ja estem en una Unia de què els
t

exàmens com a estructures són sempre iguals. I ja saben. El primer són d'escriure,

menys, són de relacionar amb fletxetes, verdader o fals i no se què, i a mesura que

cu

avança el curs els exàmens cada cop són d'escriure mésTlàra inclus~ rhi ha gent

que necessita un foli, sobretot k gent que té la lletra una mica gran i tal, i bueno, ara ja

entrem inclús en aspectes formals. Cal deixar marges!! Gent que inclús té problemes per

escriure en un foli en blanc, no? I les Unies van com va, I bueno mira, sí

69- E. I en tot aquest procés d'avaluació, els pares com intervenen? Tenen algun

paper els pares?

Per la meva part no ho sé. Sé que els tutors i les tutores parjenamb els pares. Sé que en n ¿/V^ ¡s

general hi ha poca receptivitat per part del pares. O sigui a l'inrevés, més aviat hi ha \^

falta de col·laboració. Segons diuen, ehh?? Jo no ho sé. I el que jo sí els dic als alumnes

parlant d'avaluació, és que si algú de vosaltres el seu pare, o si té un profe de classes

particulars i tal, si algú de vosaltres vol una còpia de l'examen, que me la demani.

L'examen no el puc^ donar. S'ha de quedar aquí. Diu la normativa. Jo l'examen els

guardo. Ara si algú, per exemple si un pare té interès de dir, escolta com es que has tret

un 3. Té 2 opcions de yeniy-lo a veure, o jo no tinc cap inconvenient de donar-li una

còpia a l'alumne que al porti a casa. Ara mai, bé millor dit, aquest any mai. Ara l'any



no? I hi ha gent, que té un ritme, diem un ritme guapo, no? O sigui que van controlant el

temps, ajih doncs mira aquí m'allargo més, aquí menys. Ja gent que sí que té aquesta

facilitat, i hi ha gent que tal li és. Hi ha gent que intenta copiar, clar, evidentment hi ha

una vella lluita, clar evidentment. I el que l'enganxes copiant pues ja malament. Ja ha^

tret un cero no? De la mateixa manera que em sembla una qüestió de solidaritat que si

algú, que jo que sé, si es posa a cantar, a xiular o a fer el burro en un examen, doncs

després d 'advertir- li un parell de cops si continua, va al carrer, perquè clar està

molestant a la resta, no? Va al carrer i és un O, clar? Però bé.

70- E: Molt bé F, moltes gràcies pel teu temps i la teva informació i ara

m'agradaria tornar a parlar. ...........................

passat sí que tenia una mossa que a casa seva, em penso que l'angoixaven força amb el

tema de les notes i tal. I alguna vegada, sí, sí, fes-me una còpia si us plau. I li faig fer i

cap problema. O sigui que en aquest aspecte, almenys si els alumnes ho han dit, no sé si

hoJian dit als pares, saben que poden venir a mirar els exàmens del nens i inclús poden

ienjr uBacòpja_a^casa. Ara mai, mai, aquest any no m'he trobat mai el cas. Després sí el

que demano és que, si un alumne no pot venir a fer un examen per malaltia, que em

porti un paper de casa seva. Jo preferiria parlar amb els pares. Però bueno almenys que

tinguin^ una mica de consciència que l'examen és una cosa important, no? I que no es

pot faltar a un examen així per qualsevol causa, no? I de la mateixa manera sempre que t (/
\

fem un examen, tranquils, relaxeu-vos, teniu temps de sobres, no intenteu córrer. Pjaiseu

que un examen és el moment detonar el 100%. Que en un examen has de posar.JNo et

conformis de posar vina cosa si en sapsjgés^Fes tot el que puguis. Demostra'm que

saps. Però tranquil no t'agubiïs, està pensa^g£j^jbjn_mitja hora, tranquil, fes-ho net.

O sigui, jo no, no vull jugar, n'hi he jugat mai amb el factor por. De dir, mira és

difícilíssim, això és com lluitar per un Premi Nobel, això no passarem ningú. No això,

no?? No val la pena, bueno em sembla que no és la manera de trebllar, no? Bé doncs sí

que tranquils, teniu temps, fixeu-vos bé què és el que us pregunto, ehh feu ejjraé_s_

complet que sapigueu. Inclús a vegades els aviso del temps. Mira encara teniu mitja

hora, esteu a la meitat del temps, som-hi feu bé, va que ja veig que aneu bé de temps,

concentreu-vos, va no us despisteu, bla, bla, bla... N

No, hïjia gent que es posa molt nervisosa als exàmens i hi ha molta gent que tal i fot,

(S
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bar de l'institut (en el moment de classes)

71- E: (Entrevistador): Com ha anat el crèdit en general? S'han complert les

expectatives, els objectius que tu t'esperaves?

\¿ Home, sí. Ayiam, unes unitats didàctiques més que en unes altres. Sí que per exemple

m'he trobat en, jo qué sé, ara per exemple coneixen els rius més importants de la

w Península per exemple, ehh han refrescat les províncies i més o menys se les saben, més

•è o menys la saben. Ehh!! Els principals climes de la península, mediterránea, oceànica i
u*~'

continental, saben les característiques més importants ehh! en general sí. Sí, sí hi ha

hagut força feina, ara clar, hi ha persones i persones, hi ha alumnes i alumnes.

72- E: I això en tots els grups? Estàs content en tots els grups per igual?.

Sí, sí, home potser en el 1C menys. Però per exemple en el 1C eh! pues alhora

d'estudiar les províncies allà un interès i tothom mirant el mapa, i vinga i somhi, i

després alhora de l'examen ens hem trobat que no tant, no? No, bueno sí. Ells es van

queixar moltíssim, (oh no! Haurem d'aprendre les províncies i els rius i no sé què i no

sé quantos, i després alhora de la veritat, també s'ha de dir, que d'aquesta última lliçó, la

lliçó 4 perquè només hem pogut veure 4 lliçons de les cinc. Bé la cinquenaThem vist

així de corre cuita i no hem fet ni prova ni hem fet res, eh! Però de le^4 lliçons/a 4 era --. ^ f * '

la més llarga j la més complicada. I vam dedicar 2 dies abans de l'examen, a fer una f ^<

mica de repàs, una mica diem, un temps lliure, perquè cadascú s'ho prepari com

bonament pugui i demani i pregunti i tal. I jo pensava que es notaria una millora j
i

important i no s'ha notat. Volia una certa millora, però no? He deixat 2 dies, bé 2 hores i_J

tal, i no, no s'ha notat gaire.

73- E: Des de l'inici que vas plantejar l'avaluació d'aquest crèdit, has canviat alguna

decisió, de manera defer...

No fonamentalment de les postures fonamentals inicials, no, no hem canviat res. Poder ' a v J

bé, a última hora alhora de fer les notes definitives del crèdit^j^í^n^h|uns£a£os_heni, - _________ — , . ~ — . -. ^ *

estirat més la nota, ect.. però no, el plantejament inicial fonamentalment no s'ha canviat

74- E: I això en cap grup, no?

No, no,



75- E: Si haguessis dé tornar a començar el crèdit, el plantejaries igual / diferent?

Hi ha una cosa quedada cop estic més convençut, de què això que fem d'anar llegint la

lliçóji tal i tal, no acaba d'enganxar els nanos. Els nanos s'enganxen molt més quan

planteges una activitat, treballem un mapa, treballem,... això els enganxa molt més. O
i

sigui ara mateix, si hagués de començar ara mateix, sense material i sense res doncs em

penso que faria un altre cop el que he fet. Ara si disposés d'un parell de mesos per

preparar material i exercicis i tal, pues sí que aquesta tècnica d'anar llegint j tal,..els.... ,

avorreix. Les coses clares, els avorreix. Ara també és una manera de veure més el

contingut, que de l'altra manera pues veus aspectes, però no sé, no sé. No estic

especialment satisfet, eh?

76- E: Perquè el procés d'ensenyament- aprenentatge és el mateix en tots els grups?

Sí, sí

77- E: I en quan a nivells d'actuació etc... perquè recordo que a 1C em vas dir que

feies la classe en castellà, a diferència dels altres grups.

Sí en elfl C/també hem fet menys exercicis.jQ sigui el quadern de treball té una sèrie r

d'exercicis i llavors hi ha en el 1C uns exercicis que no he fet perquè bé , he

considerat que encara podía liar més la cosa i encara perdríem temps del que és

fonamental. Alguna cosa d'aquestes sí que he fet. Però no gaire més, no gaire més.

78- E: I en quan a l 'actuació teva davant els grups, pots trobar alguna diferència?

Sí sí ', a la gent del 1 AJhem dedicat alguna hora a discutir temes de la contaminació o així

diem, mira doncs, avui no parlem de la lliçó, però parlem de la contaminació així^

mica, però sobretot perquè hi havia 2o3 persones molt interessades i...
i

79- E: Ells t 'ho van demanar això?
I

Sí, ens ho plantegen i llavors tu t'engresques també, i bé no considero que sigui perdre

la classe, ni molt menys. Ehh en el IB no s'ha donat i en el 1C encara menys.

80- E: I no s'ha donat perquè creus que ells no tenen iniciativa?

Sí, sí, efectivament. Bé jo quan arribo a classe....els hi dic, bé del dia anterior algun

dubte, alguna cosa, tal. I a vegades pues es plantegen temes així i tal. Normalment no.

Normalment no hi ha dubtes mai. Normalment no hi ha dubtes mai. Eh! La qual cosa fa

sospitar que no s'ho han mirat, clar, però bueno, és així.
i

81- E: I en quan a aspectes de repetició, el que em comentaves que en el 1C has de

dedicar molt temps a "fer-los baixar del núvols...".



Aviam els conceptes importants són repetits, reiterats, maxacats i treballats amb molta~^\/f. '

reiteració. Quan a ver de baixar dels núvols a la gent, sí. De tant en tant sí i és freqüent

que es dispersin i es perdin i d'alguna manera ells saben què la nota final, una part de la
_™-i™«™. • " ••--• • ~~ " _^ SJ '̂-y *-*, *v\/í*

nota final vindrà condicionada pel nivell d'atenció de la classe, ja mirant de cohesionar- ^
— - ' •' " ' ' --!_._. <• -r .-.r--- .

los una mica per tenir-los atents. Però de fet, sí. Suposo que ggjncjús^ comprensible que

> Q

als 12 anys pues quan t'estan parlant del règim d'un riu, doncs en un moment donat
Xrf.*_„ .-a-.,--.,.--̂ !̂̂ -,,̂ ^̂ .̂̂ .̂̂ -»^̂ -̂*̂ -».»*;̂ ^ ......J-.Ca··Tm·ln.·**-̂ '*' r>. . I.J.—...B»».|.,.i_,i,.ii,Md • •! >W." Li-lli"» ' "i Htm, •..-... n-1, .."•.! i i i.fc..^-.H..— j·.Ji.i·.il·i1-1 u .1

desconnectis i pensis en el Leonardo di Caprio, per exemple. Pot serjògic.^ ) ' • •Av^^
~~~~J ¿^f j^rjL-S,

82- E: Creus que en funció del grup que tens davant et condiciona la manera j -*

d'avaluar?

Home, jo amb això ja he trobat algunes preguntes més. Jo penso que més que amb els

grups, són les persones. Clar evidentment que condiciona. L'avaluació està claríssim.

Més que per grups poder sí que aquí hem tingut un 1C més fluixot, poder sí, en el 1C hi

tens una mica més de màniga ample^ poder sí. Però fonamentalment són les persones, o \ v ÇJT^O

sigui que saps que un alumne pot fer més del que fa, o que està fent tot el que pot, que hi

ha determinades coses que ja hi pots pujar de peus, que no, que no hi ha maneres.

83- E: Hi ha alguna cosa que t'agradaria fer i no pots fer degut al grup que tens

davant?

Home sí, sí. Aquí uff!! això ja és una utopia. Aquí ja poden ser utopies. Sí que

m'agradaria molt tenir una línia d'explicació que fos coherent, completa i fos amena i
WWT, HIJJUI -n- 0~+K*,TT. - . ..-«™, jr.. J I***!

divertida. Això seria el meu gran desig. També m'agradaria fer servir més mitjans É>*^
J/

audiovisuals que no els faig servir perquè ja vas amb el temps al darrera, que no hi ha , •
~ =— • _ ¿t? AV/ <s

manera de dedicarun temps afer^altres _coses.M'agradaria molt quejü hagués^ més

participació dels alumnes, que hi hagués mésjdebats, més mogudeta. Però no sé. D'una ' '

banda estic jo que sóc un plasta explicant, no? I d'altra banda el temps que si has de

deixar una lliçó per veure, pues clar. Si dediques temps als debats i tal... no és una

pèrdua de temps però el programa es queda més escurçat encara. No sé això és trobar un

equilibri que encara jo no l'he trobat. Encara no sé.. ' "

84- E: Perquè si els alumnes són passiusl

Bé potser els pots estirar una mica. Els temes més o menys interessen, els temes més o U^wW

menys interessen, ara suposo que caldria trobar una manera d'entrar als alumnes per una

altra via més que els atragués més. Però de moment jo no l'he trobada. Però estamos en

ello.



85- E: Creus que les Socials en sí mateixes, porten a una manera determinada

d'estudiar, per als nostres alumnes?

Sí, jo penso que sí. Aquí'les Socials jo penso quen plantegen vàries dificultats. La

primera hi ha una part que pot ser d'aprenentatge memorístic, hi ha una part que es de

compendre les coses, però diem que .SJuaterrelapinnRn p10^ T>ipnr que l'altra dia per

exemple, parlava amb un company i em deia: sí és que una cosa és saber les estructures

de l'anglès i l'altra cosa és ser capaç de parlar anglès, no? És molt diferent. Llavors en

les Socials clar, ens trobem que d'una banda s'han d'aprendre unes coses, però d'altra

banda, hi ha coses que són més de compendre i que aquestes coses s'han
i

d'interrelacionar. I un problema que tenen molt els nanos és que veuen els aprenentatges

d'una manera molt compartimentada. I això són Socials, i això Naturals i això són no se

què, i això és la lliçó primera que no té res a veure amb la lliçó segona. I resulta que no

són capaços d'integrar tot el coneixement que tenen i això és un problema. Perquè hi ha
vi

gent: que s'aprèn les coses més o menys de memòria però tens la pràctica certesa de què "T>t,v"pOc

no han entès gairebé res, no han entès gaire el que _estan estudiant. Hi ha gent més

intuitiva però que llavors els hi falla la part diem dels aprenentatges diem de caire
<i

memorístic, no? Sí, jo penso que és una manera d'integrar diferents maneres d'aprendre, }

el que passa és que no sé sí som capaços d'explicar als nanos com s'ha d'estudiar, i això

és un problema que no tenim resolt. De tota manera ens trobem, jo que sé, que no son ̂

capaços d'integrar els coneixements. O sigui veure que el coneixements que fem

diversos en realitat es poden veure d'una manera interconnectada, no?

86- E: Sí però hi han aspectes de Socials que requereixen memòria, no?

Sí home clar, per exemple si t'has d'aprendre les províncies d'Espanya, doncs no hi ha

més. Home, tu ja els expliques tècniques, per exemple te les aprens de nord a sud o (Tesit^

a oest, no? O si els rius d'Espanya, doncs, el Duero, el Tajo, el Guadiana i el

Guadalquivir, te'ls saps,.de~~T?ord a Sud, no? Tècniques d'aquestes, clar, però de totes
}

maneres s'ho han 4'aprendreyDe tota manera,, joj;rec_que_raprenentatge_memorístic, jo

crec que no li donenTgaire importància. Més importància li donem el fet de comprendre

exemple els interessava molt com funcionava els anticiclons i les borrasques.

-e ̂

Bé, sí t'has d'aprendre que un anticicló és una massa d'aire d'alta pressió i una borrasca

és una massa d'aire a baixa pressió. D'acord? Però compendre com funciona això és no

és realment memorístic, no? Fa temsp que hem deixat de banda les dades i la llista dels



Reis Gods, no? I a més a més sembla que no té gaire sentit, no? Però diem la part de

compendre les coses hi ha molta gent que té moltes dificultats problablement per tenir

'4

12 anys, no? Enjprirngr lloc._____

87- E: Quina informació vas donar als teus alumnes sobre l'avaluació?
*—-

Home, penso que total, exhaustiva i reiteradament explicada. I ! ft

88- E: Abans de l'examen?

Sí el primer dia els expliques tot el rotllo, el primer dia com que tothom els explica lo

mateix, no s'enteren gaire i llavors ho has de tornar a explicar diverses vegades. Sí, no

només abans dels exàmnes, sinó npimahnent^ es Pgrla_dels exàmens i de com _són,_ Lde ¡ ^
' ~"'" \ T

com es puntuen i dels problemes que tenen. Jo que sé per exemple, les preguntesjle_ \

verdader i fals, bueno ja saben que si s'equivoquen.....descompte. O sigui que no juguin í

a la quiniela.^___

89- E: I la informació de qui tipus és, de com serà l'examen...

Sí, o sigui l'estru^turaje^'examen. Les¡ pregunes no j Les preguntes mai. El qugsj dic a t VW

classe és que això és molt important i que no sé què. O sigui els estàs dient això, això f he! f Ce,

sortirà. No els hi dius això sortirà, per

Ò

poden saber.

90- E: I això igual a tots els grups, no?

Sí, no? I a més a més o sigui que cada cop que hem fet un examen jo l'he corregit ells

tenen l'examen a les seves mans ehh el veiem a classe, com ha anat com no ha anat ..... I

després ells saben que si els pares o si tenen algun professor que els ajuda ..... , els puc fer

una fotocòpia de l'examen i el poden tenir. Ningú me l'ha demanat aquest curs. Però

tenen l'opció.

91- E:Com creus que han utilitzat els teus alumnes aquesta informació? Quin ús

n 'han fet?

Ehh jo penso que hi ha una sensació encara d'arbitrarietat. O sigui malgrat tota les

explicacions i tal, la nota que treus de l'examen és com una decisió personal del

I

professor, no? O sigui la pregunta típica és perquè m'has suspès, no? O sigui perquè

m'has suspès. O sigui no, perquè he suspès, sinó perquè tu m'has suspès. I .............. jo

podré aprovar? Està a les teves mans, n^?_Jo que sé si tu podràs aprovar, fes el que has

de fer. Aviam penso que sí que d'alguna manera penso que sí que han comprès com

funciona l'avaluació. Jo crec que sí. Ara no acaben d'entendre que hi han, diem uns

^vJws^J



criteris objectius. Què que... jo penso que l'avaluació actualment amb la Reforma és '

més subjectiva que abans no? Perquè tens en compte les limitacions, el no, si ha

encara tinc la sospita de què ells pensen que al final la nota és una cosa que poder va per

manies, fòbies o no ho sé...

93- E: Així no s'ho atribueixen al seu esforç...

Aviam hi ha gent que és conscient que ha treballat i tal. Però sí que hi ha gent que

encara ara... (perquè m'has suspès, no?). Doncs perquè no has arribat on havies

d'arribar, no? (Ahh però jo m'he portat bé a classe), sí noi, però treies unss. És que això

treballat, si no, poder ho tens més en compte del que tenies abans. Però jo penso que ells

tenen una percepció força de què la nota és força subjectiva per part del professor, no?

Ara ja ho veuen que clar que el comportament a classe pot tenir algú a veure., però clar

això.del comportament a classe és una percepció subjectiva.

92- E: Per què això els hi dieu? Si us porteu bé..

Sí i tant. El comportament a classe, l'interès, la feina ben feta, clar, sí sí els hi diem

explícitament. Si fan exercicis voluntaris doncs encara més bé. Si t'enganxo amb els
-—; • . ——: u
deures sense fer doncsjnal rotllo, si ho has fet, però malament, no és el mateix que si

tens els deures ben fets. No això, sí sí, ho saben perfectament de com funciona. Però

no hi ha manera.

94- E: Creus que en tots els grups, hi ha aquesta preocupació per a l'avaluació? El

1C per exemple?

Home, sí, en el 1C hi ha un grupet que presumia d'haver suspès. O sigui els altres són

uns empollons i ...

95- E: O sigui els interessa la nota, però al revés, no?

Sí, sí exactament. Això d'aprovar i treure bona nota, això és d'empollons, no? Sí, això sí

que passa. Crec, no sé, aquí tenim una polèmica difícil. Els exàmens, clar^f^n_molts _
¡ ...... ..... ' "~ *"" n'

exàmens i ho fem amb la intenció de què no s'acumulin gaires continguts i que sigui I
I - . . - . . __ „_„„,___ <

mes-fácil per a ells. Això fa que cada 2, 3 setmanes tinguin exàmens. I jo no sé fins a

quin' punt això és interessant. Perquè de fet si que es

estrès pels exàmens. D'altres no? D'altres els importa tres pitos. O sigui per exemple,

conversa a classe: avui hi ha examen de Mates? AHH sí? O sigui, gent que arriba a

classe i no sabia: .no els interessa en absolut. Clar, és el que diem tot el rato, no? Això

més que per grups., és clar, la Marta Cantenys per exemple li preocupen els exàmens.



En Ruben Garcia els exàmens li preocupen perquè no fos cas que aprovés i baixés el seu

prestigi social. Aviam si me'n descuido i aprovo i la farem!!! Sí és clar el prestigi!!!

96- E: Ha canviat la teva manera d'avaluar, des que vas començar a ser professor? ^ --*

Des que faig començar a ser profe? Mare de Déu. Molt, moltíssim. Ha canviat en la
'——

quantitat d'exàmens, ara en faig molt més. Ha canviat el meu nivell d'exigència, ha

baixat. De fet jo tinc a casa exàmens que feia fa 8, 10 anys i no s'assemblen res.. Sóc
— . "

conscient que ar^em baixant nivells. Eren exàmens molt més canyeros.També s'ha de

dir, que quan vaig començar no tenia nanos de 12 anys. Perquè jo el nivell més baix que "fe* i f ~

feia era de 14 anys, primer de BUP. Clar, és diferent. Ara s^ que hi havia, penso, si no </¿-<-

em traicionen els records, penso que el nivell d'exigència era més alt i menys quantitat

d'exàmens.

97- E: I la tipologia d'exàmens, criteris de puntuació...

Sí, sí o sigui això ha canviat força. Perquè per exemple en els exàmens del BUP eren 10

definicions, era definir 10 conceptes i 5 preguntes de les quals 3, o 4 com a mínim no

era de memòria sinó de relació de coses. Eren de connectar coses diferents. Ehhh jo que

sé, diferències i semblances entre el catolicisme i la religió protestant, causes i

conseqüències del que sigui. O sigui més que memòria eren coses de relacionar, què va

canviar...O sigui l'explicació era una explicació força factual, i després el que demanava. . - _—_™__—
era haver fet una feina de relació. Però clar, estem parlant com a mínim de 14 anys, com

: __ ——"—-— -
a mínim. Amb més hores de classes. A 1 de BUP es feien 4 hores d'Història, a segon es

feien 3 hores de Geografia, a tercer es feien^S horesj a COU es feien 4. O sigui

hores, més teca.JVÍés temari i diem un nivelli no^pre-universitari...

98- E: I això de verdader i f als., d'ara?..

No, no. Això és unn innovaciío. I relaciona en fletxesi no se què, i el mapa d'Espanya

posa el nom dels rius...grans novetats, grans novetats.

99- E: Fins a quin punt influeix la normativa del departament en les teves decisions

respecte l'avaluació?

Home, de fet no gaire. Influir, influir, no influeix gaire. Home, per exemple si que ens

hem posat d'acord en l'equip docent en el tema de les faltes d'ortografia..Jü havia

discrepàncies. Sí que cada cop que surten les notes, ve el director, el cap d'estudis, què

feu? Hi ha molts suspesos, no? Mig en conya mig no conya, O sigui afectant-se no

gaire. Ara per exemple en el nostre seminari, la meva culpa, no hem fet uns mínims. O



sigui, què ha .de s^erjunjien, PfJH^JproyjjpJ l^el 2, el 3 i el 4 d'ESO. Això no s'ha
™__ ,w™-,̂ - „,.,_ -— -

fet, jjma mica pues anem amb una sabata i una espardenya. Més o menys sí que estem

d'acord amb el que s'ha de saber, però no hi ha cap escrit, ni està consensuat. Al final de

cada etapa. Al final de segon es fa la valoració i al final de quart d'ESO es fa la

valoració. Aquí ja es veu les notes que porta l'alumne al llarg de la ESO. Pues hi han

hagut pujades i baixades, pues s'ha mantingut.

2 00' E: Sempre va en coherència, no? Les bones notes en totes assignatures més o

menys?

Sí i no. Hi ha persones que fa pujades i baixades, pot coincidir amb algun enamorament

0 clique sigui, una separació dels pares, pujades i baixades. I després per exemple a
\

1ESO tenim la M. José Carmona que la professora de Matemàtiques l'ha hagut d'enviar

a la classe de reforç de mates perquè es veu que no hi ha maneres. I a Socials doncs, deu

ni do, el que s'espavila aquesta mossa. O sigui en general, els alumnes molt dolents i els
1 X- ..... . L I I J _______ , , _ ..... , I U ..... m..»!.»,.,, ,._

alumnes molt bons is^quemanttengnurm coherència, però de grupet que

en algunes assignatures s 'ensortin millor que en altres. Per exemple de Socials treuen

molt mala nota i per exemple quan parlen de ciències de bitxos i d'animals i del cos

humà, són uns cracks no?

Jo que sé, hi ha centres d'interès i altres no tant d'interès. ^Jlayors pues el que

l'interressa és el que estudia amb més gana i amb més bon rotllo.

1 01- E: Com creus que avaluaràs en un futur. O sigui per exemple si ens canvien

substancialment la Reforma, o menys nombre d'alumnes a classe. A /

Sí, home jo per exemple, aquest trimestre que ve ja canvio la manera d'avaluar perquè-----_--
estem en crèdits variables. Llavors aquí ja.s'avalua una j&najquej^jüumnes m'han

d'anar entregant, i això ja és una altra manera de treballar. Ehh en el futur Home, jo \ /

penso que feaurgm_dgcontinuar...amb les proves escrites. Jo em resisteixo molt, potser és

més còmode a fer proves tipus test, perquè m'agraden que e^criguin,ni'agrada que

s'expressin, notar com s'expressen. És un mania. M'agrada que escriguin i que treguin ' * JH\

orgull i que jo què sé, encara que només per veure si són capaços de veure si escriuen en 4. <
< - |Xjf\JM

línia recta errun foli en blanc, o qui si els va el foli amunt i avall. Eh o sigui la capacitat ' ̂  ,\

d'expressar-se per escrit. Perquè hi ha molts alumnes que m'ho diuen i jo els crec, que

em diuen:(és que això ho sé, però no ser com dir-ho?. On s'ha vist saber una cosa i no
i



saber-la dir. Clar, això penso que ho continuaré fent. El que no sé és fins a quin punt.. .jo

suposo que la tendència serà a valorar més actituds que continguts.

102- E: Si no existís el criteri dels percentatges d'avaluació. Si no existís aquest

criterL.

Jo penso que això una mica bé del sentit comú. De dir, bueno una persona ha après a

escriure pues ja val, és una cosa important, no? Ara si ja li demanes on està la

pensinsula de Canxampé, doncs deixem-ho córrer, no? No sé, jo penso que això més

que dictar unes nonnatives cal tenir una mica de sentit comú del professor que veu com y

esjà l'alumne al principH corn està l'alumne al final.

10 3- E: I en base a quins criteris, s 'avaluaria?

Jo és que sóc una mica acra. No sé, jo penso que la tendència serà cada cop més a

valorar actituds i procediments, que valorar continguts..

104- E: Però, com s 'avaluen aquestes actituds, objectivament , com...

Difícilment, molt difícilment. O sigui, sí pots veure un examen de primer que ha fet

aquest nano i un examen de cinquè que ha fet aquest nano i comparar. Difícilment. Clar

aquí és on entra la subjectivitat de l'avaluació.. _

Home, es pot avaluar en funció de les emprenyades al llarg del curs...

Jo penso que els alumnes en aquest aspecte han perdut una mica, no? Perquè abans sí

que podies reclamar un examen en funció dels continguts del examen. Ara difícilment

pots redamar que J l̂̂ YJjÉBJ^B':1 data, perquè el tribunal que ha de reunir-se per avaluar

això, difícilment podrà valorar actitudsj^comportaments i coses d'aquestes. En aquest

aspecte em sembla que els alumnes ̂  hanj^dutja

cop sembla que la nota tingui tendència a ser una nota més .̂

La normativa sí, però no conec cap professor que apliqui aquesta normativa

estrictament, no? No en conec cap... ..,

és molt complicat.



E: Salutació, agraïment...
I- £: Hem podries situar una mica sobre el centre, la procedència dels alumnes

99... . .

Bueno de fet jo sóc el segon_any_que sóc aquí, per tant potser k informació no pot ser
massa completa, no? Però!, una visió general sí. El barri, bueno! Els alumnes del centre
provenen de diferents llocs. Són de transport escolar, dels pobles del voltant, de cap àrea
concreta, determinada, es reparteixen per tot Figueres, i al resta vénen del barri d'aquí al

^ costal. És un barri majoritàriament obrer i també abarquem un barri d'unes
característiques especials, i que és el barri en què la majoria és d'ètnia gitana.
2- E: Ètnia gitana? ~s

Sí..
3- E: Molt bé i aquest centre, no saps si era ja un BUP, COU antic, o un FP...?
Un batxiller
4- E: vale, molt bé..
5- E: el grup de professors..
Sí som unsjjQ
6- E: Ahhü molt bé..
Bé a la vora de 60, 58 60 més o menys..
7- E; i és únicament aquest edifici...
Sí i, uns barracons que tenim aquí darrera,
8- E: Uns barracons!!!
Sí barracons dijotsos. Abans no fa gaire, d'aquest centre depenia un altre que és
l'institut que se'n diu Figueres 5.
9- E: ahh sí!! L'IES 5
Sí, ara aquest s'ha independitzat en què es diu M. Àngels Anglada i podem dir que ara
ja funciona autònom.
10- E: Valeu Respecte la procedència del professorat., hi han mestres incorporats
a ESO... perquè en el teu cas..
Jo vinc aquí del cos del mestre, però també sóc llicenciat.
11- E: i anteriorment estaves a primària?
Sí
12-E: quin canvi no, o no???
A veure jo fa més de 20 anys que sempre faig el mateix. Sempre he fet segona etapa i
ara amb el canvi d'edifici doncs vol dir una manera diferent de treballar, allò mateix que
havia fet durant 20 anys, però és una ajrtra^sjnactuta^juna altra organització^ sí! Per a mi
representa la mateixa feina aproximadament, perquè he de donar els mateixos
continguts, el mateix alumnat, pràcticament igual. És simplement l'organització del
centre el que varia, per a mi.. Abans feia dos matèries, ara faig una només.
13- E: i això creus que canvia no pels alumnes, haver d'anar a l'institut!!!
Haver d'anar a l'institut... Bueno!!! Abans ja hi havia el canvi, el que passa que abans
era als 14 anys i ara és als 12. Sí és clar, cada canvi és traumàtic no?, ja que representa
un esforç molt gran, d'organització, de mètode, de manera de fer, tot i que qualsevol
etapa de la EGB d'abans, doncs, ja hi havia una diversificació per àrees més o menys,
però actualment aquesta diversificació és més profunda i és més aviat també..
14- E: molt bé. Bueno la teva experiència com a professor és això, sempre has estat
a segona etapa..
Sí a segona etapa i sempre la mateixa, el mateix alumnat, d'abans i d'ara..
15- E: i amb la mateixa matèria..?
Sí, sí, sempre he fet Socials com a matèria bàsica, el que passa que ITíGB depenent de
les necessitats del centre, incorporades altres matèries. He fet molts anys matemàtiques



de la segona etapa, i altres coses. Fa dos anys com que en el centre anava desapareixent
la segona etapa, doncs jo feia, clar només em quedava un curs i va arribar l'últim any
que ho feia pràcticament tot, excepte aquelles que són més específiques com la plàstica,
els idiomes i alguna cosa més.. Sinó l'últim any, quasi ho vaig haver de fer tot, ja que ja
havia desaparegut, ja no es feia setè de bàsica i només quedava un vuitè, i és clar, em
tocava tot ami-
lo- E: ufffl
Sí i llavors vam marxar tots, els alumnes i jo..
17- E: Clar, i ara tens dos cursos..
Sí a primer dos cursos i a segon tres.... i... variables un a primer i un a segon..
18- E: llavors si et sembla bé a tu, centraríem els continguts de l'entrevista amb
aquests dos cursos de primer d'ESO i sobretot amb cada un d'aquest dos grups
que tens...
El que tu vulguis a mi m'és igual, a disposar..
19- E: Moltes gràcies...així doncs si a tu et va bé., ens centraríem a primer..que en
aquest trimestre tens dos grups que fan les socials de primer d'ESO??
Això., i el pròxim trimestre també tindré dos grups més, jo sempre tinc dos grups, i els
alumnes tenen dos trimestres Ciències Socials, dos trimestres fen 2 crèdits...de socials.,
repeteixo el grups, però no els crèdits..
20- E: vale., i amb aquests dos grups que estàs fent ara les Socials de primer, has
tingut alguna experiència prcviajimb ells, els coneixes..?
Els de primer d'ESOno?
21- E: és la primera vegada que els tens?
És la primera vegada., ja que aquests dos grups els hi faig aquest trimestre i el que ve,
ara encara no els conec massa, ja que he començat a tenir-los aquest trimestre..
22- É: vale., i llavors en aquests dos grups d'aquest trimestre, com els veus?? Una
mica la història del grup, com el veus en general?
Cal diferenciar una mica. En general aquest any, trobo que són... bé això és molt
personal, però cada vegada penso que són més infantils, bueno potser per a mi mateix
que cada vegada sóc més gran, o perquè arriben aquí i es troben que hi ha gent molt més

4 S '̂ 8ran' alumnes molt més grans. Abans a l'EGB, eren els més grans, i se'ls hi veia una
K { actuació i una manera de fer de gent més gran i més madura, i ara... amb aquest canvis,

arriben en aquí i resulta que aquí són els més petjte^jUx?m a tal doncs es veuen molt més
infantils.. Aquest any els de primer, presenten moltes dificultats d'aprenentatge
23- E: En general, tot el primer?
Sí en general tot el primer. Això no deixa que hi ha alumnes molt bons que destaquen
molt, i., d'altres que no hi ha res a fer. Són nens amb moltes dificultats educatives
individuals , s'ha d'estar molt per a ells., el centre... bueno, ja té en compte una mica
això, i dedica a les .instrumentals, les matemàtiques, castellà i català i fa una mena de
grups flexibles. Que aquests alumnes que l'equip docent decideix, en aquestes reunions
que fem generals, doncs decideix quins alumnes són els que necessiten més aquesta
atenció i hi van en grups de 8 o 10 depenent de les necessitats, amb un professor de
reforç, de castellà, català..
24- E: Molt bé., perquè P. alhora de dividir aquests dos grups que tens tu, com ho
fan? En base a què??
Per I decidir els grups en els quals cada alumne s'hi ha de posar és a l'atzar. Es
matriculen els alumnes i per ordre alfabètic o per ordre de llista es fan els grups. No
obstant, aquest any, abans de decidir aquest grup ja està complet, 25 a cada grup,
mirem., com que tenim alumnes de moltes procedències,de moltes escoles.., mirem...



f
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aquest d'aquesta escola que es queda sol aquí en aquest grup., que no tindrà amics i
això., doncs mirem de posar-lo amb el grup que ell no se senti sol.
25- E: vale., en principi és a l'atzar però després..
Sí sempre contemplem algunes situacions especials de cada un. O aquest que té aquestes
necessitats, necessita tal cosa., doncs millor que vagi amb aquest grup. .o el que sigui pel
context o la procedència.. Per exemple pot ser que d'un poble en vinguin tres, llavors
podrien anar un a cada grup... doncs llavors no!!! Mirem que com a mínim n'hi hagi un
que vingui del seu poble...
26- £: I centrant-nos amb aquests dos grups de primer d'ESO, com els definiries..?
com els categoritzaries, és a dir, són iguals, diferents entre ells!!

_x ehh en conjunt és molt heterogeni, molt molt., el que si es fe , es que una vegada fets els
grups, es passa una prova zero, sobretot a llengua i matemàtiques i es veuen quines són
les necessitats més importanst, i els problemes que es poden detectar i quin és el. nivell,

- i- a partir d'aquí doncs es fan després els grups flexibles, que és variable, que no és
fi*6- Diguem, a veure aquest nen l'hem posat en aquest grup i ja és per tot l'any, no!!
Diem, mirem aquest trimestre, que s'ha superat, que va bé, que dintre del context ens
evoluciona, ens progressa, que podria seguir a la classe del trimestre que ve, doncs es
canvia per un altre, es posa al ritme de la classe i ja està... Això és la idea de l'equip
docent.

/ 27- E: valeu I amb aquest dos grups com els consideres, com els podries definir...
a estranya i rient:::) en principi són heterogenis... necessiten atenció, necessiten

molta atenció, són nens que necessiten també molt de carinvo, molts!! I... bueno...
28- E; però això amb tots dos grups, no P? No dir amb aquest haig d'insistir molt
més, i els costa més..tant actues en un com en un altre..
en principi no hi han problemes de disciplina, en principi... hi han molts més problemes
d'aprenentatge, els costa molt parar atenció, posar-se a treballar, conscients, .reflexionar,
els costa molt sobretot reflexionar., són molt mecànics, encara, això de reflexionar i de
pensar el perquè això, el perquè allò encara, encara... no estan madurs...
29- E: però això ja ve d'abans...?
No penso que és inherent., pot haver-hi anys que això sigui diferent. No és que diguis,
sempre són iguals, no? A veure hi ha nens que de vegades han madurat més o pel que
sigui o que la seva edat cronològica són mitjans d'anys, o hi ha que són més madurs, o
per l'entorn familiar que de vegades estan més atesos ho.... i això fa que sigui nens amb
nivell de reflexió més alta..
30- E. Sí.... bé ara ja entrant de ple més en el que és el tema de l'avaluació, P. Tu
creus que és necessari avaluar?
Home, a veure. És cert que a final del crèdit has de donar una avaluació, qualitativa,
quantitativa la que sigui. A més a més hi ha una avaluació inicial que és qualitativa que
va amb el progressa adequadament, que segueix els aprenentatges, que segueix bé, que
treballa, que no treballa, que el comportament és el correcta, el normal, ha fet amics, es
relaciona bé., en fi això dins de l'avaluació inicial. Després quan s'acaba el crèdit s'ha
de fer una valoració del progrés de l'alumne, si 1% assolit els nivells que es demana i
fins i quin nivell està... llavors per determinar tot això, és evident que calen unes proves
que s'han de fer, les que siguin. La manera!! Doncs per fer aquesta avaluació, doncs
tenim fejn servir totes les eines que tenim a l'abast, des de la prova escrita, des d'allò
que pregunte^cada dia una mica de tant en tant en un, i dius a veure si aquell va seguint,
que prens notari fa la feina, les activiatst, al centre a casa, i tot això una mica barrejat i
englobat, doncs pot sortir una valoració. Que pot ésser la correcta??, mirem que sigui la
correcta Que poden haver-hi matisssos?, doncs també. També...



31- E: Per tant és útil no per a tu l'avaluació? Tant per a tu com pels alumnes
penses que és útil, necessària!!!
Útil perquè al final s'ha de fer una valoració, Molts alumnes, depenent de les
característiques de l'alumne... en un alumne el pot angoixar... és clar., diu clar s'acosta
l'avaluació, ara tinc que estudiar. Si no tingués avaluació potser no estudiaria...
32- E: Sí, creus que passa això??
Sí, sí. Hi han alumnes que estudien només el dia abans de l'avaluació. Això és una de
les coses que trobo pitjor dels alumnes, perquè no estan acostumats a estudiar, fan el
treball molt mecànic... hi han alumnes molt treballadors que fan tot el que han de fer,
tota la feina... però a l'hora d'estudiar això ho descuiden una mica. Ehn? Sembla que
això no és el que serveix... de vegades el pare o la mare, a casa, li diuen: tens feina a
fer? I i si notenenexercig^ niecànic^jLfeL·^diugn^^que no tinc deures^no tinc feina! !!~
EHK? I sí que hi ha una feina a fer de repassar la lliçò,de mirar que~sTia trebüllat, si s'haT
entès.'., això hi insistim molt però en l'orientació. La feina com s'ha de fer la feina, com
s'ha de fer i com s'ha de treballar, no només la feina d'exercicis mecànics sinó
repassar, l'organització, la planificació d'activitats, l'estudi... tot això, tot això, està
plantejat a nivell d'àrea i també en les sessions d'orientació.
33- E: molt bé. Perquè., els alumnes els hi importa no la nota? Allò que dius ostres
suspès!! Aprovat!!
Mira!! Jo que tinc certa experiència, tot i que a vegades pots trobar a un alumne que et
diu, va això, jo passo d'això., tant li és la nota, aprovar o suspendre ........ però la veritat
és que a tothom ens agrada que ens valorin, que ens diguin les coses positives, i és el
que fan tots els alumnes, que els hi importa la nota, i un alumne d'aquests de la ESO, r

potser batxiller seria diferent., però aquests de la ESO, si no arriben a 4, que el examen r ,o
és molt dolent, que és un O o un 1... doncs una mica per estimular-lo els hi poso "visf...
si que l'he vist., que no arriben, doncs no ha arribat però d'això és una part de la seva ft'
avaluació, és una part... que aquesta part me l'he mirada, que no està superada, que tu \
t'hi has de fer més., i que ho has de tenir en compte per a la pròxima vegada que és com
un estímul., de dir... a veure!! Si et poso un 2, doncs et puc enfonsar, vull dir... ha sigut
dolent doncs no treballo més... i amb aquests alumnes s'ha de mirar d'augmentar
l'interès i no enfonsar-los... doncs mira vist!! Això vol dir... que esforça-ti més... A
veure a vegades funciona i el 70% continuen igual., ehh? Els efectes no són del tot bons,
però ! ! ! Si recupero un, doncs ja és molt.
34- E: Molt bé, val més un que cap.... i després la teva manera general d'avaluar!!!
Quan seria?
Personalment?
35- É: Sí. .
A veure, depenent dels alumnes. Si els alumnes o algú responsable etc... pràcticament
no caldria l'avaluació. Ja dius aquest va bé, doncs molt bé., els altres que estan al terme K i/C/C
mig, doncs tira endavant i... ara: com que no tots els alumnes són respnns^bl^^ni veuf n ^^^
l'jscola com una necessitat per fer algo útil per estudis.. .o per incorporar-se a la vida
això... com que això no és dóna, aquestes circumstàncies,., <3òncs llavors el sistema que
es fa, doncs és un sistema més..
36- E: Clar és el que deies... sinó es fa l'avaluació aleshores no estudien..
Sí això... almenys en el cas que tinguessin un interès molt molt personal. Però sjtu tens
t'interessa aprendre això., independenetmnet si t'avaluen o no? Tu l'aprendràs, perquè
saps que allò ho necessitaràs, o... ho has de fer servir., o el que sigui., és una opinió
personal. Ara!! Si allò no veus la necessitat d'aplicació immediata, llavors t Tías de
veure una mica obligat. Una d'aquestes obligacions seria l'avaluació. Es clar, al final..



jo tinc que demostrar que he après, és clar em tinc que esforçar., perquè no se com??
Doncs aquesta seria l'avaluació, aquesta seria la necessitat de l'avaluació.
37- E: vale, o sigui en funció dels alumnes...
En funció dels alumnes., el criteri, vull dir, actualment penso que alguna cosa més s'ha \fSOte i (
de fer... penso que la majoria d'alumnes no són conscients de la necesitat d'aprendre, { '
van a l'escola perquè els obliguenjo perquè a casa els hi diuen que són les 9 i has "
d'anar-hi... i formen part de les activitats dintre de la seva vida., llavors...penso que la
persona com a tal necessita aquesta obligació., perquè és clar, l'ideal nostre és el de k
felicitat, el de trobar el millor... i això, que no costi..arriba un moment que cal esforç.,
"el que alguien quiere, alguien le cuesta" no?
38- E: sí i tant!! i de vegades pot ser que en funció del nombre d'alumnes que tens
a classe no et pemet fer coses que de vegades t'agradaria...
Sí, ara, ara no tenim un nombre excessiu, es pot treballar bé!! En tenim al voltant de 25-
26 a vegades arribem a 30... però bé ho pot portar molt bé... i això sempre que no hi
hagi problemes de disciplina, ehh perquè a veure personalment no en tinc gaires.. Però
segons quines classes, o quines matèria, si sol ser més forta o més complicada o una
manera més teòrica o el que sigui, sobretot en problemes de disciplina...és clar 25- 30
són molts.
39- E: perquè penses que depèn de l'assignatura?
A veure., sobretot a les àrees de música o plàstica després que és un tipus d'activitat
diferent, doncs canvien. Com ara a música, doncs és clar es poden manifestar d'una
altra manera. L'àrea de plàstica permet que mentre els alumnes estan dibuixant o
pintant, tu puguis estar per un a un, o fent una altra cosa., i és clar i això, si trobes un
nen desmotivat que no vol fer allò, doncs amb l'ambient habitual de classe doncs el pots
conduir, estar per a ell., és clar també dependrà de la professor..
40- E: bé... a veure, és que m'agrada parlar molt i em surto una mica del tema de
l'avaluació... a veure.. P comparteixes una mica la idea que diuen molts professors
de què l'avaluació és una de les tasques més desagradables dins el que és la
docència...??
Sí sí es desagradable, sobretot pels alumnes. Arriba un moment en que tu vols fer les
classes disteses, agradables, explicar un acudit de tant en tant fer que s'interessin., però „.
després veuen que arriba un moment en que tu, has de ser un jutge... clar ja no ets un ^ "^
amic, ja diuen... compta!! Que aquesta persona m'ha de dir si jo tinc un 5, o un 4 o tinc
un 8. I quan arriba aquest moment és desagradable. Jo ho passo malament, i ho miro
d'eliminar aquest mal trago., i donar la responsabilitat als alumnes. I dic mireu, jo k
meva funció quan arriba l'avaluació... perquè es clar és desagradable. Perquè és clar,
tothom ens agrada tenir èxit, que ens valorin la feina, el treball,., i si aquest ha suspès no
ha arribat, doncs és un moment desagradable... tot i que normalment aquell que suspèn,
és aquell que no li interessa, que fa el vago, que no sé què... i llavors jo els hi dic:
mireu!! Ara ha arribar el moment que jo haig de donar una valoració dej q»e heu fet
vosaltres, per tant la meva feina no consisteix en aprovar o suspendre a algú, sinó en
valorar la feina que tu!! Que tu Has fet... i dins d'uns mínims que s'han de complir. Si tu
has arribat ben alt perquè has treballat, has fet el que calia i t'has esforçat et toca bona
nota... i la meva feina és valorar això.. \
41- E: I penses que a ells els hi queda clar? ,
N'hi hauran que sí i n'hi han altres que no... com a mínim ho he dit a la classe. I els que <nO'V-& «O
són més madurs ho poden entendre i d'alguna manera veuen les coses...però n'hi han
que no hi ha manera., perquè n'hi han alguns que diuen: avui si que té fet els deures!] I
jo els hi dic, escolta la meva feina me la faig jo!! Tu has fet la teva feina, o aquell que
algun dia no ho ha fet et diu: és que avui no ho he fet, ja te la faré... demà te la porto!!!



No!!! Es la teva., i els costa bastant entendre això, a l'igual que l'avaluació sou..
la valoració final... i elsj;osta costa...

42- E: ja... i l'haver de posar notes i això també ha de ser... no?
Sí sí i a la ESO és allò de dir aquest hauria de suspendre, però a veure, mirem si hi ha "-̂ .¿Ixi
alguna cosa que li podem ajudar... també es té en compte., penso que en general també
es té en compte... si és un nen que més o menys treballa, i que té interès i tal.. perquè és
clar, tots podem tenir un moment dolent i l'examen ni li ha anat bé, li ha anat malament,
i és clar, degut això tampoc n'hi ha per suspendre'L.
43- E: no però ja és veu clar qui treballa al llarg del curs.. .no?? perquè alhora
d'avaluar quins factors tens més present P?
A l'hora d'avaluar el que valoro molt és la nota de la prova escrita, la resta serveix per
arrodonir. A veure perquè les proves escrites també és el resultat d'una manera de fer i
veus la manera de qualificar la feina. Però... és clar, jo tampoc faig allò de dir: avui,
avaluació!! I què hem de fer que hem de saber!! NO. És el resultat de tot un procés
d'evolució. .en al prova escrita jo els hi dic unes activitats de repàs que s'han de preparar .
i algunes d'aquestes són les que els hi posaré en la prova. Es a dir, els hi dic 7, o 8
preguntes o 10,. i els hi dic: aquestes les heu de preparar i fins i tot a vegades dedico
mitja sessió de classe a treballar-ho i que me preguntin els dubtes de què han de posar,
que han de fer, dubtes... però han d'elaborar després les preguntes i d'aquelles, jo agafo
una mostra i això és el que serà la prova escrita...
44- E: Clar no els enganxes de sorpresa!!!
No el que s'ho vol preparar ja pot fer-ho i molt bé., i no és d'avui per demà sinó que
deixem un temps adequat, normalment una setmana o quatre dies o depèn... li deixem
un temps...
45- E: llavors creus que hi ha professors que avaluen millor que d'altres? O
tothom fa el que bonament pot?
A veure això ja és una opinió molt personal... jo imagino que des del moment que hi han
persones molt diferents, i que cadascú té una manera de treballar molt diferent doncs
segur que hi ha maneres d'avaluar diferents, i maneres de veure els alumnes diferents.
Fins i tot hi ha professors que penses que els alumnes per aprovar han de ser alumnes
constants, això sol passar més en els alumnes de batxiller, més grans, perquè sembla que
hi ha l'enfrontament entre professor i alumnes, a veure si et puc enganxar si per aquí o
per allà... penso què això és una manera de treballar horrorosa... tu has d'anar a classe a
fer que estudiïn i estar disposat a ajudar. L'avaluació forma part del procés i és una cosa
que has de tenir en compte. I és evident que hi ha professors que depenent del que els hi
costi treballar valoraran més o menys..
46- É: potser de les condicions que els envolti i això no?
Jo em penso que sí...
47- E: vale., llavors tot seguit et plantegem com un supòsit perquè et posicionis i
ens donis la teva opinió: diu en una reunió d'avaluació un professor comenta que
ha decidit pujar un punt a la qualificació de tots els alumnes perquè resulta que el
nivell global del grup és molt baix, ha anat molt malament i decideix pujar
automàticament un punt a tots. Un company li diu que això és egebeitxar la
secundària.... un tercer li diu que aquest tipus de decisions s'han de pendre
conjuntament entre tots í un quart diu que cadascú faci el que vulgui. Quines
alternatives creus que hi haurien per solventar una situació d'aquest tipus P??
El que primer s'hauria de fer és el d'analitzar la situació..què ha passat a la classe,
perquè el nivell sigui tant baix., i buscar alternatives., alternatives., que a veure si és la
teva matèria només mirant els objectius que tu t'has proposat, mirar si són els adequats
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E. Salutació....
56- E: bé, p.. quin és el tema d'aquest crèdit de Socials que estàs impartint
actualment en els dos grups?
Mira... aquí tens aquesta petita guia que donem als alumnes sobre aquest crèdit de les C.
Socials. I aquí tens els temes d'aquest primer crèdit... (la terra on vivim, la representació j \\
de l'espai... un total de 5 teme^unitats per crèdit aquí a Ir d'ESO.
57- E. Ahh molt bé!! Aquí està tot molt ben esquematitzat.... bé i aquests temes que
treballeu, són els mateixos per a tots els grups?
Sí exactament iguals, des de l'àrea es proposen aquestes unitats i s'han de fer a tots els
grups.
58- E: vale! Són els mateixos per un i per l'altra.
Sí
59- E: A veure..Dels temes que treballeu P, n'hi ha algun que consideris més
important?
Sí, sí, del primer crèdit., el que més treballem, és la geografia física i política. Aquest ¡^ ñ
potser són els que més dediquem... no obstant també els .climes i paisatges....
etc..geografia general..
60-E: vale, valeu
Del primer crèdit i del segon crèdit..!! Aquí és molt d'ecologia, de mantenir una idea
de la necessitat que tenim de col·laborar en el medLi després hi ha la part d'Espanya de,
la part física d'espanya... el relleu, els rius, el clima...
61- E: molt bé, però del crèdit que estàs impartint ara, que és el primer no?
Sí.
62- E: és a dir, d'aquests 5 temes , unitats que composen el crèdit 1, hi ha algun
tema o unitat que tu pensis que és més important?
Sí sií, el 3 i el 5 són els que dediquem més temps i més treball..sobretot els oceans, els
continents i climes i paisatges...
63- E: vale, molt bé... i d'aquests temes que tu consideres més importants,
incideixen d'alguna manera en l'avaluació?
Sí i no!! en el moment d'avaluar tenen el mateix valor tots els temes.
64-E: Vale!
Aquests temes són els que treballem i dediquem més temps, no obstant això a l'hora de
l'avaluació és una part més, ja que és una unitat més...
65-E: valeu
Com les altres...
66- E: I això igual per a tots els grups, o no hi ha alguna diferència?
Sí...sí. En principi per l'avaluació, exgctarnent^igual. Potser que en un grup vagis més a
poc a poc i l'altra més depressa però el temari s'ha de fer igual per a tots,
independentment del grup., s'han de fer les 5 unitats.
67- E: valeu Perquè... quins criteris i indicadors, d'aquests grups d'A i B, d'ara,
quins serien els indicadors o els criteris que diferenciarien aquests dos grups?? És
a dir, podries dir... l'A es caracteritza per....
A veure, l'A sembla una mica dispersos perquè hi han molts nivells, també va una mica
en el fet que els costa parar atenció., però per exemple jo els expIíccTcom han de fer una
activitat... i ells enlloc d'escoltar les orientacions, comencen a treballar. I quan estan pel
mig... "ai!! I això com es fa!!" que és una cosa que ja ho hem explicat, però no hi eren
en aquell moment... van una mica així fora de temps, no tant pendents del que s'ha de
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fer, en aquest sentit sí que són autònoms.^, però no fan, no segueixen el ritme que marca
la-classe....a veure, això és en general del grup..
68- E: ja, ja... la idea que tu tens del grup no?
SÍ es pot veure que funcionen així en general... i el B! Són molts macos com a persones,
són molt carinyosos, correctes, la majoria... bé n'hi han 2 o 3, que potser no tant, però la
resta és així.. I en el moment de treballar, ja,se.'n preocupen., tenen ganes de treballar, de

\fer, és un grup que potser és millor que l'A, en aquest sentit...
69- E: a l'hora de treballar i tal!!
Sí, sí,en general va més bé!! Ara aquí hi ha un element, un alumne, que ell ha decidit no
venir!!....! no vol venir, i és clar, nosaltres ja no hi entrem., està molt convençut i no vol
venir!!
70- E: Ja Ja...!! per tant penses que el grup B és millor que l'A?
En quan a comportament sí...en quan a resultat, encara hi ha gent molt bona i d^altres
que ño ho són tant..
71- E: vale, vale., per tant són una mica heterogenis, no P?
Sí, sí...sobretot en resultat... perquè el ritme de la classe el marca una mica els alumnes i
l'A en general estan força desconnectats...i has de repetir les
és clar al final

d'una vegada, i

72- E: vale, vale... explica'm una mica així en general, com organitzes l'avaluació
d'aquest crèdit en cada un dels grups?

' L'avaluació és igual en tots dos grups, consta d'una prova de cada unitat, hi han 5
unitats de cada crèdit, fem una prova de cada unitat, bé de fet, de quatre... perquè la
última com que hem de donar notes abans de que s'acabi el temps de l'avaluació, el
període, hem de donar notes abans. Llavors ens queda una setmana, i aquella setmana és
quan acabem l'última unitat. Per tant, fem l'avaluació de 4, j una avaluació global. I
l'avaluació global, serviria per donar una oportunitat pels alumnes que han anat fluixet,
d'allò del 4, del treball i aquesta avaluació que han anat tinguent 4, doncs intentar pujar.
O aquests que tenen un 6, o 6,5, d'allò, falta una miqueta pel notable!! I resultaque
l^ayaluació global ,ens ha anat molt bé perquè ha repassat tot i el que sigui... doncs
vinga.. arrodonim la nota!!
73-E: vale, valeu
Això és l'avaluació global, per arrodonir notes... de fet hi ha alumnes que estudien
només el dia abans una hora no?? Llavors és clar, arriben allà, se'n recorden d'allò i diu
apa ja està he aprovat!!! I no és així... aquesta només és per arrodonir...no aprovar...
74- E: està bé!! I aquestes proves... és amb el sistema d'allò que em comentaves el
primer dia no?' que dies abans dones unes preguntes..
Sí sí, uns 4 dies abans o una setmana abans., depenent no?? Els hi dono una sèrie
d'activitats per fer quejo considero que són importants i que s'han de saber i d'aquelles
agafo una mostra i són les que poso a l'examen... últimament estic procurant deixar la
sessió abans per repassar a la classe, per fer... nu'reuü Aquestes són les activitats de
repàs... vosaltres les elaboreu i les feu... i llavors si hi han dubtes o alguna cosa., doncs
ho comentem.. I això és degut a que veig que molts no les fan totes o no s'hi posen a
casa., no compleixen la paraula.. Llavors he pensat canviar això hi he pensat de deixar
una sessió, l'última , perquè les facin allà a la classe. I aquí a la classe, doncs vinga em
diuen., aquesta no la trobo... em pots donar la resposta?? I tu has d'agafar i ensenyar-los
on la poden trobar...segur que més dirigits? Sí!! I és clar potser això no és del tot bo,
però és clar, s'ha de fer.
75- E: sí sí., valeu I respecte l'avaluació., quina informació els hi dones?



per l'edat, pel nivell., i en tot cas si veus que no... modificar-los., o plantejar de fer les
classes d'una altra manera..
48- E:o sigui buscar el qué—
Buscar alguna cosa..
49- E: però no pujar automàticament un punt...?
penso que no, pensó que no... una altra cosa, seria a veure...mjrar el nivell de l'alumnat
que poser això que tu fas no está a la seva altura., i el que necessiten no és això, perquè
el seu entorn familiar és molt dolent o per la seva preparació, o perquè el seu nivell
intellectual és molt baix., llavors anar a assolir uns nivells molt concrets i unes coses
molt i molt concretes i amb un sistema de repetició o de fer molta pràctica i repetir molt,
doncs arribar a assolir uns nivells molts concrets que t'hagis plantejat... perquè a
vegades els objectius són un llibre i dius valeu Jo haig de fer tot aquest llibre. Però de
vegades aquest llibre pot ésser un nivell molt elevat i tu vols treballar allò, hi ha
alumnes que no arriben, que no arriben... i els resultats es veuen evidentment a
l'avaluació., llavors si penses que és això doncsjmpdifícar el nivell. Sí!! Però sempre si
has de baixar el nivell ha de ser en funció del nivell dels alumnes. Si són alumnes que tu
veus que la problemàtica no és la seva capacitat intel·lectual sinó perquè estan
desmotivats per alguna cosa o perquè no treballen s'ha de mirar d'adequar-se i mirar de
trobar una altra cosa..
50- E: Si tu realitzessis uns estudis i t'haguessin d'avaluar., com t'agradaria que ho
fessin? O sigui posar-te ara des de la perspectiva d'estudiant..
A veure jo he fet estudis de gran i m'han avalaut també de gran., per tant jo trobo que
els mateixos condicionarás que jo faig servir són valorar les possibilitats, l'entorn,
l'aplicació el treball evidentment hi han d'haver unes jgrgvesper demostrar tot això..
51- E: proves tipus escrit??
Sí... i si cal i més a més una entrevista, penso que el parlar alumne professor moltes
vegades descobreixes moltes coses. A vegades aquí es va provar de fer aquells que no
rendeixen descobrir que és el que passa i segurament en el 70 80% dels casos, darrera hi
ha una causa de desestabilítzació familiar, de tipus econòmic, de tipus personal etc... i ï
això si no parles amb l'alumne no s'arriba a descobrir. Veus allò els resultats sobre allò |
i és possible que t'equivoquis s^només veus aquesta part... '
52- E: clar però si en tens 25..T clar 25~entreviste&r?
Bueno encara que en tinguis molts clar? Perquè a veure 25 són els que hi han en una
classe. Si comptes totes les classes jo puc arribar a tenir 150 no? I cada un és un cas
concret...
53- È: però és clar potser en fixes més en aquests més problemàtics..
Sí però evidentment no tots tenen problemes, és un grup molt reduït i personalment en
el meu cas, doncs aquestes entrevistes serien concretes..
54- E: i les fas tu P. aquestes entrevistes?
Home potser entrevistes així formals i preparades i això, no, de moment encara no.
Potser són més xerrades així a nivell de passadís, o desprès ae classe., però no vistes
com a entrevistes professor- alumnes.
55- E: Doncs molt bé P. Per ara ja estic perpo si que m'agradaria si tu estiguessis
disposat....



Els hi dic, a principi de curs, els dies d'avaluació. Jo els hi clarifico. I els dic: mireu
l'avaluació serà de la unitat 1 el dia tal, la unitat 2, el dia qual-... o sigui quan comencem
el crMhj^UjjH^dic^els^es^d'avaluacio, i el que sortirà a cada avaluació. O sigui abans
dej^dajunitat jo els diré: mireu aquestes són les activitats de repàs d'aquesta unitat i
això és el que anirà a l'avaluació..
76- E: valeu I en quan a la manera de fer, de com seran les activitats i tal..??
Sí sí!! Jo els dic, de cada una de les activitats de repàs, jo els hi dic, mireu la resposta a.
està a la pàgina taL, i si és una cosa que han d'explicar. Que han de fer 2 ratlles o 5
ratlles seguides, és aquest apartat d'aquesta pàgina del llibre. Llavors l'avaluació que els
hi faré serà sobre el contingut d'aquest tros... i la valoració els hi dic l'examen., quan els
he repartit el full els hi dic., mireu! els hi llegeixo, els hi dic heu de respondre aquestes
coses i els hi dic., mireu, la pregunta tal val tants punts, aquesta val tant, i així coneixen
la valoració, ~~f
77- E: vale, vale... i no fas o veus cap diferència entre els grups en relació a aquest
procés d'avaluació?
El procés és el mateix sí., el que passa que jo poso unes pjeguntes^que són molt i molt
bàsiques i em donen la impressió que a veure, és el meu punt de vista., que són aquelles
que tothom pot arribar. O potser el 90% hi pot arribar a assolir aquelles preguntes, a fer-
ies, no? Després em puc posar alguna de més complicada per a la gent més trampada, i
que pot destacar mgs i que pot fer més cosa., no? D'alguna manera estem tractant així la
diversitat dins del grup, no? En comptes de dir doncs mira posa de molts fàcils per
aquests i no posis complicades pels altres, doncs no? Tots la mateixa prova, perquè no et
puguin dir i perquè aquest una prova i nosaltres una de diferent?' totsTgual i., sempre hi
ha preRuntes jme són una mica més complicades que es clar, tots no la fan... clar., ells
mateixos ja valoren que han fet...i ja veuen quin pot treure més bona nota...
78- E: ja ja!! P... creus que els hi interessa la informació que els dones als alumnes
sobre l'avaluació?
Home sí... la majoria síüde fet a tothom li agrada que se'l valori positivament...però és
clar la gent que no vol treballar, doncs no treballa. Ells ja saben que preperant-se bé
aquelles activitats aprovaran l'avaluació...així ho tenen fàcil., ara., si tot fsabent això no
ho fan, jo ja no els puc dir res!!
79- E: I els pares., quin paper creus que tenen en tot aquest procés??
Hi ha de tot... de fet els pares no s'escandali^n^o^es^.^eocupen fins que veuen les
notes! Llavors quan han suspès,, diuen!! Ohh què passa amb el meu nen?? Però no es
preocupen massa en ajudar-los a estudiar, o en animar-los a treballar..En general, no hi
ha una participació, només en casos molt puntuals i no tots els pares se'n preocupen
encara que els seus fills no vagin bé., n'hi han que ja ho tenen fins i tot assumit, ja que
en algunes ocasions has sentit allò de dir., el meu fill és com jo que no serveix per
estudiar., i llavors ja no fan res]!
80- E: molt bé P. Doncs per avui em sembla que ja m'has contestat a totes les
qüestions que m'interessaven., ara en la propera m'agradaria conèixer el final....

{



._ 3 A

- ÜJ -

81- E: com ha funcionat el crèdit en general? Estàs content, no!! S 'han complert els
objectius..!!! les expectatives!!!
En general, a veure.... de les dues classes diferenciades?
82- E: Sí... Si tu veus que hi han les dues classes diferents...
és que les dues classes són... són diferents. El primer B són més tranquils, en conjunt
ehh?
83- E: com a grup?
Sí com a grup, i no hi han tants elements així dispersos, potser tots són una mica més
uniformes... tots tenen una mica més d'interès^pel que fan, paren atenció... i llavors jo
penso que com a classe j;l IB és més homogeni. Llavors els resultats seran evidentment
millors,^,
En el 1A tot i que hi ha un grup que és bo, un grup de nenes especialment i algun altra
alumnes que funcionen bé i que fan feina, i que estudien i tot això... però després hi ha
potser unjrrup massa gran de gent que no és que siguin dolents en sí sinó que els hi falta
parar atenció. Es a dir, abans de posar- se a treballar han d'esperar les orientacions i han
d'escoltar el dir "Mireu ara farem això i s'han de fer aquest aquest i aquell, i d'aquesta
manera, no?-. Doncs ells no. Bueno ara s'ha acabat l'explicació toca treballar i apa... i
quan es veuen que no saben per on començar diuen "i aquest també toca?" i resulta que
fa 2 segons acabes de dir de fer aquest i aquest i d'aquesta manera... bueno... "aquest
no?? Sí sí i comencen... i després i com es fa aquest?? I resulta que ho acabava de dir,
no? I això dóna una idea del grup de poca cohesió i de més problemàtic, no? I ha arribat
un moment és els hi he dit això no pot ser, ja que aquests ara els tornaré a tenir en l'altra
crèdit.. els he hagut de posar canviats, amb un criteri concret etc... i ara com a mínim
aconsegueixo que alhora de treballar doncs els últims 20 minuts de cada classe doncs
que els alumnes siguin conscients de què aquell moment s'ha de treballar i que s'hi
estant allà a classe han d'escoltar i fer... i ara sembla que la cosa., anem una mica més
bé..
84- E: clar ara ja els coneixeràs més, l'experiència prèvia..!!
Clar el crèdit aquest que hem acabat de Socials com que es prestava més.. era també això
de fer mapes, mirar i ara tu, i l'interès de què aquelles coses que són fàcils de les
capitals, del relleu i tot això... no sé independentment de l'actitud a la classe era més
fàcil d'estar poc pel que es feia no? I ara en el pròxim crèdit requereix una mica més
d'atenció i de saber què és el que s'ha de fer i com? Perquè es treballa més el text.
85- E: clar, i en general els teus objectius en el crèdit de socials... bé..!!
Jo penso que en general sí... tinc aquí els resultats., els resultats penso que són força
bons.
86- E: En tots dos grups?
Sí, sí sí han suspès verdaderament la gent que té greus dificultats i que no només amb_
aquesta matèria sinó pràcticament en totes... Del JA de 26 dels quals n'hi ha 2 que no
vénen mai, són 24 doncs n'han aprovat 19... jo penso que la mitja és ¿ona... i del IB
doncs igual n'hi han 3 que no vénen mai, per tant d'un total de 22, si trèiem aquest tres,
n'han suspès, 4. No és un percentatge alt...
87- E: és el que deies tu, millor en el IB, no?
sí i les notes també són més altres en el IB. El la hi ha un grup que va molt bé i ha un
grup força ampli que és fluixet...
88- E: Bé després si que m'agradaria obtenir tipus d'examen o material referent a
l'avaluació...
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Sí mira ja ho tinc aquí a punt. Mira això és la normativa del seminari, les orientacions
del seminari, que en principi donem a cada alumne o els hi llegeixo, _o els hi comento,
perquè sàpiguen doncs quin és el contingut, com s'avalua, com es fa la nota final, quins
criteris es tenen en compte alhora de la nota., també uan mica les tècniques d'estudi.,
com s'ha de fer... és una eina que va bé... però si tinguessin, a veure, una consciència
més clara de la feina, i estudiessin i així., els aprofitarien més... Clar el que passa ara,
que els hi dono i bueno s'ho guarden a la bossa.... i mira!! Una altra fotocòpia!!!
89- E: vale, gràcies.
I després el tipus de proves, t'he mirat algunes de més variades... i en aquí els hi poso,...
sempre partint quejo els hi dono unes activitats prèvies de preparació i d'aquelles, 10 o
12, o 15 depèn del temarí, els hi agafo una mostra. Tot i això., com que sé que n'hi han
molts que van fluixos de matemàtiques no perquè les dificultats en si de les
matemàtiques sinó perquè els hi costa raonar... i llavors com que treballem l'escala i han
de fer operacions matemàrtiques i tot això, llavors això els hi costa molt de veure-ho.,
llavors doncs d'aquí els hi he donat 6 i d'aquestes diu contesta 5. \
90- E: vale, poden deixar-ne una. Molt bé...
I una altra seria un mapa mut que és un mapa extret de les activitats del llibre, del
quadern i em penso que aquí n'hi han 18, 19 noms i han de col.locar— això s'ha
treballat i s'ha maxacat...i sobretot allà quan surten a la pissarra tot i que jo els hi dono
unes fotocòpies en les quals hi ha molts de noms, i aquests han de situar en un mapa mut j
que compren, doncs després a la classe quan su^en^genipr-e-elsJnsisteixg mgs,-en-une5—•*
concretes, i aquelles són les que posaré a l'examenfÉïls no ho sabenl^ Élhno saben
que aquelles que pregunto són les que posaré,
aquí; són les que més heu de saber./' perquè a vegades surten noms estranys i tal i et
diuen, això també ho hem de saber??? I dic és clar que sí també ho has de saber però
resulta que la gent que són bona s'ho estudien tot i diuen!! Hombre P.... ens hem
estudiat tot això tan complicat i ara només poses aquestes??? Els hi resulta molt fàcil
no?? Hi ha una majoria... depèn del grup... i després aquest aniria amb aquest....i això
seria l'avaluació global...hi ha una part de vocabulari, de definicions, unes preguntes
concretes unes preguntes més llargues i després el mapa que han de situar tant els països
com el relleu...
91- É: vale, vale., moltes gràcies....els exàmens els hi dones., a ells?
Sí jo després els hi dónoj si hi ha alguna cosa, que també em puc equivocar, ens el
mirem... el comentem i si hi ha alguna cosa que s'hagi de rectificar, o parlar., i sinó
després me'ls torno a quedar perquè es una prova que tinc que em justifica aquella nota.
Si després els dic, a casa vostre si els volen mirar o volen parlar amb mi o el que sigui
doncs quedem un dia i en parlem i ho mirem...no sé si obligatòriament s'han de
guardar... o no...però es clar si hj_hanjredamacions doncs tu ho tens allò.
92- E: des de l'inici del crèdit has canviat alguna de les teves decisions en quap a
l'avaluació, és a dir, tenies pensat una cosa i al llarg del temps, has vist que calia
canviar... en funció del grup o no sé no? j
Sí....!l'única cosa que sí he canviat ha sigut la disposició dels alumnes...,
93- E: vale que això no tenia previst i en base al grup...això en tots els grups
Si mira ha funcionat mira., penso que bé... més be en el B que no en l'A.
94- E: vale, i si haguessis de tornar a començar el crèdit, afegiries alguns cahvis o
ho faries diferent ho...
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100- E: ja. I en funció del grup que tens davant penses que et pot condicionar
l'avaluació o la manera de fer? O sigui tu parteixes d'un concepte d'avaluació i
tal... però resulta que després alhora d'estar davant la classe doncs veus que allò
no et pot funcionar o el que sigui pel grup que tens davant...
A veure si el grup fos molt i molt bo, molt... llavors el que sí és donar més activitats i
l'avaluació doncs fer-la amb uns criteris una mica més alts... això pot passar en un crèdit
variable. Tinc un grup força bo, molt maco... i evidentment i les mateixes proves
d'avaluació que em sembla que no serien adequades perquè tothom treuria excel.lent... a
veure ja és bo,, que estiguin estimulats d'aquesta manera, però ja el treuran igualment
i... ho farem una mica més ampliat, ehhhh... en el cas que el grup sigui dolent en quan a
coneixements i actituds i tot això, doncs l'avaluació sempre partim de la mateixa base...
hi ha aquest tipus de proves que són establertes pel seminari però.... si veig que els
possibilitats dels alumnes no han d'arribar doncs les preguntes que poso, dintre^
d'aquelles de repàs, pots agafar aquelles que són més fáciles... o que es poden adequar
més a les seves possibilitats, això sí que es pot modificar..si dins d'aquestes activitats
n'hi han de dificultat més alta i altres molt senzilletes i ja fas la tria en funció del
grup...clar! ü aquest és el que penso jo, aquest és el meu criteri que són fáciles., però clar
de vegacies algun em surt amb alguna cosa que em diu..." i això que vol dir?" i quedes
allò de dir....

home, sempre es poden posar i afegir coses, sobretot de qüestió de la part d'aquesta
práctica d'algun video sobre paisatges del món, o aqüestes coses que de vegades
depenent del material que tenim més a mà doncs el fem servir o no...
95- E: vale., perquè en quan el procés d'ensenyament- aprenentatge de cada un
dels grups... són iguals...??
les activitats i maneres de fer i tot això, d'organització sí!!.
96- E: I en quan a actuació teva?
Això va més en el dia a dia. Pots trobar en un dia en què la manera dels alumnes és més
receptiva i aquell dia es poden fer altres coses... home quan expliquem doncs geografia
del món o les capitals o algun país, no és només dir... aquest està aquí sinó de cada un
doncs jo explico alguna cosa de l'art!! O de paisatges emblemàtics allò que diu si passa
Egipte doncs mireu a egipte hi han les piràmides... el niï, una mica d'història d'egipte
que després la trobareu a segon en fin, preparar una mica, però es clar si en aquell dia
veig que la classe se me desborda perquè no interessa ó és última hora i resulta, o vénen
de gimnàstica^que estan més esbarats i que la situació no ho permet, doncs ja anem a la
pràctica, això això, i en tots cas activitats en un mapa busqueu, situeu, assenyaleu...
97- E: i alguna cosa que hagis d'incidir molt més en un grup o en un altra?
Les actituds.
98- E: això en fa comportar diferents no? En quan les actituds??
A veure en el B jo puc estar més distendit, fer alguna broma de tant en tant, que més a
més m'agrada i que amb ells els serveix d'estar... a veure parteixo de la base de què a
veure!! Ja que hem de treballar doncs que treballem a^giis !̂ ü No? I bé en l'A a vegades
això no es pot
99- E: condiciona molt no? El grup que tens davant?
Sí... tot i que j/A vaig començar de manera, bé com a tots sempre comences de manera
molt obert í molt bé... perquè a veure si s'engresquen i fan i... però a mida que coneixes
el grup i veus que això pot comportar que es pensin que poden fer més, llavors vas
frenant....



101- E: vale perfecte!! Hi ha alguna cosa que t'agradaria fer i no pots fer en base al
grups que tens davant? El que comentaves una mica això de fer bromes segons el
grup...
Sí a veure el problema es en el sentit de fer la classe més agradable.. Ja que val més
treballar a gust j més distendit que no allà... "tu a veure no et moguis, no sé què... una
situació més tensa no?
102- E: mnnnn per tant coses que a tu t'agradaria fer no ho pots fer degut al grup?
De vegades has de variar en funció de la resposta del moment... però a veure en principi \ A
procuro que tot el programa que porto del dia., és a dir, avui toca fer això, aquestes ¡

activitats, explicar això, fer allò... procuro fer-ho de la manera que sigui, perquè allò és
compleixi... perquè sinó... no podem pas variar tant., de dir bueno avui no podem pas I I /
dependre molt de l'actitud del grup, sinó que el grup també s'ha d'adaptar al programa
que toca, d'una manera o una altra, o més profundament, o sigui si el grup respon, o més
superficialment si el grup no... però el programa sí.._ ,\
103- E: Molt bé i ... creus que les socials en sí porta una manera determinada !
d'estudiar com a matèria??
Sí. Per exemple en comparació amb les matemàtiques. Ehh Les matemàtiques penso que
és una cosa que ho has d'estudiar amb un full al costat i evidentment pràctica. Les - ̂  /
Socials també hi ha una part pràctica però depèn, és que les soocials^barguen moltj^ J
Llavors si tu estudies Geografia, és evident que si no tens allà un aties, per molta teoria
que tu vagis mirant, si aquest país és així, que si fan allò a això... si tu no tens allà un
aties i vas situant o tens una imatges que corroboren allò que estàs llegint, penso que és
massa teòric i llavors... i que sí que d'alguna manera també condicionen... que el procés
memorístic també és important i que s'ha de potenciar. Per exemple les matemàtiques la
part memorística una vegada que tu t'aprens un procés, després l'has de practicar molt...
aquí; també hi és aquesta part, però penso que la memòria._jgbretot quan arriben a
història, si no et planteges amb una situació de successió en el temps i de veure,
comprendre corn ha passat i això ho has de memoritzar d'alguna manera no?
104- E: No les capitals, els rius i això, requereix aquest procés de memorització no?
Sí, a veure un mapa i treballar-lo.
105- E: clar sí sí...vale, quina informació vas donar als alumnes sobre l'avaluació?
De com seria...??
106- E: si la tipologia d'examen, sobre què sortiria...bueno ja...
Sí a veure a l'inici del crèdit tinc programat els dies d'avaluació. Els hi dic apunteu-vos
a l'agenda i d'això feu una planificació, de quan els oriento de com ho han de fer... això
ho haurien de tenir a casà amb una mica de planificació a curt o llarg termini... perquè jo
que sé si algun dia dius avui que tinc una estona i que no sé que fer o que puc avançar.:."
si són responsables doncs poden dir: mira la setmana entrant tinc examen de socials., i
així... com que sé que estudien el dia abans o pràcticament molt justet perquè aquest
hàbit encara no el tenen consolidat, no? Doncs llavors ho poden tenir més fàcil d'esperar
i dir d'aquí 2 dies avaluació, no? Ja ho tenen s'ho poden preparar í es poden organitzar.
També una setmana abans, no més, dono les activitats de repàs, perquè sinó hi hauria
gent que diria mira.... no faig les altres faig només les de repàs que són les que em
preguntaran, llavors per evitar això, doncs s'ha de treballar el program^ igual, i llavors
una setmana ò 5 dies abans ohhh dono les activitats de repàs després els hi dic l'examen
d'aquestes, doncs de vocabulari... (si vols t'ensenyaré un full) de les que hi han, doncs
jo en posaré 5, o 6, j3 depèn, de vocabulari. De qüestions també n'hi han 5, doncs
d'aquestes 5 jo en posaré 3.1 quan val cada una? Doncs tants de punts...



107- E: ahh i els criteris de puntuació també els dius no?
Sí sí també. Però encara són petits per decidir i per veure... si faig aquesta m'anirà més
bé... no!! Ells van fent de passada.
108- E: ja ells van fent i ja està... i això igual en tots els grups, no? La informació?
Sí la informació és igual a tots...

(M'ensenya el que acaba de dir a través de la mostra d'exàmens que tenim allà davant?

^
Aquest sistema d'avaluació de donar-lis una mostra de les preguntes ells van segurs i Q
estan segurs i verdarerament després em serveix a mi conscienciar una mica la classe.
aquells que han tret mala nota, o que no han aprovat o el que sigui, que no serà per culpa
meva. I me serveix també perquè no em vegin en a mi com aquella persona que els jutja
i és clar., sinó el contrari, una persona que jo els ajudaré si teniu dificultats, doncs
sempre corregim les activitats, i fem això, els oriento. Ara falta la part vostra, el treball
vostra. Si vosaltres li poseu, tot anirà bé, Sinó i de cares al pares igual. Clar, a
vegades pot venir un pare i dir mira això no sé què. I dic sinó volen estudiar ni treballar,
no hi ha res a fer. Per més que vulgui, res. El que nosaltres volem si ells no volen no
hi ha res a fer, és un esforç inútil
109- E: ja, ja., perquè els pares participen en aquest procés d'avaluacjó^ohh creus
que no, no? * ^
No, no.
110- E: perquè el que suspèn és el que et ve a veure?
No, no no sempre. El que passa, el que sí solen venir, són aquelles persones més
preocupadesj^jque^creuen que hi ha algun tipus de problemàtica que podem solucionar,
o que hi ha una cosa molt concreta. En general, no, no hi ha una participació allò
constant. Si hi ha un problema concret, llavors sí...
111- E: Aquesta informació que tu els has donat, sobre l'avaluació...quin ús et
sembla que en fan ells? Creus que la utilitzen?
La majoria sí.
112- E: I això en tots els grups?
Sí, sí. Igual
113- E: Informació sobre els resultats? Què penses que en fan els estudiants?
N'hi ha de tot. N'hi ha que la informació és sobre els resultats és immediata, i que si els
ha anat bé, després se n'obliden. Hi han alumnes que després no se'n recorden ni que
han tret en l'examen tal. I li preguntes què vas treure en aquell examen? No ho tens
aBuntat? Jo els dic, apunteu-vos, cada vegada que us dono l'examen us ho apunteu. El
porteu a casa, el comenteu. Digueu, he tret això, perquè a casa també facin un
seguiment, de com aneu a cada matèria, no? I els que evidentment, com sempre, els que
són responsables d'això, sí que ho porten, porten la seva agenda, s'apunten la nota ho
comenten a casa i...
114- E: En termes generals, ha canviat la teva manera d'avaluar des de que vas
començar de professor fins ara?
Sí, sí...i l'edat també et fa veure les coses de diferent manera.
115- E: i potser la tipologia d'alumnes?
Els alumnes sempre he tingut la mateixa edat, en el meu cas. Però sí evidentment,
l'experiència, l'edat, les coses diferents. Bé pensc^ que abans era molt més rígid. I
sobretot ja t'adonaràs que a mida que et vas fent més gran, el nivell ji'exigència, veus
les coses d'una altra manera. Diferent.



116- E: Però Per què?
Dorics perquè no ho sé, consideres que a vegades han de saber moltes coses i que no
només saben allò que tu vols. Llavors tu avalues una part només. I que segurament
saben moltes més coses. O potser allò que tu has preguntat, potser no ho han estudiat. I
ets més tolerant, i ets més obert a les demandes, a les orientacions, a les preguntes que
et puguin fer. Ets molt més tolerant.
117- E: O sigui que els canvis que has fet de l'inici de professor fins ara, és en
aquest sentit, no?
Sí, i el que podies demanar jo que sé, quan tenies 25 o 26 anys, penso que, ara demanes^
poc. Menys. I dones més facilitats. I més a més, professionalment, has madurat molt
més. Sí si, la cosa canvia. Sobretot així amb les relacions humanes, ho veus d'una altra
manera.
118- E: Fins quin punt influeix la normativa general del centre a la teva avaluació
de Socials?
Bé nosaltres tenim uns criteris a nivell de departament però bé mira... i sinó aquí hi

ha el jefe!!! (Dirigint-se al cap de departament) M'està preguntant si la normativa
condiciona molt l'avaluació?

119- (Intervenció del cap de departament que entrà en aquell instant)
La normativa del departament? No. És una normativa que vam redactar i de fet s'ha
d'actualitzar perquè, hi ha un tipus de prova d'allò, de fet ho canviem. La normativa...j o
t'explicaré. La normativa té una funció orientatiya i, i, i té una funció diríem, perquè a
vegades ens arriba algun professor o bé de plaça o bé d'interí o tal, que bueno, és un
desastre, parlant clar. I llavors la manera de dir-li, eiiü! mira escolta, aquí hi ha una
normativa, aprovada pel seminari, que no l'he aprovat j o, sinó que és aprovada entre tots
i per tant fes el favor que els exàmens siguin això, que els exàmens tal. Has d'informar
als alumnes al començar la matèria, com ho faràs, quina és...quines proves... orientar..
Jo és clar, la normativa, bueno com suposo a tot arreu!!és una orientació, que vam dir:
home a veure, quin tipus de prova? Que hi hagi teoria, que hi hagi pràctica. Però després
que passa? que ell mateix o jo, o qualsevol, ens trobem que la dinàmica de la classe hi
ha coses que dius, això aquí et va bé, això no tan. En aquests els faré una altra prova, o
canviaré allò. Llavors és clar, la dinàmica és la que ens íà posaTTes noirrresT De tota
manera jo, sempre he intentat que hi hagués una normativa. Almenys orienta perquè la
gent tingui un criteri adequat. No i què la normativa de tant en tant hi ha retocs, es
canvia. I això, què? No, això no funciona. I més que res com a orientació i per tal que el
professorat del departament, com a mínim, a veure, allò serveix una mica de coordinació
i de pauta. Que no vol dir que tots hem d'anar acord i hem de fer exactament el mateix.
Vull dir que nosaltres ho tenim pensat d'aquesta manera, i la veritat és que ens funciona
i és clar, també hi ha el cas per exemple, en P, que és l'únic que fa primer i segon i es
clar no es pot combinar amb un altre company que fa primer i segon. I llavors això té
problemes i té avantatges. Té problemes, perquè de vegades és interessant coordinar
amb algú. I a veure tu, com ho fas, o a tu com te va. O sigui intercanvi d'opinions, no?
O sigui que vas una mica així d'independent, no? Però de tota manera, a veure ell
sembla s'ha mullat, vull dir la coordinació existeix mínimament, perquè parlem del
curriculum, doncs de sí el manual funciona o no funciona, o hem de canviar. Vull dir,
que jo penso que nosaltres professionals, doncs ja funciona. Així doncs, i per no
allargar-me més la normativa en el departament té una funció més orientadora. Que el
departament tingui una normativa orientativa, que llavors aquell que arriba nou i va



despistat, sàpigajnés_íi-men)^s quin és el programa i, i., t'adverteixo que més d'una
vegada això funciona. Per exemple, en el cas d'en J R, una persona que era un desastre,
va portar molts problemes. Llavors clarea manera de collar-lo, era. Eii!!J_ Aquí hi ha
una normativa, és clar, la normativa que fem tots. Es clar, si és la normativa i no ho fas,
tu! ! li dic a l'inspector i que campi qui pugui. Hi ha regles, no?
Entrevistat: Sí hi ha de tot! !

(Segueix el Cap de departament): Encara que realment, si jrobes que algú no vol fer la
seva feina í tal, és difícil que... Jo no tinc cap poder. Encara que sigui el cap de
departament, jo no tinc cap poder per dir, tu, fes això, fes allò NO? Cosa que tampoc
vull!!. Cadascú que faci el que vulgui. Els inspectors més però bueno!! també a
vegades....
Bé llavors això una mica t'explica q 'aquesta normativa, que jo penso que el que més
hauríem d'actualitzar més o menys, és el tipus de prova d'avaluació. Per què? Perquè
aquí vam fixar una prova que s'hauria de^fljxibilitzar. O sjgui hauríem de donar més
ventall,

120- (Entrevistat): De fet això ja es fa. Apliquem una prova diferent de les que diu aquí. . »
Més que res aquesta normativa que donem a tots els alumnes és perquè els alumnes
estiguin informats, els pares tenen una informació, i saben que s'han de mullar a allò. I
els pares també es poden orientar.. ..ells...
121- E: Molt bé gràcies per la seva informació U (dirigint-me al cap de departament).
De res ja m'agrada parlar d'aquestes coses! í
(Entrevistat) L 'hem enganxat així ! ! !

122- E: sí veus, hem pogut escoltar la seva opinió i tot... Valeu! Com creus que /-/-.« 'N r
avaluaràs en un futur.? Depèn del nombre d'alumnes que tinguis a classe, o que la
reforma canviï...com penses que ho faràs??
Això sí que no ho sé. Depèn de la situació.
123- E: Per exemple si canviés la Reforma, o les classes hi haguessin pocs
alumnes....
Bueno a vegades ja n'hi han de pocs alumnes. En els crèdits variables ja són pocs
alumnes. Això és clar, l'avaluació., és clar, alhora d'avaluar també veus que si un
alumne que té un tres i pico o un 4, clar! ! ¡tens en compte potser altres criteris que en
una classe més nombrosa és difícil de saber veure.
124- E: Ja,~els coneixes més7... és diferentï! Sï no hi hagués la normativa aquesta
que tenim de percentatges de diferents tipus de continguts., bé perquè aquesta
l'apliqueu en general?
No al peu de la lletra. , ?
125- E. Quins altres criteris podríem fer servir? /VfwU^
Sense aplicar aquesta normativa?. Doncs a vegades l'apreciació subjectiva de l'alumne r
també t'ha d'ajudar a valorar que és el que sap. Tot i que la feina, (els procediments), o
la prova escrita,(els continguts), tot això ha de tenir un pes molt important. Hi han unes
edats que això et pot quedar una mica en segon terme" si vòlsTno? Però arriba un
moment en què en sap o no en sap? I per més bon nen i bona persona que sigui sí la seva
capacitat no jrriba a assolir o adquirir una sèrie_de ̂ coneixements, és evident què... _______
126- E: Per què la normativa diu el % d'actitud? Com ho mesurem això?



Jo penso que, a veure, ja te dic, aguí no ho apliquem això. No hi ha un criteri exacta de
dir, el 30% serà per si es porta be o no. Es ciar, imagino que la manera de mesurar es
dir, mira avui que estan aquí treballant, em dedicaré a observar qué fan, o com ho fan. Si
estan per la feina, si treballen, si quan no entenen es preocupen de preguntar., mirar i
sobre aquest tres, puntuar d'l a 3, no? I això fer-ho doncs, 4 o 5 vegades durant el crèdit
i llavors ja tens una idea.
127- E: Això com dius tu, és molt subjectiu, no?
És clar, allò pot ser que agüella setmana que tu controles, l'alumne tingui mal dia, o que
tingui no sé.. penso que és molt difícil avalujtf^^
que és en general, com els veus al llargd el crèdit... i també es veritat que si ha estat
generalment, un alumne que ha anat treballant i ha portat la feina i tal, després segur que
això és reflexa en la prova escrita i després a partir d'aquesta ja ho pots recollir tot.. No
penso que els coses es puguin separar d'aquesta manera sinó que és un tot, no??Ttot ha
de quedar recollit d 'alguna manera., una cosa porta l'altra, no?

128- E: Molt bé P. doncs ja està, moltíssimes gràcies pel teu temps... rr^ j



AC.
*•"' ! V.V

Ricard. Alumne All

(A l'inici mentre li explico el per què de l'entrevista i qui sóc etc... em comenta que ell
també vol anar a la universitat i quevol estudiar Enginyeria..)

E: presentació i salutació
1- E: quants anys tens?

-iL.
2- E: 12. 1 vius a prop d'aquí l'institut?
No visc a Palau Saverdera que està a 5 Qm.
3- E: ahh sí!! Vale, abans a quina escola anaves?
Al Vicens Vives.
. Y . . , -

4- E: vale i és el primer any que estàs aquí l'institut?
Si
nen**»

5- E;: penses que és molt diferent Ricard l'escola del'institut?
Home hi han cçrtes^fer^.ciesji£rò.. a la classe sempre és basjant igual¿
canvien però la era'estudiar sempre és la mateixa. .
6- E: sempre és el mateix... i si ara et diguessin mira Ricard pots tornar a l'escola
ho faries?
No
7- E: ja estàs bé aquí... t'agrada

.
8- E: perquè?
Home he çfínfiguJLalgimsarapil^^ a
l'escola per djggròdaj^
són bastant
9- E: Són trampats?
Si..
10- E: vale què és el que t'agrada més d'aquí l'institut?
Les matemàtiques. . .
11- E: vale així t'anirà molt bé enginyeria perquè hi han moltes mates.... i la
pitjor?
Home dibuix perquè no sé gaire dibuixar.
12- E: ja igual que jo!!! Vale. Ara de Socials què esteu fent, te'n recordes?
Sí ara estem treballant sobre la població, la densitat de població .Jggrguèjd h.a_més ______
habitants en un lloc _concreU totes aquestes coses. :: els fart^ la població
sigui més densa en
13- E: molt bé!! I què és el que t'interessa més del que feu a socials?
A mi m'interessa molt això de densitat de població perquè em sembla que potser quan
sigui gran si no em decidís per ser enginyer m'agradaria fer alguna cosa així.
14- E: ja bé no? Què feu a classe de socials, entra el S. a classe i...
Tots entrem callats, perquè el mestre que tenim és bastant dur però també ensenyjijnalU
quan entrem tots ja directament ens sentemlaral^ els braços i
esperem que ell expliqui.
15- E: vale.à llavors el llibre..
Sí diu sempre agafeu el llibre a la pàgina taHj;omencem.a llegir... o a vegades diu feu
aquests exercicis, a vegades diu llegiu això, o a vegades diu... corregirem els exrcicis,
però gairebé sempre fem el llibre..



69- E: i després fan una mitja de tot i ja està no?
Si :
70- E: si tornessis a fer l'examen com te'l prepararies de la mateixa manera?
Sí.
71- E: el S. Et dóna indicacions sobre com estudiar, millorar...
Si moltes vegades ens fa els exrcicis doncs ell els fa pnmerjLgu^jsaS-^^stduiern jjjgr

0?5 "̂ > respondre no podem mirar el llibre, ja que primer ens ho hem de mirar i memoritzar i
després tanquem el llibre.iÍMi^sx^ri3>4íarr^-·
72- E: vale perfecte!! I t'ha exlicat perquè has tret un excel·lent?
Mnrnnri no! Bueno perquè ha puntuat les preguntes, i perquè vas bé...ja ho sabem!!. ,,̂ .
73- E: vale si no estàs d'acord amb una nota que faries?
Doncs jo li aniria a ensenyar l'examen i que jo he estudiat molt i això... i que no entenc
perquè va ficar aquesta nota! J ̂
74- E: t'aniries a queixar no?
Sí a veure que ha passat!!,
75- E: vale algú t'ajuda a estudiar?
No

TlTtrt-fJi

76- E: no vas a classes particulars!!
No. ..els meus pares em donen un cop de ma si hi ha algo que nQ^ff^JjrtjDjjQ^ntenc.^
77- E. Vale perquè els hi comentes el que feu a socials?

O %.j_ Sí a Vegades ___
78- E: i les notes?
També.
79- E: tu ets del primer ?
A
80- E: com definiries el teu grup?
Doncs un grup que quan vol treballa molt perpo quan no en té ganes no tant, però vaja
^S-.HB. £EHELjEe,s| vo* doncs pot ser _el_ millorjxrtser no el millor jjls^pjjmej^rjej^LgLgL
segonl!
81- E: ja i si ara et diguessin si vols canviar de grup ho pots fer-ho...

o estic molt bé aquí..
82- E. Ja i penses que les coses t'anirien millor o pitjor si estiguessis en un altre
grup?
Potser pitj or perquè com ̂ ue rnolteajunmejají^^

ft' S seriauna^ r _ _ _ _ _ _
83- E: ja quedeu per fer treballs, estudiar i tal amb els companys de 1A?
A vegades si, el que passa que no fem massa treballs en grup sovint són més
individuals..
84- E: vale doncs ja està Ricard, moltes gràcies pel teu temps...



Francisco. Alumne A12

1- E: Presentació i salutació..
2- E: quants anys tens Francisco?

0012.
3- E: 12. Vius a prop d'aquí l'institut?
Si una mica
4- E: aquí Roses mateix.?
Sí
5- E: vale es el primer curs que estàs aquí a l'institut?

^L
6- E: vale i abans a quina escola anaves?
Aquesta d'aquí al costat al Vicens Vives.
7- E: al Vicens Vives, penses que és molt diferent l'escola de l'institut?
Sí bastant
8-E: perquè?
Abans teníem dos mestres els coneixiem més no? I ara e^ij^nimjjnj^
i estem toU;! rato canviant!!!
9-E: és un rotllo!!
Sí
10- E: i si ara et diguessin mira Francisco pots tornar a l'escola, què diries?
Clar, _—,
11- E: I tornaries a l(escola?)
Sí i tant.
12- E: perquè què és el que t'agrada més d'aquí l'institut?

CA t Doncs diferents coses, dQSjnestresjiue em.cauen simpàtics i jo a ells i... altres coses...
13- E: vale perfecte!! De totes les classes quina t'agrada més?

Ol 2- Doncs la de castellà
14- E: vale i la que et va pitjor?
Moltes totes he suspès...
15- E: la que et va més bé és la de castellà?
Sí perquè tinc un mestre que li caic bé..i ja està..
16- E: clar i els altres no els hi caus bé?
Sí!!! Perquè li faig la pilota!!!
17- E: però no... no cola!!
A vegades però no m'aproven no?
18- E: Bueno!!! ï ara a socials que esteu estudiant te'n recordes?
Sí la població.

od.

19- E: què és el que t'interessa més de socials?
Doncs... història.
20- E: història., perquè?
Perquè fa poc estàvem estudiant història i em va interessar.
21- E: t'agradava... que feu a classe de socials, explica'm Francisco com us ho
monteu, entra el profe a classe i què?
Doncs explica, nosaltres tots callats i escoltem.
22- E: explica ell i vosaltres apunteu?
Sí a vegades quan ell còpia la
23- E: i el llibre?



Si a vegades tenim que buscar algunes coses i ho mirem i estudiem^dgJJJibm-
24-,E: vale i ell us diu que és més important que heu de subratllar i això?
Sí a vegades..
25- E: sí? Vale. De tot el que feu a socials que penses que per al profe és més
important Francisco?
L'ensenyament.
26- E: l'ensenyament perquè?

erque és mestre i té que ensenyar!!
27- E: i de temes., allò que dius contínuament m'està maxacant aquest tema...
No ho sé... diferents perquè cada mes anem canviant i..
28- E: no hi ha una sola cosa que us maxaqui...
No
29- E: com ho fa en S. Per saber si aprens?
Doncs ara estem pràcticanet unes quantes tècniques de memòria
30- E: ahh sí?? Amb ell?
Sí ehs fa llegir unes preguntes, posa una pregunta a la pissarra, la busquem intentem
passar-lo amb les nostres paraules i l'apuntem a la llibreta..
31- E: i així et va bé estudiar d'aquesta manera?
Sí almenys ja estava estudiant en el crèdit de memòria. Això ja ho feia quan feia el
crèdit..
32- E: AHH! UI llavors corregiu els deure si això a socials..
Sí sempre que n'hi ha de deures..
33- E: i pregunta a classe?
Si em diu "bollanito tu"..
34- E: bollanito et diu, perquè?
Doncs perquè els alumnes també m'ho diuen... i li he caigut aquest cognom simpàtic i
mira..
35- E: ahh perquè és el teu cognom..
Bollano.
36- E: Bollano?
Si i em diuen bollanito. ,
37- E: ahh simpàtic!!! No no t'agrada?
Sí però abans em deien Francisco i... estava acostumbrat... ara ja em dóna igual..
38- E: molt bé alhora d'avaluar-te en S-. Et diu mira Francisco aquesta és la teva
nota final... que creus que hi suma, que hi té en compte?
Les actituds, el comportament^ els exàmens i els deures.
39- E: sí tot això? I com ho saps tan clar?
Doncs perquè en tutoria ens ho explica., és el meu tutor.
40- E: ahh vale...i que fas per comportar-te?
Malament és dir coses quan no toca..
41- E: bueno això ho hem fet tots ehh??
Ja però quan no toca..
42- E: vale per tant té en compte el comportament, la nota d'examen i els deures si
els fas o no els fas., tu els fas els deures..??
No!!!
43- E: no tens temps o-....?
A vegades no en tinc i quan en tinc no miro l'agenda..



44- E: ja com estudies tu aquesta assignatura, com t'ho montes per estudiar
Socials?
Doncs miro eljlibre intento mirar el més important i ho estudio..
45- E: del llibre?
Si i a vegades de la llibreta perquè ens diu el mestre que també hi han coses..
46- E: el mestrelis ~ marcà "quelieü d^sTüdïar p l̂̂ àm^n?
Sí
47- E: i què fas?
M'ho llegeixo i ...
48- E: t'ho memoritzes?
Si m'ho empollo perquè em quedi sinó no hi ha maneres... <
49- E: vale., i tots els exàmens d'aquí r institut són iguals?
No són diferents
50- E: en què?
Alguns són molt fàcils altres no tant...
51- E: i quin tipus d'examen t'agrada més, si poguessis escollir?

ft2-EloraL
52- E: sí, tots serien orals per a tu?
Sí
53- E: perquè?
Perquè no tinc que llegir només m'ho expliquen i ja hojinc que saber..
54- E: ja i no has d'escriure que no t'agrada escriure?
No.
55- E: bueno!!! En el pròxim examen que feu a socials què penses que pot
preguntar el professor?

\ No tinc ni idea» _____

66- E: no l'has clitxat encara?
'oses de ciutats i tot això...

J57- E: això penses?
pi perquè ens ho està fent empollar! !
58- E: us està fent empollar?
Sí
59- E: creus que aprovaràs aquest examen?
No .
60- E: perquè?
Perquè per ami és molt difícil..
61- E: és molt difícil.. però estudies fort oh..
Si a vegades però me costa..
62- E: costa eh!! Tu de quin grup ets Francisco.
Primer ESO a
63- E: penses que aquest grup és el millor o pitjor?
Normal. A vegades etsan callats a vegades estant cridant i. .estic acostumat a aquest ja

A 2- m'agrada els alumnes que nVha tocat i estic bé..
64- E: vale perquè si ara et diguessin Francisco pots canviar de grup o faries?
No perquè solament tinc 2 amics en /una altra classe ij a està.
65- E: ja estàs bé aquí?
Sí
66- E: i si estiguessis en un altre grup que penses que t'aniria millor o pitjor?



agafar lliurement?

men de socials era el que tu

va donar en S. Abans de fer

enia que aprendre. Feia recordar

l'examen o penses que caldria

ir l'examen?
snia algunes coses jubratllades_i_

u quina nota et pensaves que

ic et pensaves?

igués a veure Bollanoü Com ho

¡eixeria gent..
r o pitjor..?
1.. sí perquè són els mateixos mestres!!
càmens penses que són més fàcils o difícils en els

un altre grup
•ei ja estic només era preguntar-te això i

nb més atenció.^
•onTte*

l'avaluació aquí a l'institut de

fas o no



Jessica. Alumna A13

1- E. Quanys anys tens Jessica?

2- E: vius a prop d'aquí l'institut?
Sí aquí a Roses
3- E: és el primer curs que estás aquí l'institut?

-SL
4- E: abans a quina escola anaves?
Als grecs
5- E: i trobes que és molt diferent l'escola de l'institut Jessica?
Sibastant_
6- E: perqué?
Perquè aquí apreten molt més i és més difícilA A _„. .._ jT— .̂  __ .̂«ft̂ ^^^T -̂̂ ^ -̂î r+^aaiMMafa*!̂ ^

7- E: ja i si ara et diguessin Jessica pots tornar al'escola hi tornaries?
no ja
8 E : ahh pilla..
9- E. Què és el que t'agrada més d'aquí L'institut?

J í̂jLSSÍiiL·s*»»
10- E: vale i d'assignatura?
Mnnn no gaire res. .. _
nTEn el quTeFcósTa més?
Mates.
12- E: ai!!! Com tothom ehhh? en socials ara què esteu estudiant ara?
África
13- E. Sí i t'interessa això?
Una mica no gaire.
14- E: què penses que per en S. És més important en Socials?
Que agrenern._
15- E:i de contingut?
No per a .^Ijolgsjmjgortant que aprenguem. . (

16- E. Ja i com ho fa per saber si apreneu o no?
lAra els falta que estudiem pàgines i que : aprenem a resumirj tol ̂ gixò-.. — ̂  jO 2 S^
17- E: i què feu preguntes..?
si ell posa preguntes a la pissarra nosaltres les copiem i les estudiem..
18- E: i us pregunta a classe?
3í
19- E: què diu tu Jessica digué'm això..
d .am^ejsjnap_ej^arnca X) feia ̂ molt això..
20- E: vale i a l'hora de posar-te una nota final de dir-te mira Jessica tens aquesta
nota, què penses que hi suma, que hi compta?

n 29 Els exàmens i no sé.. .qualsevol examen posa nota i ens fa que ho mirem bé i que veiem
ejs errors que hem fet i que ens ho aprenem bé.^
21- E: i per posar la nota final té en compte altres coses o no?
Sí com estudiem l'actitud..
22- E: ahh Í acífitïïdTamBé tió té en compte?
Sí si xerrem i així..
Ï̂TE: iïs^BoTEa 'cfiTelTàixò que compta?



No sé crec que no.
24- E: tu ho has intuit això... vale com estudies tu aquesta assignatura Jessica?

"i \ ̂ ° m'h° m^ro tot i després m'ho repasso m'ho resumo i després rn'ho llegeixo_ bé i
després ho escric en un full.
25- E: i així te'n recordes?

' Sí
26- È: perquè ell quan us avisa que hi ha un examen?

í Una setmana o dos abans

Í
:'27- E: i després tu que fas per estudiar l'examen?
Pues a vegades m'ho llegeixo tot i acda dia estic llegintj llegint Jnj.
28- É: i què t'ho llegeixes tot el llibre?

o>eJ més important el que em llegeixo més. ___
- E: i ell ho diu?

i sempre ens diu» v a d e sns i
30- E: ahh si molt bé no? Tots els exàmens que feu aquí l'institut són iguals
Jessica?
No ho sé.. .
31- E: quin prefereixes d'examen saps que hi han aquests de creuetes d'escriure...

sí de completar^
32- E: perquè?

| Perquè ho aprenc més bé, per exemple en català ho ̂
a socials hi ha més coses que català.
33- E: ja socials és molt difícil
Si bastant més hi ha moltes coses per recordar! ! !
34- E: i com són els exàmens de socials, te'n recordes?

£>¿| Ara fa poc en fet un de 20 preguntes..
$5- E: deu ni do i com eren aquestes preguntes?
ïns deien que era... ayejarejsura^^e^^

f36- E: però que havies de fer escriure o què?
s Escriure ell posava les preguntes i els esquemes i... tot ho teníem que saber de memòria,
noies paraules que deien del llibre sinó quehoexpliquéssim.comi nosaltres més o
menys ho veiem.. ~ ~ ' ~ l " ~ t J ~ ™ * > * ~ ° " " J " J J ~ " I " u " 1 mm*i'"Km""a™~
37- E: vale en el pròxim examen que penses que pot preguntar el profe de socials?
La densitat dels pobles i això..
38-E: com ho saps?
Perquè estem estudiant 1̂
39- E: i la cosa anirà per aquí no?
Si em sembla que sí jo no ho sé segur ehh!!!
40- E: vale creus que aprovaràs Jessica?

02 H| No ho sé
41- E: perquè com t'han anat els altres?
Bé he suspès el primer però d^eĵ
42- E: i no saps finalment què passarà?
No. ';

43- É: tu de quin grup ets Jessica?
la !

44- E: com penses que és aquest grup millor pitjor que els altres?



No ho sé per a mi està bé el grup si perquè no.
amics..
45- E: i estàs contenta d'estar en aquest grup?

-SL.
46- E: i si ara et diguessin mira Jessica pots canviar de grup o faries?
Depèn quin grup.
47- E: quin triaries tu?
1C o així
48- Ei si t'agradaria estar en aquest grup?
Si, taqibé hi tinc amics allà.
49-, E: i llavors penses que t'aniria millor o pitjor si estiguessis en el Ic?
No ho sé crec que poder m'aniria igual no ho sé...
50- E: vale creus que els exàmens dels altres grups són més fàcils o difícils?
Crec Que són iguals..
51- E: perquè diries que són iguals?
Perquè hi ha vegades que snspgsaunexameji i :. després i els i amics ens ho diuen les
preguntes i surten les mateixes..
52- E: ahh vale i després veus que són iguals no?
Si
53- E: doncs Jessica reina, moltes gràcies per tot...



Jessica. Alumna A13.

54- E: Com t'ha anat el crèdit de socials?
Bé.
55-E: què has tret?

V? \3 He suspès.
56- E: perquè?
No ho sé suposo pels exàmens que he fet malament
§7- E: jíTT?í7óTïïna as^lgnlíHràTffíüTr^qTïe7u™p^guesis triar, la tornaries a agafar?
Socials no ü
58- E: agafaries altres coses no?
I tant.
59- E. Vale., el que et van demanar a l'últim examen de socials era el que tu
t'esperaves? ^& £>£53
No era<^^ilfj£hhh! ! ! Jo rhaym_estudiat^
60- E: me cachis quina mala sort no?

O 2-0)1^ Sí jo no tmc mai sort enels exàmens
61- E. Ó siguFqüeTïï Ha^víeiTsbTrpr'èTes que no t'esperaves ?
Sí un piló de preguntes que jo no m'havia estudiat.
62- E: per tant era més fàcil o difícil del que et pensaves?

Q? 32. i Més difícil..
63- È: bueno!! Com vas sortir de l'examen quina nota et pensaves que treuries?

64- E: I què vas treure?
Uní.
65- E: bueno!!! Quina informació us va donar en S. Abans de fer l'examen?
No ho sé.. ens va dir alguna pregunta em sembla però després no la va posar... és que
posa moltes coses i a mi m'és impossible de saber-ho tot..., ~ ~ ~~~
66- E: ja per tant penses que caldria que en S. Digués alguna cosa més perquè la
gent pogués aprovar?
Sí.. és clar, les preguntes exactes de l'examen, aixi gnomes estudiaríem aquelles i no hi
haurien sorpreses.
67- E: a pillaTTfperquè com et vas preparar l'examen, com vas estudiar?
Escrivint_£njin^açer_un resum petit del _j^£ejjej£r^£studjant»de memòria com diu
e|l que fem, però ja veus ni així funciona. ̂  ~"~~* "™ " "" ~ ~"
68- È: vale o sigui no vas estudiar del llibre?
No d'un paper..
69- È,: i ho vas llegir moltes vegades?
Alflunes-és que no vaig tenir massa temps.
70- E: i et va quedar?
Només algunes coses .....
71.-E: ja és difícil ehh?
Sí
72- E: ja i què és per a tu l'avaluació Jessica, aquí a l'institut de Roses el profes
com avaluen?
Si aproves els exàmens ja estàs salvat^
73- E: que compten?
La notes d 'exàmens j el treball que feinja,
74- E: i ja està?
Sí.



-, „_ 75- E: vale com t'agradaria que t'avaluesssin a tu Jessica?
^ Que no avaluessin això es un pal... seria guai que no et posessin cap nota, només venir

acjujjüjnstitut i fer coses ijá ésta.. ™~ " " " " " " ""
76- E: anirianb^é í̂xPèïnTTPeFquè per exemple triar per triar d'examen quin
prefereixes?
Ahh el de creuetes.
77-E: PerqüeT"
perquè són més fàcils home!!!
78- ÈTvaIéT"sTun""company et demanés a veure Jessica, com ho haig de fer per
aprovar les socials què li diries tu?
Pocs que mirés d'empollar tot el que pogués com més coses millor
79- ÉTeHTOETdlína^^

"SEns ensenya a empollar però a mi no em funciona, jo suspenc igual!!!
80- E: ja i t'ha dit perquè has tret un insu..

no ha dit res..
81- E: si no estàs d'acord amb la nota que treus que faries?

6 3 Doncs enfadar-me
82- E: no t'aniries a queixar?
No perquè si el mestre la posat ell sabrà no? Jo no puc fer res...les notes les posa el
mesjrè no jo. » — — — — — — - ~ » —

83- E: ja i no diries res tu?
No es clar, després encara poder t'agafaria més mania....
84- E: ja.^..vàle comentes àmb"eis^feus pares èrqüeèsíffdieu a socials?

85- E: I la nota?

86- E: Algú t'ajuda a estudiar?

87- É: vale classes particulars o així no hi vas?
No
88- E: ahh valeu Tu ets del primer?
A.
89- E: com definiries el teu grup Jessica?
Bo, per a mi molt bo perquè tinc molts bons amics.
90- E: i si ara et diguessin mira Jessica pols canvIaFen un altre grup, o faries o no?

no perquè ja m'he acostumat aquL.ino em vull separar dels meus amics..
91- E: I si estiguessis en un altre cÍaTse''pense!rrqueinIies''còaès~~ï*a?inén'''lninor o
pitjor?
Pitjor Perqy no tirria els meus amics i m'avorriria encara més a classe..
92- È: jaUÍFeu treballs junts, o estudieu junts o així? "" "~~ "*
Sia vegades.però juguem més que estudiem ehh! ! ! . .
93- E: ahh pilla ja m'ho imagino ja!!! molt bé Jessica moltes i moltes gràcies...



Mari Pau Alumna A21

£: presentació i salutació.
1- E. Quants anys tens?

02. 12
2- E: 12. vius a prop d'aqui l'institut?
Sí.
3- E: aquí Roses mateix?
Sí.
4- E: és el primer any que estàs aquí a l'institut?

5- E: i de quina escola véns?
Del Vicens Viyes_
6- E: vale creus que és molt diferent l'escola de l'institut?
Si bastant... les coses aquí són més difícilsjencara^guejio intentjr^ex£lic^ar£erò^es un
canvi bastant
7- E: i si haguessis de tornar a l'escola hi tornaries o no?
Ja estic bé aquí
8- E: què és el que t'agrada més d'aquí l'institut?

írx-3 . No sé es que tu quan no entens una cosa doncs te la tomaja explicar hi estàs a gust,
perquè és clar les entens, no ho sé... j_els_amics i tot,,
9- E: ja i en canvi a l'escola no això..
A l'escola t'ho explicaven i encara que quedés sense entendre et deien bueno doncs
t'aguantes i després ja t'ho tornaré a explicar, però en mala cara! !
10- E: ja així et va més bé l'institut?
SL
11- E: és diferent ehh? De totes les classes quina t'agrada més?

d'eduacció visual
12- E: i la que et va més malament?
Totes em van més o menys bé.
13- E: perfecte que duri... a socials que esteu estudiant ara?

14- E: i què és el que t'agrada més de tot el que feu?
No ho sé tot.
15- E: t'agrada tot?
Sí
16- E: vale que feu a classe de socials arriba en S. i què feu?
Doncs ens diu que seiem que trèiem els llibres i llavors comença a^r-nos el quefarern
avui i ens començarà a explicar i ens fa preguntes...,.

D I í 17- E: vale i llegiu del llibre?
*"""* i

j Vale
j 18- E: vale i ell us diu el que és més important i el que heu de subratllar?
':Home subratllar no subratllem, però a vegades posa exercicis i els tenim que fer
119- E. Vale què penses que és més important per en S.?

'̂ '2-. i Que T escoltem i que aprenem força.
120- E: i algun contingut allò que diguis contínuament repeteix això?
/ HOME NO.
21- E: Vale, com ho fa el profe de socials per saber si aprens?



Perquè de vegades fa preguntes per aviam si ho entens si tu no li contestes es que no has
après res o que no l'has entès i s'enfada perquè no li preguntes el que no s'ha entès.
22- E: i que fa pregunta a tots?
Home es que ell penso queja es dóna compta qui està escoltant i qui no.
23- E: i després enganxa els que no l'escolten no?
Sí
24- E: quan et donen la nota final de socials, que penses que hi suma, que hi té en
compte?
El comportament
25- E: què vol dir?
Com el tractes a ell, als teus companySajquin és el teu,.caracter a classe tot això.... i
després els exàmens..
26- E. Per tant aquestes coses són les que compten més no?
Sí. ;

27- E: vale... com estudies tu aquesta assignatura?
Bueno alhora de fer els exàmens jo em començo a llegir les pàfiinesjio?i Del llibre i
després em poso una pregunta a un full i al contesto sense mirar dej llibre \ dgsprés me.
la corregeixo i després em surten forca bé els exàmens així.
28- E: vale., agafes les preguntes i els escrius i després les recordes?
Sí és més fàcil així si les escrius! ! !
29- E. Vale i que fas un dia abans o dos abans de l'examen?
Home jo a vegades quan arribo a casa començo a repassar les .asMgmturesiilavmg^L
4ia abans de l'examen es .quan apretó més_ _ ^
30- E: ja de tots els exàmens que feu aquí l'institut són iguals?
No ho sé són més difícils., em sembla..
31- E: com és per exemple el de socials d'examen?

4_ Home es que és depèn si has estudiat és senzillet però si no has esfadiat es forcea difícil
32- E: però com és de preguntes obertes o de completar?
No h'as d'escriure...
33- E. Quantes preguntes?
L'últim ens va posar 1 1 però eren força fàcils
34- E: i tu havies d'escriure?
Sí
35- E: en mates i altres assignatures estudies igual que en socials?

_Sí__
36- E: vale., creus que aprovaràs?

C>z S j Sí jçLcrec que sí perquè aquest trimestrejn'està anant millor que el primer i el primer
vaig treure natable o sigui que aquest si crec., que em va millor... procuro estudiar.. -^
37- E: clar que sí apretar fort!! I en el pròxim examen de socials que penses que
sortirà? •

^"Z- 3-d- Ull el territori, al poblaciójue és la latitud..
38- E. Perquè ho penses?

T r̂q"" Perquè ho estem repassant quasi .sempre.^
39- E: Tu de quin grup ets M. Pau?
De IB
40- E. Vale i com penses que és el teu grup, millor pitjor?

que els altres
41- E. Si tu t'haguesssis de canviar de grup, què diries?



.A3 2-1

Home ja estic bé aguí..
42- E: i penses que t'aniria millor o pitjor si estiguessis en un altre grup?

/, Es que no sé, m'aniria igual perqué no sé o sigui els companys no és lo primer, el
Primer son els estudis dic jo..no? i els companys no.
43- E: o sigui que tu estudiaries igual tant en un grup com en un altre?
Sí
44- E: vale i els exàmens penses que poden ser més difícils en un grup o en un
altre?

n 3No els posen iguals, tots són iguals..
45- E: M Pau reina, ja estic..7



M. PAU. Alumna A21

46- E: Com estem?
Bé.
47- E: Com ha anat el crèdit de socials?
Força bé.
48- E: què has tret?

-« i % Un notable.,^.
49- E. Felicitats estàs contenta no?
Sí.. '
50- E: vale i si fos una optativa et tornaries a matricular, lliurement?
Sí, potser sí,
51- E: T"ha agradat?

. sí.. ;
52- E: el que t'han demanat a l'últim examen de socials, era el que tu t'esperaves...
més fàcil difícil» ^,02.23

fà £ 32 No e^ava^b^stant bé ijlèl 'quejo em vaig pensar..
53- E: vale vasüoriír contenta no? Perquè quina nota et pensaves que treuries?

iQ'Z- ci2-~Em pensava que un bé o així..
54- E: i has tret més?
Si un notable.
55- E: i és la nota que t'ha quedat finalment?
Si..
56- E. Vale, quina informació us va donar en S. Abans de fer l'examen?

ft 7-5^ Ens ya donar moltes fitxes o sigui el dossier perquè hor entenguéssim millor, estava
bastant bé al final
57- E: sí i penses que amb aquesta informació que us va donar n'hi havia prou per
aprovar l'examen?
Home penso que encara ^^^^SS^L^S^a^S^S^éSJSSSO~¿L^^J^ que si ens ho

*clgía ja ens ho deia tot.
58- E: però va explicar quantes preguntes tenia l'examen i això?
No V^
59- E: perquè tu si haguessis de triar com t'agradaria que t'avaluessin, que
triaries, a partir de què ho faries?

ho sé. ;
60- E: i el tipus d'examen?
És que ara hem de fer un de la vida dels romans de la història dels romans i aquest
m'agrada..
61- E: ja però saps que hi han exàmens d'escriure, de creuetes...
No, d'escriure.
62- E: t'agrada més d'escriure?
Si perquè em puc expressar de la meva manera.
63- E: molt bé., com et vas preparar l'examen de socials, com vas estudiar?
Bueno primer em vaig fer com una mena de fitxa i em vaig posar 10 preguntes i les
contestar i després les corregia del llibre
64- E: ah molt bé però primer t'híTvasTíegir.
Si primer rn,'ho vaig llegir..
65- E: i que vas llegir elq ue estava subratllat del llibre...
Si i els dossiers i tot això, em quedava alguna cosa però tot era impossible,
66- E: vale estudies diferent en funció de l'assignatura, o depèn del professor?



No estudio sempre igual___
~67- E: sempre fas això., t'ho llegeixes..
Bueno a mates com que el mestre ens dóna un dossier amb> les preguntes que .sortirà^ a
1'examen però amb diferents númerios i llavors ho fas i ja està..
68- E: vale estudies diferent en funció de com planteja l'examen el profeü
Sí és clar depèn que et dóna un i al'altre..
69- E: vale que es per a tu l'avaluació, em podries fer una definició?

_ . Home es una cosa bastant.... depèn és que si t'ho mires es una mica difícil.perquè es^clar^
tenen que avaluar-te i els nervisi dels.exàmens doncs _no... ~~»~-~~*~~~>>
70- E: però que serien que puntuen..
Es que hem fet un treball, aleshores el treball, l'actitud, els deures, esl exàmens..
71- E: I l'actitud com penses que la nièsuren?
Depèn del^comportament a classe

_72- E: vale., com vas sortir de l'examen quina nota et pensaves que treuries?
Uii no ho sé..
73- E: vas sortir contenta?
Sí forca..
4- E: vale i si ara et tornessis a preparar l'examen te'l prepararies de la mateixa

manera?
SÍ igual..
75- E: i si un company et digués M. Pau com ho haig de fer per aprovar les socials,
quin consell li donaries..?
El que faigja
76- E: vale, en S. Et dona indicacions sobre com estudiar, millorar?
Si ens va donar, ens va dir com havíem d['estudiar'els temesi gue¡es la manera que faig
jo, com fer resums..
77- E: vale i ell t'ha explicat perquè has tret un notable?

, bueno esi que lesjpreguntes japjDsalan^^
r altra 1,5,i clar..
78- E: vale., si no estàs d'acord amb la teva nota , normalment que fas?

G>3> Demanaria explicacions.
79- E: vas a queixar-te?
Si
80- E: comentes amb els teus pares el que feu a socials?
Sí com faig l'examen jajnya mare m'aj uda a estudiar també..
81- E: vale., i la nota les comentes no?

82- E: Vas a classes particulars?
No
83- E: la mare t'ajuda en els deures..
Sí de vegades quan tinc algunj^bJhejtr^ij^gD^^
84- E: vale..tu ets del primer?
B
85- E: com definiries el teu grup M. Pau?

A ""^Normal, com. _ejs_demés.^ . . . i j

86- E: una mica de tot no?
Sí
87- E: i si et diguessisn mira M. Pau si vols pots canviar de grup, què faries?

f\ "V22- No, ja estic bé aquí.
88- E: vale., quedeu per estudiar o fer treballs amb els companys del grup?



Sí moltes vegades..
89- E: i penses que si estiguessis en un altre grup t'hagués anat millor o pitjor?

& o, Igual
90- E. Doncs moltes i moltes gràcies....



Sergio. Alumne A22

1- E: presentació i salutació.
2- E; quants anys tens?

02.12.
3-E: vius a prop d'aquí l'institut?
A Mas Matas, aquí al costat
4- E: vale..perfecte és el primer any que estás aquí l'institut?
Ji
5- E: i abans a quina escola anaves ?
aj Vicens Vives.
6- E: vale i creus que és molt diferent l'escola de l'institut?
SL
7- E. Perquè és diferent?
Perquè aquí hi han molts mestres i allà no, allà només havia 1 o 2.
8- E. Ja i què t'agrada més?
.Aixa
9- E: i perquè t'agrada més l'institut?
No sé...
10- E: què és el que t'agrada més d'aquí l'institut?

Oi.

11- E. I si ara et diguessin mira Sergio ara tornaràs a anar a 1'escola què diries?
Sí..perquè allà és més fàcil
12- E: ja aquí et fan treballar més eh!!! Vale i de totes les classes quina t'agrada
més?

de plàstica i gimnàstica..^
13- E: i la que et costa més?
Mates oh...
14- E: ai!!! I ara a socials te'n recordes que esteu estudiant?
No no me'n recordo.
15- E: i de tot el que feu a socials, hi ha alguna cosa que t'agrada més?
Pintar els mapes i el relleu i tot això..
16- E: vale què feu a classe de socials, entra el profe i què?
Primer posa les taules bé i comencem!
17- E: i què fa explica o llegiu del llibre?
Llegim del llibre
18- E: vale i després ell us diu el més important, subratlleu....

19-É: no us dïiFel més important?
No
20- E: vale de tot el que feu a socials què penses que per al profe és més important,
allò que diries això és molt important perquè contínuament està repetint...??

CZ— doncs tot això de la població.
21- E: si? I com ho fa el S. per saber si aprens?
No ho sé..
22- E: pregunta a classe..??
Sí.
23- E: i si no ho saps què passa.



REs no passares...
24- E: perquè creus que compta això?
Jo crec. que sí.
25- E: perquè quan et diu mira Sergio tens aquesta nota de socials, què creus que
hi suma, que té en compte?

D1 "Z-pues que no has fet els deures, els exàmens i tot això.
26- È: i si et portes bé a classe compta?

Q,
]: vale com estuidies tu aquesta assignatura de socials?

Subratllan les coses més; importnats i jaestà.^^_
28- E: i després que fas?
M'ho llegeixo
29- E: moltes vegades?
No moltes
30- E;: i un dia abans de l'examen o així...
Si un dia o dos..
31- E: vale tots els exàmens que feu aquí l'institut són iguals o no?
A vegades.
32- E: quin tipus t'agrada més a tu, si et diguessimmira Sergio pots triar...quin
triaries el d'escriure, de creuetes..
el de creuetes.. CT

33- E. Perquè?
Clar doncs perquè només has dejgosar una creu.
34- E: són més fàcils doncs?
I tant.
35- E: No t'agrada escriure veig?
No.
36- E: i l'examen de socials te'n recordes com és?

P 21 Si posa un foli amb moltes preguntes i tens que posar_el número i al resposta
37- E: ahh amb un altre full? —— —~— —__.
Si ,
38- E: i què són molts llargues que has d'escriure molt o no?
No molt...
39- E: bueno en el pròxim examen que feu de socials que penses que pot preguntar
el professor?
Pues la població i la densitat de població
40- E: com ho saps?
Perquè ho estem fem molt això..
41- E: creus que aprovaràs Sergio?

02 M ! Sí.
42- E: com t'ha anat als altres exàmens?
Bé

i

43- E: tu de quin grup ets?
Del IB
44- E: vale creus que el teu grup és el millor el pitjor...

A Z. ni un ni l'altra.
45-E. Està bé?
Sí



74- E: no t'agrada escriure?
No
75- E: i és més facil penses?
A vegades ..per~ a eatala i eastella deseomptenles faltes ile§ altre.s.no •. _
76- E: si ara t'haguesisi de tornar a estudiar rexamen de socials com te'l
prepararies?
Igual
77- E: vale i si un company d'un altre curs et digués com ho ha de fer per aprovar
les socials, que li diries?

e?" 1Pues que subratlles i gue ho llegeixi moltes vegades.
78- E: i ja esta? Vale.. en S. T'ha donat indicacions de com pots
millorar,estudiar ..?

(JV& ~Ji2.
79- E: t'ha explicat perque has tret un bé?

~ s~\t~ No aixo no
80- E: si no estas d'acord amb una nota que fas?

e.13 Dones faig amb el tutor i li die ..
81- E: vale comentes amI:>els teus pares el que estudieu a socials?

o~\ Sí a vegades no tot.
82- E: i la nota.

O~1- CIar la n~ta sí! !!
83- E: sí per for~a ehh? Vale algú t'ajuda a estudiar?

O~ No
84- E: vas a c1asses particulars o així?
No.
85- E: t'ho fas tot solet?
Sí
86- E: tu ets del primer?
B
87- E: com definiries el teu grup Sergio?

f\ '2..- Pitjor.
88- E: perque?
Perque parlen molt ... avui n'han expulsat a dos de eastella.
89- E: i perque aixo? ,. .•.
~erque parlaven molt ..
90- E: i que fan eIs treuen a fora?
Sí...
91- E. Vale i estas a gust amb el teu grup o canviaries?

~al No ja estie bé aquí.
92- E: penses que res coses t'anirien millor o pitjor en un altre grup?

~ ~ Pitjor pergue hi h~ mé~ gentg ue.•no coyeixs~ il• ',_

93- E: tu et sentiries més malament no poder!!
Sí.
94- E: molt bé Sergio dones moltes graeies ...





E: presentació i salutació.
1- E: quantS anys tens Cristina?

b212.-2- E: vale vius a prop d' aquí }'institut?
Sí a prop d' aquí..
3- E: vale aquí mateix Roses .. i és el primer curs que estas aquí l'Institut?

o~
4- E; 1abans a quina escola anaves?

O~cAl vicens Vives ..
5- E: vale i creus que és molt diferent l' escola de l'institut?

OSm. .
6- E: perque es diferent a veure explicam'ho?
Perqut hi han els examens" estudiem molt i ja esta ..
7- E:i si ara haguessis de tornar anar a l' escola, i"tornaries o no?
No.
8- E: perqne no?

~ Pergue m'agra~a mé~ l'institut.
9- E: o sigui és més dificil pero t' agrada més !'institut?
Sí.
10- E: que és el que t'agrada més d'aquí l'institut?

011 Els ~o~~..
11- E: sí!!! N'hi han molts ehhh?
Sí.
12- E: vale!! 1 de totes les c1asses quina t'agrada més?

(>12 Catala
13- E: 1 la pitjor Cristina?
Mates.
14- E: mates, com tots ehhh? Ara a Socials que esteu estudiant, te'n recordes?

ej., La població ..i no me'n recordo més ..
15- E: i que és el que t'interessa més de socials?
Res.
16- E: no t'agrada res de socials, res de res, no hi trobes el que?
No
17- E; vale,que feu a classe de socials com us ho monteu ... en S. Entra a classe i que
feu?

D1Mnnnn I;lO ho sé' ja no me' n recordo
18- E: que fen a c1asse normalment?
Explica, llegim delllibre i escrivim a la pi~SWIa
19- E: vale i ell us diu el que heu de subratllar delllibre i aixo ..?
No no es subratlla delllibre ..
20- E: NO? No us ho diu el que és més important?
No
21- E: i de tot el que estudieu que penses que per a ell és més important?

c2.. Tot
22- E: Tot no hi ha alguna cosa que diguis aixo ...molt important .•
No.



23- E: vale, com ho fa Cristina en S. Per saber si aprens Socials?
En rexamen ..
24- E: i corregiu deures,i aixo a classe o no?
Sí corregim toL
2S- E: i aixo compta per l'examen?
No ho sé.. "-
26- E: no ho saps .. vale .. que. ¡Tensesque en el proxim examen sortira? Tu ho tens
gipat ..

()2;' ( No sé que sortira.
27- E: ni idea?
No
28- E: perque no ho saps?
Mnnnn
29- E: no ho saps. Vale. A I'hora de donar-te una nota final, de dir-te mira Cristina
tens aquesta nota de socials, que penses que hi suma en aquesta nota?

D~0Uncero.
30- E: perque un O?Que no et van gaire bé les socials?
No
31- E: perque no t' agraden o quin és el problema?

Dl'\(..t Que no estudio ..
32- E: ahh així es que no t'hi poses no? Perque no t'agraden?
No m'agrada socials
33- E: no estudies? Pero només té en compte la nota de rexamen o mira altres
coses en S.? .

()Z2.No ha sé..
34- E: no us ha dit aixo ell?
No.

/3S- E: vale com estudies tu aquesta assignatura, o no l' estudies?
!Algunes vegades estudio ..

Cs~ .36- E: i com estudies?
Agafo un paper i copio totes les preguntes
37- E: i després ..
m'ho empollo el que puc ..
38- E: ahh vale a vegades aixo..?
Si quan estudio ..
39- E: vale i quan ho fas aixo..??
abans de rexamen ..ens deixa 5 minuts er re assar L.
40- E: vale tots els examens que feu aquí l'institut són iguals?
No són diferents.
41- E; en que?
En taL
42- E: com que ... si et diguessin mira tria un examen que a partir d'ara te'l
posarem sempre, quin triaries?

82- El de creuetes ..
43- E: t' agraden de creuetes?
Sí
44- E: perque?
Perque posa fals o mentida i prou ...



45- E: i és més facil diries?
Si són més facils.
46- E: i a l'hora d'estudiar que?
És més facil també.
47- E: vale, com són els examens de socials tu te'n recordes?

O ¿ 1. N480E " t' , d' .- : que son pregun es alxl escnure ..
D' escriure.
49- E: i ja esta i moltes preguntes o no?
10
50- E: caram!!! El trobes molt llarg?
Síes passa mo1t!!
51- E: i en el proxim examen de socials, que penses que pot preguntar?

f)~·11.No ho sé.
52- E: allo que diguis segur que em preguntara aixo..•
No
53- E: creus que aprovaras Cristina?

02-1.,1 No
54- E: perque no?
Perque no.
55- E; com t'han anat els altres?
Malament.
56- E: de quin grups ets tu Cristina?
Del lB.
57- E: vale com creus que és aquest grup millor pitjor que els altres?

A 2- Millor.
<' . , >

58- E: és el millor si? Perque?
Perque hi ha molta gent graciosa i (ho passes molt bé a classe. _
59- E: sí.. i si ara et diguessin mira cristina pot passar en un deIs altres grups, que
diries?

t\32.j. No••..•.....•..•.
60- E: i creus que t' aniria millor o pitjor estant en un altre grup?

'" ~ Pitjor Rergue no m'ho passaria tant bé. __
61- E: l'última pregunta Cristina, creus que els examens deIs altres grups són més
facils o més difícils?

Pr'S Més rncils
62- E: perque?
Perque fan moltes més preguntes als altres grups, perque jo vaig a Al?
63- E: a ai? w __ u'" _111_ d -_ ••••

Si de reforl;.
64- E: i uns fan menos preguntes?
Si a nQsaltres ~ns fan rnés pogues preguntes.
65- E: vale per tant els vostres examens són més facils?
Sí.
66- E: ahh no ho sabia que anaves a Al i t' agrada o no?
Sí
67- E: i que feu aquí? A veure explicam'ho?
El mestre sempre explica tonteries i fa copia.



68- E: que vols dir copia?
En que si no fas els deures et posa copia.
69- E: ahh eopia ..i quin es assignatures feu?
Catala, castella i mates.
70- E: ahh vale ...dones Cristina moltes graeies per informar-me del que feu aquí
l 'institut. ...



TI E: Com t'ha anat el credit de socials?
O2-(.,¡3 Un insu ..

':T2E: i que estas contenta, molt enfadada o com estas?
Enfadada.

r3E: perque?
Perque sí..

1<tE: perque has suspes i volies aprovar no?
Sí

"TSE: vale .. perque penses que has suspes?
01-'1 ~ Perque no he estudiat.

7GB: o sigui que és depen-de tu aixo o també una mica del profe?
l-Jo depen de mi ..

7~E: vale si fos una assignatura lliure, que tu poguesis triar, la tornaries a agafar?
Socials no!!

'7-8E: agafaries altres coses no?
1 tanto

'7GjE. Vale .. el que et van demanar a l'últim examen de socials era el que tu
t' esperaves?

~
O 2~ ~\. E: que hi havia alguna sorpresa pel mig?

¡Un mapa que no l'havia estudiat el mapa ..
~ lE: ahh i tu no sabies que sortiria el mapa?

No.
~~: per tant era més facil o difícil del que et pensaves?

O-¿ ~-:) Més difícil..
8.3E: bueno!! Com vas sortir de l'examen quina nota et pensaves que treuries

Cristina?
ozr.,'L UnO

84E: rodó? 1 que vas treure?
Un 1.

~SE: bueno!!! Quina informació us va donar en S. Abans de fer l'examen?
()"ZS 1.. No ho sé .•...

g6E: penses que caldria que en S. Digués alguna cosa més perque la gent pogués
aprovar?

¡Sí..

()l~t?E: que?
.- No ha sé ..sobre la história ...

~: perque com et vas preparar l' examen, com vas estudiar?

~

scriv~t en un Eaper i despr~s e~tudiaub ...
c.. '?::. : vale o sigui no vas estudiar delllibre?

. No d'un paper .
9,tlE: i ho vas llegir moltes vega des?

4
a.IE et va quedar?

N2~~_~ifl~il d' ~~~!,~~éi!.:..l:.?"totés ,qu~~~..E.~malta cosa.,'
'12.E: ja és dificil ehh?

Sí
C¡~E: estudies igual en totes les assignatures Cristina?



No
'1't E: quina et va millor?

Catala.
ceSE:si? 1 com estudies el catala per exemple?

No estudio ..
Cf'E: i aproves?

Si aquesta sí!!
'(':tE: ja i que és per a tu l'avaluació Cristina, aquí a l'institut de Rosesel profes com

avaluen?
B.I) N9 ho sé..

9,e E: que compten?
Y) '2. 2-La nota d' examen i els J2aEers 9..uees<?rivilP.:.ben fets.

q'lE: i ja esta?
Sí.

"IDoE: vale com t'agradaria que t'avaluesssin a tu Cristina?
et-. No ho sé ..

-10 lE: i quin examen t' agrada més?
Ahh el de creuetes.

I02.E:Perque?
Rerque són més rncils home!!!

lo3>E:clar .. vale si ara tornessis a fer l' examen te'l prepararies ?
Igual així com ho faig. .

.(o t,E: vale i si un company et demanés a veure Cristina, com ho haig de fer per
aprovar les socials que li diries tu?

e 3. ~ No 1i diria res, gue s' apanyi
10.sE:valeno l' ajudaries si fos un noi guapo no l' ajudaries?

Hombre si es guapo sí ehh!!
IObE:bueno ... perque la resta d' examens de socials com et van anar Cristina?

Fatal
to~E: vale i després creus que ha fet la mitja?

Sí
1()~E:en S. Et dóna indicacions sobre com has d 'estudiar, millorar ..?

025') No
1'.9.E:i t'ha dit perque has tret un insu ..

(4w~1-No no ha dit res"
II0E: si no estas d' acord amb la nota que treues que faries?

~3~
A-HE:no t' aniries a queixar?

No perque ja estarem ells d'a9ord amb la nq!~ no? •
-11¿.E:ja i no diries res tu?

No si ells ho posen!!
.t\13E:vale comentes amb els teus pares el que estudieu a socials?

081 No
/f"~E: 1 la nota?

'06""2.. La nota no se le dit..
4'1.sE:la nota no li has dit a la mare? i no hodescobriran al final?

No ...jo de moment no he dit res!!
4'1~E:vale ..pero ells al final se n'enteraran no?

Si amb la nota a final de curs la nota de socials, mates i així posen que aixO..



1J/f~E; tu de moment no dius res i ja ho veuren més endavant no? Algú t' ajuda a
estudiar Cristina?

O ti Si la meya germana la petita.
~E: la petita t'ajuda a estudiar? Com?

Si sempre li die mir'}Irene digue'~_~~o?Jjo li_~ó!:~!esEgst~.
-i1C\E: ahh o sigui ella et fa les preguntes i et corregeíx o no?

Sí..
1toE: quants anys té la teva germana?

9
-{tI E: vale ja sap de que va la cosa no?

Sí
1~2.E:vale ~b;;;sp~-~tI~~!~úi~així no hi vas? ----.-_.

Anava:~'---""--"'" '1'

1(¿3lE: i ara no?
No ~rque la meya mare m'ha desepunta~_.._ ¡

-tt~E: perque?
No ho sé.. 1

"I.tSE: 1 t' agradava? \ \,
Sí perque estudiava més i ara que m'ha tretja no estudid..

-12.'E: i que et diu la mare, no t'ha explicat perque t'ha tret?
No, pero em sembla que era molt ~~ i no podia ~er.lem s,e~~

-1z-'1E: ahh vale!! Tu ets del primer?
D.

~2-SE:com definiries el teu grup Cristina?
A 2.. Millor i xerraire home!!

l1.-,E: xerraire?
Sí..

I?>OE:i si ara et diguessin mira Cristina pots canviar en un altre grup, o faries o no?
A ~;¡G.. No

43/ E: perque?
Perque aquí hi ha xieots més guapos ..

~a2.E: ahh punyetera!! 1 si estiguessis en un altre classe penses que les coses t'anirien
millor o pitjor?
Pitjor
E: perque?
Perque sí..

""?l~ E: ja!!! Feu treballs junts, o estudieu junts o així?
Sí a vegades ...

13.sE: molt bé Cristina moltes i moltes gracies ...





E: Presentació i salutació.
1- E: quants anys tens JUDIT?

O'¿,JQ.JL
2- E: És el primer any que estas aquí a l'institut?

01'), Sí...•-
3- E: vale i vius a prop d'aquí l'institut, vius aquí a Roses ara?
Sí sí sí.
4- E: vale a quina escola anaves abans?

O~ ~bans als Grecs '"
5- E: vale. l. Creus que és molt diferent l' escola de l'institut?

OS Sí canvia una mica.•.. ,
6- E: perque és diferent, a veure explica- m'ho?
Perque no sé allá els mestre~ estéJ1lmés p..~~u~\lll is.s:me
t' anin~m.~~ n9;;..9.!!i[~,Q5liu.~rli,!!Jl.ve,g~.~ si no.ho EO~~l,l;.~s ..•.
7- E: és problema teu, no?
Sí!!!
8- E: si ara et diguessin mira Judit, torna cap al' escola, i tornaries o no?

INo._
be¡., \9- E: vale, que és el que t'agrada més d'aquí l'institut?

,N o pergue é§ m~§inde12ec.dent$\t. 'lIla Si resc~ ..
'10- E: molí bé, no? Vale. I de totes les classes quina t'agrada més?
D' assignatura i tot aixo?
11- E: Sí

O:=¡'2- Pues no sé, gimnasia, 12lastica...•? bueno ... mates aixo sí que m'agrada!!
12- E: Sí!!! Caram n'hi han pocs ehh d'aquests de les mates?
Sí és que explica !!l0lt bé la profess9ra g,ue.!~nim.•.••
13- E: sí... vale..1 el que et costa més?
Castella perque el profe no explica bé, per a mi no rentenc jo!!
14- E: vale, no és la materia en sí sinó el profe que no l'entens?
Sí, hi fa molt el professor que tens, ell sempre pot fer que ragradi ° no la materia ..
15- E: sí sí hi estic d' acord!! i ara a Socials, que esteu estudiant?

c-.1 Ara, la població i...•
16- E: i t'interessa aixo, o que és el que t'agrada més de Socials?
No ho sé, no ho sé..m' agraden més les naturals ..dels animals i aixo ..

117- E: vale. Que feu a classe de Socials, com us ho monteu? És a dir entra el profe i
que feu.. a veure explicam ño.
Doncs ens assentem tot~.~ nQstres puestos diu que traiem els lli1:;!rr~i eJ:lseXJ2licª,tQ1..••.
Sí m¿gracl.ª .•ªsuest mestre, e~plica bé ..

Ü
··. ..J . 1~- E: ~í t' agrada el profe ..?

...:l- .SI explIca bé.
¡19- E: vale i delllibre llegiu o ell només explica o que?
.~Llegim delllib~e després ell ent.explica després toma allegir un altr~j !ffi1l~?fl2!iEY:L-
¡msiL i d~s12rés~errt~xercici§;,;
20- E: i us diu el que subrattlleu el que és més important!!
No ens ho diu,jo m'ho faigjo ... - ".,-. .•



21- E:perque ell no us ho diu el que és més important?
No
22- E: i de tot el que feu que penses que per a ell és més important?

c", P~,!1..92..~~studiar2 an...ara classe i fer els exercicis cada dia ..
23- E: i de contingut ...??
Sí que fem els exercicis i que estudiem molt.
24- E: pero 'el que és del tema ..?
Tet és important per a ello
25- E: Vale. 1 que fa en S. per saber si aprens?
Mnn .... preguntant-te a veure si aixo ho saps, no sé posa exercicis i ellja sap qui fa els
execicis cada dia i qui no els fa. Qui estudia i qui no.
26- E: i com ho sap aixo?
Home perque ell passa a mirar a veure qui els ha feto1quan els pregunta, algu li diu no
jo no els he fet... i ja veu qui més o menys els fa cada dia ...
27- E: vale ... quines coses té en compte alhora d'avaluar?

022- Tot-28- E: que és tot?
I;'actit~g" no .~o,"~,~e",~~di,~~els deures;,tRt.··
29- E: i la nota(a~examew?
, , \.. ..-/SI tambe. "--'c.__ -

30- E: i aixo CO. m ho saps, ell.us ho ha dit al.guna vegada o no? r:~-'-'-"".....-._¡
f6~ Sí a principi de curs et diu, m,ira,a~~? comEta un % aixo ~.. -7~ ~~ \

31- E: áhh us diu el % de que compta cada cosa? --_._- -._ ,,~
Sí hi ha alguns mestres que ens diuen el que ¡juntua i tot..
32- E: i en S. Us ho ha dit o no?
El de Socials ara no me'n recordo.
33- E: vale..com estudies tu aquesta assignatura Judit, com t'ho montes per
estudiar-la?

C.31 'Agafo els temes que toquen i m'ho subratllo i tot... i fico ... aquest me restudiaré dilluns,
¡aqt;est dimart.§.. així m 'ho monto .l;>éfiIJ.,~..clAúul~l'w.wen. abd .j.aho .W,.S,.!2.tf2.9-,!row;ti:'"·-
lquan arribo a casa només tin~ g1!~.9brir elllib.re i ja sé el gue hi ha.
(34- E: vale, perque pels examens quan us ho diu, quan us avisa .•.
¡Sí o una setmana normalment ...

)
35- E: vale i com t'ho estudies aixo?
Primer m'ho llegeixo to.t, després vaig agafant paragnns i me'ls vaig mirant, no? Vaig

l
.estudiat, vaig llegint ... després m'ho dic per dintre un altre coe; faig un altra paragrafme
restudio el.gie .., i després m'ho repasso tot i m'ho llenso tot i!veure si §e m'ha guedat

po del principi i quan acabo ja tot d'estudiar doncsm'ho .re.2~§.o.y'u'a!Jl'tr.é!:,,:egad~.•
J 36- E: vale ho dius en veu alta?
ISí i si no me queda ho torno a repetir
¡37- E: 1 que repeteixes el mateix que lIegeixes?
\Sí... de vegades no ho dic amb els mateixes paraules, pero sí.. més o menys sí.
J38- E: molt bé.. tots els examens que feu aquí }'institut són iguals?
No ...canvien, a vegades són més facils, no sé alguns et diuen estudieu tot i ja esta, i
altres no, surt aixo i aixO...
39- E: i el de socials com és, te'n recordes?

07 i Sí dius que estudis d~l ~IEa i ja et pos~ :e.~~guntesdel tema.
40- E: i et diu el que has d'estudiar?



Sí els temes que entren i j~esta. O l'S.~
41- E: i com és l'examen preguntes aixi de creuetes o de completar
dEpen de vegades ens fiea un mapa i hem de posar noms als mapes de vegades posa

r:yl.1. PE~_~':ln!"~~i es~~ i tu rha~ d,eP9~~~ió... .. -
42- E: vale en el proxim examen de socials que penses que preguntara?

o 1':$1.. No ha sé ... quins faetors hi ha els faetors físies, no sé preguntes així..
43- E: i perque t'ho imagines aix~? ... _.- .. ... .~,_._-"' ".,."...

'F~ J;>erquejo cree que és el més important
4'4- E: i ell us ho ha dit o no?
No
45- E; allo que tu has vist que la cosa anava per aquí ...
Sí més o menys aixó sortira..
46- E: i creus que aprovaras aquesta assignatura?

() t<,1- Sí
47- E: perque ho creus?

O l-Lt 1 ~erque ~í perque m 'ha anat molt bé aquest trimestre he tret bastants e:xeel.lents i per que
...JO estudIO

48- E: molt bé felicitats, i tu de quin grup ets?
le.
49- E: que penses que és el teu grup millor pitjor que els altres?

A2- Diuen els m~sY'es Slle som el~J~itjors.
50- E:i tu que penses?
No ho sé.. tampoe el pitjor no erec també n'hi han d'altr~~,
51- E: ja i si t'haguessin de canviar en un altra grup?A~ '<.1..
No ...perque eanviar ,un altra cOj¡~S a1J¡lDo~a ..
52- E: ja ja estas bé aquí i ja esta ..

fl'?~ ~
53- E: Vale i tu penses que t'aniria millor o pitjor si estiguessis en un altre grup?
Depen, perque hi ta ~jJJ..,gu~l!g.l.L~.::.:-hi han els nen~.9.u~.es~oJt~~,pés itu,Lll§L

fI L, vo~apreJ)~re.una COS}dones j~.e~t~'~Eeró en,~~yi.en un ~tra~.E.ql!~ t9.~orr "e~ta. ~
parlant ?ones.no t' enteres, iellc~~~~.~i~2~a.sl2nc~ ..!10 rPR e~iq1U:.<l:g~
54- E. Es cIar molesta molt... i aixo passa en el C?
Sí sobretot a castella
55- E: que tothom xerra ..?
Sí... bueno jo també xerro una mica ehh??
56- E: ahh bueno tots ho fem una miqueta no?? 1 creus que els examens són més
facils o més difícils en els altres grups?

AS Són iguals ..el que el de mates diu que els canvia i que són més difícil a 1'altra .. no ho sé
m'ho han dit a mi ..
57- E: i a socials?
N o són iguals.
58- E: com lío saps aixo?
No perque ho diuen, eom t'ha anat l' examen? Bé ha sortit aixó ... el que a vegades surten
eos~s diferents Eeró més o menys esJo, mat~ix.:
59- E: Molt bé Judit dones ja esta només eren aquestes preguntetes i moltes
graeies .•.



61- E: com t'ha anat el credit de socials Judit?
Molt bé.
62- E: que has tret?

D '2 í.t ~ Fxcel.lent.
63- E: felicitats estas contenta?
Sí
64- E: i si fos una assignatura Iliure la tornaries a agafar?
Socials?
65- E: sí
No. la en tinc prou.
66- E: vale preferiries altres coses?
Si.
67- E: el que t'han demanat a l'últim examen era el que tu t'esperaves o no?

07~?-{No ja me l'esperava ..
68- E: més facil o dificil?

OZ~:s .Estava bé.. .
69- E: vale quina informació us va donar el S. Abans de fer l'examen?

Üz..'Sd.. No, sortia més o men~~ .~~E..ya ~2fE!!C8!'2 ,!.~igu!.9,..!!ep~ieu: g~~!.~~.~.~19..11~~.2"",$
wenys ell ens va dir ..
70- E: vale i amb "aquesta informació penses que era sufuicient per aprovar
l'examen?

OZSl.- Sí", a mi m'ha anat molt bé ..
. .

71- E: vale com te'l vas preparar l'examen de socials, com vas estudiar?
~2.. Ja t]19..Y~12lij;W:II" ..•.•

72- E: ja pero vas canviar de metode o és el mateix?
No el mateix perque com que em va bé!!
73- E: vale ... que és per a tu l'avaluació, com la definiries aquÍ al'institut de Roses
com ho fan per avaluar?

81- Primer de tot miren els. ~xan:,l?,ns",~esprés tamb~ un t.~~ga]1.9..l;l~~.~~~?~.,Y&.L)~~~!iU!2
JaJIlE.éc?_m.Et~::
74- E: vale com compta molt poc...
Depen de quins mestres et van posant p~ts ne,gres. i ~i. ens tens 30 o així doncs
suspen ...l' assignatura ..
75- E: punts negres?
Si .. alguns uns altres posen negatius .. tots de,la seva arm;era ... ,.•..~_
76- E. Vale perque com t'agradaria a tu que t'avaluessin?
No sé més igual.

8 77- E: i el tipus d'examen quin prefereixes?
. ?. ,No m' agrada més explicar-ho jo ..

78- E: per tant escriure.: 1

Sí
79- E. Vale ... en el moment de sortir de l'examen quina nota et pensaves que
treuries?

/)1"'"'2...- Quan vaig veure l' examen a mi em va semblar molí rncil i pensava un 10 més o ~enys ..
80- E. Ja i és la nota que t'ha quedat al final, un excel.lent?
Sí.
81- E: si ara t'haguessis de tornar a estudiar l'examen com te'l prepararies?
Igual



82- E. 1 si un company et digués Judit com ho haig de fer per aprovar les socials,
que li diries?
Que estudiYcada dia una mica ia ixí el dia de l' examen sera més facil. .. j a que hi ha gent

G'3 t1 que comen<;a un dia abans i es clar a mi quan m'ho diuen que hi ha examen ja comen<;o
. a estudiar .. i no ho deixo per rúltim dia ..

83- E: vale ... en S. Et dona indicacions sobre com pots millorar, estudiar ...
O'lS~ Sí pero no ~ig ,com ell diu~..la seva ma_~:~~~~...:...~_:'.~.~~~j?,,!~~..~1.~~~ ...~~!~~~..~~_

sempre em nClOna..
84- E: no no cadascú lo seu no? 1 t'ha explicat perque has tret un excel.lent?

~~trz+ }lo aixo no.
85- E: vale si no estas d'acord amb la nota que et posen que fas?

~ ~ Ms: WIejxQ
86- E: vale comentes amb els teus pares el que feu a socials?

o<s-1. Sí algunes vegacles,algun exercici ..algu~a cos~.que cr~e .~~E0rtél?t....
87- E. 1 les notes.

D~"'t. També ..
88- E: tu de quin grup ets?
Del le.
89- E: com definiries el teu grup?

P{"¿ Diuen que el pitior.
90- E. 1 tu que penses?
No home tampoc som tan dolents.
91- E. Vale.. si poguessis canviar en un altre grup hi canviaries?

f\~2( No--92- E: ja estas bé aquí ..?
Si ja estic acostumada a tots ..
93- E: i quedeu amb els companys per fer treballs, ..estudiar ..
Treballs sí a vegades, pero estudiar no perque eadaseú ha d' estudiar sol i no en grup ...
94- E: vale creus que si estiguessis en un altre grup les coses t' anirien millor o
pitjor?

f;~ No ho sé .. jo cr~que m'aniria igual.!2ergue no r~as de d~~xar in!J..u~I;lciarJ2~Saltr.~~;tu
¡ tens que fer la teva ...•.

95- E: molt bé tu ets tu i ja esta no?
CIar ..
96- E: algú t' ajuda a estudiar normalment?

Oí No
97- E: vas a classes particulars i aixo?
No res de res ..
98- E: Molt bé Judit moltes gracies .....





M. Ángel. Alumne A32

2- E: quants anys tens?
O~ 12

3- E: vius a prop d'aquí !'institut?
Cerca
4- E: aquí a Roses mateix?
Bueno en Rosas no en una urbanización pero es de Rosas.
5- E: vale. És el primer any que estas aquí !'institut?

t)~ ~
6- E: Abans a quina escola anaves?

O~ En el grecs.
7- E: creus que es molt diferent l'escola d'aquí !'institut?

OS Sí
8- E: perque?
Porqué...la escuela es más facil.
9- E: i aquí l'institut més dificil?
Una mica més.
10- E: Si si ara poguessis tornar a l' escola ho faries?

~ No sé.. a lo mejor. .. si seguro ..
il- E: perque estas bé aquH'institut?
Sí a mi m'agrada.
12- E: vale ..i d'aquí l'institut que es el que t'agrada mes?O:', ThL
13- E: tot els profes, el pati??
Ahh ~_~ls Rr9f~s no, Rero...
14- E: vale .. de totes les classes quina t' agrada més?
D' estudi no?
15- E: sí.

01'(.. Naturals
16- E: ila que et va pitjor?
Mates.
17- E: aii com tots. Vale. 1 ara a socials que esteu estudiant M. Ángel?

c1.. Sobre els mapes .. i aixo ..
18- E: vale i t'interessa aixo o que és el que t' agrada més?
No sé...
19- E. T'agraden les socials en general o no?
Sí sí que m'agraden ..

)20- E: que feu a classe de socials? Quan el profe entra com us ho monten ..
¡Bueno saquem els llibres i tot el que necessitem per fer socials i després ja ens diu el

D~ tmestre tenim que fer aixo i aixo ... casi sempre hem de dfer els deures no? Ens ha
~apuntem a l'agenda i... ha fem §l casa i sinó a la classe i ens explica coses del ma;pií1,
coses així
21- E: i elllibre el toqueu?
Si de vegades llegim.
22- E: i ell us diu el que és més important, subratIleu .•..



Sí sí...
23- E: i de tot el que feu a socials que penses que per a ell és mé

c?- No ho sé ..
24- E: no hi ha una cosa que us repeteix ...
No ho sé ni idea ...aHHH bueno sí quan tenim un examen ens diu

,~ al' examen natalitat o mortalitat no? Ho

- -< - •. '"

: ahh vale ho vas escrivint i ho vas llegint ... vale i com ho fa en S. Per saber si
aprens?
Si faig els deures i tot no ... aixo depen del mestre jo no ho sé ..
26- E: no ho saps com ho fa?? 1 llavors quan et diu aquesta és la nota final de
¡socials que hi penses que hi suma?

O ~?-~L'actitud
127- E: aixo ho té en compte?
IS'i 1
¡28- E: i que vol dir l'actitud?
'¡'"Siet portes malament a classe, si entregues els deures, la nota global de l' examen de
l' actitud de tot.

o

29- E: tot aixo suma tu penses?
Si
30- E: i ell us ho ha dit?
No pero jo ho sé,
31- E: vale .. com estudies tu aquesta assignatura M. Ángel?
Jo per exemple a la Jlibreta ho tenim tot apuntat no? Agafo alJli.breta i comenyo
pregunta 1 em l1egeixo lé 'nunciat i la Rregunta i~la tinc tota,feta.~o? l).:a¡Itretªi~~ .._..,._

C~:L 32- E: vale .• ho fas a classe?
A classe ho faig i a casa quan tinc lliure quan pue estudiar pues agafo la pregunta 1
l' enunciat la llegeixo, despré sla respota me la llegeixo 2 o 3 ve~ades no? Hasta que me
ll! sé i així en totes.. •....
33- E: vale i aixo ho fas en totes les assignatures o no?

c.. 'S3 No depen, les mates no em van bé ..
34- E: perque com estudies les mates per exemple?
LO mateix pero com que Són més números ..
35- E: ja
és més dificil..
36- E: i tots els examens són iguals?
De totes les assignatures? Mas o menos ..
37- E: són diferents en que?
Poden ser més dificils o així ..
38- E: i el de socials com és te'n recordes és de creuetes ohh?

02.\ Ens posa l' enunciat d' alguna preg~t.a i pere xemple ens diu Canada de quin país é~ i_
nosaltres hem de contestar i a vegades em 9.~1~r.en crelfs,i ~ vegl¡lg.~~el}.~p0s.i¡l.__
l' enuniciar i al revés ..
39- E: i quin tipus a tu t'agrada més d'examen, si et deixessin escollir,quin
triaries?
Sí me sé i trío jo la queme sé no? Dic jo,
40- E: vale pero de tipus d'examen?
Qualsevol



(6-¿41- E: tots són examens no?
Sí a mi no m' agrada ¡;a;p."
42- E: en el proxim examen que penses que pot posar en S. En Socials?

(J"l ~, Lo deIs mapes, segur.,.
43- E: sí perque?

p::.~ Perque ho estem estudiant tots els d~s lo ?~l n;~~po.~o jo ~1lE}~?~~~ ~gur.
44- E: vale creus que aprovaras M. Angel? .

a 4H", "No ho sé ..
45- E: com t'han anat els altres?
Bastant bé.
46- E: doncs pots aprovar no?

()2~~ SLvull sí pero ha}g ~:.e3.tudi~~~!~j'.l_9_~~IE_S2~~~9.1A~~!L!Qb;.
47- E. Vale tu de qui grups ets M. Angel?
Dele
48- E: vale creus que és el millor, pitjor?

AL Pitjor
49E- : perque?
Perque ens portem molt malament.
50- E: t~ts? .
Tots
51- E: i perque us porteu malament?
No ho sé.

//'., ··--·_;;2-E. 1 si t'haguesssin de canviar de grup, que diries?
/ \C!' ~ ¿.L-E.~~,~i~estie amb els eompanys •

j--- 53- E: i penses que t' aniria millor o pitjor?
Millor segur

/( ,54- E: perque?
\.,___ l Pealrqueels cOIm~anysd~ón una mi.ea... n? sél~o~.di~-ho ..a Ye.g~desj? e~ J~rto ._

" (~_ j m ament..e pnmer la quan Yl3;lgyeror a ms ltu no eOne!l'I,aa rong,u ,e JIleR &r!:ill.
)1\ 1?-9més 4 nenes deIs. grees 9,':!ef!:0 e~~portaYeII); molt qé;,; ..

, 55- E: ja i en canvi ara no canviaries no?
1 No ara ja esta ..
i 56- E: pero penses que les coses t' anirien millor o pitjor si estiguessis en un altre

grup?
f-) ~ Igualo poder pitjor pergue no estaria tan bé.

57- E: vale ..i creus que els examens deIs altres grups són més facils o dificils?
fí"S.. I~1.!alsperque a veB~des ho diguem amb els eompanxs i surten els mateixes Rreguntes.¡

58- E. Molt bé M. Angel doncs moltes gracies ...



59-E: COMESTÁS?
Bien
60- E: com t'ha anat el credit de socials?
Bé
61- E: que has tret?

OZ~'3 Un bien.
62- E: felicitas no? Estas contento?
Sí
63- E: vale i si fos una assignatura lliure, optativa t'hi tornmaries a matricular?
Como lliure ..
64-.E: d' aquelles que tu pots escollir si vols fer o no vols fer.
Sí escolliria sociales me gusta conocer el mundo y esto si si ..
65- E: si? Vale perfecte. Que t'han demanant a rúltim examen de socials, el que tu
t' esperaves?

O "'2-3LEsEerate gue ahora no me acurdo ..
66- E: era més facil o dificil del que tu et pensaves?

fY¡ '?>~Estava facil..
67- E: vale com vas sortir de r examen que et pensaves que treuries?

rt'Z'F2,.Buena nota
68- E: i que m'has dit que havies tret?
Un 7 o por ahí ... bueno .. aprobé ..
69- E: molt bé no? Quina informació us va donar en S. Abans de fer I'examen?

02~ 1- Bueno sí les preguntas no me acuerdo ..
70- E: bueno pero us va explicar .comseria l' examen i aixo?
Algunas 20sas que saldria los mapas ..•
71- E: i penses que amb aquesta informacio era suficient per aprovar l' examen?

(Y?S2...INoporqué ya hemos hecho otras cosas ya hemos hecho ejercicios y lo ~~tu.~iamos X ~~_
lalgunas gue salieron otras 9?e no ..•
72- E: vale, vale..• o sigui que li hem de dir en S. Que ha d 'informar més sobre
l' examen o penses que ja esta bé.?
Ja.está bien ..
73- E: vale... com et vas preparar r examen, com vas estudiar?
Como ... por ejemplo en España que hay no? De paises y entonces yo tengo sale la

c~'2.- pregunta un montón ... bueno muchas preguuias no? 1 me voy a mi casa miro la
respuesta, miro la Eregunta y la r~~uesta, la Eregunta :y: l~ respuesta]' así.. e(toaaS~.: i"
después por ejeplo li digo a mi madr~ ... pregu¡Itarpe la 9l!e, gU!.~J!1~?J..1el1regUJlt~.}::,~oJ~•.
digo ..
74- E: vale molí bé... estudiaries igual si haguessis de tornar a fer r examen de
socials?
Sí
igual ..
75- E. 1 si un company et digués a veure M. Ángel com carai ho haig de fer per
aprovar les socials? Que li diries?

('~'1Pues lo que hago yo ..
76- E: vale.. que és per a tu ravaluació? Que diries aquí al cap Nodeu com ho fan
per avaluar?e\ Avaluar? L'acti~ como te ~rtas ~n classe gu~ es ..la actitud ... si cQ.ntesta.~ los
maestros ...el examen ... el examen es 10 que más cuenta digo yo ...



';17- E. Si és el que més compta?
}Si a lo mejor la actitud y todo lo tienes bien:. y lq~ exam~:g,~ssus]2endes y te ponen
!insuficiente ...

() 1 /78: E: ahh vale així has d' aprovar els examens perque et pots portar com un angel
fi suspendre ..
¡. , d "1S1..SI eso examen o na a..
'79- E:molt 6é com l' agradaria que t' avaluessin a tu, a partir de que?.,2,.. De la actitud ..
80- E: vale no t' agraden els examens ...
¡no hombre a quien les gustan los exámenes?
/81- E: ja pero si haguessis de triar un examen quin prefereixes, el de creuetes,
¡d' escriure ...

j
lJ'ioel de creuetas no me gusta.
82- E: perque?
IÉs muy complicao y si no lo sabes quedas colgado ..y a lo mejor te dicen que lo pongas
ICJ:.J:!zadoo que 10 pongas directamente bIen y todo el rollo - ...------- ..--.
83- E: t'agraden més d'escriure dones?
Si al menos seguro que de algo te acuerdas y algo le echas ... !!!
84- E. Si!! En S. Us ha donat informacions sobre com millOrar, estudiar ..

O?,s.:3Sí como se puede estudiar para aprender ... bueno para hacer exámenes mejor!!
85- E: vale i la nota que tu has tret, un bé ... t'ha explicat d' on ha sortit o no?

~s;\ \'t¡~o esos no lo ha dicho un bien y ya está ..
8b':-E:va1eSi no estas a'acor3 amb üna nota que e posa un profe que faries?

~ ~reguntarle sobre algo gue he hecho mal."
87- E: si et vas a queixar?
Hombre_claro! !
88- E: cIar que sí!! Comentes amb els teus pares el que fas a socials?

Da \ No'-89- E: i la nota?
O~""2... Si lo gue sea se lo digo.. .

90- E: tot encara que sigui un insufi?
Si todo ..
91- E: algú t'ajuda a estudiar M. Ángel?

0\ No.
92='"E: ho fas tot solet, no vas a cIasses particulars ..
No
93- E: la mare et pregunta no a vegades m 'has dit?
Si me ajuda y me pregunta cosas y. si yo lo digo mal, dice ... tines rqulees~q~~lo~ás .. y."
ya está ... repaso algo porqué si mañana tienes examen que lo sepas bIen..:.... -
94- E: vale pero ya está ..
ya está ..
95- E: vale tu ets de primer?
e
96- E: com definiries el teu grup, millor pitjor més intel.ligent?

f\ 2. De todo, hombre dicen gue somos la clase mas mala ..
97- E: es veritat aixo?
No es tan exagerado! !
98- E: ya I SI ara enliguessin per canviar de grup, ho faries?
Ya no!! Hombre si me cambia ahora otra vez con otros compañeros aunque los conozca
a todos me vaya portar bien igual, pero ahora ya estoy bien aquí f.J.,- 3 ¿."2-



99- E: ya i et penses que les coses t'anirien millor o pitjor si estessis en un altre
grup?

1\4. A lo mejor, mejor.
100- E: peerque?
Mis compañeros tambien son un poco ...bueno }::otambien ehhh!!!'Eorg,!1é si~mE~e nQs
pillan a todos juntos haciendo broma y así.
101- E. Ahh vale!!! 1 quedeu per fer treballs en grups o estudiar...
Pero yo no puedo hacer grupo con ellos ... siempre con las niñas.
102- E: perque?
Porqué ellos viven en VilajuYga, en Ravós y esto ...
103- E: ya viuen molt lIuny no un de I'altre?
Alguno hay pero si tengo que ir, siempre tengo que ir yo. 1 lo tengo que hacer con las
niñas de mi claseq uee stan en rosas ..
104- E: així et cuiden bé no las nenas?
la!! (Amb to ironic ...) no te creas ellos van a lo suyo ...
105- E: vale M. Ángel rei moltes gracíes...



1- E: presentació i salutació.
2- E: quants anys tens Josep?

o 2..Jo 12.
-r

3- E: Es el primer any que estas aquí a l'institut?
03 .Sí

4- E: vale i vius a prop d' aquí !'institut?
No jo visc a Garriguella.
5- E: A Gariguella, vale, per tant no ets d' aquí a Roses, no?
No,
6- E: vale a quina escola anaves abans?

O tI ~ Garriguella, pero ara no me' n t:,ecorgo,.,elDQ111.;.
7.;E: és igual a l' escola de Garriguella!! Vale. Creus que és molt diferent l' escola
de !'institut?

O'S~
8- E: perque és diferent, a veure explica- m'ho?
Hi ha més gent hi ha més assisn.a!ID"es... n<?és el rpateix professor sempre1 ara n'hi~a un
a cada hora i abans era sem,Ere~l m~~eix..i ara n'm han..\!!lJlll.~llªº,ª-lJU..en_t~!ls:un. _
i,....m ha molta .&~ntés !!l2!L1l?-É§..m;aIl;
9- E: i aixo t'agrada o no?
Sí!!!
10- E: si ara et diguessin mira Josep, torna cap a l'escola, i tornaries o no?

o~..1~estic bé. Potser no tomaría.~ rescola,
11- E: vale, que és el que t'agrada més d'aquí !'institut?

O~ i Q~mcs.... EO sé les classes~.
12- E: Si t'agrada?
Sí perque abans havíem d' estar en 1 en 1 i ara agJ!í estem~4.edo,§.~n.Q.osiI12.ts.,wlar
amb el company i abans no podies parlar.
13- E: molt bé, no? Vale. 1 de totes les classes quina t'agrada més?

O:, "'2. El credit variable.
l. .u

14- E: 1 el que et costa més?
El catala i el castella.
15- É: te costa més.... i ara a Socials, que esteu estudiant?

e1. Ara, doncs la població
16- E: i t'interessa aixo, o que és el que t'agrada més de Socials?
No ho sé tpt..
17- E: Tot t'agrada?
Sí... de vegades escola i de vegades no escolto ..
18- E: i de que depén si escoltes o no?
Depen de si hem de llegir, doncs escolto perque haig de seguir després pero si parla tota
l' estona en S. Doncs no escolto perque xerra tot el rato ...
19- E: t' avorreixes?
Sí és que parla molt..
20- E: vale. Que feu a classe de Socials, com us ho monteu? És a dir entra el profe i
que feu.. a veure explicam'ho.



)Dones ell dh-Iavui obriu elllibre d' aqu~st d' eseriure, i ,diu i avui f~Ja pagina 17 i 18 ... i
¡de vegaie~ diua.obriu l' ~ltra el de t~~! i.ll~giVflixo f~R,YJl.lesum i després m.'b,Q ¡mtte.u.. •..
IOhhh ens posa preguntes,~i~sªV~p ens ef'Jlli&.ulgYnª ~

() f\ ¡.l 2
S

1
1
,- E: vale i delllibre llegiu?

IJ...;,- ¡

)22- E: i us diu el que subratlleu el que és més important!!
!=des ens fa eseriure a1.suna cosa que sigui U!es !Jupo¡tant 9ue ... .......,

23- E: i us diu aixo és més important per l'examen, estudieu-vos i aixo?
0'2':;i to 'perque diu l' examen són les pagines tal tal tal ens posa quasi be unes 7 pagines .~ ••

IXI..

~4- E: per estudiar per l'examen?
~u...agu~lles pagines són el que sortiran ..
15- E: i tot lo altre no cal que t'ho miris?FO allo no entr~,
26- E: ahh bé no? Vale. 1 que fa en S. Per saber si aprens?
Pues eom eomeneem ... un eapítol delllibre dones ens posa 2 preguntes del eapítol.. i ens
posa el número 1 el numero 2, eI3 ...i el 4 .. si la saps posa el4 i si no la saps 1'1 i així..i
després quan aeabem el tema un altre cop, dones ens les toma a milllorar a veure si hem
millorat o hem empitjorat o així..
27- E: ahh vale vale, ja ho entenc, esta bé no? Vale i quines coses té en compte
alhora d' avaluar?

07LDones els ex:amens, §i ens P9rts-m bé ..
28- E: aixo també ho compta?
Sí.. i
29- E: i com ho compta aixo si us porteu bé i aixo?
No ho sé ..
3. - . le.. i aixo ho ha dit a classe que comptava aixo en l'avaluació?

f~ Sí va dir comportament, la nota deIs exameps i deIs treballs 9u~ ~ns fa., ...••.•
- : vale ..com estudies tu aquesta assignatura Josep?

C~~ 1 Dones ens diu a vegades una setmana o .. ..l-o..4. dies al>.ansijQ cada nit av~.&.,!d~ estu~lio
1unamlel:!. ..

32- E: us ho diu que hi ha examen 4 dies abans ..?
Sí o una setmana a vegades .... i a vegades quan tinc t~ml2,~~9.P9§.e..§tu_~~~~
o un, o de vegades cap perque no tine temps ... i ... d~~s l'.H.tt\m.~tQ.t~l~a!9.
ID:le J2ue:..
33- E: vale i com t'ho estudies aixo?
Pr.imer}es lleseixo i després tanco elllibre i ~m miro si ho sé. 1 sinó ho sé m'ho tomo a
mIrar ..
34- E: ahh vale tu llegeixes i després ho dius en veu alta?
Sí i amb elllibre taneat..
35- E: molt bé.. tots els examens que feu aquí l'institut són iguals?
No ... perque hi ha vegades que et posen 10 preguntes i a vegades te'n posen 20 o 17 o
5.. i així ..
36- E: i com són així d' escriure, de creuetes .•?
Moltes vegades d' escriure, quasi totes ....
37- E: quin tipus t'agrada més tu d'examen?B'2.. De creus ..



38- E: perque?
No ho sé, s~mbla que sigui més fadLper exemple de catala i castella compta les faltes
saps? 1 en canvi les creuetes no.' ... .
39- E: 1 per estudiar també és més ficiI?
Sí perque alla no~as de senyalar la paraula i el d'allo l'has d'apuntar tu ..
40- E: Ja i el de S~cials saps eom són els"eximens?· •..•.. -~

o-z1. c. Socials ens posa l'últim que ~e~ fet el1;syaJ22~~ ~.º.J2r~~1;!Pte~i l~sJl..sm d'escriure
en un foli i després l'.Yltip:1~.en§'Q9~.a~:.:.M~1)9 m~:n.record,ª,.:IJ.9sé ellJW..§'ilónales
preg~s així apretades i despré~,gg"saltr~~l'ª,g€llem..il.~sem en un folio
41- E: vale ...i són totes d'eseriure?
Sí.
42- E: vale en el proxim examen de socials que penses que preguntara?

O-¿<-¡:1 No ho sé perque jo vaig faltar perque estava malalt ija han com~~~t el tema i no sé de
que anira ... va de la població aixo sí perOno§~ .
43- E: i ereus que aprovaras aquesta assignatura?

02~~ No sé aixo, no crec .. perque la setmana que vaig faltar faiem un exa.I!J.~!~}no sé ... es cIar
i després em posa g,ueno h~_~~!lId.iati n~ és aixo, pergue jo estava !TIal~t..
44- E; ja i no saps si aprovaras o no?
No.
45- E: bueno tu de quin grup ets Josep?
Jo del C.
46- E: que penses que és el teu grup millor pitjor que els altres?
No ho sé els que els altres no els he tractat.
47- E: i si per exemple et diguessin mira Josep et passem a un altre deIs grups,
t'agradaria o no!!

AÓ?1.No perque aquí ja tinc els meus companys de sempre ....
48- E: i si estiguessis en un deIs altres grups penses que t' aniria millor les notes?

Pr~ No ho sé ...
49- E: vale pero ja estas bé aquí no?

"~d..Sí
50- E: els examens penses que són més difieils o fileils que els altres grups?

AS Iguals
51- E: són iguals a per tot? No els eanvien?
No perque a vegades fan primer un~ c~asse un i ~espré~X Wlra. 1nosal,tr~s li12reglJll1e1n
a1§a1llIlY!esQue ha sortit isurt lQmateixLLE.§.tugiemnQ1Ué~allQ iSlU11Q~ ..
52- E: ahh així teniu avantatge els que sou a darrera, no?
Sí..
53- E: Molt bé Josep dones moltes gracies...



54- E: Cóm't'ha anat el credit de socials?
Bé
55- E: has aprovat?

D"t"~ Nq
56-E: i estas content, enfadat o que?

r Estic content perque... si content perque vai~ estar malalt i no vaig poder fer
\1'eX@1en..el dia de l' ex~en !lo vaig. I?0~~rveñ!~.p..~rg~e.~~~!~~ii2!,~E~le .. ~-..-...... . ...,

'Ob~ L. '57 E O . .~,¡ - : stres ...
\1 com que no vaig poder venir el mestre no me'l va fer} no_y~ig a12rovar..
58- E: o sigui no has aprovat perque no has fet rexamen?
Bueno he anatjust no? Pero suposo que també era per aÍXo..
59- E: vale pero vas fer rexamen final o no?
No
60- E: i les altres notes com t'havien anat Josep?
No gaire bé ..
61- E: ahhh punyetero? Si fos una assignatura que tu la poguessis escollir
lliurement la tornaries a agafar o no?
No, socials ja m'han agardat..
62- E: vale..ahh en rexamen ... és cIar no el vas fer per tant no saps si era facil
difícil...

O¿33 .no ho sé ..
63-E: i el que entrava de tema?
Tampoc perque no m'ho vaig mirar ..
64- E: vale..i tampoc et vas preparar l' examen, ni vas estudiar ..?

C~ ~ cI~si ~l final1?-.9h~vi~ .~e {t?~)'eXélJIl€lJ;l?,.".
65- E: CIar.. i tu et pensaves que aprovaries les socials?

O?f¿'2.. Sí-66- E: ino has aprovat?
No
67- E. 1perque et penses que és aixo?

O 2 ~<-¡ Perque potser e~_que 119yaig fe.r.l.'e)C,Wll~njno ,sw,erj;1l}e ¡;:lsd!(J!te~.el~"f,~.iª-L.-

~

.~¿. 68- E: i que puntua, que és per a tu l'avaluació Josep? O sigui com avaluen els
profes aquí a Roses?

02.2 o ho sé ..l'examen, el comportament, i em sembla els treba11s..
69- E: i elstreballs tá'm'b-é llavors fan uñ'mix mix.. · .-,
si ho ajunten i aixo ..
70- E: cIar.. com estudies tu les socials, com t'ho montes tu per estduiar?
La 114:0 me la 11egeixo i després quan ja estic~ ~l llibIl;j imito de de ..
t:;XElicar-ho.;.
71- E: de dir-ho en veu alta.,?
Si
72- E: vale i els examens quin prefereixes saps que hi han examen de creuetes,
escrits...

I De creuetes (ben conven9ut?)
f)L 73- E: i perque t' agraden de creuetes?¡ Semb1a més flI.cil.. cIar perque per exemple de cata1a i caste11a si! peE9.,ueaixí no compta

les faltes!! .. •
1a-E: alífi cIar! Es veritat. 1 estudies igual en totes les assignatures?

¡
c~d.. 1

j

i



No
75- E: que depén de les assignatures, deIs profes!!!

C3) Sí hi ha coses que cada setm~a m'ho estud~o hi han_al~~~9.ue com que no
m'agraden gens ...
76- E: ja pero per exemple les mates ...?
no les mates estudio delllibre i d' algunes coses que hi ha a la llibreta pero ..
77- E: vale si un companay d'un altre curs et preguntés a veure!! Josep com ho
haig de fer per aprovar les socials, quins consells Ii donaries?

c3L,_Estudiar.
78- E: com estudiar?
Doncs estudiar molt i fer aixo de llegir-ho i com ho tinguessis bé tancar i mirar-ho ..
79- E. Vale .. en S. Et dona indicacions so6re com estuaiar, milíO'iir.. •

01,5) I;Jo
_l 80- E: t'ha explicat perque havies suspes?

~&\'lt"'tíNo no m'ho ha dit.
81- E: i si tu no estiguessis d'acord amb la nota, que faries?

B2) Si he suspes, dones ja esta ..
82- E: no vas a parlar amb ell?
~iell ~s que m'ha suspes 1?eralso s~ra..
83- E. 1 per tant tu no vas a parlar? J
No si vol algo ja m'ho dira.. el
84- E: vale .. comentes amb els teus pares el que feu a socials?

E>M. No
85- E: i la nota?

'O~~. .S-!per for2~_~.._
86- E: algú t' ajuda a estudiar vas a clases particulars o així?

De, No
87- E: t'ho fas tot solet?
Si
88- E: tu ets del1c •.. com definiries el teu grup?

1\2 Bé ..dels millors perque és r~ie ~ec.~n~e;.;,fl~,,!:s ~tr~s!a~~~.~~2~é_~~;._
89- E: i si ara et diguessin mira Josep pots canviar de grup?

f\~e2No.aquíja tine els meus amies ..
90- E: ja i penses que les coses t' anirien millor o pitjor que ara si estessis en un
altre grup?A, Igual si perqueposen igl!.~.~ ~9..t.si les pregunte~ de so~.i,a~sJe~],9~~j,g.1.!.~!s.alI2tjm~r,•.".
e~en gue rúlt,im saEs~.Tant"és:.
91- E: vale .. pero tu en el1e ja estas a gust?

fl~i......§.i pels meus amies ..
92- E: molt bé Josep doncs gracies pel teu temps ...





E: presentació i salutació ..
1- E. Quants anys tens Ivan?

02.. 11:...-
2- E: vale vius a prop de I'institut?
Sí fon;a
3- E: aquí a Roses mateix?
Sí
4- E: és el primer curs que estas aquí I'institut?

O~.-S.L
5- E: abans a quina escola anaves?

O..., AIs Grecs. •
6- E:i penses que és molt diferent l' escola de I'institut?

0'5 Sí
7- E: perque?
Perque aquí tot és més ~an hi han més persones hi hanmestres diferents
8- E: perque són diferents? .. •
Perque n'hi lLanmolts !U.ésaquí. Alla en tenies un tot el dia.i aguí eIl;]2ots tenir 10 o 12.
9- E: i és molt més dificil aixo, penses?
De moment no

. 10- E: si ara et diguessin, mira Ivan torna a l' escola que diries?
D~ No ja estic bé aquí.

11- E: vale .. que és el que t'agrada més d'aquí I'institut Ivan?
O~~~ocials_

12- E: si de totes de totes?
Sí
13- E: vale i que és el que et va pitjor?
Plastica, el dibuix.
14- E: ai!!! Ara a Socials, que esteu fent, que esteu estudiant?

eL Ara sí la població.
15- E: la població .... i que és el que t'interessa més, el que t' agrada més de socials?
El mestre
16- E: t'agrada? Perque?
És bon mestre. No crida gaire i explica bé.
17- E: explica bé sí? És important aixo no?
Sí molt...
18-E: vale. 1de contingut que és el que t'interessa més, de tema?
La densitat de població
19- E: Sí? Vale que feu a classe de socilas, com us ho monteu, entra en S. A classe i
que feu?

O;;;L Entra i tothom s' organitza i ell comen~a a explicar
20- E: no I1egiudel I1ibre?
Sí també ~ro explica molt més ell que delllibre.
21- E: vale i que feu vosaltres agafeu apunts?
SLfem exercicis a la llibreta
h- E. Ahh vale eIl ja porta exercicis i vosaltres els feu.



1

\ 1 de tant en ¡tant també en el llibre en fem algun,., .._\;¡~E: vale i ell quan llegiu us diu el que heu de subratllar i tot aixo..?

\ 24- E: no diu el que és més important?
¡No

J 25- E: que penses que per a en és més important?
e2- Que aprenem. •

26- E: és més important aixo?
Sí
27- E: i de contingut allo que diguis aixo contínuament ho esta repetint ..
tJo que re:eeteixi molt no!!
28- E: tot li és important no per a ell?
Sí..
29- E: vale com ho fa en S. Per saber si aprens Ivan?
Suposo que amb...clsexame.os i l' actitud a classe.

O Z. '2. 30- E: ractitud també? /
Sí
31- E: i que vol dir aixo?
~i estic atent, si parlem, si fem els ~xerci s..
32- E: i aixo ho compta penses?
Sí
33- E: i llavors corregiu a classe els deures i així o no?
Sí els deures sí!!
34- E: i us pregunta a classe?

04. j Si pr~gunta i de vegades posa nota. per exemple el trimestre passat estavem estudiant els
continents, el maQa sortien i ellanaY¡:LS!.i~,ntQ~..sq~i.t5:.n!eID;gu~ senlal~.;:..
35- E: i aixo puntua, s'ho apunta?
Sí...
36- E: vale ..tu que penses que té en compte en per posar-te una nota final?

D¿2.... EIs examens, els deures i ¡'actitud, suposo.
37- E; aquestes 3 coses, ell us ho ha dit aixo?
Ell en particular no pero els altres mestres si que ho diuen ..
38- E: i ell no ho ha dit .•
Sí els examens i ractitud sí... pero els exercicis no ho sé ..
39- E: ja no ho ha dit a classe? 1 com ho saps que compta els exercicis, .. perque
s 'ho apunta ...?
Sí de tant en tant passa a mirar i suposo que després s'ho deu apuntar.
40- E: ja ...com estudies tu aquesta assignatura com t'ho montes?

C~ ~l Amb elllibre sempre ..
41- E: i que fa us avisa molt aviat ..¡Sí 1 o 2 setmanes abans de rexamen ..

1 42- E: i llavors tu estudies tot elllibre?
j

\ tia la lliyo aquella que tocava

/

43- E: ahh i estudies tota la lli~o?
Lo més importan!.
44- E: el més important per a tu perque en no us ho ha dit, no m 'has dit?
No el més important per a mi.



45- E: vale ..pero com ho fas?M'ho l1egeixo i després els hi dic als meus pares que em
,preguntin coses
46- E: vale ... i lIegim ja et queda?
Sí
47- E: perfecte!!! Tots els examens que feu aquÍ a l'institut son iguals Ivan?
No
48- E; en que són diferents?
En plastica no hi ha examens. E-49- E: cIar i el de socials com és te'n recordes?

021 ~ífica mapes, grafiques i preguntes ..
50- E: que són d' escriure o de fletxetes ..
D'escriure, d'escriure ..
si- E: vale i si ara et diguessin, digue'm quin tipus d'examen t'agrada més que a
partir d' ara te'l posarem així, quin triaries?

l?> 1.-- ~scriure, me' n recordaria més d' escriure
52- E: no t'agraden els de creuetes!!
N o perque no me' n recordaria ..
53-~E: t'agrada més escriure ... vale en el proxim examen de socials ... que penses
que pot preguntar en S.?

CZ 3{.;Quants habitatants hiha a EuroEa .. la densitat de Eoblació ..
54- E: com ho saps?

torJ-t- Pergue ara ho estem estqdiant.;
55- E: i penses que és més important?
Sí..
56- E: creus qua aprovaras Ivan Socials?

O?~ I Sí
57- E:Perque ho creus?

¡o '2. L¡ <, :Qemoment de tot he tret excel.lents.
58- E: molt bé felicitats!!!
Gracies.
59- E: tu de quin grup ets Ivan?
ID
60- E: i penses que aquest grup és el milIor, pitjor ...

A'2- Millor
61- E:milIor?
Per ami sí..
62- E: si ara et diguessin mira en passem a un altre grup, que diries?

f\~?1..No ja estic bé aquí tinc els meus amics i ens ho passem molt bé a c1asse
. I L _ 111'111. "' •••••••••••

63- E: sí•..? pero bé no?
Sí
64- E: i penses que els examens del altres grup són més filcils o dificils que el ID?

AS Iguals
65- E: Són iguals els examens?
Sí hi ha vegades que canvien pero ...
66: E: perque com ho "saps?
De vegades ens diem el que ha sortit a rexamen i ens trobem lo mateix ..
67- E: Comproveu que surt exactament el mateix ..



Sí
68- E: molt bé Ivan dones moltíssimes gracies per la teva informaeió i...



69- E: Com t'ha anat el credit de socials?
Bé ..
70- E: sí? Que has tret?

OZ'1'3 Un excel.elnt. >

71- E. Felicitats! Estas content?
Síi
72- E: vale i si fos una assignatura optativa, o sigui que tu la poguessis escollir
lIiurement, l' agafaries?
Sí
73- E: la tornaries a agafar?
Si
74- E. Vale el que et va demanar en rúltim examen de socials era el que tu
t' esperav s o hi havia~!:.!~.~m~~~J.!~.§ª1_~ ..._._--~ O¿:?>:3

r) ~~2.No er aci t ...no-l:irhavla res de com' .
75- E: va e quan vas sortir de l' examen quina nota et pensaves que treuries?

02Y~ Un80un9.
76- E: i que has tret exacte?
Un 10.
77- E: molt bé no? Felicitats!!!Quina canya Ivan. La informmació que us va donar
en S. Abans de fer r examen, quina era, te'n recordes?

02S--L No no me'n recordo gaire ..
78- E: pero penses que amb la informació que us va donar n'hi havia prou per
aprovar rexamen?

02S"'2..No ja estava bé ...ellja ho explica tot bé ..
79- E: vale .. com et vas preparar rexamen, com el vas estudiar?

1 Primer n.(!:.o estudio i després :!s me~Eares gQl~Ere~~ten a mi: ...
C~ 2.. í 80- E: i com estudies, com ho fas?

\ A la meya habitació en rescriptori .. m'ho miro i des]2rés]1o escric en un fulL
J 81- E. El que esta subratllat o com va aixo?
No, el CJ,.uecrec que és més importantjo:,.
82- E: vale per tant tu agafes del IIibre t'ho lIegeixes, i aquesta és la manera,
penses?
Sí així ho faig jo i em va molt bé ..
83- E: perque estudies igual totes les assignatures Ivan o no?

es) No .. en mates env~-de fer aixo, faig les operacions gue jo cr~~ imP2.rtants ...
84- E: que estudies diferent per professors o per assignatures?
P~ls professors i més a més per __ ~'mg~-lte~~k,_
~lI"~ffl"""Ulll'
85- : Ja 1pels professors?
Perque cadascú fa un examen diferent i et diu coses diferents, er exem le la de mates
ja et diu les preguntes pero amb numeros diferents, pero has de fer el mateix proc s..
86- E: ja ..fes una definició d'avaluació ... en aquí I'institut de Roses com s'avalua?
No ho sé gairebé ..
87- E: que hi sumen, o compten?

~1Els examens, deures i a classe com ens portem ..
88- E: i després tan un mixt•.
sí i després ho divideixen, sí E~ro rex~en i el treballs són els que compten més.
89- E: sí són els que tenen més pes?



1tant..
90- E. Vale si ara tornessis a fer l'examen de socials com te'l prepararies?
Igual ..
91- E. T'ha funcionat molt bé no?
Sí
92- E. Vale i si un company et digués a veure Ivan com ho puc fer per aprovar les
socials, quins consells li donaries?

C~ Estudiar molt
93- E: com?
Li preguntaría eom estudia en, perque eada un ho fa eom lLva més b~, 1 SI eas
l' ajudaria ..
94- E: vale. En S. Us dóna indicacions sobre com millorar, estudiar ..

cns~o, diu !.es-eoses més importants pero no gaire res._
95- E: vale i t'ha explicat perque has tret aquest excel.lent?

(4~~ No pero jo sé ,que totes les r~.§l2o.§~e§e~!ft~.éJ ...J?ergue ens va qeixar mir~ un rato
l' examen .....--" _,S

96- E: si no estas d'acord amb una nota normalment que fas Ivan?
~). L'últim treball que vam fer en S. Me'l va deixar repetir.

97- E":rsíñO estasd'acord" quédIlis no no aqu"fñopotSer hauria d'haver tret més
nota!!
Dones en el proxim examen hauria d' estudiar més ..
9S- E: i no t' aniries a queixar?
No si en creu gue és j~t!.L
99- E: dones ja esta .. comentes amb els teus pares el que feu a socials Ivan?

v~-1- Si-100- E: i la nota?
D~ Si taII.!9éels hi dic i estan contents!!

101- E: home tu diras ...et van molt bé totes les notes?
Sí
102- E: perfecte!! Algú t'ajuda a estudiar?

D1 ,gIs meus pares ..
103- E: en quin sentit t'ajuden?
Em fan preguntes guan tinc els examens.
104- E: perque classes particulars i aixo?
No mai..
105- E: vale tu ets del primer:::
D
106- E. Com definiries el teu grup?

A· z... El millor de tots ..
107- E: perque?
Perque,-hi han molts amics meus ..i és divertít
10S- E: vale .. si ara et diguessin per canviar en un altre grup, ho acceptaries?

Aa??.. No .. que va!!!
109- E: vale feu treballs junts, en grup o quedeu per estudiar ..
Si sovint ho fem així estudiem més i ens ho passem bé ..
110- E: vale .. penses que les coses en un altre grup, t'anirien millor o pitjor?A1 SUJ?oso 9.l;le~i~e~~!lhEi~jor spEoSOEergue no tindria els amics que tinc ara_
111- E: ja no estaries tant a gust no?

f\ 31.. N o és cIar si no conesués a ninsH i no tenir caE aJ:!1ie..
112- E: Ivan rei dones ja esta ....



1- E: presentació i salutació.
2- E: quants anys tens?

02.12.
3- E: vale vius 'a prop d'aquí l'institut?
No a Vilajui"ga.
4- E: ahh vale i abans a quina escola anaves?

01 A Vilajui"ga.
5- E: a Vilajuiga, vale, creus que és molt diferent rescola de l'institut?

OS Molt
6- E: perque és diferent?
Perque alla erem molt ben educatsJ ens portavem molt bé no feiem garre res ... en canvi
aquí molts d' examens
7- E: és diferent no? Pero si ara et diguessin mira Lua torna a rescola, hi
tornaries?
Sí
8- E: tornaries a l' escola no t' agrada gaire 1'institut?

Oy._És que aquí és molt dificil no estic acostumada a aixó tant •...
9- E: són durs no ..• i que és el que t'agrada més d'aquí l'institut Lua?

o::=t1hi ha molt bona gent que es porta moltbé.. .
10- E: si! hi ha bona gent? i de les classes quina t'agrada més?

o~'2- Mnnn naturals
lr:-E: i la qu;"et costa més Lua?
Matematiques.
12- E: mates com tots ehhh? Bueno .•. ara centrant-nos una mica en Socials, que
esteu estudiant ara en Socials?

e 1- Ara estem estudiant lo de la densitªt
113- E: la densitat esteu estudiant .. vale, 1 que és el que t'interessa més de socials?
I
¡Res-.
114- E: vale res ... i que feu a classe de socials, com us ho monteu? Entra el profe a

jclasse i que feu•.
-O .1- Doncs llegir i ens Rregunta alguna cosa .. tenim un llibre d' activitats i fem exercicis

d' alla ..
15- E: vale i llavors llegiu delllibre i....
No primer llegim i després explica ...
16- E: 1 us ho diu que heu de subratllar el que és més important •..
No.
17- E: no us ho diu, vale ...ehhh i de tot el que feu a Socials que penses que és més
important per en S?

e "2.- No ho sé ...
18- E: no hi ha res que us matxaqui allo més?
No ho sé
19- E: no no ho sé•.i ell tampoc us ho diu aixo.. es més important!!!
Es que ara mateix no me'n recordo ..
20- E: no et preocupis •. com ho fa en S. Per saber si aprens socials?
Corregim els deures .. a vegades passa i ens ho mira si ho hem fet bé ..
21- E: i fa alguna cosa més... pregunta a classe?



Si ens passa pero a vegades no passa i ens pregunta.
22- E: vale quines coses té més en compte albora d'avaluar-te és a dir, que et diu
mira Lua al final bas tret tal nota de socials ... que creus que bi suma?D2-l Jo crec que avalua molt els treballs.
23- E: els treballs?
Sí em sembla que sí..
24- E: i que més bi pot sumar a la nota?
Suposo 9,l1el' actitud a classe ...
25- E: No us bo ba dit ell aixo?
Ho tenia apuntat en un llibre a principi de curs, a la tutoria ens ho va fer apuntar ..
26- E: abb i bo posavar -'0
Si pero ara no me' n recordo 1I O 2. 'S !J...
27- E: i que posava el %? L'

'';No deiajo avaluo, tinc en copte aixó aixó .. ni' agrada que si~eu així ai~í...
28- E: vale, vale ..com estudies tu aquesta assignatura Lua? Com t'bo montes per
estudiar socials, que fas?

(
(Silenci ..) doncs llegeixo i estudio i el que és més important m'ho empollo
29-E: T'bo empolles?

C~iJSí miro que sí perque com que em costa una mica d'explicar,doncs si h2 pos2..E.9m el
- J llibre segur que estara pé ...

1 30- E: vale, així vas segura ... vale .. així tu tens uns apunts i elllibre i després tu
d' on estudies deIs apunts o delllibre?
Delllibre
31- E: i els apunts?
No es que no escrivim gaire, solament llegir ...
32- E: perque en S-oQuanbi ha examen quan us avisa, en quin temps abans?
2 setmanes abans.
33- E: i llavors us diu el que beu d'estudiar o heu d'estudiar-bo tot?
No a vegades diu elq ue hem d'estudiar. Sortira aixo, sortira l'esquema del que sigui i
més o menos ens ho diu ...
34- E: vale tots els examens que feu aquí l'institut són iguals?
En quin sentit?
35- E: en el sentit que n'bi han de creuetes, de complementar, d'escriure .••
Tots són .iguals hi han preguntes i s'han de contestar.
36- E: per exemple el de socials com és Lua te'n recordes ..

O 2.. ~t~tim que vam fer sortien gratiques, l' altre eren mapes ..

/

37- E: vale i són d'escriure també?
Sí també i fletxes .. m ha una mica de tot depen ..

/

38- E: abb vale diferents preguntes bi ba moltes preguntes o no?
10, bueno a 1'últim n'm havien més, 8 a b c i 2 grmcs.
39- E: deu no dó no? En el poxim examen que feu de socials, que penses que
preguntara en Salvi l'bas c1itxat allo de dir aquest va per aquí!!!!

O?~4Ni idea.
40- E: vale creus que aprovaras Lua Socials?

C7- ct ~ SUQoso.
41- E: perque?

n '2 ~ ~ Perque en el trimestre passat anava una mica pitjor i vaig aprovar amb un sufi, sup2,so
que4 ••



42- E: que aquest trimestre també aprovaras, no? Vale de quin grup ets tu Lua?
De ID
43- E: que penses que aquest grup és el millor, pitjor ..
10 estic bé en alla, perque per exemple el B a vegades vas alla i no et pots concentrar
perque criden molt i puaff són ..
44- E: 1 que penses que és el millor, pitjor ..

AZ- esta bé.
45- E: 1 si ara et diguessin mira Lua pots canviar-te a un altre grup, ho faries?

1
Sí

A ~ 21) 46- E: a quin grup? (
El 1c pergue són cIar tots els gue venien rany passat a Vilé!iJJ1ga.
47- E: i penses que t'aniria millor o pitjor en ellC?

.p; t, Seria pitjor
48- E: pitjor .. perque?
Perque alla no estaria rer la feina, xerraria més p-SlrqueCQ~" a ~e.nt ••....
49- E: si aixo si que és veritat ... creus que eIs examens deIs altres grups són més
facils o difícils?

f'íS Em sembla que són iguals.
50- E: com ho saps que són iguaIs?
Perque si preguntes als del A bo c que surt, doncs més o menys t'ho. diuen i són i~uals
que els nostres ..
51- E: molt bé Lua reina, dones jo ja estie....



52- E: Lua, com t'ha anat el credit de socials?
Bé fon;a bé.
53- E: que has tret?

3 Unbé.es? e,. 54- E: molt bé no? Estas contenta?
Sí (cara estranya! !)
55- E: o penses que podries treure millor nota?
Home jo crec que podría anar millor pero .. poc a poc ..
56- E: si si felicitats, si fos una assignatura que la poguessis escollir així lliurement
la tornaries a agafar?
No. Les socials no
57- E: vale el que et va demanar a l 'últim examen era 'el que tu t'esperaves?

(.n32 '[No me'n recordo ara.. ,
58- E: era més dificil facil ..

{)2-3 a mi es el que em va anar millor vaig treure un 7 i mi~!!
59- E: un set i pico de l' examen i la nota final t'ha quedat un bé.
Sí
60-E: i no recordes si era més facil dificil..
home com tots no? pero es cIar si no estudies ... si no estudio no aprovo ..
61- E: ja i quina informació us va donar en S. Abans de fer I'examen?

Q?'::>--1 Va fer unes preguntes, c?m c'l! estudiar i un~§.pregun~..911!..~!ia" re§J2qn.qr~~ ~tls,~•.t ~j.•.
les contestavem er~~l qye ~s. elmem:~ sw:tiria al' e2\wnell..
62- E. Ahh si? Molt bé no? 1 us va posar com cal estudiar?
Si allo de fer un reguadre i resums ..
63- E: vale penses que amb aquesta informació n 'hi havia prou per aprovar
l' examen o cal que digués algo més?

02-S-¿' :{iome ja estava bé ..ojalá digués les preguntes exactes d'ex~ens E.e~2.cl~ ai~o ..
64- E. Ja perque com et vas preparar l' examen Lua?

e3.2- Primer vaig subratllar les respostes del tema i després vaig estudiar allo ..
65- E. Vale i que fas te les llegeixes,,' ., .•. . ._..-
llle les lle8eixo i després la meya germana o així m:1?-opre~ta ijo dic la resposta ..
66- E: vale estudies diferent depen de les assignatures o sempre estudies igual?
Igual
67- E: si sempre fas les preguntes i tal?

c~3No si no hi han ~~...E~~~1.~?!e~~~s jo .!!.~g,~~o.·..·Rergue de,.P?-~ori.!!Jl0..se.m~ffilJ?4~L_ .
68- E: perque estudieu diferent en funció de les assignatures, depen del profes ...
No ho sé..
69- E. Per exemple en mates!!
Jo es que mates no hi ha maneres ..
70- E: no te mola no?
No les odio i no puc estudiar-les de cap manera.
71- E: ja, fes-me una definició de que és l'avaluació, o sigui aquí l'institut de Roses
com avaluen els profes?

f2¡ i Doncs els examens2 els negatius ..
72- E: negatius?
Quan no fas els deures et Eosen nes;atiu
73- E. Ahh vale i aixo també compta els deures ..
1 si fem algun treball o a}xí,

..~

J



74- E. Pero el que compta més?
El::; examens clar!! __
75- E: perque quants examens heu fet de socials en total?
N o ho sé, cinc o així..
76- E: i després fan mitja ...no poder?
Si la nota mitja i després els positius i negatius que tenim i tot.,.
77- E: ja com t'agradaria que t'avaluessin a tu Lua, a partir de que?

6Z. Elcomportament, perque j o .d' estudiar no sóc gaire, 12eroem llQItoio~ª_Qé...xerro una
mica pero ..
78- E: ja i el tipus d 'examen quin t' agrada més, el de creuetes ..
M'és igual
79- E: vale en el moment de sortir de rexamen quina nota et pensaves que
treuries?

O 2 t.¡Z,No ho sé j o sabia que més o menys l' aprovaria ..
80- E: i has tret un 7..
Un set i algo,
81- E: una mica més del que et pensaves ehh? Si ara tornessis a fer l'examen com
te'l prepararies?
Igual poder m'ho llegiria més vegades ..
82- E: vale i si un company et digués mira Lua com ho haig de fer per aprovar les
socials, que Ii diries?

e01 No ho sé .. que s'ho llegehÜiQ.Yl( fu&i pues JJ1l esquema a algo Oo'

83- E: vale en S. Us dóna indicacions sobre com millorar, estudiar!!!
t>2'53 Ell diu que ens ho llegim ~~g~4es ~J;lSf¡L~gyntes~.~l1re.§ hem de

ll.tgir i ~...2!$untes i nqslatres hem de cont~stID"!1
84- E: vale i t'ha explicat perque t'ha quedat un bé?

r"'e~~oai~
85- E: vale si no estas d'acord amb una nota, que faries?
Home si jo crec que no estic d'acord ... mira hi ha una vegada que una va treure un 2 i

g3 pico de nota mitja i jo un tres cQma alKo.. i a ell~ la va ~Q!..QY.~E_!lliJ!QILljQjLyª-ig~diI-
al meu tuto~ i va parlar amb eIL:tvtartíi e:m...vaa12tqvar.. _
86- E: o sigui que et vas anar a queixar no?
CIar home si no m'aprova amb un 3'9 ho entenc Q~rgueX~J.'.Lm9l11S•.2...12~Uu1U~PIori-
aJ'altra amb menos nota i jo no! !!
87- E: ciar c1ar.:éOmentesam1)"elsteus pares el que estudies a socials?

081.. No
88- E: i les notes?

ot '1. Si les aprovo sí pero si suspenc ...
89- E: no les amagues de moment?
Si tot el que puc ..
90- E: vale .. algú t' ajuda a estudiar?

01 No
91- E: i va a classes i així?
No
92- E: i els pares?
No perque estant a Su'issa
93- E: i tu que estas amb la teva germana?
Si amb les meves germanes grans
94- E: vale, el teu grup és Lua, primer?
D



,.. 95- E: com el definiries aquest grup?
-A -z... Esta bé, perque els profes ens diuen que és un deIs grups que millor esta..perque els

altresteIarr--- ...
96- E: si? Que vols dir tela?
Perque amb els professors es passen molt, per exemple el de castella és molt bo no? 1
quan bé tots es passen molt amb ell..
97- E: i en eanvi el vostre grup més bé no?
Jo cree que sí.
98- E: vale si ara et diguessin mira Lua si vols et pots canviar de grup, ho faries?

A "32-2. Jª estie bé aquí, no eanviaria! 1
99- E: i penses que els coses t' anirien millor o pitjor del que et va ara?

A1Depen de quin grup
100- E: de que depen?
Perque si algu eom aquests que et die que es passen molt ja també em passaria molí. Sóe .•
un-ª, persona que si tots estan tranqui!.s mo~t bé j2. "l~bé . E~r2 si. tots
sjsvereE···~aleshores E~~r~':'" ani~.~"Egj9!:·,.•
101- E: ja t' apuntes a la juerga no?
Sí
102- E: i en eanvi aquí esteu més tranquils ...quedeu per fer treballs o estudiar junts
amb els del primer D o no?
No perque el meu grup hi ha gent de Palau, de Roses, de Vilaju'iga..
103- E: de diferents lloes?
Sí.
104- E: cIar és dificil per quedar ehh? Vale Lua dones ja esta moltes gracies ...



1- E: que et diuen Javi o Xavi?
Javi
2- e: Doncs jo també et diré Jave vale?
Sí.
3- E: presentació i salutació.
4- E. Quants anys tens?

Ó L I~ ara ~iup!~nge enfar~ 13.
5- E: felicitats!!! Ja has demanat el que vols que te regalin o no
CIar
6- E: així m'agrada felicitats!! Vius a prop d'aquí l'institut Javi?
Si a CI mADRID.
7- E: Vale es aquí a Roses, no?
Sí...
8- E: és el primer any que estas aquí l'institut?

D'3...si.
9- i abans a quina escola anaves?

O~ Al Vicens Vives.
10- que t'agrada més l'escola o l'institut?

OS ¡Eual, alla faig igual gue aguí.
11-1 mateix ..
sí el que passa que a~ui es canvia de.mestre i alla no alla només el de gimnastica i el de

}núsica ija esta.:_ 'U_* • -_., ,p •• - • .. --,-"'~

12-lar i en canvi aquí són molts ... vale i si ara haguessis de tornar a l'escola hi
tornaries o no?

cxp lio, m' agrada més aquí perque ~s més gran ID h~ més gent ~tal ..
13- s més diver pero és més dificil o no?
Sí.. a vegades sí.
14- ale que és el que t'agrada més d'aquí l'institut Javi?

()~l El pati
15- erque que feu al pati?
Sempre estem jugant al pilla pilla
1b- ae totes les'classes quhia t' agrada més?

07(.. (Silenci llarg) gimnastica.
17- i i la que et va pitjor?
Plastica.
18- BUeno!!! 1 ara a socials que esteu estudiant Javi?

e 1 La pesta negra i aixo ..
19- ixo esteu estudiant i t'agrada?
Sí!!!
20- E: i de tot el que heu fet a socials que és el que t'ha interessat més?
El que estem fent ara ...aíxo de la pesta negra ...
21- E: vale com us ho monteu les classes de socials, en S. Quan arriba a classe que
fa?

01- P:i~er ordena les taules, posa_~go_ge1.~Jlibres ..:.:i després feII!.elllibre d:activiatts i
aIXO •.

22- E: vale •.. i de tot el que feu a socials que penses que per a ell és més important?



CG.-
(Silenei llarg ...) no ho sé, ni idea ...no ho ha dit..
23- E: eom ho fa en S. Per saber si aprens? .
Et fa repetir moltes vegades aixo ... a vegades tenim un mapa i diu tu digues tots els
noms i fins que no ho sapiga tot dones no el deixa!! 1 després a l'última hora diu tu que
no ho sabies tot, anem a veure si ara te'n reeordes ...
24- E: i va preguntant a classe dones?
Sí
25- E: i quIna et diu mira Javi ten s aquesta nota final de socials, que penses que hi
suma en aquesta nota?

1)2l.- EIS examens primer de tot i el eomQortament.
26- E: si eom ho eompta aixa?
Pues sí tens un lOa l' examen si et portes mal dones un 8 o un 9.
27- E: et baixa?' .
Sí i si et posa punts negatius pues ...al revés ...
28- E: per tant la nota d'Examen i el eomportament i algo més hi suma?
No me'n reeordo ..
29- E:perque ell ho diu?
AIgunes vegades quan el fa emfadar algu diu tindras un 10 dones et posaré un 8.
130-E: vale perfeete!! Com estudies tu aquesta assignatura Javi, com t'ho montes
\aixa?
jA vtgades a easaquan obro ~lllibre, pero quan hi ha examen ehhh!! Quan no ....abans

j.. d'arribar a l'institut m'ho miro una mica ..
e'; 31- E: i estudies delllibre o les aetivitats ...

qelllibre i de al llibreta • I Z $Ar~-E: i t'ho estudies tot? 7> Y) ;,¡

1:::0 en S. la va dir aixo sortira i aixo també .. pues nosaltr~s ens. ho llegim el s'';le sortíra ..
33- E. Ahh ell diu el que sortira?
CIar ... i després la resposta dones te la llegeixes moltes vegades J2ergue te'n reeor¡;!is...
34- E: vale tots els examens que feu aquí l'institut són iguals o no?
No
35- E: són diferents en que?
AIguns són molt difíeils, molt facils ..

n '""') ~6- E. 1si ara a tu et deixessim eseollir un tipus d' examen .. quin triaries el de posar
',:)'- breuetes, o el d' eseriure ..•

l de posar ereuetes ..
7- E: perque?

. er ue no he d' eseriure tant ..

~

'38-E:. ahh no t'agrada eseriur.e!!! Com és l'examen de socials explieam'ho.
p 2-:l:Dones et posa que és la pesta ne~a, que és tot...;

9- E: i tu has d' eseriure o posar ereuetes?
quí eseriure!!

~O-E: i són moltes preguntes?
1:'altra dia 10 o així
41- E:Deu ni dó no?
Si en ens donava una altrajulla hi havies d' eseriure un 1." un 2 i lliAí fins a lQ.
42- E: ahh vale ja t' entene ... i en el proxim examen de soeials que penses que pot
preguntar?

O¿~ \ No ho sé ...



43- E: ereus que aprovaras SociaLS?
Ol.t,\NO

44- e: Perque no ho ereus?
OL\t., No ho sé ..

-'45- E: perque no estudies potser?
No j

46- E: dones vinga apretar per treure-ho tot. ..
Si pero a veces te aburres ahí.
47- E. Perque?
No sé porque siempre com los mismos maestros alguna vez te tienes que aburrir no? 1
siemp~ te dicen, ....si no estudias te cas~ig8!~~".Y~?se~as ~a~a ~t;.J.~·My'!~adj~'"
48- E: si aixo et diuen? No t'ho ereguis tu pots arribar a ser molt a la vida no?
Sí mi padres tampoco tenia e~tudios ~ ~enia un buen trabajo de paleta X eso .
49- E: ho veus home!"!!!ja te'n sortiras ...si quieres, puedes, tu puedes .
E: tu de quin grup ets Javi?
Jo del ID
50- e: Creus que és el millor o el pitjor?

1\(2.-. Per a mi el millor porqué conozco toda la genete del año ]2asado.
51- E: vale si t'haguessin de eanviar en un altre grup voldries o no?

11~'1No
'~E: no voldries ... que ereus que t' aniria millor o pitjor si estiguesis en un altre
grup?

111:\ Pitjor o millor perque no coneixeria ~.E~nt i no E!!!:!éR"Í"~.a;mb Di.Q~
53- E: ahhh i aquí parles molt poder?
CIar tinc molts amics aquí..'---------...-154- E: vale i ereus que els examens deIs altres grups són més fiteils o més difieils?
Iguals perque en S. P?sa un examen en ~llb i)gual en ellA. u

AS 55- E: Com ho saps?
Pues porqué algunos compañeros de los otros grupos I2u~s•.nos di~«,.lll.gy'e.~x,l~
preguntas y todo. 1 luego te haces. \~s,~~ulc;:til§~ ~.uQ.~~
¡56- E: Molt bé Javi moltes gracies .••



57- E: Com t'ha anat el credit de socials?
Ya te lo puedes imaginar, como todos, que va a ser!!
58- E: que has tret?

O 2. ~ 3 He suspes.
59- E: perque?

02 ( (N 1 ' .. '"""1 '1 o o se ...m me unporta ...
]60- E: ja isifos una assignatura lliure, que tu poguesis triar, la tornaries a agafar?

o yo si pudiera no estraía quí e el instituto, quiero ir a trabajar pero no me dejan dicen
ue soy pequeño aun.. . .

- : SI ome Ja tens temps de treballar. Hauries de mirar d'aguantar uns anyets
més i fer el que puguis ..?
Sí pero no sé si aguantaré, los maestros me tienen frito ...esto es muy aburrido y siemnre

OZ--S"1 recibo gritos y castigos y así..
6~- E. Ja no t' agrada gens no? 1 ho has explicat a algú?
Sí pero passan de mi ...los maestros ..•
63- E. Ja .....hauries de mirar de parlar seriament amb ells i explicar-los el que et
passa i a veure que es pot fer.•.
Sí ja lo volveré a intentar ...
64- E: sí home... a veure 4 preguntetes de Socials i te'n vas una altra vegada al pati
vale Javi?
Vale •.
65- E: a veure ...el que et van demanar a I'últim examen de socials era el que tu
t' esperaves?

(Y23 2.- Es que no estudié ...y no sabia nada ..
66- E. 1no et sonava res delq ue havieu fet a clase?
No no me acordaba de nada.
67- E: que vas veure que era dificil ja d'entrada?

0'23 ~Sí siempre los pone muy dificiles.
68- E: bueno!! Com vas sortir de rexamen ja t'imaginaves la nota doncs?

1') '2. t¡'2,., Sí un donut.
69- E: 1que vas treure?
Undonut.
70- E: mnnn un donut? Ben rodó!!! Quina informació us va donar en S. Abans de
fer I'examen?

J A veces el dice que saldrá algunas cosas y que tenemos que estudiar y siempre sale casi
025":1- todo.. --------------------------

71- E: ja per tant penses que caldria que en S. Digués alguna cosa més perque la
gent pogués aprovar?

07S'2.SLel examen ..pero claro eso seguro que no 10 hará, no es tonto no!!
72- E: no ebhb!!! perque com et vas preparar I'examen, com vas estudiar?
Me 10 leí un poco porqué siempre nos deja un ratito antes del examen pero nada ...solo
leer ya mi no me queda ...
73- E: ja és dificil ehh?
Sí, bueno para algunos nO...se lo leen y ya lo saben enseguida pero yo no!!
74- E: ja i que és per a tu I'avaluació Javi aquí a )'institut de Roses el profes com
avaluen?

p-> \ Los examenes, las notas y el comportamiento que tienes, y si no le caes bien al profesor
Pues ya está sienlpre te suspen<1en ..
---- - .



75- E: sí aixó creus si no els caus bé?
Sí porqué a mi siempre me di~en que~soy una .:..a.~amidad~...9,u~.n~ .!!!.~..p.0r1q1>j~n.L_

02 t." ~ siempre me suspenden.. --~ .
1i)- E: sí segur, vols (lir que no és perque no estudies?
Algun dia 'si he estudiado y nada, siempre igual, así que mira ...no estudio y mejor, será
lo mismo que si estudio ...
77- E: no home no?? Ho has d'intentar, anar a totes!!! Perque a veure com
t'agradaria que t'avaluesssin?
No lo sé ....
78- E: Perque per exemple triar per triar d'examen quin prefereixes?

0z. Ahh el de ~euetes, porqué no tengo que escribir tanto.
79- E: Sí?
Si solo Po~~~..~a cruz ahí donde te parezca y ja está .. !!!
80- E: vale i si un company el demanes a veure Javi, com ho haig de fer per
aprovar les socials que Ii diries tu?

C·'3 ~ Jo nada porqué como yo no apruebo ..que le pregunte a otro que apruebe ...
81- E: en s. El aóna indicacions s06í"ecom 6as aestudlar, íñi11O'i'ar ••?

07S 3 No a mi me tiene manía y me parece que ya pasa de mi l yo de:..él claro ... ya no me dice
I{<lda ..
82- E: ja i tampoc t'ha dit o t'ha explicat perque has tret un insu ..

~"S,A'\4No ni me importa!!!
83- E: ya ....si noéstas d'acord amb la nota que que faries?

ES ~Nada si igyalmente sé que estoy suspendido
84- E: no t' aniries a queixar?
No ya paso .....de los maestros ...
85- E: vols a¡¡:-que aquesta éSlamillor solució?
Cako si ellos pasan de mi? Jo lo mismo .....a6- E: ja ....vaIe comentes amoels feos pares el que estudieu a socials?

og\ ~
87- E: 1la nota?

Dct.. Tampoco
88- E: Algú t'ajuda a estudiar?

0'\ No
89-1:: vale c1assesparticulars o així no hi vas?
No
90- E: ahh vale!! Tu ets del primer?
D
91- E: com definiries el teu grup Javi?

1\ 1...Para mi el mejor porqué tengo buenos amigos aquí..
92- E: i si ara el ihguesslD mIra Javl pofs canviar éñ un altre grup, o faries o no?

A y¿.No yo quiero irme del instituto ..o sea que no quiero hacer ningun cambio de grupo ..
9~:J~;..:Iªpero-si poguessis?~__-----·--~"-··---"'-"_k_~~-'.'"..-
No al que estoy ahora o nada! !
~- E: 1si esfi'guessis en 'uñaltre classe penses que les coses t' anirien millor o
pitjor?

tt t, Igual porqué hay los mismos maestros y todo es iguaL.se tiene que estudiar igual ..
95- E: ja!!! Feü1re6alTs juñTs;<icS'fiiaieü ¡unfs~o álxí? _.. .~... --"'-~-,-.
No yo no hago trabajos ..
96- E: ja!!! Javi moltes moltes i moltes gracies ...per parlar amb mi..i hauries
d'intentar d' explicar que es el que et passa •....





E: presentació i salutació
1- E: quants anys tens?

() 2... 11:-
2- E. Vius a prop d' aquí !'institut?
Home molt a prop no. Cap al mar.
3- E: pero ets d'aquí Roses mateix?
Sí
4- E: vale és el primer any que estas aquí !'institut?

03 Si.
5- E: vale a quina escola anaves abans?

e1 Al Narcís Monturiol.
6- E. 1 penses que és molt diferent l' escola de I'institut?

OS Bastant perque alla al' escola no ht h~yi~..t~!s d'~l~~~ i er~?,}",~!smés~~eP,l)A.,ic;rraem
passat del més grans als més petits i cIar és diferent no? També que hi ha molts alumnes
i a vegades no estant tant per a nosaltres.. . .. - . .
7- E;: ja si haguessis de tornar a I'escola hi tornaries?

O~ SÍ!! En cantada
8- E: pero pel fet de la gent no?
Sí perque !'institut esta molt bé i els professors també ..p"erocIar abans en ternem,un l2.er_
t~t i en canvi aquí per cada ssignatura n'hi ha un de diferent..
9- E: o consideres més dur, fort?
Perque tothom abans amb els deures ens espantaven, ens deia que tot era més dificil que
els examens ufffi són més o menys ...
10- E: vale ... que és el que t'agrada més d'aquí I'institut?

01:1 No ho sé... el~:ofes~ors que són molt agradables no?
11- E:ohh que bé..
1 després també no ho sé ... que hi ha per exemple aules per tecnologiallaboratori cos~s
així.. .tens de tot..
12- E: i dé totes les classes quina t' agrada més?

D=l'2.. No ho sé socials, catala i plastica.
13- E: i quina és la que et costa més?
Matematiques
14- E: uii com tots plegats ... lIavors ara en Socials que esteu estudiant a socials?

e L.ATa la població i el territorio
15- E: vale que es el que t' agrada més de socials?
Bueno la historia i el que més m'agrada és el relleu ..m'agrada aixo de fer mapes i així..
16- E: i com us ho monteu les classes de socials, en S. Arriba a classe i que feu?
Molts dies és diferent perque arribem i a vegad~s comencem a llegir la 11i20i explica i ~i
no ho entenem fem preguntes i a vegades fem exercicis i ens deixa temps per estudiar

P-!. sempre i a la llibreta anem contestant les preguntes que elI posa a la plssarra, 1 aespres "
ho corregim ai cap d'una estona .. i al lliEre hI,lian activitats que també Je vegades les
fem i a vegades mirem pel.licules... ... ...•
11=":E: alili leu moItes coses no'! 1 després ell quan lIegiu elllibre diu el més
important i ho marqueu o no?
No aixo ho fem nosaltres més o menys
18- E: el que vosaltres considereu més important? Cada un el seu no?



l'
Bueno sí més o menys en es diu que al' examen aixo no valla pensa, (ho negeixes i
prou i en canvi altres coses diu sí aixo estudieu.
19- E: vale i de tot el que feu a socials que penses que per en Salvi és més
important?

e2 No ho sé .. una sí a tot, vol gue ho aprenguem tot2 ell ho considera tot imJ2ortant.
20- E: tot importante 1 Com ho fa en S. per saber si aprens?
Amb els examens sobretot, per exemple jo lIegeixo un paragraf i em pregunta a mi o a
un altre persona que considera que explica alIó o et fa preguntes sobre alIó iveu si ho
hem entes i tal ..
21- E: vale pregunta a classe nO?
Sí sí que pregunta .. a alguns quants"
22- E: i quan et diuen mira Ester tens aquesta nota final de socials, que hi penses
que hi suma, que hi compta?

O~".2.- L' examen, el comportament a classe sobretot i fer els del!F~s o no, també ..; _
23- E: i el comportament a classe que vol dir?
L'actitud si et portes béo no.
24- E: vale ..com estudies tu aquesta assignatura Ester?
Vaig resums i jo mateixa, obro ellIibre agafo un fuII i ho vaig apuntant així amb un

e3:i lIaJ2istot !'important n~? 1després m'1.l0liegeixo, m'ho tapo elllibre i m'ho tomo a' •
repetir jo mateixa. EIs mapes igual ho estudio J2..rimeri des]2rés en un sltre fulI doncs els
dibuixo i jo matei¡<:il•..
25- E: i que estudies abans de l' examen?
2 o 3 dies abans.
26- E: vale perfeete!! Tots els examens que feu aquí l'institut son iguals?
No, de vegades posen 15 preguntes 10...
27- E: el de socials com són per exemple•.

02-.!L de 10 perpo aquest últim v~.~e~de l~ .•L,.esmés imP.2rtant~..!!.'!ri.~f!vie~~§,}~arm!~~.j
de ~~~ ~S?!~~..E€?!~~~I?licfIT corp es 9.~'!afxó ... ? ..."..
/28- E: vale i quin tipus d'examen t'agrada més a tu de fer?

e't/NO ho....se..'..c.omplewest~ bé perqu.e nomé~ ~s una E~.2la lJa.e~ .. exelic~ taT!1.é ..
. 29- E: t'agrada escriure, més que posar creuetes ..??

S{ b~~!1Q,Srsm~.W~m~ saRs ~iés la bona o no d~ v,e¡mqes 120tsfallar" , ••
30- E. Vale el proxim examen desocials que penses que pot preguntar?

O~ '3.-1-Home les arees poblades d'li.urot!~ les lIl.enx~.E?bladesz les ciutats amb més gentl la
Qepstt~-!...
31- E; com ho saps que preguntara aixo?

~ Perque ara e.~tem estudiant aixó i ja fa bast~t de dies i més o menys aixó és més
important.
32- E: vale la cosa va per aquí no? Vale.. fas el mateix per preparar-te tots els
examens?

Cs~ Home més o menys per exempl~_m!.tes no peró Hli~o.~.~nls sí, fen.J-resums ...
33- E: vale creus que aprovaras socials?

()e ~ l Crec que sí.
34- E: com ho saps?

el" t... Perque em porto bastant bé i faig els d~es i els examens de moment els he aprovat ..
) tots ..-35- E: sí ets bon nena!!



36- E: tu ets del 1?
E
37- E: i de tots els grup que hi han com creus que és el teu?

f\ 2- A mi és el que més m' agrada.
38- E: el millor?
Per a mi és el millor.
39- E: i si t'haguessin de canviar en un altre grup, que hi diries?

A ~~. ( N o que no vull canviar.
40- E:i penses que si estiguesis en una altre grup t' aniria millor o pitjor del que et
va ara?

A ~ Hq,me no ho sé no ho he a,erovat ,eero a mija em va bé així.
41- E. Vale creus que esl examens son més facils o més difícils en els altres grups?

IJ., És que em sem~Ja que tots són iguals ehh!!! Menys algun profe~sor gue els canvia ... o ••
q'S per exemple explica el tema polar i aixo i si coincidim amb un altre grup les canvia una

.~ 1'" ' .. ,¡e

mica perque sinó les podriem xivar!! Pero m~s o menys són les mateixes ....
42- E: molt bé Ester moltíssimes gracies ...



43- E: Ester, com t'ha anat el credit de socials?
Molt bé.
44- E: sí que has tret?

0"2-4 ':s Excel.lent.
45- E: molt bé felicitats, estas contenta?
Sí
46- E: i si ara les socials fos una assignatura lliure t'hi tornaries a matricular o no?
Sí.
47- E: t' agraden les socials?
Sí. 't> 233 1'J""2.S.a. .
48- E: e! -dhan demanat en l'úl~imexam~e-soc.ia era el que tu t' esperaves?

(JZ t, '2. ;:ae~~.a .. normalment ell a et diu estudieu ~~~_i.~~~~.~../

/49- E: vale quina informació et va donar en S. Abans de rexamen?
\ Fitxes sobretot de com anavatot allo, elllib(e i després ell sempre apunta a la pissarra
alguna pregunta que també cal estudiar.. •..--

Q"lS1- 50- E: i teniu uns apunts dones?
Sí, de la llibreta d' exrcicis, les fitxes llegir-Ies ....i si no entens gaire laguna cosa en t'ho
oma a explicar.. -

61- E: vale penses que aquesta informació que us va donar era suficient per
aprovar l'examen?

~ '2 ter aprovar-Io §Í..
52- E. Pero penses que cladria dir alguan cosa més que us amaga algo important?
Home alguna coseta ....no ho sé normaip1ent ID ha al~es preguntes gue ja te les diu.

'.. I ~ue,ja diu sobretot aixo perque pot sortir ...penL?e ret quan ell diu aixo sort!ra d0I!.cs ell
(}'2 s1.c:-1Ja t ho posa.

I53- E: molt bé, com et vas preparar r examen com vas estudiar?

¡IDoncs m'ho lleg,eixo tot 2 o 3 vegades desErés agafo un full i m'ho aplplto obé ho tomo
C~'2.. a dir en veu alta aveure si ho sé ... o s1.!bratllol'important.. ..

1
54- E: o sigui ~l contingut d 'aquesta assignatura normalment?
Sí és el millor caml...,
55- E: perque en comparació les altres assignatures estudies diferent?
No de vegades no, per exemple de matematiques, pero si m'ho llegeixo varies vegades i~3 intento recordar-ho en veu alta. •..... .. -""....."... . _ .•". 1 ,--

56- E: si m 'haguessis de definir que és l' avaluació aquí en 1'institut de Roses, que
em diries?
Home ens fixen molt si ras els deures o no, el comportament també, els .,.procediments

le. 1.. els examens sobretot i éslaxó.. "
5'h: ique seria una 6arreja de tot aixo no?
Sí.
58- E: vale, com t'agradaria a tu que t'avaluessin?

'B 2- Sobretot a partir del, com,gortament i s

~ tipus d' examen qui~ prefereixes, quin t' agrada més?
El d' escriure sí ja em va bé, perque jo m'ho he estudiat tot en veu alta i em va més bé
per contestar ide creuetes no hem ret gaires examens.i no ~stic acos~~4.a.
60- E: no esdtas acostumada vale. Quan vas sortir de l' examen quina notaet
pensaves que treuries?



OZt,2.
Jo no ha sé, un 8'5 ..
61- E: i que has tret?
Un 9 ipico ...
62- E: molí bé i aquesta és la nota que et coinciden amb la final no? Un exceI.lent?
Sí bueno també hi ha els altres examens
63- E. Que també vas treure bona nota?
Sí...
64- E: si un company d'un altre curs et preguntés com hauria de fer per estudiar
socials que li diries?

c3'1 Depen. de quin t~sigui.. si és ~ IE-apai ai;cí ~ir~! i ~sn;d.ian!.~l ~~~és
d' e~hcar doncs sena subratllar llmportant 131guent-ño varles vegaoes ...
65- E. Vale com tu dones?
Sí
66- E: el s. Et dóna indieacions sobre eom millorar ..?

O¿.S 3 Si ens explica a vegades corn ha hern de fer Eer estudiar J2~raprendre-ho rnil,l.?!-••...•.
67- E. Vale i t'ha explieat perque has tret un excel.lent?

LN ., "Pes\.,~T-: o alXOno ....
68- E: Si no estas d'acord amb al nota que has tret que fas t'aniries a queixar o no?

e3Normalrnent sí. CIar si allo veig que ha he fet bé i no ho puntua clar ...
69- E: vale, comentes amb els teus pares efque leu a socialsf""

t>6 i. Si socials i tot..
70- E: ja i les notes?

ot"LAixo sí horne!!!
71- E: ja aixo s(ehh!!! AIgu t'ajuda a estudiar normalment?

oq No
72- E: vale estudies tu soleta i t'ho manegues tu soleta? Vale ni vas a classes
particulars ..
No
73- E: tu ets de primer?
ESOE
74- E: vale com definiries el teu grup?

A2. No ha sé per a rnj, és ~l millo!, per l'altra ~ent..!!
75- E: i estas a gust?

f\~i Si
76="E: i si ara et diguessin ester pots eanviar a un altre grup?

As L2. No no perque aquí estem gairebé els rnateixos de l'any passat l'escola.
77- E: o sigui que perfeete no?
Sí
78- E: vale quedeu per fer treballs, estudiar junts ...
és que a socials hern fem de treballs
79- E: en grup?
No ha fem individualment pero pots fer.ho amb altrespersones.
80- E: vale sibaguessis estat en un altre grup penses que els notes t'haguessin anat
millor o pitjor?

t\~ No ha sé com gue no .
81- E: Ester Reina .





1- E: presentació i salutació.
2- E: quants anys tens?

D2..12
3- E: vale vius a prop d'aquí !'institut?
Visc a la Pl. Catalunya ..
4- E:és una barriada?
No és un carrer
5- E. Vale, d'aquí Roses mateix?
Sí.
6- E: és el primer curs que estas aquí !'institut?

03-2i
7- E: vale abans a quina escola anaves Claire?

D~ Al Narcís Monturiol
8- E: vale i que t' agrada més l' escola o l'institut?
Depen .. aquí hi ha més gent i pots fer més amics i a més a més aquí també diuen que hi .

O5 ha gent que .... no sé ... per aquí alJ?a1i de vegades em fa Eor a ve~ades anar sola perque
hi ha gent que va a fer mal a la gent... I!.'hi havien uns quants que portaven gome,s i ens
les anaven tirant i per aixo ... fa por d' anar corrent per aquí sol
9- E: ciar i a l' escola aixo no passava no Clara? -
No
10- E: si haguessis de tornar a l' escola hi tornaries o no?

O~ :tio ho sé, ja estic bé aquí ..
U- E: estas bé aquí a part d'aixo a l'hora del pati, ostres!!! Que és el que t'agrada
més d 'aquí !'institut?

O';}l ~ hi ha molta gent.
12- E: ambiientillo aquí .. molí bé i de totes les classes quina t'agrada més Clara?
Lameva.
13- E: tu ets del lE no?
Sí
14- E: vale, després em parlarem ...pero d'assignatura quina t'agrada més?

0'::1'2_ ,,,D'assignatura uffff no sé ..
15- E: totes en general ••
Bueno!!!
16- E: hi ha alguna cosa que et costi més?
Les matematiques
17- E: com tots ehhU! Molí bé ara a socials que esteu estudiant, que feu?

0i Ara la Eoblació i territorri, alguna cosa així ..
18- E: que és el que t'interessa més de socials?
D' estudiar els llocs, la geografia.
19- E: perque?
Per coneixer llocs del món i així..és el que més m'agrada.
20- E. Que feu a classe de socials, com us homonteu la classe?~IA vegades fem e~ercicis tota 1'hora a vegades ehhh no ho sé..
21- E: en S. explIca••,
Alguns dies explica, alguns dies fem exercicis i així ..
22- E: i subratlleu delllibre o llegiu? •



\.

'Subratllem delllibre i llegiro i fem aetivitat, de raltra !libre Leo se, així.
1\ 23-E: v.ale llavors ell us diu el que heu de subratllar?

O .1-- .N o, no J o ho subratllo pel meu compte. _
24- E: ahh el que tu penses que és més important vale i de tot el que feu a socials
que penses que per en S. és més important?

Cz.. .:Notinc ni idea.
25- E: saps allo que et maxaca en una cosa ....
és que no sé ..
26- E: com ho fa en S. per saber si aprens Clara?
Pues amb els examens, no? Suposo.
27- E: si? 1no pregunta a classe i aixo ..?
Sí
28- E: i aixo compta?
Segurament no?
29- E: i aleshores en el moment d'avaluar-te de dir-te mira Clara tens aquesta nota

e socials, que penses que hi suma, que hi compta?
02'2 Qncs... e~coltar, el saber ...

0- E: hi ha la nota de l'examen i altres coses o no?
í suposo que tarnl>é Qortar els geures reís a a,i(f;í,..
1- E: pero no ho saps segur si compta aixo?
o no ho séjo.
2- E,. Aixo li preguntarem a ell ~o? Si compta o no? Vale. Com estudies tu

~questa assignatura de socials?
C.~1.Llegint .

33- E: llegint? 1empolles o no?
No m'ho aprenc, no ho f~al peu de]a lletta com 8~ m'ha vaig inventant pero així
més o menys com ho diu elllibre.
34- E: i que t' estudies el que tu has subratllat abans?
Sí aixo ..
35- E: i que estudies abans de l' examen ..??
un dia abans de rexamen o així ..
36- E: vale tots els examens que feu aquí l'institut son iguals o no?
EIs examens depen n'hi han que són molt llargs de 2 o 3 pagines ... si una vegada em van
fer un de tecnologia que era de 3 pagines ..
37- E: ostres!!
1 a vegades son curtíssims com un que vam fer de catala que només era completar ..
38- E: i de tots aquests examens que tu has anat fent, quin preferiries?¡PIS 1 pagina i de pregtptes •

() '2.- 39- E: i que tu hagis escriure, aquest és el que t' agrada més?
..§i
40- E: com és l' examen de socials, que et·fa en S.?

D'2J- . Un sol i amb preguntes i a vegades són grafiques o així i desErés un foli per co~testar.
41- E: i quantes preguntes?
No me'nrecordo.
42- E;vale en el proxim examen de socials que penses que pot preguntar el profe de
socials?

07'31.. ~a ho sé és que en aquest tema no m'hi aclaro ..
43- E: no t'hi aclares ..?



Bueno no m'hi he posat i tampoc m'hi aclaro ..
44- E: és difícil aquest tema?
Sí...
45- E. Fas el mateix per preparar-te tots els examens?
sí en matematiques faig exercicis i també estudio les tecniques i aiXÍ i deIs altres faig el

C3 ~ mateix. Llsgeixo i m'ho aprenc i de vegades faig un resum o així..
46- E: vale i com ho aprens aixo?
Mnnn dones anar-ho l1egint i anar-ho repetint..
47- E: vale ..• creu~ que aprovaras Clara lés socials?

02~1 ~
48- E: perque ho creus?

O '?'t\ Perque aprovo els examens.
49- E: molt bé així m'agrada, tu m'has dit que eres del E, d'aquests grups de
socials quin t' agrada més?
Elmeu
50- E: perque?
No ho sé ...pero com la classe
51- E: si el grup de le?
El grup de lE molts profes~ors ens han dit gue erem un deIs grups gue feiem més la
feina i que apreniem molt més que els altres f;7UPS ..

A z.. 52-E: vale i tu ho penses aixo?
No ho sé perque no he vist mai com fan les classes els altres ..
53- E: pero penses que el teu és un deIs millors?
Sí
54- E: t' agradaria estar en un deIs altres grups?

A ~21 Noho sé
"'55- E: vale i si estiguessis en un altre grup penses que t' aniria millor o pitjor del
que et va ara?

.;r~Home no ho sé suposo que el no coneixer molta gent i aixo .. no sé si m' anipa ,roolt bé ..•
56- E: ja i I'última creus que I'examen deIs altres grups pot arribar a ser més facil
o dificil?

1\<.3 Igual, igual..
57- E: molt bé Clara reina ...



58- E: com t'ha anat el credit?
Bé.
59- E: quina nota has tret finalment?

crz.,.~'3 lJn notable.
60- E: molt bé no felicitats? Estas contenta?
Bueno sí...
61- E: perque només bueno?
Home millor treure un exce1.lentpero bueno ..
62- E: bueno ja esta bé dona!!! Si tornessis a fer una assignatura lliure de socials,
t'hi tornaries a matricular o no?
No ho sé... poser no.
63- E: agafaries altres coses?
Sí millor.
64-E: vale el que t'han demanat a I'últim examen de socials era el que tu
t' esperaves Claire, o no?

Ol-32... Bueno sí més o men s sí.
- : que era més filcilo dificil del que tu et pensaves?

O¿3 '"'3 Com els altres no he vist cap diferencia.
66- E: i en S. Quina informació et va donar abans de fer l'examen? Us va explicar
com seria l' examen..

OZS~ Bueno sí... ens va eXQlicarlo delllibre i!Q.tjJª'illbé ~n§y;agQü'U:íQtg&0J2j~i~~ ,ajAi
67- E: i penses que amb aquesta informació que us va donar ja en tenieu prou per
aprovar rexamen?

O?~-SL.
68- E: o penses que caldria que digués més coses?
Ja esta bé
69- E: com et vas preparar l' examen, com te'l vas estudiar?

oncs estudiant, mirant-ho tot.
\ 0- E: com t'ho montes?

vegades f-ªig els resums... bueno dep~ de 9uin~s assignatures...
c'32.- 1- E: i aquesta de socials que fas concretament?

studio delllibre.
2- E: delllibre directa? No fas resums aquí?
o em llegeixo el que he subratllat. •
3- E: vale perfecte!! Defineix-me que és per a tu I'avaluació Claire?

l'3J. º"~!1csde totes les notes que hem tin~t no?
74- E: de tots els examens?
De tots els examens i de tots els treballs i... del tr~all en la ~asse i de fer els deures i..
75- E: ahh vale tot aixo una mica, la mitjana de tot aixo...vale com t' agradaria a tu
que t' avaluessin, si et diguessim mira Claire tria la manera que t' agradaria que
t' avaluessin, a partir de que?e1...Doncs...a partir deIs... examens i deIs treballs ...
76- E: vale quin tipus d'examen t'agrada més, ei d'escriure, creuetes..
No ho sé...
77- E: quantvas sortir de l'examen quina nota et pensaves que treuries?

tnL.¡~Un607.
78- E. i que vas treure?



No me'n recordo em sembla que un 8. És que no me'n recordo de l'últim examen de
socials és que n'hem fet tants ja de tot que ja no me'n recordo ..
79- E: vale no et preocupis ... si haguessis de tornar a estudiar socials ara com te'l
prepararies de la mateixa manera o diferent?
De la mateixa manera.
80- E: estudies igual si és amb un professor o amb un altre o estudies diferent?
Sí..
81- E: pero ... a vegades m'has dit que feies resums no?

\

Sí pero aixo de~ell de l' assignatura!! Per exem le mates fai nlcti ues fai ng.més
C~:3 exercicis i així ... i en eanVl e soeials faig llegint el més inmm1:ant ~J..Qu«jQ vaig

subratllant. .
82- E: vale..• i si un comapny d'un altre curs et digués mira Claire com ho haig de
fer!! per aprovar les socials, quins conseIlsIi donaries?

e '31, Fer els delires i estudiar molt.
83- E: si amb aixo aniría bé?
Sí..
84- E: vale en S. Et dóna indicacions sobre com estudiar i millorar l'assignatura i
aixo?

a?S ~ No, elljiu 9~e h~m d' eSNdiar, m9lt a!ilih bu,SpoU,~després.~ens ensenya a estudiar per
memoritzar millor ..
ls- E: iell eha explicat perque has tret un notable?

(l.eS",fhAt «No
86- E: no t'ho ha explicat vale!! Si no estas d'acord amb la nota que et posen.. que
fas?

63 Resm'aguantQ ..
87- E: t'aguantes, no vas a protestar?
No
88- E: perque?
No ho sé ..per exemple en angles tenia un exeel.lent i a les notes em van fiear un notable
i llavors jo em
~9-E: i perque no.

",

9'0- : ome pero no hi a dret perque potser s'ha equivocat la professora i no ho
sap.•
CIar aixo també ...pero mira!!!
91-E: vale comentes amb els teus pares el que heu fet a socials?

0&1... Sí
92=' E: i les notes?

Ot,- Si aixo també.
93- E: algú t" ajuda a estudiar?

cP\ lIQ...
94-E: t'ho vas fer tota soleta?
Sí
95- E: Tu ets del grup
lE.
96-E: com definiries el teu grup claire?

f\¿ Segons ens van dir era un grup molt bOlpemo que xerraven massa ..
97-E: massa xerraires? 1 tu estas a gust en aquest grup?
Sí!!
98-E: si poguessis el canviaries o no per un altre?



A~'t-z.N2tinc ganes de canviar ..•.
99- E: ja estas bé aquí no?
Sí
100- E: quedeu per estudiar o fer treballs amb els companys de classe?
Sí.
101- E: i si estiguessis en un altre grup, penses que les notes t'haguessin anat més
bé o igual?

A ~ ome no ho sé, no hi he estat mai ..
1 - : molt be Claire dones ja estic...



-
(Mentre li explico en que consisteix l' entrevista em comenta de que no anira a la
universitat que ell anira a treballar).

E: presentació i salutació.
1- E: quants anys tens?

02.. 1.7. .l2~rÓcornpliré 13 ara.
2- E: molt bé ... vius a prop d' aquí !'institut?
Jo visc al Carrer Sant Sebastia.
3- E: d' aquí a Roses ... és molt a prop aquest carrer d' aquí?
Jo arribo en 15 minuts aquí
4- E: a peu?
Sí.
5- E: és el primer any que estas aquí l'institut?~..a.
6- E: abans a quina escola anaves?

O'" ~ Narcís Monturiol. _
7- E: molt bé•. trobes que és molt diferent l'escola de )'institut?

O;' Sí-8- E: perque?
És una,!I1igue~~més dificil~.

. 9- E: aquí a l'institut?
t4,Sí, jo ara estic més bé al 'institut pergue r ~X passat no f~ia res i ª@i.&ta.,sí.... #oo •••

/10- E: et fan pencar? 1 perque a l'escola no feies res?
i Perque no tenia ganes.
111- E: i en canvi aquí sí?
\"Pergue tinc sanes ara perq~e jo vull a12rovar... •

12- E: cIar que sí" i si ara tornessis a l' escola que diries, t' agradaria?
No
13- E: vale que és el que t'agrada més d'aquí l'institut Jordi?

011...,?1 pati .... i rAl.
14- E: l'AI?
Si on t' ajuden a fer les coses
15- E: i fas els deures i aixo?
Sí..
16- E: i de totes les cIasses quina t' agrada més?
el Id Rerajo xaig.a le
17- E: a tu t'agradaria el ID i estas en el lE?
SÍ
18- E: 1 de les assignatures?
Socials ...
19- E: 1 quina és la que et costa més?
Matematiques.
20- E: com tots ehh? Vale... ara a socials que esteu estudiant? Te'n recordes?

c1..Aquest llibr~Lm'ho mostra} 12rimerhem fe! aguest tema de població i d~~prés ara a;n~m
al territori ..
21- E: i de tot aixo que heu fet a socials que és el que t'agrada més Jordi?



A mi aquest deIs mapes el primer llibre.
22- E: si? Perque t'agrada aquest del mapes?
Perque et diuen busca a quin és la península és aixo ... i tu has de buscar ..
23- E: aixo és divertit ehh? 1heu fet I'examen d'aixo?
Sijo vaig treure un 6 i l'altra un 4.
24- E: estas content no dones?
Sí.
25- E: bueno. Com us ho monteu les c1asses de socials Jordi? Que fa en 8?

0ISi e?,plica i llegim i a vegades posa activitats a la pissarra.
26- E: vale i ell diu el que heu de sübratIlár? •
Si ho fa diu subratlleu aixo ..
27- E: vale de tot aixo que esteu estudiant que penses que per en 8. És més
important?

02.. Aixo de la població i tot aixo. M

28- E: com ho saps repeteix molt?
No no molt..pero ...
29- E: us ho ha dit?
No.
30- E: com us fa en S. per saber si aprens?
Dones que te veu els deures
31- E: i si no els fas que passa?
Dones diu porte-me'ls els dia després.
32- E: vale i aixo compta?
No ho sé.
33- E: perque quan et diu mira Jordi ten s aquesta nota final de socials,que penses
que hi suma, que hi eompta?

02.. '2. El treball i la nota de rexamen.
34- E: el trebaII?
Sí jo he fet el de Osadia, de treball
35- E: ahh!! Us fa fer trebalIs?
Si pero el primer trimestre va ser de com es diu ara, d' europa i aixo ... i jo vaig fer
d'aixo .. i ho teniem que fer abans de Nada!.. i et donava hota ..

{36- E: vale. Com estudies tu aquesta assignatura?
:JIUilf'N~c..~i'37- E: un dia abans o aixL_ _ _

12~ L, é;:: ·Sl,.. de ve iia@s ~en9Q$rgue no me'n t!(cordQ.! ; yegaQe~
, ~8- E: tu pero eom ho fas estudies del I1ibre..

¡Sí delllibre jo estudio més delllibre perque ID ha més coses.

1
39- E: i tu estudies tot?
No les coses més importants que ID ha
40- E: 1com ho estudies ..?
Vaig a casa i m'ho l1egeixo i la meya germana dones em diu preguntes i aixo
41- E: i a I'hora de I'examen no te'n recordes?
Si trec 4 a vegades ...
42- E: ostres per un ehhh? O¡ii bueno de tots els examens que feu son iguals aquí
l 'institut?
No
43- E: eom és el de socials per exemple?



(jz 1- Pues a vegades et J20sa un mapa i tens que posar els pobles i aixo2 Oceania aixo, Europa
aixo ..i a vegades els rius i tot aixo- ..__ e _

44- E: vale .. i quin tipus d'examen t'agrada més si ara et diguessin mira Jordi tria
un tipus d'examen, quin agafaries?

'2>L Els,dels mapes ..i aquests d' escriure
45- E: els d' escriure més que els creuetes?
Sí
46- E: vale .. en el proxim examen que feu a socials que penses que pot sortir ..?

\

dones d'aquest tema les arees metropolitanes i tot aixo ..
(j"l?:.1.. 47- E. Sí aixo?' ...•

Si em sembla que sÍ... les coses més importants del tema. ,
48- E: perque aixo?

f~~ No ho sé pergue és més, important
49- E: vale .. fas el mateix per estudiar tots els examens Jordi o estudies diferent?
Jo estudio diferent Matematiques, jo aquí faig algunes operacions i amb aixo t'has de

e~3 qegjr e! llib~e...A mates de vegades també perque et diueneom es1i1iiTes fraCciOns,
multiplicades, de vegades m'ho llegeixo p!~~.s o~raeions.
50- E: vale .. creus que aprovaras Socials?

f) ¿ e, 1 No ho se'.
51- E: no ho sé..bueno a veure.tu ets del le i com consideres que és el teu grup
millor, pitjor?

A. 2.. Em sembla a...mi que es el pitjor gue tots ehh?
52- E: si perque?

f\ 7..- Si perque sempre estant escrivint a la pissarra que si tiren guixos i tot i jo sentat allit i de
vegades em toca un guix i em mosquejo!! = "-, -53- E. Sí??...... . ....._...-- . s. '1 ,s ti: ••• ""_.,

{Sí i m'agrada més el ID

'

1'54_ EtT'agriida més el ID?
Pí '3~!J,...~."Si j0,ti he dit al mestte si em puc eanviar i ha dit que anés a di!eeeió a yeur~ ~ eI11EU,9.._

canVlar
5- E: 1 aniras o que?

A lo millor
56- E: a veure i creus que t' aniria millor o pitjor si estiguessis al ID?

1\~ •.Millor.,
57- E: sí?
Perque en aquesta classe sempre estant ,earlant
58- E: i a tu et molesta no?
Si hi ha vegades ,.Earlo ambel meu amie pero no tant com els altres ..
59- E: pense~'q;;eei'";~~,,;,aers"aHies 'grups sóñ méslaéils"'(;,mrcils que el teu?

f\S Iguals, iguals ...
60- :El: Jordi rei dones ja esta...



61- E: com t'ha anat el credit de socials?
Pss pss
62- E: quina nota has tret?

nZA.,3> Insuficient..
63- E. Uiiii icom estas enfadat .. o com estas?
No ... el trimestre passat vaig aprovar ..
64- E: i que ha passat doncs si has suspes?

07 Lt 1.., Si perque per un treball!!
65- E: per un treball?
Sí i els examens fluixos ...
66- E. Ja i per aixo no has aprovat no?
Suposo ...
67- E: el que et va demanar a l'examen era el que tu t'esperaves o era molt més
difícil?

a ·1.;:S~Era més dificil.
68- E: que us deia en S. De que sortiria a l'examen, quina informació us va donar?

O~':LAixo de la població, emmigrants i tO!~xo ...
(69- E: com ho vas fer tu per estudiar aixo?

~

lDon.cs llegint elllibre i una mic~,"el que hem fet de deures ..
c~"2.. 70- E: i ho vas llegir? Quan ..
I al matí abans de l' examen.
¡ 71-E: ja .. perque és diñcil ehh socials?
, Si pero mates he aprova1.,

72- E: Felicitats bé no?
Suficiente pero he aprovat.
73- E: molt bé, perque que estudies igual socials que mates?
Estudio totes les coses iguaL
74- E: ja pero les mates també te les llegeixes?
N 00000 les mates deia el mestre que un apunt llavors l' estudiem 1 surt les

1 c1assificacions i lo que llegia el tema.
l 75- E: ja i aixo et va més bé...
\ Si m' agrada més ..
\ 76- E: a veure com vas estudiar socials, agafant el llibre i vas llegir el que esta

'J subratllat!!
c~¿C~o,jo no subratllo mai,jo m'ho lle~eixo to1.,

77- E: i et queda tot?
Algunes coses se me queden i altres no!

81. 78- E: algunes coses... vale que és per a tu l'avaluació Jordi?
Pues el cOID"Qortamentsi fas els deures tots el§ dies.. si ~S1Y.di~si tot aiXQ,
79- E: sí i la nota d'examen?
Si aixo també ..
80- E: i si supens l'examen pero et portes molt bé t'aprovaran?
NOHOSÉ ..
81- E: Perque no et portes gaire bé tampoc ...
Pss pss perque sóc el més tonto de la meya c1asse!!
82- E: au va!!
Bueno després de uno que hay en clase de memoria pues despues de este ..
83- E: i que vols dir tonto, segur que ets molt espavilat amb altres coses..



A mi no me importa el colegio ..
84- E: bé pero primer acabes el cole i després segur que pots fer altres coses molt
interessants home!!! Ja veuras!!Bé quan vas sortir de rexamen de socials quina
nota et pensaves que treuries Jordi? Et pensaves que suspendries o no?

(J 212. Sí perque era molt dificiL
85- E: vale si un comapny de lá ltre curs et digués a veure ordi que haig de fer per
aprovar socials que jo també la suspenc, quins consells li donaries?

c?:.~Estudiar els aI.>untsi estudiar e!.llibr~- ..
86- E: com fas tu?
SkIlegint @unts i elllibre ..
87- E. Vale en S. Et dius com pots millorar i com ho has de fer per aprovar ...

"2$ ~ No fer tonteries!! Perque to sóc el més tonto, perque ...hi ha gent que fan tonteries i jo
D . e,Q1po~o a reir i el mestre diu: JaJaJa 9.lfees tonto aquest!! ---~.. "'" .. -~, .•.•..•.

88- E: tu t'ho pass es bé no?
Sí..
Sí pero el mestre també fa tonteries a vegades fa brames i algo ... a vegades es mosqueja
molt molt!! Si pugués marxar ja marxaria de cole..
89- E: si t'aniries al "curro" a guanyar peles!! Vale.. si no estiguessis d'acord amb
la nota que t'han posat t'aniries a queixa o no?

B.3 No, jo passo de dir res, si hombre!!
90- E: perque Jordi?
Perque ja ho veus tu
91- E: ahh tu ja ho saps que no has treballat prou no?
CIar si no m' agrada i si son tonto ... no m' entra!!
91- E: comentes amIJ eIs pares el que feu a sociáts?

¿')'g: 1(Cara estranya ..),no!!
93- E: i les notes?

0\1. Les notes sí..
94- E: i que diuen els pares ..•?
Has de milIorar més que aixo que lo altre ... sempre tinc al voltant de les 5 assignatures
aprovades ...
95- E: de quantes?
En ellr trimestre he aprovat catala, castella, mates, tutoria i socials.
96- E. 1 del segon?
4, mates un altre cop ...
97- E: ja algú t'ajuda a estudiar vas a classe i aixo?

D 9 No algun any vaig a r estiu perque r any passat vaig anar perque vaig anar malament a
rescola ..
98- E: ja a l'estiu i et va agradar?
Sí em sembla que aquella tia esta de emstre a Llan<;:ao així ... es diu Felipa ..
99- E: vale molt bé..
100- E: tu ets del primer?
E
101- E: com def'miries el teu grup, millor ..~z..el pitjor.
102- E: perque?
Perque sempre estant fent tonteries ..
i03- E: 1sI poguessis canvIar de grup cailviaries ..

A ~'l.L..Sí al ID porqué esta mi primo i todo ..
1U4- E: ja et podrien posar aquí no?



Si jo vaig anar abans d' acabar e12n trimestre pero van dir que no!!
105- E: van dir que no!!
No que per 10 que quedava de curs ja?
106- E: ja i penses que els notes t'anirien millor en el Id?
No ho sé..
107- E: Jordi moltes grades ...



1- E: Hola i rooltes gracies per venir. Com et dius?
Mireia.
2- E. Mireia, de qui curs ets?
De primer ESO ..
3- E: Mira Mireia, jo sóc rEster i vinc de la universitat, no sé si tu voldnls anar a la
universitat..
Sí
4- E: i volem fer un estudi sobre que feu aquí a l'institut ..
5- E. Llavors quans anys tens?

O 2...potze.
6- E: Vius a prop d 'aquí l'institut?
Sí. .
7- E: A quina barriada, més o menys..
Al' Aixample.
8- E: Es el primer curs de l 'institut?

O~ Sí.
9- E: A quina escola anaves Mireia?

O~ Al Dalí.
10- E. Molt bé, aquí davant no??
Sí.
11- E: Trobes molta diferencia I'escola de l'institut?
Sí.
12- E: perque, que t' agrada més, a veure .•

OS Al' escola no ens feien treballar tant i aquí sí.
13- E. O sigui que has de treballar més aquí?
Sí i tant molt més.
14- E: 1 que es el que t'agrada més de l'institut Mireia?
De que d'assignatures ..??
15- E. En general, o sigui el fet de venir aquí, que es el que t' agrada més..

O --r INo ho se ..
16- E. Ara no et surt res ...pero sí que t' agradava mé~

O~ Sí perque alhora del pati es podia jugar més. ,
17- E: 1 ara no?
No res.
18- E: i perque aixo, no es pot jugar?
No.
19- E. 1 de totes les classes que tu fas aquí l'institut, quina t' agrada més? És a dir,
que es el que t'agrada més de I'assignatura? Totes o cap?

'D =t2No. Potser Naturals i matematiques.
20- E: Naturals i matematiques t'agrada més?
Sí.
21- E: 1 ara a Ciencies Socials que esteu estudiant?

¿1.El relleu d'Espanya, el clima d' espanya ...
22- E. 1 que és el que t'interessa més a tu de ciencies socials?
Potser historia.



23- E: Que feu a' classe de ciencies socials? En Professor parla, o com ho organitzeu
aixO..
Llegim, aix¿equeIllla ma per llegir, i llavors l1egim un tros i en ~ ho explica.

D iLlavors quan acabem el tros si hi han ex:ercicis .~ ibre d' activitats doncs els
femJ quan ..acaba la llifo fem rexamen. O 2 ~
24- E. Vale, feu tot aixo. 1 en professor'xerra: :&1 .classe, o no?
Sí.
25- E. Vale, i de tot aixo que estudieu, que creus que per en Professor es més
important per a elloHi ha alguna cosa que us "maxaqui" d'allo més
Tot. Moltes coses.

Gl. 26- E: sí, pero no hi ha res que més ..
No, tot és im ortant per a ello
27- E: Bé. Com ho fa el professor per saber si aprens?

OtL. Ahh amb els examens. 0,-;
28- E. Amb els examens, i et pregunta a classe o no ..
No.
29- E: No et pregunta a classe ..i corregeix els deures??
Sí aixo ho fem entre tots.
30- E: entre tots, vale. Quines coses té en compte el professor alhora d'avaluar-te.
Per fer-te la nota final que creus que té en compte ell?

O 2 BIs exercicis, si entens les coses els examens.
tu- E: Sobretot els examens, diries ..
I

isí aixó no falla ..
t 32- E: com ho saps que té en compte aixo?

"f~1 Perque quan corregim els exercicis, per exemple si algu no els ha fet fa així (cara
estranya ..)
33- E. 1ja ho diu tot no? Amb aquesta cara?
Sí
34- E: Vale, per tant els exercicis té en compte i la nota deis examens, diries Mireia,
, í, sobretot els examens.
5- E:Com estudies tu aquesta as signatura?

e.:;. Quan vaig llegint am'Qel retolador fluorescent vaig marcant les coses més importants ..
36- E: que diu en Professor??
No, el que a mi em sembla llavors, vaig llegint tres o guatre vegades tot i l1avors faig un-resumo

7- E.fas un resum i llavors estudies del resum!!
Sí..
38- E: cada dia fas deures i aixo .•
Sí intento fer-ho cada dia, ja que sinó després tot!! !
39- E. 1llegeixes elllibre cada dia, o només quan s'acosten els examens!!
Una setmana abans llegeixo.
40- E. Una setmana abans t'hi poses ..Molt bé ..Tots els examens que fa el professor
són iguals?
Molt semblants.
41- E: Sí, com són més o menys? A veure ... explica'm.

b2. \ Posa 5, preguntesper exemple i una d' aquestes és de verdader i falso
42- E: 1que creus que sorlira en el proxim examen?? ..
No ho se.



43- E: no saps més o menys que pot sortir ... i dius Mireia estudia't aixo que potser
que sortira ...!!

D'2j..l. Sí algun~s de les ~a~itals d'Espanya. 1els cHmes, perque aixo ens ho va dient cada dia,
va estudleu-vos aIXO..
44- E: vale ..i fas el mateix per preparar- te tots els examens Mireia o no? Depim de
rassignatura. Com estudies per exemple, matematiques. Estudies diferent?

c.~ í, matematigues escoltes a clase i ja esta Home, és més tacil-matematiques que socia)s
5- E: O sigui que penses que les mates són més d' escoltar, en canvi les socials potser
s més de estudiar??

Sí, bueno pero, també compta molt si escoltes a classe, pero sí les Socials t'hi has de
osar i estudiar molt, sinó no aproves ...

46- E: Sí? Perque ereus que aprovaras les Soeials?
Oz,~,.l ~

47- E: perque ho ereus?
Home perque les notes deIs examens els he tret molt bones.
48- E: molt bé. Hi han tres grups lA lB I1C. Com penses que és el teu grup,
Mireia, millor o pitjor que els altres?

f\ 2.. No ho sé. En comparasió amb els altres, potser és el més tranguil.
49- E. És el més tranquil, sí? T'agradaria estar en algun deIs altres grups?

A ~ 2- .iN o perque en el la hi tinc moltes amigues.
50- E: ja. 1 ereus que t'aniria millor o pitjor en el lb o en el le?
Igual
51- E: igual no? També faries amigues alla no també?
Sí
52- E: Creus que els examens de lb i le seran més difieils deIs de la?

n-S N(), són diferents pero més o menys iguals
53- E: o sigui també fan preguntes obertes i la de verdader i fals..
Sí són els mateixos i de vegades amb les mateixes preguntes pero posades diferents.
54- E: 1 com ho saps aixo Mireia?

'Pr\-r- Perque a l'hora del pati, guan hi ha examens en parlepl amb s;lsW~ ~tUPs i5<DShp
expliquem ..
55- E. Dones molt bé Mireia, moltes graeies i ara ja eonee una mica més que feu
aquí a I'institut.



56- E: Molt bé Mireia a tu com t'ha anat el credit de Socials?
Bé
57- E: SÍ? Que has tret de nota final?

ü1.lt·.s Exce1.lent
58- E: molt bé felicitats!!!. 1perque creus que has tret un excel.lent?

PZ""t-r Doncs perque en els examens he tret molt bones notes i els 4 examens he tret un 9,9, un
9,5 un 6,6 i 1'últim un 9,75.
59- E: Molt bé, per tant estas contenta?
Sí i tant!!
60- E: vale i ...si fos una optativa la tornaries a agafar lliurement?
Sí estic fent un credit de Socials, pero no és d' estudiar, és més grmc.
61- E: vale El que t'ha demanat en l'últim examen de Socials era el que tu
t' esperaves?

O 2312119unes coses sí ialgunes coses no. .
2- E: coses que t'han agafat per sorpresa potser?
í, posava per exemple que era el caval deIs dus i aixo no m'ho esperava.
3- E: que era més facil o dificil del que t'esperaves?

Més dificil
64- E:quina informacio et va donar el professor abans de fer 1'examen?

11ja deia aquest mapa .,.•estudiar-Io que el preguntaré. aixo també ..,
5- E: ahh ell ja us donava les preguntes de rexamen?

0
7
5 \ oooo!!!! ojala, no dei a aixo pot sqrtir aixo no, hi han coses que e11deia que no h~

ortit..
(

6- E: ahh vale? i els tipus de preguntes i que havieu de fer per estudiar i aixo us
o deia?

Home e11diu estudieu molt, sinó no aprovareu.
67- E: 1 en quin moment?
Al Uarg del trimestre.
68- E: Creus que era suficient aquesta informació per aprovar?

P 25z.. Hi han coses que no vam fer gaire i van sortir al: examen i coses gue vamJ~r molt itlo..
va sortir a l' examen. Aixo no hi ha dret...
69- E: ja i el tipus de preguntes i aixo, ja ho sabieu no?

D 2..5 \ Sí perque tots els examens són iguals.
70- E:Com vas preparar l'examen, com te'l vas preparar?

C~'2 En ell1ibre vaig anar buscant les coses més importantas en fJuorescent i després anar
l1egint dels llibres i amb mapes muts anar posant els noms.
71- E: Com estudies perque et quedi?
En veu alta i ho vaig repetint... '
72- E: bé estudies diferent si és funció d'un professor o d'una assignatura o
estudies per igual Mireia?
Com que m' agraden molt menys les matematiques aleshores estudio molt menys~
Repasso una mica un dia abans i ja esta ..
73- E: 1 aquí és diferent ...
Sí perque el professor va dient les definicions més importants ..
74- E: per tant estudies diferent en funció del profe..



1].. Sí, més que res perque els examens són mol! diferents i aixo fa que hagis també
()3~ d'estudiar diferent, has d'estudiar com el profe vol...i entre ells són diferents ..

75- E: vale Mireia. Que és per tu l'avaluació' -
Que vols dir l'avaluació final?
76- E: Sí que seria per a tu?

g:i Ahh els exercicis voluntaris, si fas els deures o no, si et mostres voluntari per fer els
exercicis a la pissarra, i sobretot els examens.
77- E: Sí? Els examens? ,
Sí aquests són el més important.
78- E: Dé, i com t'agradaria qu"et'avaluessin a tu Mireia?

~ 2- Doncs amb ~ls exercicis que fem a classe i gue no hi haguessin examens.
79- E: que no hi haguessin examens, no t' agraden els examens
No gens.. "
80- E: En el moment de sortir de r examen quina nota et pensaves que treuries?

D ?\~ 2 No ho sé,
81- E: pero més o menys..
No ho sé ..
82- E: no en tenies ni idea?
No..
83- E: pero vas sortir contenta..??
Sí for9a.
84- E: 1 penses que és justa aquesta nota?
Sí

O2L, L" 85- E: SI? Perque has treballat molt?
Sí.
86- E: Si haguesssis de tornar a fer r examen com te'l prepararies? Canviaries
alguna cosa?
Sí me'l repassaria rp.és, coses que no explica tant ho repassaria més.
87- E: vale. T'ha canviar la teva formá habitual d'estudiar les socials amb el profe
d'ara?
Sí, perque a part que abans no havien tants examens, m'ho anava llegint tot pero sense
resumir res, i ara cal resumir sinó",
88- E: La nota de l'examen és la mateixa de ravaluació final? Perque l'examen que
has tret Mireia?
Un 9,25 i m'ha quedat un excel.lent, és la mateixa nota.
89- E: vale.. i si un company et digilés com hi hauria de fer per aprovar
l'assignatura de Socials, que li diries? "

es<, No ho sé, anar-ho llegint moltes vegades.
90- E:EI Professor et dóna indicacions de com pots miUorar, explicacions de
perque has tret aquesta nota?
~o, perque si sumes totes les notes i queda excel.lent més els exercicis voluntaris que

OZ.5~ n'he fet 2 o 3 i els deures que sempre els faigja és aixo ..
91- E: Si no estiguessis d'acord amb la nota, t'haguessis anat a queixar? Per
exemple que t'hagués posat un suficient?
Sí i tant..

B-:> 92- E: 1 que li haguessis demanat?
Que sumant tots els examens no surt suficient
93- E: Comentes amb els teus pares el que feu a Socials?



o,g, ..ID.-
94- E: 1 els resultats també?

ot¿,. Aixo encara més.
95- E: AIgú t' ajuda a estudiar?

Ó~ Sí no entenc algo ho pregunto al meu pare.
96- E: així no vas a classes particulars?
No
97- E: vale. Com definiries tu el teu grup?

f\ &Bo.-98- E: vale, perfecte. Hi estas a gust amb el teu grup o demanaries un canvi?
f\~?-1,~

99- E: quedeu amb els companys de la classe per estudiar o fer treballs?
Si de vegades.
100- E: vale, Penses que si estiguessis en un altre grup t'anirien les coses millor o
pitjor?

f\ ~ No jo penso gue igual.
101- E: Dones molt bé Mireia moltes gracies per a tot i .....



1- E: Quants anys tens Laura?
02-Jo dotze.

2- E: Vius a prop de l'institut?
A rAixample.
3- E:És el primer curs que estas aquí l'institut?

0'3> Sí.
4- E: Per que, a quina escola anaves abans .

..0.-. Al Dalí.
5- E: has trobat molta diferencia entre l'escola i !'institut?OS Sí.
6- E: Perque, que ha estat diferent?
Perque a rescola no ens donaven tanta canya com aquí.
7- E: Aquí donen molta canya!!!
Sí ens fan estudiar molt. alla no ens feien treballar gaire, pero aquí sí, ens posen molts
d~_deures.alla no ens posaven gaires, pero aquí sí.
8- E: Per tant trobes que és molt diferent anar a l'escola de l'institut.
Sí
9- E: Que es el que t'agrada més d'aquí a !'institut?

O-::¡ I No ho sé. Aquí ras molts amics
10- E. 1 ja esta, només per ter nous amics??
Sí. ~
11- E. Així t'agradava més ~.:)-4
Sí.-12- E: de totes les clases quina t'agrada més, Laura?

O-:¡ '2.. A mi .. La de música.
13- E. Es la que t' agrada més, perque, és la que et costa menys, més...
No perque abans no en feia i des de sempre m'ha agradat.
14- E: Que esteu estudiant ara a ciencies socials?

e1.. Historia
15- E: Historia esteu fent. Perque que és el que t'interessa més de les Socials?
Res.
16- E: no t'agraden les socials? ] ~ t
No . ~ \ \¡V!A(. \:Q ~
~
17- E: no, res de res?
No
18- E. Que feu a classe de socials? Com ho feu? En Professor us explica .....
Sí, va ~xplicant, explicant, explicant. ..
19- E: explica, tota restona? ..
sí, fem algun exercici de tant en tant, pero res més.

D :i ¡20- E. O sigui explica molt ell i ja esta.
Sí.

/
21-E. Feu treballs en grup i aixo.•.
A socials, no. Solament explicar.



22- E: i del tema de socials, no t' agrada res ..
no ...(riguent) és avorrida.
23- E: de tot el que estudieu, de tot el que fas, que et penses que per ell es més
important. Que és allo que més us "maxatca" ..

C'l, ue a renem, su oso.
4- E: pero de ciencies socials hi ha alguna cosa que a ellli interessi més que

apreneu, o no? .
o ho sé. Em semb1a que per a en tot es mo1t important i que ens ho estudiem tot.

25- E: tot és important?
Sí..

26- E:I com ho fa en Professor per saber si aprens?
Home, et fa preguntes. No et deixa mirar el llibre i et pre~ta, normalment.
27- E. Així a l'atzar, va Laura!!! Avui et toca a tú, et diu ..
De vegades. no sempre, pero alguna vegada allo que estas distret i de seguida 1ipica i et
pregunta a tu.
28- E. 1ja esta, t'ha enganxat, no?
Sí..

29- E: 1l1avors que us fa, deures per casa i aixo?
Sí, pero d~ures no en sol posar gaires. De vegades ho fem tot aquí.
30- E: ahh vale. Quines coses té en compte alhora d'avaluar-te?-
O sigui quan a tu t' avalua i et posa una nota, que té en compte?

1comportamnet que has tingut i si ho has entes tot o e1s examens com t'ha anat i tot..
1- E: La nota deIs examens ...Com ho saps, perque ho ha explicat, ohh?
í, sempre ens ho diu, diu que ava1uara molt el comportament i e1s examens .

. 2- E. 1els deures que feu a casa i tot aixo?
o, em sembla que no s'ho mira paso
3- E: no ho mira. Només comportament i la nota de rexamen i ja esta.
i. Sí.
4- E: Dé, així, A part deIs examens, en Professor no té en compte res més no? per
osar-te la nota final?

Ahh no, és veritat els exercicis delllibre, ara no m' enrecordava. Cada tema hi ha uns
exerClClS...
35- E: ah i aixo també t'ho compta a la nota ..
Sí, si els fem perque és voluntari, i si e1s fas tens més bona nota.
36- E. Vale ...i com estudies tu aquesta assignatura, Laura de ciencies socials?

eS\ A mi m ajuda el meu germa que ha estudiat de geograf.
37- E: ahh molt bé, no?
Sí va estudiar a Girona, també.
38- E. Ahh si es molt a prop d' on estic jo .•
Sí va estudiar a la universitat.
39- E. Molt bé. J.com ho fas?
Primer de tot el tema me 'll1egeixo i faig un resum de tot. Després el que no entenc
m'ho explica el meu germa.
40- E. Molt bé. Per tant estudies directament delllibre.
Sí, o hi alguna cosa que el meu germa em diu que és important i també m'ho estudio.
41- E: ahh molt bé. 1 tots els examans que fa en Professor tots són iguals?

O? \ Sí, norma1ment son el mateix. Et posa 4 preguntes i 1 a vegades et posa verdader o fals i
definir, norma1ment, et posa definir...i coses així.



42- E. Molt bé. Quin tipus d' examens tu prefereixes. T' agraden aquest ..
Sí aquestja m 'agrada.
43- E: aquest de verdader o fals, t' agrada
Sí sí aquests m'agraden ..
44- E: ...més que aquells d 'haver d' escriure tot?
Sí sí
45- E. Bé, el proxim examen que feu, després d' aquest tema ..que penses que
preguntara?
Ho tens més o menys clar, o no?
Sí
46- E. A veure tu que diries ..
Les preguntes vols dir ..
47- E. Sí.
Dones posara eom és que els PaISOSeatalans, després quina frontera hi ha entre els

Ü ¿ 3. ) P¿Ysoseatalans i altres lloes ...i aixo es el que posara ..
48- E: o sigui que tens molt ciar que posara ..ja l'has "clipsat", no tu?
Sí.
49- E: Pero .... ell us ho ha dit aixÍ ohh tu ....

~ No ell no ha dit res, pero eom que sempre repeteix el mateix i dóna mil voltes al mateix
segur que és aixo que hem d'estudiar.
50- E. Molt bé. Com et prepares pels examens d' aquesta classe? Fas el mateix per
preparar-te la resta d' assignatures?

c~-:1-ISolo" fer un resum delllibre en un full apart i després anar estudiant del full.
51- E. Estudies deis resums?
Sí.
52- E:Vale molt bé. Creus que aprovaras les Socials?

b"'2 ~ I Sí.
53- E. Perque ho creus Laura?
El trimestre passat vai,g aprovar amb un sufieient, pero vaig suspendre els examens. 1

a 2-e.,. V¡ aquest de moment n'hem fet tres, i els he aprovat tots tres. ~
54- E: Molt bé..
Em sembla que aquest els aprovaré ..
55- E. Molt bé. Felicitats!! D'aquest lA lB 1 lC que sou, perque tu ets del
lA no??
Sí del primer A.
56- E: vale .. i d'aquest grup .. com et sembla que es el teu grup, el millor, el pitjor ..

AWo ho sé..;Normal.
57- E: no coneixes els altres??
Sí. Pero i ha un grup que els nens que hi ha són molt dolents ehh'

1\3.1 58- E. Així t'agradaria estar en un deis altres grups?? O ja estas bé aquí!!
A ~ 1.No. Ja estic bé aquí. Sí, pergue .hi ha molts que ja eoneixia.

"1 59- E. Així penses que si estiguessis a un altre, estaries més malament ..
Sí, perque aquí ja tine amigues molt bones.
60- E: vale ..creus que els examens deis altres grups sera més dificil, o facil?

A S Igual, perque els eanvia2 els va eanviant d' ordre, pero el que has d' estudiar és el mateix.
61- E. Amb la mateixa dificultat i tot ••
Sí si el mateix.
62- E: Doncs ja esta Laura. Moltes gracies per tot.



37- E: 1 ja esta aixo és rexamen.?
No, ojala només hi hagués aixo, pero hi han moltes més preguntes.
38- E: 1 al' examen proxim que fareu ara, que penses que preguntara.
Ja l'hem fet.
39- E: ahh ja l'heu fet? 1 no en fareu eap més?
Sí hem d'acabar el tama que estem fent
40- E: i després un examen, no??.
Sí, sÍ...
41- E: 1 Que et sembla que et pot preguntar en Professor en aquest examen?

02 3 \ Vi encara no ho sé. Bueni sípreguntes dificils segur, com sempre. Vueno, per a mi són
dificils, per la gent que estudia més no són tan dificils..-
42- E: Per tant tu no estudies gaire dones?

C3>1... Socials no gaire.
43- E: que és que no t'agraden dones ..
N o no m' agraden no és que j o em quedo al cap que és molt dificil, que j o no puc
estudiar aixo, no.. i en canvi jo estudiés i escoltés al professor i m' enteres de tot i fes els
deures, doncs aleshores potser aprovaria.
44- E: 1 perque no ho fas?
No ho sé, és que no sóc capay ..
45- E: au va!! segur que sí que ets eapa~.Creus que aprovaras Soeials?
Socials, nO.(to ironic)
46- E: segur que no?
NO.
47- E: Bé saps que a Soeials hi ha 18

, lB IlC. Quin és el teu?
lA.
48- E: i eom et sembla que es el teu grup?EI millor, el pitjor ..

A?- No ho sé, els que els altres no tenen molta amistat pergue m'insulten i jo l2assP._
49- E: 1 els de la teva elasse també?

AU t Alguns, pero ja som amics tots, ja ..
50- E: o sigui esteu bé no a primer A? S tu poguessis eanviar de grup ...
No ja estic aquí bé.
51- E: Creus que els examens de lB O lC seran més difieils, o no? seran iguals?

fr S jo suposo que seran iguals pergue més facil per uns i més dificil per raltrel' ~íllQme,.
52- E. Dones bé, Lorena ja esta només volia parlar una miea amb tu, per saber que
pensaves de Soeials ...



42- E. Molt bé. Quin tipus d' examens tu prefereixes. T' agraden aquest..
Sí aquest ja m' agrada.
43- E: aquest de verdader o fals, t' agrada
Sí sí aquests m'agraden ..
44- E: ...més que aquells d 'haver d' escriure tot?
Sí sí
45- E. Bé, el proxim examen que feu, després d'aquest tema ..que penses que
preguntara?
Ho tens més o menys cIar, o no?
Sí
46- E. A veure tu que diries ..
Les preguntes vol s dir ..
47- E. Sí.
Dones posara eom és que els PalSOS eatalans, després quina frontera hi ha entre els

() 13) pAsos eatalans i altres lloes ...i aixo es el que posara ..
48- E: o sigui que ten s molt cIar que posara ..ja l'has "clipsat", no tu?
Sí.
49- E: Pero .... ell us ho ha dit així ohh tu ....M No ell no ha dit res, pero eom que sempre repeteix el mateix i dóna mil voltes al mateix
segur que és aixo que hem d'estudiar.
50- E. Molt bé. Com et prepares pels examens d' aquesta classe? Fas el mateix per
preparar-te la resta d'assignatures?

C~~"Solo" fer un resum delllibre en un full apart i després anar estudiant del fuI!.
51- E. Estudies deIs resums?
Sí.
52- E:Vale molt bé. Creus que aprovaras les Socials?

b-Z~ I Sí.
53- E. Perque ho creus Laura?
El trimestre passat vai,g aprovar amb un sufieient, pero vaig suspendre els examens. 1

a z. t.t ~ aquest de rnoment n'hem fet tres, i els he aprovat tots tres. ~
54- E: Molt bé..
Em sembla que aquest els aprovaré ..
55- E. Molt bé. Felicitats!! D'aquest lA lB 1 IC que sou, perque tu ets del
lA no??
Sí del primer A.
56- E: vale .. i d'aquest grup .. com et sembla que es el teu grup, el millor, el pitjor ..

A¿No ho sé ..Normal.
57- E: no coneixes els altres??
Sí. Pero i ha un grup que els nens que hi ha són molt dolents ehh'

fl3.1 58- E. Així t'agradaria estar en un deIs altres grups?? O ja estas bé aquí!!
A ~ 1.No. la estie bé aquí. Sí, pergue hi ha molts gue ja eoneixia.

7 59- E. Així penses que si estiguessis a un altre, estaries més malament ..
Sí, perque aquí ja tine arnigues molt bones.
60- E: vale .•creus que els examens deis altres grups sera més dificil, o filcil?

A ~ Igual, perque els eanvia~ els va eanviant d'ordre, pero el que has d'estudiar és el mateix.
61- E. Amb la mateixa dificultat i tot •.
Sí si el mateix.
62- E: Doncs ja esta Laura. Moltes gracies per tot.



63- E. Quina nota has tret Laura?
Orz-c,3- Un bé

64- E: Molt bé no, i estas contenta?
Sí
65- E: perque estas contenta?
Perque jo em pensava que treuria un suficient. El trimestre passat, havia aprovat un
examen o dos, pero com que havia fet tots els exercicis de síntesi vaig aprovat el credit,

Gztpero aquest trimestre havia aprovat tots els examens menys un i no havia fet cap
exercici de sintesi.
66- E: ahh punyetera .. i perque creus que has aprovat o suspes ..
Perque he tr~t bones notes als examens i he posat més interes ..
67- E: sí més interes?.has apretat més?
Sí
68- E: vale el que t'ba demanat el professor en rúltim examen de socials, era el que
tu t' esperaves, o no?

VJ?. ~-z..~o, no me l'esperava.
69- E: Éra més filcil o'més difícil del que et pensaves.

() 2.~ ~ Més dificil.
70- E: Sí?
Si jo m' esperava diferentes coses ..
71- E: Quines diferentes coses..
No sé jo vaig estudiar coses que van sortir que més o menys ja havia estudiat pero va ser
més dificil.
72- E: vale. Quina informació us va donar el Professor abans de fer l'examen? Us
va dir quin tipus d' examen posaria ..
Cap .. a classe ens va dir subratlleu tot aixo i estudieu aixo que algo d' aquí sortira i més
o menys el que sortiria. 1prou
73- E: 1 no us va dir el tipus d'examen ..el número de preguntes ..
és que les preguntes i el dibuix sempre ~91!J~~.ll1ateixes ja ho sabem.
74- E: ja ho sabeu? i el que-líntuava cada pregunta.
No no ens ho diu mai ..
75- E: saps allo de verdader o fals que descompta .. vosaltres ho sabeu no aixo?
Sí que descompta, pero no sabem el que puntua per cada pregunta.
76- E: Ni com ho puntua
No aixo no.
77- E: quan us va donar aquesta informació, a l'inici del credit,abans de l'examen ..
No ell sempre ensho va dient, durant tot el credit.. aixQ..estudieu per l' examen! 111
78- E: bé alllarg del credit no? .. Vale, Creus que per aprovar l'examen el tipus
d 'informació que us va donar el Professor era suficient Laura?
Potser havia d' explicar més.
79- E: Sí creus que sí?.. que havia d'haver explicat per exemple.

Ú¿,. S2-Havia d'expli~ar bé les fronteres del parsos cªtalans i aixO.. a mi pensava que faltava
més, per a mi, va quedar una mica curt i no ho vaig acabar d' entendre ..
80- E: penses que t'bagués anat millor amb més explicació ...



Sí
81- E: Com et vas preparar l'examen? Com ho vas fer per estudiar?
Primer vaig fer un resurn de tota la llieo, del llibre ho vaig escriure en una llibreta i

C~z., després d' aquest resurnho vaig estudiar j després el meu germa em va ajudar a fer-ho
més ampli i ja esta.
82- E: 1 sempre estudies de la mateixa manera?
Sí sempre faig un resurn ho escric i el meu germa m' ajuda.
83- E: 1 estudies igual les socials, que la llengua i es mates per exemple? .~

c~ Sí faig el mateix ..
84- E: i segons el professor que tens ... sempre fas el mateix??. encara que tinguis
un professor diferent. ..
's que jo sempre estudio igual ...és la manera Que nfban ens~nyat a estudiar.
5- E: Que és per a tu l'avaluació Laura, com ho entens aixo?e \ ~:examen i els comportaments i aixo.

86- E: 1 com t'agradaria que t'avaluessin?
f:¡2..Doncs de la manera que sóc i per l' esfory, pel que faig.

87- E: vale. Quina nota et pensaves que treuries després de sortir de l' examen de
Socials??

O ?- ~ 2-Jo d' aquest examen últim que vaig fer empensava treure un 5 o així
88- E: O sigui que una mica més del que t' esperaves, no? perque has tret un Bé.
Sí
89- E: i la nota d'aquest examen és la mateixa que t'ha quedat de les Socials o no?
No perque fan, fan, de tots els ..examens que hem fet i el comportament i tot, en fan una
avaluació. . -.
90- E: Si ara tornessis a fer l' examen, te'l prepararies de la mateixa manera o
diferent?? .
No de la mateixa manera, em va molt bé així, perque ja estic acostumada.
91- E: Si.. i t'ha canviat la forma d'estudiar les socials de manera que estas
acostumada?
No
92- E: amb el professor de socials estudies igual que ho feies a l' escola?
Sí igual.
93- E: Has dedicat molt de temps a preparar l' examen de socials?
Deu ni dó. Si forya.
94- E: per tant creus que la nota és la que et mereixes o no?
No no ...ja esta bé, i tant.
95- E: Quines coses té en compte, béja m'ho deies no? L'examen i..••.

rJ1? ~í els examens sobretot, el comP5>rtament, si has fet el~ deures, si seguim en el moment
t.-cle llegir i si hem estudiat forya. .

96- E: vale compta uan mica de tot no?
Sí compta una mica tot, pero per a mi els examens em penso que és el més important.
97- E: si un company de curs et preguntés com estudiar aquesta assignatura per
aprovar, que li diries?
Igual que jo. Que fes un resum, escribi~-lo i estudiar forya i que fajudin ....
98- E: qui que t' ajudi?
A mi el meu germa..
99- E: El profe us dóna indicacions de com podeu millorar i tota aixo??



Sí, ens diu que si possessim més ganes a classe i estudiessim més, treuriem més bones
D~S~otes de les que hi han.......-------------

100- E: aixo us ho diñ per millorar ... i ...t'ho ha explicat perque has tingut un bé?
D~.s'3-~o, jo sé que he tret un bé, perque aguest trimestre he aprovat els ex:ameDs.baYia íret

,,-A\~és notes que el passat i he posat més intereso
4l12.... 101- E: 1 saps com l'ha puntuat rexamen?

No
102- E: No saps a quina pregunta t'ha posat molt be o una que la tenies malament?
No, ni idea.
103- E: vale Laura ... Si no estas d'acord a com t'ha qualificat, que faries tu ..?

R.>~M' aniria a gueixar i repassariem rexamen.
104- E: t' aniries a queixar ..i si ja estas contenta ja no cal, ja no repassaries
rexamen ..
Home me'l repasso jo i compto que no s' eguivogui en el moment de sumar.
1.95- E: ahh us el torna l'examen?

/'tí~'"\~bn2IDésens el deixa mirar 10 minuts
;~106- E: vale ..comentes amb el teus pares el que estudies en Socials?

""--~més amb el meu germa..
107- E: i el resultat?

vtz,.els resultats sempre amb els meus pares
108- E: o sigui que les socials amb els teu germa i els resultats amb els pares?
Sí

D'1109- E: no vas classes particulars i aixo..no t'ajuda el teu germa ehh Laura?
Sí, semp.!...em' ajuda el meu germa.
110- E: vale, tu ets del la no? Com definiries el teu grup en relació als altres?
Intel.ligent, treballador .. com?

f¡2. Treballadors no gaire
111- E: com el definiries?, dir el meu grup és aixo..
Som una mica ganduls tots plegats, sí perque n'hi ha molts que .&'omQlleDOestudien
gaire i no treuen bones notes i els han enviat al grup e i no són gaire trempats ..
112- E: ja, i estas a g~st tli' ~ii"'aquestgrup?

p\~{ Sí
113- E: no canviaries?

t'~""Z.- No
114- E: vale, heu quedat o quedeu alguna vegada per estudiar o fer treballs amb
els companys del teu grup??
Sí de vegades quedem..
115- E: Molt bé doncs ja esta Laura, moltes gracies ...



@ ~.h~
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1- Entrevistador:(E) Quants anys tens?
0'2- Doce

2- E:. Vius a prop de !'institut?
Que?
3- E: Vius a prop de !'institut, Lorena?
Sí, a la marca de l'Ham.sí sí
4- E:És aquí a prop no? La marca, com que no sóc d'aquí Figueres ...
sí, sí
5- E: És el primer curs que estas aquí a I'institut Lorena?03 Sí.
6- E:EI primer any ...uiü, molt dificil o que?
Bastant.
7- E: Sí.!! A quina escola anaves abans?

0'-, k l' Arricet Pages.
8- E: i que tal, que t'agrada més l'escola o institut?

oS Home, l' escola era més facil i expli,even millor gue aguí. Pero aquí si preguntes algo
que no saps o no t'has enterat, i et giuen: que no ho saps? 1ho diuen davant de tots i,oo.
9- E: I et sap greu, no!! que t'ho diguin davant de tots. I que és el que t'agrada més
d' aquest Institut?
D'aquest? No ho sé. És que ...
10- E. No t'agrada res?

0::;1. Sí, el que m'agrada és que f~m classes diferents i.. m'agrada tot, m'agrada tot pero~
molt dicícil i....'<;-----
11- E: Tu creus que és molt dificil Lorena.?
Sí jo crec que repetiré. No sóc molt bona en els estudis.
12- E: De tot el que esteu estudiant que és el que t'interessa més?

éJ 12-De tot? No ho sé. Les matematigues perque les necessito.
13- E: les mates, t' agraden?
Sí perque comprenc les coses millor. És r assignatura que aprenc millor.
14- E: és l'assignatura que et va més bé de notes també?
No, de notes no?
15- E: Que és el que esteu estudiant a Socials?

e 1... A socials, parlem deIs paisos i de tot aixo.
16- E: I que és el que t' agrada més del que feu a Socials?
Fa una mica de temps van fer una cosa de la capa d' ozó que era molt interessant i
bueno, sí.. ..
17- E: I que feu?Com ho feu ..• el professor parla molt, o vosaltres treballeu .. o... a
veure explica'm com ho feu aixo ...

10:1- Primer en Pr2fessor explica les coses, a vegades explica les coses i ens pQ.~aexercicis, o
feiem exercicis que ja havíem parlat.
18- E: I sempre és aixo ... perque que feu treball en grupets, o ho feu així
individidualment?
Sí, individualment
19- E: I de tot aixo que feu, que penses tu que per en Professor és més important?



Per en? ahhh com es diu, com es diu ~a no m' en recordo, una cosa que la diu moho
D2- és que parla molt d' una cosa que ara no m' en recordo com es diu.

20- E: 1 li agrada molt a ell?
Home, si parla tant d' aixo, supo so que sí. Pero és que no m' en recordo quina cosa era.
21- E: Bé, no et preocupis ja li preguntarem després a ello1 com ho fa en Professor
per saber si tu aprens Lorena?
Com ho fa? Dones, explica, si li demano algo, m'ho explica bé, pero jo si li pregunto ...
pero sóc molt "cortada" i em dóna vergonya nreguntar-li cos~s .

.22- E: 1 pregunta ell a clase? Ell et diu: va Lorena diguem aixo.
Sí, pre.g¡mta a cadascú, pero si alguna vegada ho he dit ha sigut perque ho tenia feto

tJ1.- 23- E: ahh sinó no t'ho pregunta a tu directament.
Home sLa vegades, bueno quasi sempre ho fa per orille de llista
24- E: Ah vale!! i llavors quines coses té ni.ésen compte en Professor alhora
d' avaluar-te? Tu en que penses ..quan t' avalua, quan feu un examen ...que té més en
compte?

O Z iloncs jo crec que té en compte com fem els deures, els ~x~ens, ah_sí!!! i les faltes
d' ortografia, sí les fal;es- stant..
25:E.: 1 si feu els dtüréstmbé? "
Di sí també.. .. í I

..J.. 26- E: 1 després de tot aixo en fa una ba~,reja i en fa la teva nota, sí..
ro.¡\\ A 10 millor ho fa iaxí,fii.0 no se: jg cree Wí~Si]

27- E: Perque a part de l' examen hi han altres coses, no? Perque l' examen, té
molta importancia o no que aprovis rexamen?
Home, té imporUmcia perque tenim que estudiar i al' estudiar ho aprenem. 1quan ho
escrius ja te queda a la memoria ja.
28- E: O sigui que l'examen té molt de pes .. o sigui si tu aproves l'examen ino has
fet mai els deures, t'aprova en Professor o no?
No ho sé. Aixo depen d' ell. jo no ho sé.
29- E: Com estudies aquesta assignatura, com estudies les Ciencies Socials, tu .• a
veure explica'm, com t'ho montes!!!

c~-i- 10 com ho faig?? pues és que no he aprovat cap examen de Socials.
30-E: Perque com ho vas fer-ho. .

s que é~smolt difícil. Per a mi és molt difícil
31- E: perque és molt dificil?
Perque l' altra curs era molt més facil i comprenia millor ..
32- E: A l' escola vols dir?

O2 ~ 1Sí, pero aquí no, pregunto ni res com feia alla, perque em dóna vergonra.
33- E: icom estudies tu, directe delllibre .• o com ho fas??

1..NO, s1Jbratllo 10 més important delllibre. A vegades estudio pero no són les preguntes
e~ que posa en el llibre i llavors ja no sé res.

34- E: Ohhh!!! o sigui que tens mala sort.
Sí estudio coses que no tenia que estudiar iés quan suspenc.
35- E: de tots els examens que feu aquí a l'institut tots són iguals o no?
No ..ahh de cada c1asse? crec que són diferents. No se si els professors els canvien.
36- E: pero ..per exemple en Professor us fa el mateix tipus d' examen, Lorena, o
són diferents alllarg del curs?
A vegades sempre quasi sempre sí, bueno sempre .• posa verdader o fals, en..rJ!Ui~

O 'Z 1-pregunta ...



74- E: vale!! Si no t'agrada .•
la ja ja ..(rienV
75- E: 1 tu estudies diferent en funció de si és un professor o és un altre, o una
assignatura o una altre?

~No és diferent depen de l'assignatura perque per exeQl.E.~.~dematematigues sempre miro
60 -1a llibreta i de socials subratllo elllibre ...

<

76- E: estudies ben diferent no?
Sí i de catala has també de mirar-te la llibreta per saber com s' escriu bé ..
77- E: Ja. Coro definiries I'avaluació Lorena?
Que vols dir?
78- E: o sigui que és l' avaluació per a tu? Que fan els profes per avaluar? Que hi
~ompta?

~ \ ~\ oncs hi compta els examens i de vegades el comportament.
9- E: Sí?

Sí.. i les faltes. d' ortografia, si escoltes o no escoltes, si has estudiat, la Jlibreta, els
g.eures...
80- E: compta una mica tot, no?
Sí.
81- E: Perque la nota de I'examen no és la mateixa que t'ha quedat al rmal..
Com?
82- E: A l'examen per exemple quina nota vas treure?
No sé, un 1 6 un 2.
83,;, E: 1 després la nota final és un 3 o un 4 si t'has portat bé a classe i has fet els
deures •.??
Ahh!! doncs no ho sé jo aixó ..
84- E: vale, perque quina nota et pensaves que treuries quan vas sortir de
l'examen?

02. t, 2Lo de sempre un 1,un 2, un 3..
85- E: id' aquí no passes?
No .. sempre igual ..

r
86-E: 1 si haguessis de tomar a fer l' examen te'l prepararies, estudiaries més..•

~ Borne, per la meva mare ...
.3 87- E: per la teva mare? Perque estigués contenta la mare?

~'poo pergue sinó em castisa ..
88- E; et castiga?
Bueno no en diu que no surto que no vegi la pel.lícula a la nit o me'n vaig a la "cama" a
les 9. '.
89- E: ohhh!!!!
Sí fa rabia ..
90- E: ja. Pero has dedicat molt de temps a estudiar?
No res ..
91- E: i tu ja n' ets conscient que no has dedicat temps ..
Síjaho sé ..
92- E: claro 1 si un company d'un altre curs et preguntés com hauria de fer per
aprovar les socials, tu que li diries Lorena?(~1Que estudiés i que escoltés el professor i fes els deures
93- E: aixo seria el consell que tu li donaries .•
Sí.



94- E: vale. El Professor et diu com podries millorar, que has de fer per aprovar ..
pZ$~ H?me ai~o é.sté quey:eguntar abans de... bueno sí ell diu a vegades per aprovar teniu

que estudIar 1coses mxl..
95- E: pero no us diu com heu d 'estudiar ..?
Aixo hi havia un cnMitvariable d' aixo d' estudiar i aixo, pero a mi no m'ha tocat..
96- E: No t'ha tocat ..?
No ja estava massa pIe i m'hagués agradat per aprendre a fer les coses i aprovar els
examens i aixo..

O 1"" ~ 97- E: ahh i t'ha explicat el professor el perque has suspes, o no?
J No encara no ..ahhh E,erqueno estudio i tot aixo..

98=E: ahh i t'ho ha dit ell aixo..
No io ia ho sé..
99- E: pero ell no t'ho ha dit ..
No, jo ja ho sé.
100- E: vale .. si no estas d'acord amb la nota que creus que faries.??

"') M'anida a gueixar.
101- E: sí senyora, li vas a dir que passa .. 1 amb el Professor t'has anat a queixar o
no?
No ..
102- E: perque ..?
perque jo j a sé que no he estudiat i ja ID 'ho ksp~aYa.
103- E: ahh ja!!. Comentes amb els teus pares el que feu a socials?O~1-~
104- E: comentes més les notes?

O~-z.. Sí,les comento .... jajaja:: (rient) ja h~~aEi.l;!osauna cara la ~~va mar~.
105- E: ja ..!!
Aquestes sí que no les puc amagar
106- E: aquestes no ehh? Perque algú t'ajuda a estudiar Lorena?

Oe¡ No perque la meya ~e casi no se'n reS(otQ¡lde ~~ i no té quasi temps .. si em vol
ensenyar algo s'ho té que llegir ella primera ..
107- E: i t'ajuda una mica la mare?
Si quan li demano, pero sovint ella 1w:opocbQ sapo
108- E: ja i a classes particulars, conferencies i aixo Lorena?
Abans sí i ara no.
109- E: i perque ara no?
Perque només hi vaig a restiu i ara hi aniré restiu que vé..
110- E: ahh hi vas a l'estiu
Sí..
111- E: vale. 1 el teu grup de primer és el ....
prImera
112- E: 1 com el definiries ..
Q' 1 d' ??ue vo s Ir....
13- E: Com diries que és el teu grup de primer A?

Que hi ha bons amics i companys,,2. 114- E: bons companys?, i en general com és el grup?
Bo és divertit.

15- E: ja i penses que si estiguessis en un altre grup les coses t'haguessin anat més
bé o més malament?



fi1N QOO !!!és igual, hagués anat igual.
116- E: Igual amb un grup que amb un altre. I preferiries canviar de grup? Si et
diguessin mira Lorena pots passar-te al primer b o c..!!

lí?;.lWo ja estic bé aquí.
117- E: Molt bé Lorena aixo era el que et volia preguntar, moltes gracies pel teu
temps .....i...





1- E: Com et dius?
Martaxxxx
2- E: vine de la universitat, spas que és no? 1 potser suposo que ens veurem no
quan aeabis l'institut?
Sí vul1 estudiar dret.
3- E. Ahh molt bé i llavors volem eonéixer una miqueta .

4- E: Quants anys tens Marta?
02. Jo tretze.

5- E: tretze .. vius a prop d' aquí l'institut?
No a Vilafant.
6- E: 1 a quina eseola anaves, a Vilafant?

~ No al Cusí...
7- E: al Cusí de Figueres, vale.. i és el primer any que estas aquí l'institut Marta?

o~~Sí.
s:E. Vale. Que t'agrada més l'eseola o l'institut?

~ L'escola.
I 9- E: ~erqu~~ , .l Perque conelXla a tots els Erof~s nq? 1 era mes mClI aE~~::a:.;

10- E: Aquí a l'institut és més dificil?
O5 sí perque al1a no c~ºrr!p.tªvenles,~alt~s_d:ot;t9g~~fia i si comEtav~~ 291!.1.Qatavenmenys i

coses així ..
11- E: Molt bé i d'aquí a l'institut que és el que t'agrada més Marta?

611 Vi .... coneixer gent nova i així ... de fet no hi ha res que destaqui de l' altre ..
12- E: vale .• i de totes les classes quina t' agrada més.•

6::¡2~~~atematigues.,:.. _
13- E: sí???
Sí les mates i les socials també.
14- E: sí perque?
Perque s6n divertides i aprens molt..
15- E: aprens molt ....de tot el que feu a soeials.... que esteu estudiant ara a socials,
per exemple?

ciViii ar-a,,:.la contaminaci6 ...
16- E: i quin contingut t' agrada més?
Si aquest el de contaminaci6 per aixo és el que me'n recordo més ..
17- E: ahh molt bé. Perque Marta eom us ho organitzeu les classes de socials? Cbm
ho feu? .

¡pues, normalment el1 explica no? Bueno comencem ens diu l!i pagina no? Primer la
1 i.otroduc<;ió.llegim. (;<nsho fa l1egir i l1avors el1 e..x12licano? Continua explicant, explica i

{\~~ \l1egimi.~",_~
u:'¡""- \18- E. Subratllar i ja esta ..•vale molt bé..i llavors que feu treball així en grup, o

:~xereicis de classe o••.
,!Nonormalment ho fem a classe en ~~u~dren gue tenim¡ Eero si no els acabem ens els
~fafer a casa



19- E. Molt bé.. 1 de tot el que esteu estudiant a socials, que penses que per el
professors és més important? Ano que dius que contínuament us ho esta
matxacant..

¿ z-- o ho sé ...
0- E: tot és important per a en?

Sí.. .. d<;Jetvol que ho apreguem tot.

~

1- E: Sí, ostres?
í. Tot...és important. .•
2- E: 1 com ho fa en per saber si apreneu o no?

Dones fa els examens.
23- E: i com són aquests examens?
Dones sempre posa e1s exercicis de vertades i fals, no? A vegades posa el de posar

Ol1- fletxes o així. llavors hi ha les preg:untes que tu has d' eseriure a darrer,a i ja esta sempre
és aixO..
24- E: i no fa res més a classe?, no pregunta a classe i tot aixo.•
No a classe no pregunta massa.

1 25- E. Que penses que té més en compte el professor alhora de qualificar-te? És a
\dir alhora de posar-te una nota final, q ue té en compte?
\Les pregun~s de vertader i faslp~~YQl que les fiquis a boleo!! 1suposo que
11e~liear eOI? ~lllibr,~Ee~.~~~<J..P0sar-ho igual qué elllihre-i vomitar-ho t01 sínó
e¿cpliear-ho a la teva manera i que esti@i bé.

1
26- E: vale? 1 només té en compte la nota d'examen penses? 0. h.i han. altres coses?
No llavors quan ell a classe diu llegeix i no segueixes després et mar:c'l yp. negatiu
Iperque no saps en quina línía vas, i coses així, ...

O2127- E: Aixo penses que també compta alhora de al nota?
1 Sí perque ell bé s'ho apunta qui n segueix, perque quan un no segueixja agafa la llibreta
i apunta algo ..
28- E. Aixo en us ho ha dit, o tu ho has intuit?
Home clar, si cada eop que algú no segueix diu bueno!!!!!!! 1 fica una nota doncs sera
que ho té en compte ..
29- E: Per aixo ho saps no? Perque en no us ho diu aixo?
No. 1 llavors també quan fem els exercicis també ens posa nota.
30- E: Ahh si?
Sí perque ... per exemple ... o bé almenys es treu el quadem ehh? Sinó no sé perque el
treu ... Diu va tu no? Digue'm aquesta resposta: verdader o fals? 1 dius: verdadero 1 ell
diu: vaaalleeee!!! 1 suposo que si no ho has fet encara fica més mala nota.
31- E: calr i creus que tot aixo deu comptar no? Alhora de posar-te la nota final?
Crec que sí no? Perque sinó? Perque s'ho apunta tot?
32- E. CIar, s'ho apunta tot •.•molt bé••.•i a veure, com estudies tu aquesta
assignatura de les socials, com t'ho montes?
Depen perque jo tinc dos dies, dimecres i divendres que vaig dos hores a angles i llavors
ja em passa la tarda i ja no pue estudiar .. i cIar socials la tenim dilluns i dimarts seguit i
llavors dijous. Llavors dilluns el que hem fet ho solo mirar no? Una mivca així... i
dimarts ja m'ho miro més, i llavors dimeeres ja res i el que fem dijous ja no m'ho miro
fms el cap de setmana ...
33- E: i els examens com te'ls prepares.?



r
Home com que sempre ens ho diu una setmana abans o així que ID haufll examens,
normalment quan j o em poso a estudiar socials, j a m 'ho memoritzo una mica, i llavors

'C'"'a.1- ja només és repassar una mica"'així ija te'n recordes.
34- E: vale o sigui quan estudieSsoculls, encara qué no hi hagi examen ja t'ho
memoritzes?
Sí perque sinó no es pot en tot... per exemple la setmana que ve que tenim tots els
examens, s'han posat tots d'acord i...després és impossible de recordar-te de tot..
35- E: claro 1com t'ho organitzes restudi? Fas resums .. ohh ...

i
¡No .. em llegeixo elllibre i el que jo cre.E..2:1eés.IE-.~simportant, ho assenyalo, encara que

L~ 1.. lellno digui que és important.. i han coses que et fan gracia o que són interessants i mira
\0 ~ubratlles i així .. i així també si ho poses pots treure una mica més de bona nota no?
~6- E: clar ..• o sigui tu llegeixes elllibre, subratlles el més important i després
memoritzes?
Sí els noms i així sí... pero un text per exemple, si ho memoritzo després no m' entra ... o
haig de fer un dibuix que el nuvol per exemple és el dioxid de carboni i així més o
menys me'n recordo que sínó ...
37- E: ahh o sigui que vas per dibuixets, no?
Sí tot el que es pugui pero hi han coses que sí per for9a les has de memoritzar ..
38- E: Tots els tipus d'examens que fa el profe de socials, són iguals?

07 .iJguals iguals no? Normalment sempre fa normal no? El que després si hem d'estudiar
paIsos, capital s de tot el món o així ..fica mapes per omplir ...
39- E: Aixo en un examen Marta?
Si per exemple diu .. assenyaleu els rius ens diu els noms deIs rius i els hem de posar al
mapa. 1també quan estudiavem les capitals ~;s deia un país i havíem de posar una"
<::¡Wital~i ens deia una p:~pital i havíem de posar e~paí~:; ~
40- E: bé no? 1quin tipus dé xamen prefereixes? Si haguessis de triar rexamen .•
el de verdader i fals no? Perque si no saps una cosa ja .... i si t'equivoques després
descompta, i en canvi els escrits sempre dius bueno pots posar aixo o l' altre.

Bz. M'agraden més aquests de preguntes nornmals i que després has d'explicar tu ..
41- E: o sigui que prefereixes escriure tu no?
Sí sí millor sempre pots Rosar algo. ._
42- E: en el proxim examen que fareu de socials, que penses que pot posar el
professor?
El clima, ahh sí ta,bé ens va dir ... bueno no ens ho ha dit ben bé, bueno, ens ha dit que
aixo és important no? 1com que vam estudiar els rus d'Europa ens va dir que
estudiessim tot, i ara que estem estudiant les serralades i tot és important.. pero si es allo

b?! lde geografia posa un mapa, no? Perque diu que no vol 'l~e ens ho aprenem així, vol que
ho aprenem amb un mapa i ens dona un sense res, i llavors ho has d'escriure tu.
43- E: 1aixo creus que sortira a l'examen no?
Sí..
44- E: no t'enganxara no per aquí?
No ..
45- E: Fas el mateix Marta per preparar-te tots els examens de les assignatures?

e s·s. Depen, les mates són més rncils, perque només les has ,d'entendre, no has de memoritzar
res ..
46- E: és cIar •. i en canvi socials .•

e 1- has de tenir molta memoria per tots el noms ..
47- E: Creus que aprovaras tu 'Marta SociaIs?



()¿ fA. ~ (Rient) Cree que sí.
48- E: perque ho creus?
Dones operque de moment no n'he suspes cap no? I el trimestre passat en vaig

:-t"'" suspendre un, pero igualment em va posar un bé, pero és clar, si ar~ em faig un promig
P "'igualement també em surt ..

49- E: també clar ..
I ara tots aprovats, encara millor ..
50- E: Tu ets del 1 b, no?
Sí.
51- E: Vale, i de tots els grups que hi ha a primer, com creus que és el teu, el millor
el pitjor .. que penses?

....•.ID' e.§tudiar potser el pitjor .. home tothom ens hodiu .. i a Ylt~aQ.esd.esprés d'un examen
f:-.,' &\ens diu: bueno aixo no pot ser eh?? Ens hi hemAe posar més si voleu us explico dos o

¡

'PIés vegades pero aixo ho heu d' entendre i us a de quedar més clar. Ehh? I coses així ..
52- E: pero pens.es que és el pitjor? Tu o penses?
No, tothom ho diu pero clar aixo em sembla que tothom ho diu, ningú es nrou bQ pels
professars
53- E: i'agradaria estar en un deIs altres grups?

A31. \ No, perque tots els del Cusí estant aguí..
54- E: ahh vale? Peruqe ja ten s els teus companys de sempre no?
Si
55- E: vale i llavors si estiguessis en els altres grups t' aniria millor o pitjor?

~ Igual..
56- E: igual. Vale.I creus que els examens deIs altres grups sóniguals?
Home suposo que els po~en i.&!!alsno? Pero encara que posin examens iguals, a mi em

f1S; sembla que dep¿m del dia i així, perque a vegades si són dies diferents e~ fa l'e~~ de
diferent manera nQ? l?ero si és un dia que per exemple en tens dos a la vegada, els fica
iguals perque en es pensa que no els podrem copiar no? I a l'hora del pati ja t' espaviles
a preguntar als altres que ha sortit..
57- E: o sigui que si els posa iguals perque els feu dos grups en un mateix dia, és
més facil no?
És clar perque ja saps les preguntes ...
58- E: cIar i si són dos dies diferents, després els canvia no?
Sí..
59- E: Molt bé Marta, moltes gracies i ja ens veurem si et sembla bé••....•............•......



60- E: Marta, que tal com estas?
Molt bé.

O?t...~ 61- E: Quina nota t'ha quedat de Socials?
Excel.lent.
62- E: Molt bé, i penses que és pel teu merit no?

lJZ,~'1 Sí i tant, ho he currat molt.
63- E: vale. Si fos una optativa et tornaries a matricular de socials?
Sí, ja m'ha agradat.
64- E: era la nota que t' esperaves... o hi havia quelcom que t'ha enganxat de
sorpresa ..??
AIgunes preguntes, perque més o menys tu saps les preguntes perque ell et repeteix molt

O 'l-~ 2 sovint el gue ell creu més important que després surt, pero després hi ha preguntes que
no les tens tan clares i gue de vegades ell no n'ha donat m.flssa imI?ortaucia i no les ha
repetit massa i et poden sortir també i aquestes SÓnles roés dificils, perqUf: et pensaves
que no sortirien ..
65- E: vale, per tant t'has trobat coses que no t' esperaves.
Sí
66- E: i era més facil o més dificil del que t' esperaves?

() ~!'JNormal
c- .

67- E: El vas trobar bé..
Sí..
68- E: Quina informació et va donar el Professor abans de I'examen? Us va dir
com puntuava, el nombre de preguntes, que valia cada una ...
Sí, aixo .a ho sabiem ..
69- E: sí, i quan us ho va donar aquesta informació?
A principi de curs si ens va dir q\l~,~aríeJ:!lexamens i gue I?osariauna g(;( ye¡Qwisa'ifa.ls i
coses així...
70- E: 1 sabies Marta com valia cada pregunta per exemple?
Home depen a vegadesja ho saps encara que ell no digui res, perque si hi han un total
de 10 preguntes doncs cada una val 1 punt i si n'hi han 5 aleshores valen 2 punts cada
una.
71- E: ahh pero ell no us ho diu.•
No, jo li vaig preguntar durant l'examen ..
72- E: ahh vale. Tu creus que era necessaria més informació de la que us va donar
per aprovar?

0252.. la esta bé, perque tots són molt semblants i al final ja saps com van.oÍ ajuda et facilita.
73- E: vale. Com et vas preperar aquests examens Marta?
Doncs del que elL~Qlica doncs io m'ho miro, faig el§.geures de I'endema i llavors

C~ 2. m'ho miro ..m'ho vaig llegint mohes vegades ..
74- E: ja, i estudies diferent depenen del profe o assignatura o sempre estudies
igual? ¡ne ..?
N ormalment ho faig així amb les ciencies, pero amb el que és catala, doncs normalment
ho deixo tot pel final i abans de 4 o 5 dies abans de l' examen m'ho estudio tot i ja esta.
75- E: vale" perque el Professor t'ha canviat la manera d' estudiar les Socials?
No perque a cole ho feien igual i ja ens deien que calia estudiar cada dia aquesta
assignatura sinó al final no l'entra tot, que és impossible ..

02S\
I

J



76- E: vale ..que és per a tu ravaluació ..Marta?
rb( Pués no sé,tot el que ,hem fet al llarg del curs i si ens portem bé, si estem ªt~DtS. les

potes deIs examens i coses així"
77- E: com t'agradaria que t'avaluessin, quin tipus d'examen prefereixes ..??
IEI de p~una pregunta i llavors que @tdeixin espai per explicar-ho tot saps??, perque

~ ¿Jhi han preguntes que t'has de limitar a una cosa i després has de pensar que hi posaras ...i
tés un rotllo..
78- E: ja. 1 quina nota et pensaves que treuries quan vas sortir de I'examen?

IJ 2--.c...7-pn notable em pensava ..
79- E: molt bé o sigui que vas sortir contenta ...i creus que és justa aquesta nota?
Sí, molt bé..
80- E: vale i si haguessis de tornar a fer l' examen com te'l prepararies??
Igual ja em va bé..
81- E: has dedicat molt de temps a preparar aquesta assignatura?
Normal, més o menys igual que les altres assignatures.
82- E: vale .. en l'avaluació ha tingut en compte altres coses que la nota d'examen?
Suposo que sí.
83- E: perque, la nota de I'examen és la mateixa que la de l'avaluació final?
Amb els examens que hem fet he tret molts notables i potser m'hagués pogut quedar un
notable pero suposo que després ... hi havia molta gent que no seguia perque per
exemple ens feia llegir no? i qui no seguia doncs en em sembla que posa o un bé o una
creu. No sé com s'ho feia, pero sé que ho apuntava
84- E: vale ..o sigui que és la suma de tot d' altres coses no?
Sí...
85- E: Si un company d'un altre curs et preguntés com ha d'estudiar, tu que li
diries?
Que el que expliqui el profe que quan arribis a casa s'ho r~assi el que ha dit aquell dia i

C3"r ca..sIa-diaque estudiés una mi9.ue~, sinó al final..és impoosible recordar-ho tot..
86- E: vale, el mateix que fas tu no?? .. i et diu el profe el que has de fer per
millorar o t' explica la nota final..
Home jO,-crecque diu que em d'estudiar sempre, i a vegades quan hi ha molta gent que

025.3 ha suspes un examen perque ha anat molt malament, ell diu que aixo s'ha d'arreglar.-i
que hem d' estudiar més.,
87- E: 1 no us diu quin és el problema, que és el que passa ..??
Ell diu que no ho sap, perque com que ell ja explica i seguim doncs aleshores és perque
no estudiem...
88- E: i a tu t'ha explicat perque has tret un excel.lent?

0?S.3 ~o.
89- E: 1 tu saps com ha puntuat l'examen? Cada pregunta, quants punts ..
No, pero sijo veig un "tatxasso" li pregunto perque ho ha tatxat o descomptat ..
90- E:Quan aixo ..??
Sí quan ens dóna la nota ens deixa mirar rexamen i després jo ho repasso i li pregunto
perque aixo i ell m'ho explica.
91- E: vale..i si no estiguessis d'acord amb la nota de l'examen que faries Marta?

t? 3 Li diria que em tomés a repassar l' examen una alt¡a y~ga.d.ª11
92- E: vale, comentes amb els teus pares el que feu a Socials?

Og,i. Sí una miqueta..
93- E: 1 els resultats?



m Z.Sí, els hi comento tot en general.
94- E: Algú t' ajuda a estudiar?

OCil ~o, m'espavilo sola.
95- E: molt bé.. i com definiries el teu grup en concret? Saps allo de dir el meu
grup és...
Diferent.
96- E: 1perque diferent?

f\ '2- No sempre ens diu que és alla on hi han m~s suspesos pero .:I? se~~~a 9~~uen a
.. tots. Potser diria gue són xerraires ..(tot rient)

E97- : Xerraire ..vale..i estas a gust i/o canviaries..?
f\~ 2'2... No, no em quedo aguí..

98- E: Caram que segura..
No perque com que ja !inc tots els amics i ja m'l].e acostumat a tots i ja esta, prefereixo

iII . ~ Q '1''' . _ •.. pr,.

aquí..
99- E: vale, i quedeu per fer treballs i estudiar ..
No normalment no ..si no ens obliguen ..
100- E; vale pero normalment no... i penses que si haguessis estat en un altre grup
t'hagués anat millor o pitjor

A ~ Igual ...
101- E: Molt bé Marta, moltes gracies per el teu temps, enhorabona i.....





1- E: A veure, Jordi, quants anys tens?
02- 12----2- E: Vius a prop d'aquí l'institut?

No a Vilafant.
3- E: Caram .. així provens de l' escola de Vilafant?

0" No, no anava al Cusí, al Joaguim Cusí.
4- E: A Figueres, no?
Sí
5- E: vale. és el primer curs no que estas aquí a l'institut?

'03 Sí
6- E: Trobes molt diferent l' escola de !'institut, Jordi?

OS Ui sí i tant!!
7- E: Perque que és millor o pitjor?
A l' escola no et fan pencar tanto
8-E: Aquí et fan pencar molí"'"
Sí deuni dó.
9- E: vale .. que és el que t' agrada més d 'aquí !'institut?

D'41 Una mica toLets més indeI!endent ...no t' estant tant a sobre.
10- E: i de les assignatures?

Oi '2..D1~!~gimnas.
11- E: T'agraden le mates? Quin crack? 1 algunes que et costi més?
Castella.
12- E: dins el que és les C. Socials, amb el professor que esteu estudiant ara?

C1. Ara estudiem l~ ~ninsula, les muntanyes, els ríus ....
13- E. Tot aixo, t' agrada?
Sí esta bé.
14- E: Que és el que t'agrada més de les socials?
El que m'agrada més ha sigut ahhh ara no me'n recordo .. ahh sí allo deIs paYsos,
estudiar els paIsos.
15- E: europeus?
No de tot el món.
16- E: les capitals i tot aixo?
Sí, bé de tot el món no, les capital s d' europa i els paIsos.
17- E: molt bé. Que feu a classe de socials, com us ho monteu .. arriba en Professor i
que??

O-i.JE... 1Professor P.9.r.tamap~s i així eXEli~a.més bé. Així en mapes va més bé.
118- E: 1 llavors que feu?
pones anem lJe¡¿imelllibre i poques :ve¡¿ages!~m e::.7rcicis~.,
~~- E: ahh feu exercicis?
if'í alla al quadem.
20- E. ahh ell explica i feu exercicis?
Sí
21- E: Feu treball en grup?
No en aquesta classe sempre és individual.



22- E. vale. De tot el que estas fent a Socials, que és el que penses que per el
Professor és més important?

a El que estem estudiant ara, la peninsula iberica, sobretot em enso ue li a rada molt
del mar al vent, bueno, els vents gue bufen, els temps etc ..
23- E: ahh pero és interessant no ano, així pots entendre els del temps .... bé així e YJ? 31
sembla que et preguntara aixo? J"
Sí perque li agrada molt explicar-ho i ho repeteix molt. .---.~.w-'
24- É: com ho fa el Professor per saber si aprens o 'no?
Em penso que amb els examens.
25- E: Pels examens, peroet pregunta a classe i ano Jordi, o no?
Sí a vegades.
26- E: Bé. quin es coses té més en compte. és a dir alhora de posar-te una nota, que
té en compte?

(.)"'1 D¿lDcs Com ho has fet.
7- E: ahh pero com ho has fet a on?
l'examen.

28- E: tot a l' examen?
Sí i el treball de sintesi i. cose~EI quadem no té gaire en compte perque ho fem alla
a la classe i ho corregim i ja esta.
29- E: o sigui que diries que per posar la nota de socials té en compte rexamen i..
El com ho has feLI .-.J,f ~O; E: com ho saps us ho ha dit a classe el que tindra en compte alho.ra d'avaluar-te?

0:15\ \-31- E: no ho ha dit ... tu ho vas veient així, no?? ü"!. 2.-
Si-.. /,".". ?--"
32- E: per t~nt punt.ua ..... perque .. per exemple el ~omporta~5nt el té en compte?
Jo crec que SI, una mIca. ,..... . ~--.
33- E: o no puntua ano?
De vegades quan estem llegim i no segueixes per on vas, doncs s 'ho apunta.
34- E: ahh vale!!
1quan per exemple no fas la resposta bé, també s 'ho apunta.
35- E: 1 ano penses que val per la nota no?
Sí

r

36- E: com estudies aquesta assignaura de socials Jordi?
Ahhjo sempre agafo el1libre il!egeixo 1 02 vegades Eerque se me .5luedi¡,

C~ 37- E. vas llegint fins que es quedi, no fas resums ni aixo?
IAIgunes vegades, pero poe, sempre l~geixo i intento que se me quedin els noms.
ij38- E: I aixo abano de rexamen o eada dia?
[No, cada dia, més o menys.
139- E: 1 després per rexamen com ho fas per estudiar?
1 Estudio igual, llegeixo el1libre una o dos vegades i ja esta.
40- E: t'ho llegeixes tot, de papa.
Bueno estudio més el que ha dit gue assenyalessim o el que es més important.
41- E: vale allo subratllat ho estU"'diesmés. Tots els examens que fa erProfessor"'són
iguals, més o menys?
Sí
42- E: Com són?

O 2{ Hi ha pre~untes i 11.~.v0r~sobre~ot_fa verda~r.~ ~~!..:



43- E: ahh vale .. que t' agrada més, quins tipus d' examen prefereixes, si haguessis
de triar?

.?Jt,., §.l vertader i fals encara que descompta punts si requivoques.
44- E: ahh pero si haguessis de triar agafaries aquest?
Sí no has d' escriure gait:.~i ja et dóna pistes de la resposta correcta. És més facil de
recordar ..
45- E: a veure expliea'm aixo..
Si perque si hi han 4 respostes, dos segur que no són i llavors has de triar entre dos.
46- E: ahh d'acord ..i estudies igual per totes les assignatures Jordi?

C-?>3Sí més o menys. Bueno el catala i el castella m'hi esforyo més perque faig faltes i miro
més rortografia.
47- E: ja i el Professor mira l'ortografia?
Sí que la mira .. per aixo prefereixo també el vertader i falsoTots compten menys el de
N aturals que te 'ls assenyala pero no te les descompta.
48- E: ah vale. En el proxim examen de Socials que penses que preguntara el
Professor?

() '23 t Lo de les borrasques sobretot, les muntanyes i els rius.
49- E: Aixo segur que ho preguntara?
Sí, aixo és el més important de tot el temario
50- E: vale. Creus que aprovaras Jordi? Com t'han anat els altres?

b741 Si, molt bé.
51- E: Jordi, saps que hi ha tres grups de primer. Tu de quin grup ets?
lB.
52- E: Del B, vale. que et sembla que es millor pitjor que ellC o el !A?
Jo em penso que és igual gue tots s::!saltres ..Sempre els profes ens diuen . ue a uest és el

AL p'tjor grup pero després resulta que et diuen que anem atrassats i després els preguntes
els el altra c asse 1 1Uque e s hi iuen el mateix ..
5j:'"EnrsigüIq'üe-t<)tssc)lriguat~31:la'rih estar en un deIs altres grups? O ja
estas bé aquí?

"3't( Jaestic bé, nom'agradaria canviar, araja m'he acostumat.
""54-E': Comereus "que t' an'fri~)si estiguessis en un altre grup?

A'-1 Igual que ara.
5'5:""E':i"'ers"examensdeIs altres grups penses que són més faeils, difieils ..

AS Iguals
~6-E:' Iguals a tot arreu. Dones Jordi aixo és tot .



57- E: com ha anat el credit de socials Jordi?
Bé
58- E: Que has tret?

Dt"~ Notable.
59-E: Molt bé felicitats, estas content?
Mira .. !! perque m 'havia 'l\lat més bé tot el trimestre pero per aixo de les faltes em baixa

02 "'Lt una mica la nota ..
60- E: Ostres !! quina rabia no? Hi ho trobes just aixo de que per les faltes et baixi
la nota?
Sí perque ja aprens a no fer faltes ...
61- E: ja pero estas content?
Pss pss!!
62- E: ja i si fos una assignatura lIiure et tornaries a matricular de socials?
No.
63- E: no t' agraden les socials?
Sí m' agrada pero no la vull fer sempre, ara j a 1'he feta i j a esta.
64- E: vale .. el que t'han demanat a l'últim examen de Socials, era el que tu
t' esperaves? •

O '2 ~ z..;í el que passa és q,,!~les comarques ens la va fer estudiar totes i només en va Qregygtar
08. 11

65- E: ja .. i alguna pregunta que no t' esperaves? /
~ I .

l
66- E: T'ho havies estudiat tot? /
Sí més o menys.. I
67- E: no et va enganxar allo de sorpresa ..??
Ens va fer estudiar les muntanyes i després no en va sortir. cap.
68- E: aixo empipa ehh!!!
1 tant ..
69- E: 1 era més facil o més dificil del que t' esperaves?

O¿"~3ry¡:és dificil..
70- E: més dificil? Perque quina informació us va donar el Professor abans de fer

1

,l'examen? Que us.va dir sobre com seria, qu.ina puntuació tindri.a cada pregunta ..
Ahh mai no eIls diu 9y!na I2YUtuiaciQpero diu ,haureu d' estudiar, subratlleu aixo no?

OZS) Aixo sortinl segur i diu que ID haura verdader i fals, que haurem de posar les comarques,
rius .. aixo sr-que ens ho ha dit..pero ja esta. -

171- E: ja esta ..i creus que hauria de donar més informació per aprovar les socials?
DlS2 lNo yerque has d'estudi~!! No et dira les l?re~untes d~ l'examen!}! ••.••

72- E: ja, vale ... com et vas preparar rexamen tu Jordi?
......IPues les comarques vaig agafar un""mapa mut i vai~comen9ar a e~!Udiar-les~ assenxalfU'

c'3>Lj Girona i així.., --.
73- E: Tu estudies sempre igualo diferent en funció de l'assignatura?

C~~_Sí sí sempre estudio igual
74- E: O sigui tu tens un metode d'estudiar que quin és, m'ho pots explicar?
Llegir elllibre i si hi algu d' estudiar d' espanya doncs agafo un mapa i ho escrit
75- E: i llegeixes igual mates que Ilengua ..
No matematiques menos, perque com que em surt més bé



76- E: ja me'n reCOrd.o..i en funció del profe estudies diferent.. segons si dius aquest . ....¡...
li agrada més aixo, l' altre l' altre cosa.. o f1S1'\ 1
No normalment igual, pero hi ha professors que els hi agrada que els hi posis els qu?
ells han dit a classe i després t'has d' estudiar el de la llibreta que és com t'ho han dit
ells.
77- E: ja ...I com definiries tu l'avaluació? Que és per a tu l'avaluació?

Bi. És com que has fet durant el trimestre no? Valorar la teva feina i la nota deIs examens..
78- E Com t' agradaria que t' avaluessin a tu? Dir mira Jordi escull com vols que
t' avaluem, que diries?
pels examens més que res..

o 79- E: pels examens?
Sí més o menys em van bé..

¡) 80- E: t'agraden els examens?
No no n' agraden pero menys les faltes d' ortografia..
81- E: i si hagueesis d' escollir la tipologia d' examen (preguntes obertes, de
creuetes, de resposta curta ..quina preferiries?

¡La de vertader i fals, perque no s'ha d'escriure i no faria faltes.) així no me
descomptarien.
82- E: En el moment de sortir de l'examen quina nota et pensaves que treuries?

O Z
. ') Em v~ anar be, pero com que sé que el Professor descompta per les faltes no ho sabia,
o~ ¡,.. per mI un 8 o un 9 pero és cIar ..

83- E: i et sembla justa la nota?
~ 2S I Sí és clar perqueja~_é que f~B_'. __ ~~~"'11"'~_84- E: ja i si ara t'haguessis de tornar a preparar l'examen, com ho faries igual?

Si la manera d' estudiar igual que sempre llegir delllibre i fer servir mapes muts.
85- E: vale. 1T'ha canviat al manera d'estudiar amb el professor?
No perque a mi m'agrada explicar amb les meves paraules i el Professor també ho vol
aixo i així em va bé.
86- E: has dedicat molt de temps a aquesta assignatura?
Sí poder més que les mates ja que és més forta i em costa més que les matematiques.
87- E:Creus que l'avaluació ha tingut en compte altres coses que la nota
d'examen? És a dir, la nota final que t'ha quedat és la mateixa que la deis
examens?

r:r')2. 1 Fa mitja de totes les notes deIs examens i després compta coses com els deures i els
f ~xercicis fets, les faltes..

88- E: uii les faltes no les pots ni veure no?
No és que em fa molta rabia..
89- E: ja t'entenc .• Si un company d'una l'altre c1asse et preguntés com ho hauria
de fer per aprovar les socials que li diries?

~~ ,_Que ho estudiés tot.
90- E:i com?
Doncs amb elllibre llegir-ho varíes vegades i després dir~o amb les seves paraules.
91- E: Sí?
Sí així és més rncil de recordar-te i a més el professar ha vol així.
92- E: Jordi si tu no estiguessis d'acord amb la nota que has tret que faries?

B.3A~iIj_~.~_~obm.:el professor pe!.~ veure que ha passat. lO' lO

93- E: valeucomentes amb els teus pares el que leu a socials?



091Sí a vegades el meu pare m' explica coses que també estan alllibreque llavors fan que
jo me'n recordi més.
94- E: molt bé i els resultats?

9f>~ §!cIar també ..
95- E: AIgú t' ajuda a estudiar?

0'1 No normalment no, excepte..,ª..Yegades que el pare i la mare em volen ajudar ..
96- E: molt bé, nO..com definiries el teu grup de primer en relació amb els altres?

A"Que esta bé, som fonta ben avinguts tots.
97- E: i si poguessis canviar de grup ho faries?

f\'~1,.7...No ja estic bé aquí ara que ja els conec a tots.
98- E: quedeu per estudiar o fer treballs amb els del grup?
De vegades pero no gaire no tenim massa treballs en grupo
99- E: Bé i l'última pregunta, penses que si estiguessis en un altre grup les coses
t'anirien més bé o igual? .

ft ~ Igual perg,ue tu sempre has de fer la teva i tu ets el mateix a tot arreu.
100- E: Molt bé Jordi moltes gracies pel teu temps i m'ha agradat molt parlar amb
tu. Molta sort .•....i..



.,
i

1- E:Quants anys ten s Jessica?
OL Jo, d'aquí a un mes faré 14.

2- E: Molt bé, dones felicitats avan~ades, molt bé, no?
Sí. Gnkies.
3- E: Vius a prop d'aquí l'institut?
NO.Visc a Sant Climent.
4- E: Molt bé. És el primer any que estas aquí l'institut, Jessica.

0'3> .Sí, el12rimer.
5- E: 1 abans a quina escola anaves?

O¡ VilajuYga.
6- E: Molt bé, i trobes molta diferencia d'aquíl'institut a l'escola?o:.. Sí.--7- E: Per que? Que t'agrada més?

0·=]( Els Nens
8- E: elsnens?
Sí aquí hi han més nens guapos i aguí també hi h~és hores i en canvi és molt diferent.

Ó~ 9- E: Perque és molt diferent Jessica?
Home, alla estaves sol en un aula, i aquí..,vasa un Eiló d'aules i els hor~~
10- E: més apretats, no?
Sí
11- E: vale, que és el que t'agrada més d'aquí l'institut?

0":)( Home, hi ha més gent, més ambient ..
12- E: més ambientillo!!! Ehhh!!! vale.. i de totes les classes quina t'agrada més?

O:n_Ehhh!! (ÍJensanljCastella.
13- E: castella, ~lt bé? Hi ha alguna cosa que t'acosti més que les altres?
Matematiques.
14- E: SÍ..com tots, a tots ens costa les mates ..Dins de les Socials que és el que esteu
estudiant ara?

c1.. (Silenci prolongaljAra no m' en recordo.
15- E: no et situes:. • •
NO, ara no recordo. .
16- E. Bé no et preocupis, que t'interessa més del que feu a Socials?
Mmmmm res (amb to ironic)
17- E: bé no t'agraden les Socials?
No
18- E: ahh vale, no et preocupis dones. Pero com us ho munteu, com organitzeu la
classe?

O 1 Home, és que no és que fem ~aire cosa eh!!
19- E: no? A veure explicam- ho aixo?
Perque gairebé tots passem de la classe nol. Ja l'ambient és bo, no? Perque estudiem
pero ...
20- E: pero no gaire? No? Perque no us agrada.
No gens. Bueno pero ara estem estudiant el mapa aquell de ... no em sortira .... ahh sí de
les comarques em sembla. Ano és foWa facil per a mi, cIar el que no li costa molt doncs



r
vale, pero per exemple a mi que no em va molt bé, dones fem coses perque l' any passat
sí que aprenia molt de Socials.

~,

21~E: t''anava més bé a l' escola les Socials?
/' . j

(Sí i tant/
22..--E(i aquest any no gaire.
No gens.
23- E: perque ho creus?

os.No ho sé, alla estava més concentrada, pero aquí ja no ...
24- E: és ciar, pels profes, poder??
No ho sé, poder sí, pero P~! rambient que ID ha em costa més concentrar-me aguígue
al1a.
25- E. Vale!!. Pero més o menys amb el profe de Socials, com us ho monteu? Llegiu
elllibre ohh •••••

O \ Sí, llegim el ]libre i expliquemcDeures no n'm han molts.
26- E: vale. Llegiu elllibre i després expliqueu vosaltres?
N o, el profe.
27- E: ahh vale. 1ja esta.
Sí i després del quadem que tenim de treball ens posa alguna cosa ...
28- E: els exercicis a classe...vale. que penses que per el Professor és més important
de les Socials??? Hi ha alguna cosa que us ho matxaqui ..
No, el que sempre ens esta dient ara és el d' ortografia.

()'"l,s \ 29- E. El d' ortografia?
Sí en els examens que compta molt, ara.

j 30- E. Pero referent al contingut de socials?
C"2- No, aixo no ens ho diu. No ho sé.

31- E: com ho fa el Professor per saber si aprens?
o ho sé. No, jo ~rec que els examens nom' .

32- E: Només els examens ..
Sí és el més important:

62-2.... 33- E: Sí? 1 quines coses té més en co pte en Professor alhora d'avaluar-te. O sigui
quan et posa la nota de Socials, qu 'et penses que hi suma alIa?
El que compta ellla...J?resenta$,ió RGtt ue sap si ho hem entes o no, perque cIar si nosaltres
posem una resposta que no té res a veure doncs més o menys ..
34- E: cIar, pero m'has dit que el que té més en compte és la nota de I'examen.
Si i tant
35- E: vale i penses que hi ha alguna cosa més.. per exemple que digui va com
que és bona nena i es porta bé a classe.••!!!
No aixo no ...
36- E: no? Vale. Com estudies aquesta assignatura Jessica, com t'ho montes,
estudies cada dia, o abans de I'examen?
Jo?
37- E: Sí, tu?

CSi- f: vegades j,? no estudio p,ero..
38- E: ni pels examens?
Sí el que passa és que no m' agrada. Jo quan estudio pels ex~ens és més o ~enys un
dia abans o bé si no tinc temps, a l,:autocar guan vinc caE aguÍz molt poco
39- E: Sí, i com ho fas aixo, ho estudies delllibre ...
Llegeixo delllibre.

i



(40- E: i ho lIegeixes tot?
\No, només el més important.
j41- E: i com ho saps que és el més important?e")1Perque hi ha una barra yerda que el profe diu que és el més important que és com el
,resumo

)

142- E: ahh vale, i estudies aquest resuin, et lIegeixes allo..
Sí m'ho memoritzo una mica ..
43- E: i perque no molt? Perque no vas a totes?
És que perque no m' entra.
44- E: no t'agrada?
Gens
45- E: bueno. Fas els deures i tot aixo?
De vegades, no sempre.
46- E. Tots els examens que fa el profe són iguals?
No.
47- E: Són diferents? Perque a veure explicam-ho? Que posa.
Diferent és que ... diu que quasi tots són els mateixos .. pero no, és que es nota molt
perque a mi per exemple un examen em costara molt més que 1'altre, no sé com
explicar-te pero no sé ...
48- E: ja sé. Perque que fa ....
Jo per exemple no he estudiat i no ho sé, no?? pero l'altre fica com més dificultat i va
pujant.. ...cada vegada més dificil
49- E: vale.aquí tu ja et perds no??.Quin tipus d'ex.amens tu prefereixes? Si tu
puguessis triar •.

e.2-Només ficant allo que posa al quadre verd i ja esta ..
50- E: 1 com?? escrit per a tu, o marcant verdader fals?
No escrit ..
51- E: escrit tu ja et va bé, no?

O 2.1.Sí. Ara també flca el de verdader fals, és tacil pero home, diu que si no s' encerta
aleshores baixa la nota no? . .. .._-.
52- E: CIar descompte ••
Ara, pero abans no, deia que al principi no. Sí i llavors jo ho trobava molt tacil perque
és com el catala que es tindria que fer escrit que a mi m' agrada més escrito
53- E: t'agrada més escrit??. .

.Sí i llavors el de la línia verda i ja esta.
54- E: 1ja esta, vale. En el proxim examen que penses que pot preguntar el
Professor?I ha alguna cosa que tu hagis c1itxat?
No

r'e')~ 55='E: No hi ha res?
~ .->-<:. Mnnnnnnn Potser les comarques, perque ara diu que ho estudiem perque les hem de

_______ ~ - '" '·tI JUtlllllt

i.~
5 - E. O sigui que sortiran les comarques, o sigui que ja saps per on has d'anar,
no.

'fb'* No H· sé ehh?? Pergue ell no ho ha dit tampoco
57- E: vale..creus que aprovaras Jessica?

O?e, ( NQ..Tal i com vaig amb els examens no.
58-E: pero aixo només en Socials?
De tot una mica. Perque aquest trimestre he suspes ...i..



59- E: i a que penses que es degut aixo?
No sé mira el que jo pensava que aprovaria ho he suspes tot..
60- E: ohhh
perque cIar, jo sé més castel1fl que catalfl i aixo que sóc catalana no? Pero he suspes el
castel1a ..
61- E. Ah si? Hi havies pencat molt en castella.
Sí i tant.
62- E: i en socials que?
Socials els examens suspenc tots.
63- E. Sí?
Sí molt malament..
64- E: pero perque tu no estudies prou o perque et costa?

07-4. '-'\ Em costa molt
65- E: et costa molt o bé no t'agrada?
No, una cosa éSJ)E~._J?:<?_!!1~.~g!1i.~e:r:.ojo m'esfors:o, perque home, jo sé que tinc 9.y'e
arribar a dalt si tinc que estudiar un ofici no? 1Bueno si no m' agrad§l, doncs mir8;
m' aguanto i intento de superar-ha És que me cos:ta.molt..
66- E: Et costa!!! Vale .. i tu de quin grup ets? Del b, no?
Sí del B.
67- E: i d'aquests tres grups a, b i c, que sou com et sembla que és aquest lb?
Millor, pitjor que els altres?
Tots els J2rofes diuen que som els pitjors 94e ens 120rtemmolt malam~t.. .. home jo ho

~ '2.. he vist i les classes que he anat perque els examens de socials he faltat molt i he tingut
que anar a rA i és molt bona classe ... i ~S clar, la nostra si la mil10ressim una mica sí..
p~ro és que no treballep1 gaire ...
68- E: vale .. si poguessis estar en un deIs altres grups, t'agradaria?

A~Z( No, no
69- E: ja estas bé aquí?

f1:1\ Sí
7i): E: i penses que els coses t' anirien millor, pitjor •.

AL és que aixo de canvia: no és per alla on vagis, tens gue §..er~,.ijo .cr~c•.9..u.~.no.~i•.a..9.uí
, vas malament alla també. .-------_._.. ,--~.........---

71- E: o sigui igual no?
Sí
72- E: penses que els examesn de tots els grups són iguals?

AS. Sí-73- E: o sigui no hi han diferencies?
No perque parlant amb els companys deIs altres grups sem12redjuen el matei~.QJJ,eeu~

J1a posat a nosaltres ..
74- E: doncs molt bé Jessica, moltes gracies per a tot i ja ens veurem .....•.



75- E: Hola Jessica, com anem?
Bé..
76- E: 1 com ha anat el credit de socials finalment?
Malament
77- E: malament?

071:.,3, Sí perque he suspes.
78- E: 1 perque diries que has suspes?

O?--'-t. ~ Perque no m' agrada, em costa molt.
79- E: 1 tu ho saps aixo.??
Sí
80- E: i si fos una assignatura lliure que et diguessin va Jessica si vols pots tornar a
fer les socials, l' agafaries?
No no m' agraden ..
81- E: vale!!! el que t'han demanat en l'últim examen de socials era el que tu
t' esperaves?

()'l.32 ~hihavien coses que sí i altres no,
82- E: i era més facil o més dificil del que et pensaves?

0'1'33 Sempre són t!ificils Eera mija gue em costa .•.
83- E: vale!!!. 1 quina informació te donava el Professor abans de fer l' examen.??

02..s 1-No gaire ....ara no me'n recordo .
I 84- E: Ja!! Pero tu penses que ell hauria de dir més coses sobre l'examen o així?

, 1 Home si ens digués les preguntes de rexamen don~s després estudiaríem aguelles i ja
0252\ .~sta.. és cIar l?erQWa;Q 110 ;got ~er!!

~5- E: ja tu voldries le spreguntes no? ahh pilla... i com vas estudiar tu Jessica per
quest examen?Com t'ho fas, com t'ho montes per estudiar les Socials?
'ho vaig llegir mQ1t~~xegades a veure si m' enrecordava d' alg.wa cosa...

e ~ 2... 6- E: ja i vas estudiar quan abans de l'examen?
í es que jo no m'havia recordat que teníem examen i m'ho vaig mirar a l'autobús al
atí...no vaig tenir gaire temps... -

87- E: és cIar!! 1 tu estudies diferent en funció del profe o de l'assignatura?
No sé. .
88- E: o sempre estudies de la mateixa manera??
En castel1a com que m'agrada més estudio més ...
89- E: ahhh vale, i que és per a tu l'avaluació Jessica?

8.1 Els examens que fem.
90- E: Només els examens?
§í aquests s(~mels més imE0rtan!S.
91- E: vale .. i com t'agradaria que t'avaluessin a tu .. si et diguessin Jessica escull .•

B2.No fer examens és cIar, pero aixo no pot ser ..
"'........•..•...•.--~-•....••---~------92- E: iperque no pot ser?
perque tots els profes fan examens .

. 93- E: i quin tipus d'examen preferiries? El de creuetes, o escriure .•
¡Home de creuetes¡ 94- E: de creuetes??
¡ Sí perque només has de triar uan ~esposta.i ~irencertes dones mol! bé!!



95- E: Ja. 1 dones perque aquest?
Home .... Perque és més rnci1.
96- E: cIar! 1 quan vas sortir de l'examen que et pensaves que treuries, quina nota?

01 4rz.,Un insu ..
97- E: i has tret ?
Sí un insu ...c1ar era d' aquests d' escriure i no me'n recordava de res ...
98- E: ja, i t'has anat a queixar o no?

B31':Jo,-éscIar si m'ha suspes ell sabra pergue!!
99- E: ja ...i si ara haguessis de tornar a estudiar I'examen te'l prepararies més,
estudiaries més?
Home depen, si tingués temps i ganes poder si ...pero les Socials són un pal ehh!!
100-E. Sí?
Sí són avorrides no fem res de divertit!!
101- E: ja!!!la nota que has tingut a I'examen és la mateixa que t'ha quedat
l' avaluació final?
Sí
102- E: vale Jessiea, a veure....imagina't que un eompany d'un altre eurs et
preguntés eom ho hauria de fer per aprovar aquesta assugnatura, que li diries tu?

C6 ~ No ho sé, 11egirelllibre així moHes vegades ..i estudiar!!
103- E: vale.. el professor et dóna indieacions sobre eom millorar o eom
estudiar ..??

0253 No diu que hem <!.:.estudiar més que no ho fem gaire i. que s~~.~!1_ mi~,Jf.anduls i jél;,.
esta.. .
104-E: i t'ha explieat perque has obtingut aquesta nota?

()2Y~ No
{E'')v\ '*J:()S: E:vale. Comentes amb els teus pares el que feu a Socials?

o8i. No és cIar si és un pal!! A ells tampoc els interessa aixo ..no ho volen saber. ..
106-E: ja pero els resultats? • . . .-

't)~'2Si aixo sí p~rque ho han de fi~ar.'.l?etJ)o no els hi donc fins l'últim dia ...
107-E: ja, t'ho guardes uns dies no? Perque que et diuen ells?
Res perque els meus germans tampoc han estudiat i no passa res ... jo ja els hi dic que no
m'agrada estudiar i diuen que em posaran á. treballar com els meus germans ...
108-E: 1 a tu t'agradaria treballar?
Sí perque guanyes diners i és més divertit, com la meya mare ...
109-E: vale... algú t'ajuda a estudiar Jessiea?

09 No pergue a casa a ningy li agIa,da estudiw;. ~~ 11il21:';~i~iQ2,uo ...
110-E: ahh vale!! i com definiries el teu grup en comparació amb els altres ..??

f\ Diuen que som els pitjors g,ue ens pQrtem 1IJ,Ql;Lmalament,pero jo no ho vei~t ..•bQDJe

2.sí podríem millorar",.:.J2eIgy~l1Q trdlallem gai~!! !
111-E: 1 estas a gust en aquest grup o voldries canviar-te?

A '3. Z 2...Novull quedar-me ªQYUi.n.s..1Q.ts~JlWu§w.uics ..
112-E: i creus que el canvi de grup t' aniria ;Illor o pitjor?

Ai.-J Igu~l perque si no t'agrada estudiar és la mateixa ...!U .ets la mateixa i els professors
I també ... són e1s amteixos en els grups ...o sigui que és igual.

113- E: Ja!! Molt bé Jessica moltes gracies pel teu temps i ja esta només volia
conéixer.....



1- E: Quants anys tens, M. Josep?
<92-12, ara en faré 13al mary.

2- E. ohh que bé, felicitats avan~ades dones..
Gracies.
3- E: 1 on vius M. Josep?
Al carrer Moragas.
4- E: On cau aquest carrer, és l' aixample?
No, a la Marca de l'Ham. ,
5- E: ahh d'acord ara ja em situo. 1 és el primer curs que estas aquí a l'institut?
Sí.
6- E: sí? a quina escola anaves abans?

O~ A Sant Vicens de Pau.
7- E: molí bé. 1 que t'agrada més M. Josep? L'escola o aquí l'intitut?,

O":> Bueno, al' escola copeixia molta a.ent i més a tots els professors i estava molt bé
l' escola, a mi m' agradavamolt, pero cIar aixó és un,canvi mol~ gran.
8- E: a !'instituto No t'agrada tant.
Home sí que m' agrada, sí
9- E: és canvi, és diferent, ni millor ni pitjor no que diu en Toni Soler?

~ Sí aixo di[erent!L
10- E: 1 llavors que és el que t'agrada més d'aquí !'institut?

o-:¡ ( ¿.IDamica to1.,
11- E: i de les assignatures quines t'agraden més?

o'=}"2.. Socials, música també ..
12- E: Socials sí? 1 quina és la que et costa més?
Matematiques
13- E: oh!! com tots ehh!!
Aquest credit passat 1'he suspes.
14- E: de matematiques?
Sí, tot aprovat menys el credit de mates.
15- E. Bueno dona, per una no passa res....Ára a socials, M. Josep, que esteu
estudiant?

c::1.. El relleu d'~espanya.
16- E: i que és el que t'interessa més de ciencies socials?
Tot en general.
17- E: tot t' agrada tot, és una de les teves preferides!!!.
Pero més el d' estudiar els PalSOS d'Europa i tot aíxo, el continent.
18- E: Perque t' agrada aixo?
No ho sé, és més :fa.cil.
19- E. ho veus més facil per estudiar.
Sí, m' entra molt :fa.cilment.

~

. 20- E: que feu a classe de ciencies socials? com us ho organitzeu les classes?
O Donc~ ~l professor explica i segons quina cosa explica els,exercicis del guadem i fem

exerCICl&.
21- E: Molt bé, vosaltres feu els exercicis



, 1 els ho eorregim a classe
22- E: i ho corregiu a classe, vale. 1 subratlleu i aixo o no?

tly Sí depen. Bueno hi ha gent que subratlla el que li sembla més, el que ha d' estudiar més
eoneretat no, i des~i§"8J1l1!PRM~hIM&I4éMMéMi@!i'@"'._"'jJ.,
23- E: vale, esta bé no?Ho porteu bé.•
Sí
24- E: vale. 1 que penses que per el Professor és més important de les socials. M.
Josep??

c?.. No ho sé.
25- E. tot és important per a ell, o com ho veus tu aixo?
No ho sé
26- E: no ho saps que és més important per a ell..
No, no sé que dir-te. .'"
27- E: bé i que fa el Professor per saber si aprens-?

O ~ Et eO,rregeix els exereicis. Per exemple et va preguntant i et va posant nota.
28- E: posa nota??
Sí, positiu o negatiu.

(
29- E: positiu o negatiu?
Sí, més o menys."130- E: i llavors que et pregunta així plim, va M. Josep, avui et toca a tu.
No va per ordre de llista.
31- E: ahh per ordre de llista.
Sí, depen de les notes. Si per exemple hi ha una persona que té poques notes, dones li
pregunta.
32- E: poques notes que vols dir?
Que per exemple li ha preguntat poes eops.
33- E. ahh vale!!.
que no té gaires notes ..
34- E: vale, i et pot tocar així sense comptar-hi, o ja ho saps quan més o menys et
toca?
A vegades per ordre de llista o a vegades per que fa temps que no et pregunta.
35- E: Sí jo me'n record o quan anava a l'institut i preguntava en ordre de llista i
em tocava després és quan mno preparava, no?
Sí jo també ho faig.
36- E: quines coses té en compte el Professor alhora d'avaluar-te? O sigui per
posar-te una nota, que té te en cQmpte com ho fa el Professor?

0¿ ome dones explicar si posa uns examens o així.
37- E: la manera d'explicar?
Bueno no ho sé. un examen Rer exemRle és el que eomRta més.

~

8- E: l' examen és el que compta és?

.
ueno i el ~'pall de classe, i el eomportament i tot aixo.
9- E, com ho saps M. Josep que puntua tot aixo?

fñf'\1- Perque ens ho,.ya explicar el primer dia de classe.
40- E: el primer dia de classe us ho va explicar ..• iamb tot aixo després fa la nota
global..
suposo que sí, no ho sé segur ehh?
41- E: o només és l'examen.
Supo so que una mica to1,



42- E: ho avalua tot. Siper exemple tu treus un 5 de l' examen, pots treure més
nota per bon eomportament?
Sí, aixo també.
43- E: sí, molt bé no aixo? Bé, com estudies tu aquesta assignatura M. Josep, com
t'ho montes tu aixo ..
Viii, a vegades com el professor explica i hi ha coses que elllibre no explica i ell ho

C3 !.ex?lica i h~ apunto en un paper i despr~s a casa faig el resum ben fet ho passo a net i
Valg estudlant.
44- E: vale. Fas resums, dones ..
Sí. ¡esums
45- E: delllibre també?
No delllibre no ..
46- E: només del que diu ell a classe. 1 elllibre no te'l mires pels examens?

e ~:1-Sí sí, jo e$tudio deIs apunts gue ha dit ell i delllibre.
47- E: vale. estudies fent resums ..
A vegades sí a vegades no, depen si ha dit moltes coses importants o no. Perque a
vegades explica una cosa que esta en elllibre i que ho explica més global i llavors ja ho
pots mirar directament del llibre. sense resums, ni prendre apunts, .
48- E. s'ha de mirar tot ..no? 1 tots els examens que fa en Professor són iguals?

02;L. Sí hi ha una cosa qu~ sempre la fic'!, q:!;1eés posar, com diu ell, verdadero o falso. Fica
una pregunta i has de dir si és veritat o mentida.
49- E: 1 sempre són iguals els examens?
Sí
50- E: 1 quin tipus d'examens t'agrada més a tu ..aquest de vertader o fals o aquests
els d' eseriure ..
D'escriure no és que m'agradi gaire, pero verdadero i falso aquests sí.
51- E: són més facils, que et sembla?

~G- Sí són més facils perque lle~eixes la p~esunta i nomé;, h~~ de Eosar sí OPOl ,iE<?..lrih~
fttltes d' ortografia.
52- E: vale. El proxim examen amb el Professor, que et sembla que et posara? Ja
els tens allo "cUtxat" per saber que et preguntara o no??

D 2 3} pr.e~tara l~s c~pit~s d' espanya, la com~tat au!onoma i el re~~, les form~~ __
chmatlgues 1 tot alXO.
53- E: molt bé. Segur que posara aixo, ja ho teÍls clitxat no tu?

~ Sí, més o menys ..ja que sempre ho repetim i per a ell és molt important..
54- E: dones vinga a estudiar aixo que si ho posa .. ahh fas el mateix per estudiar
totes les assignatures?

e~ '3 No és molt diferent. ~ .._~
55- E: ho fas diferent: Per exemple matematig.ues, com ho faso
La professora moltes vegades dicta co~~d' apuntar a la llibreta i fica exemples ..i
estudio el que hi ha apuntat i els exemples._
56- E: vale, i en eanvi les Socials?
és diferent, aquí tenim elllibre.
57- E: i en naturals, també ..
No natural s només haig d'estudiar el que marguem en elllibre.
58- E: ahh només el que subratlleu i ja esta!!,
Sí
59- E. i en canvi aqui a social s potser és més difícil no? perque entra tot o no?



c3A.
Sí perque hi ha moltes eoses per memoritzar. /' .,J-
60- E: Creus que aprovaras M. Josep?

O "'Z, ~ \ f:l eredit de socials, sí..eree que sí.
61- E: perque bo creus?

O-z,vtt., Perque les notes d' e1amensque tregui i les preguntes que em pregunta em van molt bé ..
62- E: et va bé, no?
sí
63- E: vale. Tu quin grup ets, A, B o c?
le.
64- E: D' aquests 3 grups, com penses que és el teu grup, millor, pitjor ..
Home, a elasse sempre hi ha de tot no?, i ha uns nens que no se, es fan veure pero em

A ""Z-sembla qu~ totes les cIasses són iguals.
65- E:Totes són iguals, vale. A tu t'agradaria estar amb un altre grup?On creus
que t'aniria més bé?

A-t, No em sembla queg(aniria ig~l a tots els grups ..
66- E: Igual que ara. vale. I creus que els examens deIs altres grups poden arribar
a ser més facils?

A A vegades el professor els feia iguals, pero cIar eom que després parlavem a 1'hora del
(1 ~ pati i aixo, dones els eanvi~

67- E. els canvia, no fa les mateixes preguntes
No
68- E. i que creus que sera més difícil o més facil.
depen si ,~studies sera més faeil, no? pero si no estudie~!I'.
69- E. molt bé, M. Josep, el que et volia preguntar era aixo, moltes gracies i més
endavant tornaré perque m' expliques com t'ba anat tot aixo .



70- E: Hola M. Josep, ja torno a ser aquí. Que tal com t'ha anat el credit de
socials?

o-Z·~~ Un excel.lent.
71- E: molt bé felicitats estas contenta? i perque penses que has tret un excel.lent?()?~"1Perque m'h~ esforyat moIt i a més m' agraden moIt les socials.
72- E: t'agraden?
MoIt
73- E: Així si t'haguessis de matricular lliurament allo de dir va.!!. m'apunto
voluntariament ho faries?
Sí i tant..
74- E: perfecte!! El que t'han demanat en l'últim examen de socials era el que tu
t' esperaves o hi hagut alguna cosa sorpresa?

p t~Z.No em pensava gue aniria millor pergue va deixar coses per explicar.
75- E: i que era en general més facil o més difícil del que et pensaves?

O '2?>'3 Normal.
76- E: normal. Vale .. 1quina informació et va donar el Professor abans de fer
l'examen?

O "lS1 ¡Ens va dir que havíem d' estudiar ~ot el relleu d' espapya i la vegetac~ó. .
. '77- E:vale i en quan el tipus de preguntes, el quan valdria cada pregunta .... els

criteris de puntuació ..
~No aixó no ...
178- E: i tot aixo,que vertader i fals descompta, aixo ho coneixieu?

sí aixó sí.. ho posa en l' examen en les preguntes de verdader i falso
9- E: ahh perfecte!! 1 en quins moments us va donar informació sobre
,avaluació?
ueno rexamen quasi ~empre els fa igual no? Les preguntes d' escriure i després les de

f') 2- :1-<:2: e!dader i fals i des del comenyament de la lli2ó ens ya ~ir que hayí~!:!1_~' estl!sE~ trixó i
ots els mapes ..
0- E: aquesta informació creus que era suficient per aprovar rexamen o hi ha alguna

cosa important que us ha amagat.. ??
ú-zS2-No ja n'hi ha prou.

81- E: vale .. 1com et vas preparar l'examen tu M. Josep?
Vaig comprar mapes muts i. vaig estujim;, el[ r~llel!s d' eSEan.xa i després vaig estudiar

C5 z... fent resums les socials.
82- E: vale molt bé. 1 estudies diferent en funció de l'assignatura o el profe?
Sí és diferent.
83- E: Aveure explica m- m'ho aixo, és diferent en funció d'un profe o d'un altre?

~

í perque un profe té una manera d' explicar diferent i llavors ja saps quina manera
e33 explica ell i com li has de dir en l' exameI1]ls hi agrada que eIs íií posis com ho han dít

e ls.
84- E: i en funció de l'assignatura, potser és diferent?
Sí també estudio diferent en funció rassignatura és molí diferent mates gue socials "Rer
exemple ..
85- E: Sí és diferente Ahhh!!! i que és per a tu l'avaluació, com definiries tu
l' avaluació?

a \ Primer la nota de l' examen, els treballs que fem a classe i el comportament..



86- E: 1 aixo ho suma tot.. perque no és la mateixa la nota que has tret a rexamen
que la nota que t'ha quedat finalment?
Hem fet tres examens i suposo que al final ha fet una mitjana de tots els examens, el
comportament, el treball a classe ..
87- E: ahh vale el comportament també l'ha comptat??
Sí, em sembla que fa mitja.
88- E: Com t'agradaria que t'avaluessin M. Josep?

Q;> A. llartir del treball a classe.
',89- E: i deIs examens, quin tipus prefereixes? El de creuetes..
El de creuetes ..
90- E: perque?
Perque l'haver jd' escriure molt, faig faltes i segons com descompten.
91- E: ahh ciar en creuetes segur que no fas faltes.. Quina nota et pensaves que
treuries sortint de l' examen?

D 2~2.Vn? i he tret un 8.
92- E: vale i et sembla justa aquesta nota?
Sí..

93- E: 1si ara haguessis de tornar a fer rexamen com te'l preperaries'
Igual de la mateixa manera.
94- E: has dedicat molt de temps, en comparació amb les altres?
Sí.
95- E: Si un company d'un altre curs et preguntés com ho hauria de fer per
aprovar les socials, quins consells li donaries?

C3L, Que estudir.
96- E: que estudii com? Llegim molt, memoritzant ..fent resums
No ho ser, estudiant, depen del que sigui una miqueta de toL
97- E: El profe et dóna indicacions sobre com millorar o com estudiar ..?

02 S:5 ~i), bé ens diu quehe~ ~' esfor2ar-nos més i que hem d' estudiar molt més.
98- E: pero no ens ho dlUcom ho heu de fer??
No
99- E: i t'ha explicat perque has obtingut un excel.lent,M. Josep?
Bueno va dir que pel treball a classe i els examens.
100- E: si tu ~o estiguessis d'acord amb un~ noi~ que faries?

B~ Li diTia all?ro~~s~or._
101- E: li diries al professor, vale..• i comentes amb els teus pares el que feu a
socials?

0"&1-A vegades.
102- E: a vegades, i les notes??

O~ '"2.. Uii aixo sí.
103- E: aixo més. 1M. Josep, algú t'ajuda a estudiar?

OC\ ~.Ol ningy.
104- E: no vas a classes o tens un germa que et doni un cop de ma..!!!
No m'ho faig jo sola.
105-E: molt bé i com definiries el teu grup en funció deIs altres? Tu ets de Ir ..
c.
106- E: com el definiries?

A ~ Una classe normal, el que passa que a vegades hi ha ~guns nens que es passen de llestos
i tot aixo ..



63- E: Que tal Mariona, com estem? Que, que has tret de Socials al final?
D'2~3. Sufi ..

64- E: O veus tant que paties.!!.i estas contenta??.
Sí molL.
65- E: i perque creus que has tret un sufi a que és degut ..??

(J" f.,~pergue aguest trimestre no he estudiat gaire.
66- E: no, pero has aprovat no..
Sí pels pels ..
67- E: bé.. i si fos una optativa et tornaries a matricular?
Sí.
68- E: el que t'han preguntat en l'últim examen de socials era el que tu t'esperaves
o t'ha enganxat algo de sorpresa?

D 1-~z...De sorpresa, pergue hi ha moltes coses gue no m'havia mirat..
69- E: i així era més difícil del que t' esperaves?

f)¡~"$ ~o era més facil. ~
70- E: Més fitcil del e t' esperaves ..?
.sí per aixó vaig aprov .

,- ,__}1- E: ahh i quina informació et va donar el professor abans de fer l' examen?
( 92- S LVa dir que estudi_essim molt les capital s d'espanya i va dir el Que sortiriaPJ.~S.Qmenys ..
/-------' .. 72- E; i penses que calia més informació per aprovar o ja n 'hi havia prou?

( m:s z.. No ja esta bé ..
! -_._----
" 73- E: en quin moment us dóna la informació sobre l' avaluació?-....~---_..);,.

.) Abans de rexamen ..
• • 11 ~ "0IIII .. _'"

74- E: com et vas preparar l' examen •.??
C3 z-vaig .fer uns resums i després des del resum~yaig anar estudiant.

75- E: vale!! ..perque estudies aixi, perque és la teva manera ..
Sí ja estic acostumada així i a classes de recuperació em fan fer els resums ..
76- E: vale, tu tens la teva manera i estudies així sempre, o depen del profe,
l' assignatura ••??
No sempre o faig així amb tot..
77- E: vale perfecte ..que és per a tu I'avaluació??, a veure si em pots fer una
definició ..

t3> 1 no sé, la nota final també untua el ue em fet a classe ..
78- E: perque la nota de l' examen no és la mateixa qu l' avaluació??
Sí és la mateixa
79- E: pero hi han altres coses barrejades.. /
Sí la nota de tots els examen i si em fet els deures. 0
80- E: ~ale ho suma tót d;sprés ..?? •• ., .•
Sí
81- E: T'ha canviat la forma d'estudiar amb el Professor o és la mateixa que feies a
I'escola??
Sí és la mateixa.
82- E: Si haguessis de tornar a a fer I'examen, com te'l prepararies Mariona?
Igual ..
83- E: vale. Has dedicat molt de temps a preparar aquesta assignatura.??
No gaire, és que em costa molt, no m' entra .. és molt dura ..



84- E: vale!! i si un company et preguntés comho hauria de fer per aprovar les
socials, que li diries?

<: ?I..¡ Que estudies molt abans de rexamen per anar memoritzant-ho tot.
85- E: vale!! el profe et dóna indicacions de com pots millorar i aixó..??

L Bé et diu que has d'estudiar més i a vegades et diu que has d'estudiar molt abans de fer
Ole::. -::'_l'examen..gue no ho deixem pel fmal..

86- E: vale us dóna aquests consells no? Tu saps com t'ha puntuat l' examen o no?
No a vegades em diu que no acabo de contestar bé la pregunta..
87- E: aahh i ell t'ho diu?
Sí..
88- E: si no estas d'acord amb la nota que has tret, que faries?

P.> ~o ho se. Potser li anida a dir..
89- E: vale comentes amb els teus pares el que feu a socials?

oZ1..No
90- E:I els resultats?

D~1- Sí, les notes finals ..sí.
91- E: algú t'ajuda a estudiar Mariona?

0C1 Sí vaig a conferencies ..
92- E: 1 alla ho fas tot?
Sí..
93- E: Com definiries el primer C en fundó deIs altres ..grups ..

fr7.-;És el que contesta més, el gue ningú no treballa.
94- E: Sí, poc treballador en general. ... i estas a gust en el grup?

A3) Pss psss!!
95- E: i canviaries si puguessis ..

1\~',?No ja tinc els meus amics aquí..
96- E: i penses que en un altre grup t'hagués anat més bé o més malament en
general?

A~ Més bé.
97- E: sí perque?
Perque per exemple el professor ja ens ho va exp!i~~ gue per c:ulEad'uns q~ts ll~,,~
p'oder explicar-nos-ho toL 7
98- E: CIar i aixo influeix no? .
Sí aixo perjudica.. 'b::--
99- E: 1 quedeu sovint amb els de classe per estudiar o fer treballs?
Sí forya...
100- E: Molt bé Mariona doncs moltes gracies per explicar-me coses .
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1- E: Quants anys tens, Ruben?

Oe-~
2- E. Vale. Vius a prop de }'institut?
No, visc a Vilafant. r:::;"....~!---"
3- E: vale, així al' escola també anaves a\yilafa~t~

Ó~ Sí '--'._--'
4- E. és el primer curs no que estas aquí?

03 Sí.
5- E: 1que t' agrada més l' escola o aquí nntitut?o;... L 'escola. (Sense dubtar-ho ni un moment)
6- E. perque Ruben?
Perque és més :fa.clque aquí i no són !antes hores.
7- E. aquí feu moltes hores?
Una hora més.
8- E: Bueno tampoc no és tanto Ja s'agunta bé, no?
Ui no! ! Una hora és una hora ..
9- E. pero era més fitcil a I'escola?
Sí.
10- E: Perque explicam'ho aixo

OS Aguí apreten molí i has ~e treballar molt.
11- E: i de totes les c1assesque feu quines t'agraden més, Ruben?

01 '2-N aturals
, -,,---

12- E: Sí, t'agraden les Naturals. Perque t'agraden les naturals?
Per les e?Cplicacions que fael p'rofessor que ho fa moIt bé, i potser perque és una
miqueta més facil.
13- E: vale!!. que és el que t'agrada més d'aquí a }'institut?

0=1 ( El patio
14-E. Ahhh molt bé, el millor ehh!! 1Ara a Socials, que esteu estudiant?

c1- aaaaa no ho sé, ara no recordo la lli<;:o.
15- E: Ara no te'n recordes ... i qtiI és el que t'interessa més de ciencies socials, que
t' agrada més?
La terra on vivim, que es la primera lli<;:o.
16- E: La primera lIi~o? Perque t'agrada més aixo?
Perque parla de la terra i com s'ha format.
17- E: que feu a c1assede ciencies socials? com us ho organitzeus les classes?
Primer ens explica i a vegades ens posa exercicis per veure si ho entenem.
18- E: hi feu els exercicis a c1asse?ni- Sí
19-E:' ísubrátlleu i aiXoo no?
S~~f~~!!~!!:!!!'!!!!!!t

'20- E: De tot aixo que es el que t'agrada més a tu?
Una mica com explica i després quan surt la gent, pero no m' agrada gaire

\',

21- E: no gaire?'
No.



22- E: 1 de tot el que feu, que penses tu Ruben que per el Professor és més
important?Hi ha alguna cosa que us ho matxaqui allo a tope?

C7 -:Estudiar.
23- E. estudiar? Que diu que heu d' estudiar?

lJ'i-Sí, que hem d'estudiarmés que no ho fem gaire i no sabrem res.
24- E: sí? i de tot el contingut que, o sigui de totes les C. Socials, que és el que diu ...
heu d' estudiar aixo més més!!
Ehhhh (pensant)

e V 25- E: te'n recordes?
No ara no. Potser la o sigui ara no me'n recordo.
26- E: ara no te'n recordes. Bé no et preocupis ... com ho fa el professor per saber si
aprens?
Els examens.
27- E: Sí?
Sí hi ha que estudien per l' examen i els hi va bé .... pero jo sempre estudio pero em va
una miqueta malament.
28- E: 1 sempre estudies?
Sí.abans de l' examen sí.
29- E: Quan és abans?

e?>-j ...El dia abans de r examen m 'ho miro ...
30- E: Vale!!. 1 a classe no et pregunta mai?
Quan fem els exercicis sí.
31- E: et pregunta a classe. Fas els deures Ruben.
N ormalment sí.
32- E: normalment sí, sempre no?
Depen,si els entenc o no. De vegades els vull fer pero no sé com es fan i després els
deixo.
33- E: vale!!. Que té més en compte el profe en el moment de posar-te una nota,
que creus que com la fa aquesta nota?

() '2 ~ l~sf.altss.i34- E: d' ortografia, sí les compta?
ISí

1
35- E: ir examen?

. Bueno d~scompta les falt~.§de l' examen.
"36- E. ahh vale, i després que més té en compte per posar-te la nota?
'\ Si fem un ~~amen que té verdader i fals en descomRta el que hem íal1~t. _.•~?-E. i alguna cosa més per posar-te la nota, o només té en cumpte l' examen?

38- E: Només l' examen?
lSí nomésl'examen, és el rp~~~mportant.
39- E. Si tu fas r examen bé, aleshores has aprovat.
Sí.
40- E. Sí? Que facis els deures o així, ho té en compte?
N h ' , l' "'o o se ..pero examen segur ...
41- E. Bé i....Com estudies tu aquesta assignatura Ruben? Com t'ho montes per
estudiar les Socials?

c1.) Jo el que faig es agafar i fer un resum de la lliyo i desQrés ho estudio.
42- E: 1 com ho fas aquest resum, el copies delllibre o que?



A sí fai~ co~ un resum delllibre per escurc;ar amb les ~atei~es paraules i després ho .
C~' );estudIO mes curto -------------

43- E: i els resums que els fas cada dia.. o abans de rexamen?
No un altre dia perque costa molt.
44- E. costa molt i ho vas fent mica en mica no?poc a poco
Sí
45- E: Tots els examens que fa el Professor són iguals o són diferents?

021 A vegades, el que és igual és el de veritat i falso
46- E. ahh aixo és el que és igual per a tots i són diferents en que poder ..
En les preguntes de la llic;o.
47- E: vale ..quin tipus d'examen prefereixes tu Ruben, el de verdader o fals o

I altres d' escriure?
f?'Z I El de vertader i falso

00 • ,"48- E: No t' agrada escriure?
t No gens i f~ faltes d' ortografia.
49- E: Vale, en el proxim examen que fareu, que et penses que et preguntara? EIs
tens ja "clitxat"?

n2-'?:» Nohose.
50- E. No el ten s ja pensat que segur segur ... que el Professor preguntara aixo••
No ho sé.
51- E: No, no ho saps?.Et prepares igual els examens de totes les assignatures?
No ben bé.
52- E: per exemple, estudies igual Naturals? perque m'has dit que Naturals és la
que t'agradava més, estudies diferent o no?

c.'~~El mateix en Naturals, el que,passa és que en mates, no. és diferent.
53- E. és diferent en mates, més facil o més dificil?
Mes difícil.
54- E: aiii aquestes mates!!! creus que aprovaras les socials Ruben?

O2~ ( ..sí, no, no ha sé.
55- E: Més si o més no?
Poder sí.
56- E: sí, perque ho ereus aixo?
Ehhh (pensatiu)no ha sé.
57- E: com et va anar els altres?
Els de primer trimestre?
58- E: Sí.
Malament
59- E: has d'apretar més no, dones,?
Sí.
60- E. tu de quin grup ets Ruben?
Del! C.

61- E: 1 ereus que és el millor o pitjor deIs primers?
A 2- El millar

62- E: Sí. Perque ho ereus?
Perque tinc molts amics deIs de col.legi i fem bona colla.
63- E: val aquí hi ha molts amies ae Vilaiant •.
Sí
64- E: T' agradaria estar amb un altre grup, ella o el lB?



No
f '?::J& \ 65- E: no t' agradaria, perque?

Home, una miqueta poder sí perque allcltinc altres amics, pero m'agrada més el C.
66- E: vale? Si estiguessis a lA o lB penses que t'aniria 'inillor o pitjor els estudis?

f\'\/'\ _Ig_u_al_
67- E: Creus que els examens deltA o lB són diferents?

A S No són iguals.
68- E: Són iguals en tots els grups? No són més facils o difícils?
N o iguals, el mateix.
69- E: Doncs Ruben rei ja esta. Només volia preguntar-te aixo, poder d'aquí un
mes que m' expliquis com t'ha anat tot aixo, vale?
Vale, molt bé.
70- E: ara cap a classe?
Sí .



71- E: Hola Ruben, com anem?
Bé ..
72- E: 1 com ha anat el credit de socials finalment?
Malament
73- E: malament?

Olr"'S Sí perque he suspes.
74- E: 1 perque diries que has suspes?

fj 'Z-~~ Perque e¿p.falta molt de treballar.
75- E: no has treballat prou?
No
76- E: 1 tu ho saps aixo.??
Sí
77- E: i si fos una assignatura lliure que et diguessin va Ruben si vols pots tornar a
fer les socials, l' agafaries?
Sí, m'han agradat una mica ..
78- E: una mica només ...!!! el que t'han demanat en l'últim examen de socials era
el que tu t' esperaves?

Dl3ZMés o menys, hi havien coses que sí i altres nOl

79- E: i era més facil o més difícil del que et pensaves?
~2j~ lJgl..

80- E: i perque vas suspendre?
Ü7:",\") Pels altres examens que vaig tr~ure mala nota. .

81- E: 1 d'aquest últim examen que vas treure, bona nota?
Un 5 o un 5 ipico ..
82- E: vale!!!. 1 quina informació te donava el Professor abans de fer l'examen.??
Si posar, com se diu, els.J:aIsos, bé els PaISOS,coro Girona i aixó en_~ ~apa i,?e~P!!~

0'2-$ \ verdader i fals i després preguntes.
83:E: 1 aixo us ha va dir el Professor ,abans"de l' examen.??.si:.- \,. -",,,/
84- E: Penses que faltava una altra cosa que us va amagar i us ho havia d 'haver
dit?
&

P2S2- 85- E: amb aixo n'hi havia prou per aprovar l'examen?
Sí ja n'hi ha pro~roe, si <;ligués9uir~essón lesErefi~tes exac!esmillor!!
86- E: ahh pillo ... i com vas estudiar tu Rubén per aquest examen? Com t'ho fas,
com t'ho montes per estudiar les Socials?
El mapll el Professo,r en va donar un abans de l' examen de maEa, p~r . .I2.~.1Ji>m.~.i

e ~ 2. després estudiar-lo i ho vaig fer i vaig posar tots els noms en 1UJ fu)l en bJaDc a
Catalunya, la província de Barcelona, Girona i així i de~rés em vaig estudiar aixó ... ,
87- E: Molt bé, i estudies diferent en funció del profe o de l'assignatura?
No sé.
88- E: o sempre estudies de la mateixa manera??

'::>'~
c:: i;) -J Sí menys en mates que no cal eWVQUw:tant ..

89- E: que estudies diferent ..en mates!!
Sí faig més exercicis ..
90- E: vale, i que és per a tu l' avaluació Rubén?



(3.i..gJ.~examens que et diuen de l'avaluació i si els fas bé et pot aprovar.
91- E: Només els ex'amens? _. " . - .. ..
No els examens i els treballs.
92- E: vale .. i com t'agradaria que t'avaluessin a tu .. si et diguessin Ruben escull ..

f¿2-No fer exfuP.ens és cIar, pero aixo no pot ser ..
i 93- E: i perque no pot ser? -71
, p~~ 10t::; el::; profes fan examens. ¿::.
94- E: i quin tipus d'examen preferiries? El de creuetes, o escriure ..

¡ El de posar noros ..
\95- E: ahh aquelles de completar, aquelles curtetes!!!
1 Sí aquestes que només has de posar una paraula.
\ 96- E: 1 perque?
\ Perque és roés faci1.
97- E: cIar! 1 quan vas sortir de l'examen que et pensaves que treuries, quina nota?

()l ~Z..Normal, un bé potser ..
98- E: un bé i has tret un sufi?
Sí
99- E: i t'has anat a queixar o no?
No
100- E: i perque no t'has anat a queixar?

A::> '3v1ira és així..j0..nº pue dir res si m'hasuspes, el profe és el prof.e ..
101- E: i si ara haguessis de tornar a estudiar l'examen te'l prepararies igualo
diferent?
Diferent
102- E: com ho faries ara?
M'agafaria elllibre i me'l11egiria 2 03 vegades.
103- E: ja ja vale ..i has dedicat molt de temps a preparar aquesta assignatura
Ruben?
No massa.
104- E: la nota que has tingut a l'examen és la mateixa que t'ha quedat l'avaluació
final?
No.
105- E: és diferent? Millor o pitjor ..
Pitjor.
106- E: la nota final és pitjor que la de l' examen?
Sí perque hi han els altres examens que em van anar molt malament ..i entre tots fan una
nota.
107- E: Ahh vale, i si un company d'un altre curs et preguntés com ho hauria de
fer per aprovar aquesta assugnatura, que li diries tu?

C'3l¡ No ho sé, llegir e111ibre així moltes vegades.. .
108- E: vale.. el professor et dóna indicacions sobre com millorar o com
estudiar ..??

02<:>3 Sí a prineipi .~e eur,s.. diu ~~tu~iS'll.~q,U.:.:..;.<?.fldacij~.:••...•
109- E: t'ha explicat perque has obtingut aquesta nota?
Sí

1)753 110- E: i que t'ha dit?
. ~ Perque no he fet els exereicis del guadem i no estudio ..

111- E: aixo t'ha dit i per aixo has suspes ..



/","._~-.."
/ ú· ...."\
( 10":> /
\ /

Sí m'ha suspes~/
112-E:vale. Comentes amb els teus pares el que feu a Socials?

O t> i)¿ vegades-.
113-E: i els resultats?

o'i z,..Si aixo per fonta, perque m'ho demanen.
114-E: si no? 1 algú t'ajuda a estudiar?

'tJC1 No
115-E: Ningú t' ajuda a estudiar ni t' ensenyen estrategies d' aprenentatge ..
Que són aixo?
116- E: Les estrategies d'aprenentatge? Les maneres d'estudiar, d'enfrontar les
assignatures ..
ahh les tecniques d' estudi! !Hi ha un credit variable de com "aprofitar millor el temps"
que aquí ho fem aíxo ..
117-E; i et va bé? T'agrada?
Ara hi ha la professora que esta malalta i no podem fer el credit..
118-E: ohh!!! quina pena, perque que feieu estudiar totes les assignatures o coses a
part?
No, dibuixar, fer els deures, fem unes fitxes d' alla..
119-E: ahh vale!! i com definiries el teu grup en comparació amb els altres ..??
Bo, dolent així i molt xerraire ..
120-E: sí molt xerraire!! 1 estas a gust en aquest grup o voldries canviar-te?

f\ 322No vull quedar-me aquí tinc tots els meus amics ..
121-E: i creus que el canvi de grup t'aniria millor o pitjor?

~t No ho sé. Aquí m'ho passo molt bé pero no estudio tant, no sé en un altra grup si podria
l' '1 ".__.__ . .__ N_'. · ------ . . .. ----. -

ser al revés, pero jo estic, m?lt !?éaquí~!-Po.~r alla m' avorriria més i encara seria pi~or..
122- E: Ja!! Molt bé Ruben moltes gracies pel teu temps i ja esta només volia
conéixer.....
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1- E: Presentació i salutació.
2- E: quants anys ten s Mirian?

EJ2--J3.
3- E: 13. Vius a prop d'aquí l'institut?
Sí molt a prop al carrer deIs enginyers ..
4- E: vale. 1 és el primer curs que véns a l'institut?o':) 11· .. ' '.,.,'"--:> .S.t.__ '! I (:/',,'j

5- E: i.a quina escola anaves? . E . ,,;;L
~ .~ant Vlcens ' .-' ..

6- E: vale .. i creus que és molt diferent l' escola de l'institut?
O S·jDepen de quines coses. No sé ..

. 17- E: a veure, explica'm ..
\De la manera de ... no sé .. els examens per exemple allft a l' escola estudiava~:~uil.lament.peroaquícomquehihamolBull:ofesi..!l~tur!'.si aíxico~ta.molt
8---E:-pertant són més difícils els examens o no?
NO exactament és no sé .. és diferen1.,
9- E: pero millor o pitjor l'institut ..??

0<;;; ~sé és més complicat pero ~'agrada més l'institu1.,
10- E: vale .• perque que és el que t'agrada més d'aquí l'institut ..

O::, .:1. @ls credits variables ..

1

11- E: poderescolIfi-, no, que no et posin alIo, allo i aixo altra per for~a..
Sí aquí et sents més lliure ...
12- E: vale .. i de totes les c1assesquina t' agrada més?

O l ~l credit variab,le que estic feni' ara de Cant coral.
13- E: ahh molt bé que guai no? 1líi lía alguna cosa que et costi més que d'altres?
Totes em van més o mentys ...
14- E: ara centrant-nos en el credit de socials, que esteu estudiant a socials,
Miriam?

e ::LAra estem estudiant els palSOSflsics. CC""'Q.1'", (c..y'\.VvV ...••..1-
15- E: vale .. i de tot el que heu fet, que és el que t' agrada més..? ' .
EIs mapes polítics ..°16- E: ahh sí? Perque que feu a c1assede Socials? És a dir com us ho monteu?
. er exemple ara estem estudiant els flsics i en allft la pissarra tenim uns mapes i surten

os..g tres E,ersones allft amb els mapes i el profesosr els hi pregunta coses .. i així ha .

f~!:~;;;;I~i;:;~~~;::;~~;;?c~;;;:;:~e:nd::P:::b ::.P. i
~s explica on estem ...
18- E: ahh vale .. i us fa subratIlar o no..o us diu el més important..?
N9 sé si ID ha aJ.gQ,Q~ai ens diu aixo és important..pero aixo abans d'estudiar els
mapes ..
19- E: vale, vale .. i de tot el que esteu fent ara a Socials, que penses que per en P.
És més important?

,~2- El més important? No sé .. to1., si bueno al menQ$ que sapig]les el més essencial



20- E: vale. Vale ..pero no hi ha alguna cosa que diguis aixo li agrada molt perque
us ho matxaca molt ..incideix molt ...
Bueno és que només portem aguest trimestre amb en i encara no sabem massa bé com
és!! - __.-_-.;>"'-~--"'--~

21- E: No el coneixeu massa ..•vale .. i com ho fa per saber st~prens?'")
Doncs a vegades ell, ens fa sortir oh si hi ha una l1iyo, doncs viipreguntánt i pregunta i
ara doncs ens fa sortir al mapa i aixo hem de buscar els palsos ...
22- E: i corregiu els deures o exercicis ...
Sí, ell ho diu i nosaltres mirem si ho tenim bé, nosaltres corregim i a vegades ens ho fa
dir a nosaltres quina és la resposta .. ,

/3- E: vale, vale .. i quines coses té en compte en P. Alhora d'avaluar-te? O sigui ...
, per posar-te una nota final de socials, que penses que té en compte?

OZ 1treball diari.. '
4- E;aixo té en compte?

~

diria que sí. El comportament i els examens.
. 5- E: com ho s-apstu que té en compte tot aixo ..??

'ho imagino .. em penso que els deures i el treball i 'tot aixo, diria que sí.. ..;. rio sé ..
m'ho imagino ..
26- E: vale .. com estudies tu Miriam aque.sta assignatura?

t"'),A Bueno, si és una lliyo delllibre doncs estudio delllibrel a vegades en un paper contesto
e .::.-..L les preguntes des delllibre. Pero sí es del mapes i tot, com que en elllibre no surt tot, el

que em demanara ..doncs aleshores ho busco en altres llocs com CD Roms i aixo ..
27- E: molt bé no? 1 aleshores per estudiar l'examen, com estudies igual?
Sí.. lliyons normalment no n'hi ha per a estudiar a casa, si cas sempre l' examen ..
28- E: ahh vale ...i aixo que m 'expliques ja es de cares a rexamen ..??
sí peque no hem d' estudiar mai sense tenir examen.
29- E: ahh vale vale .. i tots els examens són iguals deIs que feu en totes les
áS"signatures, perqu~ el que posa en P. Com és?

D 2 '" Aiii no me' n recordo. Ara no ha sé, pero més o menys diria que es com tots, d' aquests
k d' escriure i aleshores també col.locar.

30- E: que vols dir coI.locar?
Ens dóna mapes de PalSOSi aixo i tu has de col.locar el país, la capitaL.
31- E: ahh vale vale .. i quin tipus d'examen a tu t'agrada més, si tu poguessis
escollir? ,
Que vols dir tipus test o aix.i?
32- E: Sí.

~ 2- Til'JUstest..
33- E: t'agrada aquest més que el d'escriure?

i perque hi han les possibilitats i només has de pensar la que pot ser.. •
34- E: vale .. en el proxim examen que feu.. que penses que pot preguntar en P.. allo

, que penses ... aquest segur que va per aquí •.
\C) 2 '3> Mapes fisics ..

35- E: mapes fisics preguntara .•?
Sí...

-36- E: aixo és el que penses que sortira segur ..
,.,Síperque ja ens ho ha dit..
37- E: ahh ja us ha dit que sortiria aixo..vale .. creus que aprovaras Miriam les
,S.ocials?
NO HO SÉ .. de moment no 'he estudiat nero si m'ho preparg bé.. _

P 2 í 38- E: tu penses que sí que te'n pot ensortir?



Em sembla que sí.
39- E: eom t'han anat els altres bé o no?
Sí..
40- E: per tant penses que aprovadts si estudies.?
Potser sí.. m'hi haig de posar.
41- E: vale .. sou dos grups, no en socials , a i b?
Sí
42- E: i tu de quin grup ets?
A.
43- E; tu penses que elteu grup és millor pitjor que el B?

fr '¿ Home a nosaltres sempre ens diuen que nosaltres som molt xerraires ..pero penso que
són iguals.. ,
44- E: ja .. i t' agradaria per exeniple estar en el B?

f\ 131No m' és igual, ja estic bé en rA.
45- E: ereus que si estiguessis en el B t'aniria millor o pitjor del que et va ara?

A 1 Igual, igual .."
46- E: ereus que 1'examen de Socials del B són més difieils, faeils..que el vostre ..?

I\S Jo diria que els examens que faTIsón els mateixos, sinó només faltaria no?
47- E: ahh vale ..dones molt bé Miriam ja estie, només era uan miea eonéixer que
feu aquí 1'institut .•.••



48- E: Miriam, com estem?
Bé.
49- E: a punt de fer vacances no?
Sí...
50- E: que bé ..com t'ha anat el credit de socials?
Molt bé.
51- E: Que has tret?

O 2-e.,'~ Excel.lent
52- E: Felicitats!!! Estas contenta?
Sí.
53- E: 1 perque penses que has tret un excel.lent?

02 'tí Bueno er ue .a m 'ho han donat i ja ho he vist i és un excel.lent.
54- E: molt bé!! 1 perque penses que has tret un exce . ente es egut a que ..
No ho sé ..suposo que p~ls examens perque m'han anat for9a bé i bueno ..
55- E: bé, no? Vale. Si fos una assignatura lliure ... et tornaries a matricular de
Socials?
Bueno depen de quins temes, potser sí.
56- E: vale, el que t'han demanat al' últim examen de socials, era el que tu
t' esperaves o hi ha hagut alguna sorpresa pel mig?

a'23.2. No era el que jo mi esperava. Si perque abans de cada examen sempre ens fa fer unes
activitats de repas i llavors per rexamen final surten preguntes que ja han sortit en altres
examens.
57- E: aja!!
1 cIar jo he anat agafant les preguntes deIs altres examens L. m'ho he estudiat una altra
vegada.
58- E: vale perfecte!! Més facil o més difícil del que et pensaves?

0'2 ~3Més facil.
59- E; facil, vale. Quina informació et va donar en P. abans de fer l' examen? Que
us va explicar sobre com seria l'examen .•..

O Z-~ -::LVa dir que no sortiria cap pregunta que no hagués sortit en un altre examen.
60- E: aja, vale .. i us va explicar el tipus d'examen?
Si bueno ja ens ho imaginavem!!
61- E: i com puntua cada pregunta i tot aixo ho coneixeu, Miriam?
Aviam si me'n recordo ... suposo que segona la importancia de la pregunta doncs 2 punts
o un ... o mig ..
62- E: ahh vale hi han preguntes que valen més o menys.??
Sí.
63- E: vale perfecte ... penses que aquesta informació era suficient per aprovar
l' examen .. o hi havia alguna cosa que desconeixieu i per aixo peitses- que ..

O--ZS2....No trobo que sija ens va dir que els preguntes serien les mateixes que no hi,hauria cª-p
de sorpresa doncs més coneixement que aixo ..
64- E: vale, per tant la informació és suficiente Vale. Com et vas preparar
l' examen, com te'l vas estudiar?

c~2..:Doncs sempre agafo les activitats de reQ8.si yaig estudiar.
65- E: Com vas estudiar aquestes activitats?



)'¿ ¡Primer llegiai després m'ho aprenia o si veia que unq.ñase era massa dificil doncs me
'_ , /la preparavajo a la meya manera ..G~z,.]66- E: La teva manera?

J E: si miro alguna paraula clau de la frase me'n recordo i després ja em surt tota la frase ..\ tP~renrecordar-:me d' alguna cosa ..
/67- E: vale.,. estudies igual sempre en totes les assignatures?

No estudio diferent, Jo segons ... no sé potser un dia estic més nerviosa i ... no sé per
~ i xemple hi ha algun dia que puc estar més tranquil.1a i estudio al' escriptori i en canvi

c: íva haver-hi un examen de natural s que no podia estar quieta i vaig haver d'estudiar
Imoguent-me per tota l'habitació ehh! 1
J 68- E: i depen del professor, penses que pots estudiar diferent en funció si es un
¡
Iprofe o un altre?
I No, jo trabo que estudio diferent segons com em trobo

69- E: segons com et trobes, nOen quan a l' assignatura ...
No ..
70- E: vale, que és per a tu l' avaluació? Com la definiries?
L'avaluació final?
71- E: per exemple??

'B.:1 $.1comportament, el treball, els deures, les activitats gue eps J20sia classe i els examens.
_ j2- E: 1 els examens, vale.. i com t'agradaria que t'avaluessin?

l:J2.J:fls deures, no bueno .. els deures i el comportament..
'13- E: 1 el tipus d'examen quin t'agrada més..??
el de creuetes ..
74- E: Perque ..?
Perque alla ~i han les possibilitats doncs no t'has ~ trencar el cap, només has de pensar.
Potser has estudiat i et sona més un nom que l'altra, llavor~ja és aquest, el que et sona
més.
75- E: vale, vale, vale .. quan vas sortir de l' examen quina nota et pensaves que
treuries?

D 2 c,2. Un mínim, p.otable, perque em va anar molt i molt bé .•
76- E: 1 que vas treure a I'examen?
'Si per alla, un excel.lent baix
77- E: va coincidir la nota final de I'examen amb la nota final de I'avaluació?
Si va ser un excel.lent baix o un notable alt, per alla estava.
78- E: al' examen, i aquesta és la nota que t'ha quedat final?
No l' avaluació final ha estat un excel.lent.
79- E: ahh perque, I'ha pujada?
No ho sé, pel treball.. és que no ho sé.. clar llavors ja de tots els examens els avalua tots
i com has estat a classe itot..
80- E: ja pero eIl no t'ho ha explicat no? Perque has tret un exceI.Ient de socials?

{Y"Z- S .3.li2-.
81- E: si un company et preguntés ara com hauria d'estudiar per aprovar aquesta
assignatura, que Ii diries, quins conseIls Ii donaries?
Doncs estar en un lloc sol .•.tancarles portes i estar comodo ... bueno i jo necessito tenir

82- E: i per estudiar les socials?
Estudiar per parts i ho vas llegint en veu alta i les coses complicades recordar-te
d' alguna paraula clau ..



83- E: vale, i el professor et dóna indicacions sobre com pots millorar, estudiar ??b'tS ~ ....No ..
84- E: Si no estas d'acord amb una qualificació, que faries ..??
Que vol s dir una qualifieaeió? .
85- E: dones si ara que et posés un suficient .•de nota?

B 3> dones jo anida a parlar amb el professor i li demanaria pergue i després si hi ha alguna
cosa que no trobo que és correcte dones li diria ..
86- E: vale. Com~ntes amb els teus pares el que feu, o heu fet a socials?

()t;:1- Sí a vegades si hi ha algo.interessant.
87- E: i les notes?

Ot) '1,També, aixo més.
88- E: AIgú t'ajuda' a estudiar?

DC1 No.
89- E: no vas a classes i tot aixo..??
No, no estudio jo sola.
90- E: vale. Tu ets del grup Miriam,
A
91- E: 1 estas a gust en aquest grup?

p.,3.i Sí.
92- E: i com el defriniries en aquest grup?

fY2,...Bueno jo trabo que t'has de guanyar una mica rorgull tinguent bastant de caracter.
93- E: en aquest grup ..?
Sí.
94- E: perque?
Mnnn no sé ... és que a principi jo com que no tenia amigues en aquesta classe ningú et
feia eas, només era el seu grupet saps, i no et volien ni per compartir res ...eren grupets
que ja es eoneixien. Pero de gent que estava en la meya mateixa situació d' abans ja
comenyava a tenir amigues no? 1 llavors vaig eomenyar a pensar que havia de tenir una
mica de caracter. N o ho sé, de vegades ho comentava amb la meya mare
95- E: i que et deia la teva mare?
Que bueno que ... bueno amiguesjame'n vaig fer de seguida, o sigui el ter~dia.ia-en...-
tenia no? Pero vull dir per fer-me amiga deIs altres ....
96- E: costa no?
Sí, ara encara costa ..que ara tampoc és que ...
97- E: perque hi han molts grupets?
Sí n'hi ha algun per exemple amb el que vaig jo que si ve més, d' altres no, bueno allo
que no ens insultem ni res, pero .. i en canvi en el B tots són molts amics.
98- E: tot el grup?
Sí.
99- E: 1 si ara et diguessin mira Miriam et pots passar al B, que faries?

A ~ '2.."2..Noem faria res.
100- E: i tu penses que les coses t'anirien millor o pitjor en el B?
No ho sé .. potser, no ho sé ..aquí es una batalla en ser amigues de tot perque a mi no

(;-'1 m' agrada pero hi ha gent que no vol que entris en el seu grup ...i en eanvi en el B potser
tindria més amigues... .
101- E: ja Miriam reina dones ja estic ....



M. Ángel. Alumne- c:12.

1- E: Salutació i presentació.
2- E: molt bé M. Ángel, quants anys tens?

02 12
3- E: 12. Vius a prop d'aquí l'institut?
Sí...
4- E: molt a prop? En una barriada ...
En la calle Victor Serra ..bueno en aquí en este barrio
5- E: molt bé, és el primer any que estas aquí l'institut?

O~ El primer año, sí.
6- E: vale. Trobes que és molt diferent l'institut de l'escola?

O S. Más dificil i más complicado el instituto.
7- E: SÍ?? 1 que prefieres?

D~ La escuela.
8- E: porque?
Porqué yo que sé, llebava más años ahí i tenia más confianza i ...
9- E:Y no tenias que trabajar tanto??
No!! Esto seguro.
10- E: vale .. y que es lo que te gusta más de aquí el instituto?
De asignatura?
11- E: no en general de todo.

O-=¡.i Salir al patio.
12- E: muy bien .. y de todas las clases cual te gusta más?

O=t~La gimnasia.
13- E: y te va bien la gimnasia?
Sí.
14- E: hay alguna asignatura que et cueste más, que sea muy dura y no te guste
nada?
El catalán.
15- E: no te gusta, no?
Nonada.
16- E: y otras?
No las otras más o menos ..
17- E: el catalán és la que te trae por ...
Sí..
18- E: vale!! Ara en Sociales que estais estudiando?

e 1. Ahora estamos estudiandq,Jos rios, las montañas,1os estrechos.
19- E: vale i de todo esto.. que te gusta más?
Los rios ..
20- E: los rios o pss pss!!
No los rios sí me gustan ...
21- E: De todo lo que estais estudiando en Sociales... que crees tu que para el
profesor es más importante?

~ Que le escuchemos ..
22- E: .que le escucheis .. i de contenido .. cual es la cosa que dices.. es que nos
maxaca contínuamente ..??

C'(... las capitales ....
23- E: crees que lo más importante para él son las capitales?
Sí.



24- E: muy bien. 1 como lo hace P. para saber si aprendes Sociales?
N os hace salir cada día unos cuantos a la pizarra con un mapa y nosotros tenemos que
señalar lo que nos pide .. los estrechos .. dice el estrecho de tal y nosotros tenemos que
señalar ..i ya está ..
25- E: 1 corregís deberes i asÍ...
Deberes casi no tenemos.
26- E: vale .. 1 que cosa's tiene más en cuenta el professor de Sociales en el momento

1 de evaluarte, en el momento de ponerte una nota?
0'Z--'l.. iHombre si te esfuerzas... .

!27- E: y los exámenes ??
!el examen no sé ..
¡28- E: porqué si tu tienes en el examen un 2 pero te comportas muy bien, que pasa
\te aprueba?
'¡Hombre no!! Com un 2 no!! Pero si a 10 mejor fuera un 4 o un 4 Y,medio o por ahí, y te
~as esforzado i te portas bien, pues te aprueba.
~ r~9- E: vale .. como lo sabes esto.. porque te ha pasado ...ohh
~í en otras assignaturas también ha pasado ..
30- E: vále .. y ello dice esto o no?
j

Sí en el trimestre pasado me pasó lo contrario, esto fue en catalán saqué un 6 y como no
hacia los deberes me dejó un suspenso ..
31- E: OHH y te suspendió?
Sí..
32- E: ohh que rabia no?
Sí i tanto después de haber aprobado lo más dificil, el examen, me suspendió.
33- E: Por tanto en P. para ponerte una nota tiene en cuenta el examen y otras
cosas ..?

012. No sé, no te podría decir qué és exactamente lo que tienen en cuenta.~
./ 34- E: vale .. y tú como estudias esta asignatura M. Angel?

C5 Pués cada día un poco. Porqué lo que estudiamos cada día, pués luego en casa me lo
repaso.
35- E: vale .. y que haces ..como lo haces?
Bueno I1!elo leo y luego me lo memorizo.
36- E: intentes memorizarlo?

. Sí pero ya el otro día cuando estudio lo otro, luego ya no me acuerdo.
37- E: me "cachis":::és difícil, no??
Sí a mi no me cabe todo en la cabeza.
38- E: ya! 1 luego que estudias únicamente lo subratllado, porqué el profesor os
dice que subratllar y todo esto.
no cada día nos da una hoja, Bueno nos da una hoja de todas las cosas esas, no? i nos lo
tenemos que estudiar. i cada día salen unos cuantos y lo repasamos, lo repasamos
porqué así el examen no sea tan dificil.
39- E: vale .. y luego para el examen como estudias?
Lo mismo ... me lo empollo todo, vaya si puedo porqué tantas cosas no caben en la
cabeza ..
4lJ:'"E:vale te lo empollas todo y todo para el examen.??
Sí.
41- E: Muy bien. Como són los exámenes de sociales?

O2-l.. El último fue un poco más facil pero eí primero a lo mejor era porqué no estaba
acostumbrado y..
42- E: era durillo? Pero ... que són cuantas preguntas yeso?



Sj nos salía bastantes preguntas. En el otro examen solo temamos que poner las
capitales y situado en un mapa, solamente .. esto era más facil..
43- E: ya! y en el proximo examen que te parece que te preguntará el profesor?

D?3~ Nos dice que tenemos que situar los rios, los estrechos, las montañas,
. '.44- E: os lo dijo que el examen sería así?

Sí
45- E: Pués ya lo sabes? No? Pués bien si ya lo sabes, no?
Si pero tenemos que empollar sinó ...
46- E: sinó nada de nada no? 1.... crees que aprobarás las sociales?

07~ l..Hombre quedan más exámenes pero yo creo que sí. En una saque un sufi y en el otro un
notable alto.
47- E: vale ..y que harás para estudiar mucho?
Pues cada día un poco y así el último día ya no tendré que estudiar tanto.
48- E: vale ..porqué él os da preguntas y estudias de las preguntas?
Hombre el día antes del examen nos da preguntas y así lo hacemos porqué no sea tan
difícil..
49- E: 1 luego salen aquelles pregunats mismas, o no?
Hombre igual, las mismas palabras no!! Pero parecidas.
50- E: parecidas .. vale.. Tu de qué grupo eres M. Ángel, A o B?
A.
51- E: vale. Que te parece que el A es mejor, peor, igual que el B?
No sé, no he estado en el B.
52- E: NO lo conoces el B??
No
53- E: Si ahora te canviassen de grupo, en el B, te gustaría o no?

f\ 3.?. 6- ~$íporqué tengo más amigos.
54- E: Tienes más amigos allí.?
Sí..
55- E: 1 crees que te iría mejor o peor?

A1 A lo mejor peor porgué hablaría más.
56- E: tambien, esto seguro que también. Crees que los exámenes del grupo B, son
en general más faciles o más difíciles?

AS Supongo gue es igual..
57- E: Pues muy bien M. Ángel pues esto es lo que quería conocer .....



Segona entrevista (M. Ángel. Alumne C12)

58- E molt bé M. Ángel, com t'ha anat el credit de Socials?
0'2,,3 He sacado un bien.

59- E: O sigui que has tret un bé?
Sí
60- E: i estas content o no estas content?
Sí...
61- E: o podies haver tret més bona nota?
Home, hubiese podido sacar más buena nota pero ..
62- E: i C9JD~:~~~que"no~l;'has..J.ret?

(O '2.~~ No lo sé.(m.é'ha puesto un bi~.P>tambien que el en último examen no me fue muy bien.
63- E: Ya:titj'()"S'ti'ii'i*;ptativa o un, credit variable, et tornaries a matricular?
De sociales?
64- E: sí
sí.
65.:. E: vale .• i el que et va demanar en rúltim examen en P. Era el que tu
t' esperaves o va sortir algo de sorpresa?

lll~2 si era eso. lo dijo todo lo que iba a salir com les activitats de repas ..
66- E: ahh i no d va agafar per res de sorpresa no?
No.
67- E: era més facil o més dificil del que t' esperaves?

O '2--~3Normal, igual que todos. .
68- E: vale perfecte!! Quina informació us va donar abans de r examen en P.? Us
va dir com seria l' examen ..número de preguntes ...

O.? ~ Sí hicimos una activitat de repaso ...•
69- E: aja!! 1 creus que amb aixo, fent aquestes activitats n'hi havia prou per
aprovar l' examen?
Sí..
70- E: o cal que li diem que ha de dir més coses?

O?S2-/ S..í como que hifieras los ejercicios estos ja ... no hacia falta que estudiasemos mucho.
Sólo las activitats de repaso ..

·71- E: ja esta ... vale. 1 com et vas preparar l'examen M. Ángel?
No es11ldiémucho, pero lo pOSOgue estudié JJ?-elo repasé X me lo leía 2 o ~ v~f•.es ..

?"'? 72- E: vale ..i estudies sempre igual en funció si es una assignatura o una altra.??
e ~'- Sí.. siempre me lo leo todo varias veces, tres veces o así hasta gue me gueda.

73- E:Vale. Que és per a tu l'avaluació? C,,.

Gi. Los examenes y el comportamiento.
74- E: ahh també aixo és l'avaluació?
Si tambien cuenta.
75- E: ahh aixo també conta?
Sí..
76- E: 1 com t'agradaria que t'avaluessin M. Ángel?

~

o sé normal.. .
B 77- E: a partir d' examens o el comportament ...no?

Sí los examenes y con estas actividades de reEaso. _
78- E: vale .. i quan vas sortir de l'examen .•. quina nota et pensaves que treuries?

Oz.~z..Un notable o así



79,. E: Sí així has afinat bé no?
'J No mucho, al final me ha quedado un bien.

80- E: vale. 1 si ara haguessis de tornar a fer rexamen com te'l prepararies?
'¿-, Igual.

81- E: de la mateixa manera.?? f '------------------ --- r 2.-
".sí si supiese exactamente lo que saldria, pues n1e lo empollaria todo yya está.! ""? e]
82- E: t'ho empollaries tot ..? "
Si supiese lo que és si!!
83- E: perque es e que fas no...!! t'ho empolles tot i ja esta?
Sí pero claro si supiese lo que sale exacto me sería mas facil empollar solo esas, pero
con todas ... !!!
84- E: i estudies igual les mates i aixo?

e'63 S~,siempre miro de empollar lo más importante.
85- E:sí tu tens el teu metode i ho apliques sempre!!
Sí..
86- E: 1 si un company et digués M. Ángel com ho puc fer per aprovar les socials,

.tu que li diries, que H aconselleries?
C-3~ Bien depende que como fuera, si fuera así que se portara un poquillo mal, le diria que se

Q.ortara mejor, que estudiara, jo que sé ..
87- E: aixo és el consell que tu li donaries no? .
Lo que hago yo .
.88- E: vale. 1 en P. et dóna indicacions sobre com millorar aquesta nota, que has de
fer per estudiar i tot aixo?

O?~No siempre dice que tenemos que estudiar más ..
89- E: Ja. 1 'I"ha expbcat perque has fret un oe..??

~sv\tu4- No
""'---90- E: No t'ho ha explicat ...
No..
91- E: 1 si no estas d'acord amb la nota que has tret que faries?

1
Hablaria con el P.

B3 .92- E: Sí t'aniries a queixar?
lSisi claro si no estoy de acuet?o!! _
: 93- E: vale .. comentes amb els teus pares el que heu fet en aquesta assignatura de
socials?

\

00-:1.. No solo les enseño las notas y ellos firman.
94- E: AIgú t' ajuda a estudiar M. Ángel?

09 Mi hermano.
95- E: Pero vas a classes particulars o així?
Si voy a conferencias,
96- E: ahh vas a conferencies .. i que fas alla els deures ..??
Sí i 10 que no lo entiendo me lo explica Rorgué aguíen elinstituto note explican muy .
b· " . . ".....--,leno
97- E: ya!! 1 tecniques d'estudi .. t'ensenyen a estudiar i així...

e 1>"Z. El augel en tutoria, el meu tutor. El explica métodos i así. Hay 8 palabras y las primeras
vocales, la primera vocal o así.. explica métodos ..para empóllar mejor..
98- E:'i que van bé, funcionen?
Sí en las palabras raras que hay que empollar si funciona. Luego te memorizas la
primera palabra, la primera letra o vocal i así te queda más ..



99- E: vale .. i es el metode que fas servir per estudiar les assignatures?
Sí.
100- E: Com definiries el teu grup, ellA M. Ángel?

1\7..,. Que habla mucho. Sí se quejan lQSmaestros mucho ahora nos han cambiado a todos
nJños y niñas ...a todo el mundo ..
101- E: ahh sí? Que vols dir us han eanviat en que?
El sitio, la cadira ..
102- E: ahh de sentar-se?
Sí
103- E: i nen i nena posen?
Sí en algunos casos sí.!!
104- E: bueno si et posen una "nena guapa"!!! no?
Sí a mi me ha tocadoun niño por suerte.
105- E: vale .. que no t'agraden les nenes?
Hombre!!! Como no me van a gustar las niñas, me gustan todas las niñas!!
106-E: Clar ...i estas a gust en el teu grup ..

A3i...sL ,
107- E: perque si ara et diguessin M. Angel pots eanviar al lB eanviaries o no?

f\-j 12,.. Sí...
108- E: perque?
Hombre hay una niña gue es muy guapa!
109- E: ahh a lB, i per aixo eanviaries pillo?
Sí
110- E: 1 t'haguessin anat més bé les notes?

f¡~ N ó ha se' ..quizá. Eeor Eorqué me pasaria el dia mirando a la guapa) esa!!
111- E: ahh pillo!! Molt bé M. Ángel dones moltíssimes graeies pel teu temps ...



l-E: Presentació i salutació.
2- E: Quants anys tens?

02. 12.
3- E: 12.1 vius a prop d'aquí l'institut?
Sí 10 minuts o .aÍxí caminant.
4- E: és el primer curs que estas aquí 1'institut?

03. Sí. .
5- E: Abans a quina escola anaves?

() '1 Al Cusí.
6- E: vale! Trobes molí diferent rescola de l'institut Jorge?

DS Sí.
7- E: perque??
Perque no ho sé ..s.: E: Que t' agrada més rescola o l'institut?

O~ L'escola.
9- E: Perque?
Perque no es treballa tant.
10- E: ahh!!! Aquí són més durs ...
Sí molt més.
11- E: vale .. que és el que t'agrada més d'aquí l'ínstitut?

O ':}1,L' ambient..
12- E: l'ambient ... hi ha ambientillo aquí ehhh? 1 de totes les classes quina t'agrada
més?

c>:vZ...-Plastica.
13- E: 1alguna cosa que et costi més? Que et diuen més Jorge o Jordi?
Jorge.
14- E: vale Jorge i alguna cosa que et costi més?
No ho sé ... totes por ahi ...
15- E: vale .. a Socials, si ens centrem en Socials, que esteu estudiant en Socials?

e1. Les capitals.
16- E: les capitals esteu estudiant?
Sí.
17- E: vale. 1 de tot el que feu a socials, que és el quet'ha agradat més?
Aixó que estem fent ara les capitals aquestes.
18- E: és el que t'agrada més les capitals?
Sí.
19- E: 1 com us ho monteu les classes de socials? Que feu a la classe, que fa el
professor i que feu vosaltres ...
A vegades ens fa sortir a la pissarra i ens diu un país i ti tenim que. dir i la capital.
20- E: vale .. i us fa sortir la pissarra?
Sí..

b1. 21- E: i llavors que feu llegiu elllibre o ell explica ohh ...
ell explica i a vegades llegim
22- E: 1 que feu vosaltres preneu apunts?
no, només mirem elllibre.
23- E: i subratIleu delllibre Jorge o no?

\ Sí, quan estudiem.

\
\



24- E: vale •. que creus que per en P. és més important de socials, alIo que dius, aixo
segur que ho preguntara ...?Cz. No ha sé ..
25- E: 1 com ho fa en P. per saber si aprens?
Doncs sortira la pissarra i totes aquestes coses. No ha sé .. i en els examens no?
26- E: perque alhora de posar-te una nota, de dir-te mira Jorge ten s aquesta nota
de socials, que penses que hi suma aquí?
Que vals dir els resultats? .

\;::1- E: SI el resultat final, la nota final de socials.?
OZz _oncs l' examen i l' actitud a classe.

28- E: també ho compta aixo penses?
Pe~{ mi sí, jo em penso que sí.
2.-~ : Tu penses que sí que compta? Perque? ElI us ho ha dit?
No. No ha sé .. a lo millar compta, em sembla que sí que compta!!
30- E: O sigui que a part de la nota d'examen hi ha altres coses no?
Sí
31- E: I aquestes coses és aixo ..
Sí l' actitud, si treballes, si fas els deures i c&xo ..
32- E: Aixo també ho té en compte?
Sí.
33- E: No us ho ha dit elI aixo?
No ..
34- E: vale ...com estudies tu aquesta assignatura, com t'ho montes aixo?
Cada dia una miqueta ..
35- E: i que estudies delllibre- ... ??
delllibre bueno de la llibreta no perque no posa molts exercicis, els posa del guadem.

e1..i.Del quadem i delllibre.
36- E: Del quadern i delllibre. ?perque que feu en el quadern?
Hi han exercicis i els faso
37- E: ahh és un quadern d' exercicis i tu després fas aquests exercicis?
Sí..
38- E: Tots els examens són iguals els que feu?
Semblants
39- E: Molt semblants. Quin tipus d'examen prefereixes tu Jorge? Si ara et

./

diguessin mira Jorge escull el tipus d'examen que tu vols, quin agafaries?
82.... El. del mapa! quan surt un mapa i has de posar les coses.

40- E: Aquest és el que t' agrada més?
Sí és més facil.
4"i- E: perque els altres que són, d'escriure oh ...
Si tu has d' escriure la para~.I1a,o ha has d' explicar i a mi no m' agrada escriure.
42- E: vale .. en el proxim examen ..quan és ..? \
No ha sé ...
43- E: dones bé en el proxim examen que penses que et pot preguntar el professor
de Socials?

0'2 '5 ~ Doncs no ho sé no ho hadit. .
44- E: no ho saps?? AIló que dius segur que en aquest examen me preguntara
aixo ...
No ha sé ...
45- E: aixo no ho ten s cIar, no saps que pot preguntar a l'examen ..??
No ni idea ..



46- E: vale .. com' et prepares pels examens de socials?
¿ Estudiant una mica.

47- E: estudiant una mica?
Sí
48- E: 1 que estudies?

c.'3 !}..M'ho llegeixo i subratllo el més important i aixo m'ho estudio ..
49- E: que fas t'ho empolles..??
No molt no.
50- E: una mica només?
Si el que em queda i m' entra.

0241.1- 51- E: creus que aprovaras Jorge les Socials?
Sí.
52- E: Perque ho creus?

O lc.,,~ No ho sé ..ja veuremque diu el professor.!,
53- E: perque els altres com han anat?
Pss pss!! No gaire bé, no he tingut sort ..
54- E: vale. 1 tu de quin grup ets Jorge A o B?
Primer A.
55- E: Primer A. Vale.. com el veus el teu grup millor o pitjor que l'altra?
IguaL
56- E: Són iguals. 1 si t'haguessin de posar en el B, t' agradaria?

f\3,2 ~No pergue ja estic acostumat a aquest.
57- E: NO t' agrada per tant el B?
Sí em canviessin poder sí, pero araja estic bé en rA.
58- E: 1 creus que les coses t' anirien millor o pitjor si estiguessis en el B?

A'¡ No ho sé" pjtjorpoder pergue no estaría acostumat.
59- E: vale i l'última pregunta ... el grup B, penses que els examens els hi posen més
facils o més dificil?

f\S lo cree que posen el mateix no?
60- E: com ho saps?
!>frque a vegades hem comparat i més o menys és el mateix pero un canvi de preguntes
o així.. pero més o menys iguals.
61- E: MOLt bé Jorge doncs ja esta .. moltes gracies .•.



62- E: Que tal Jorge bé?
Sí.
63- E: Quatre preguntetes sobre les socials. Com t'ha anat el credit de socials?
Bé.
64- E: Quina nota has tret?

02-"~ Suficient.
65- E:.uii por los pelos.. i estas content o no?
No.
66- E: perque?
Perque havia pogut tenir més bona nota.
67- E: i peqrue no l'has treta?

O? Cr '1 . Perque no ha sé ... ajo millar E~r9ue no he estudiat molt.
68- E: havies d'haver estudiat més, te sembla?
sí. .
69- E: vale.• si fos una assignatura lliure, et tornaries a matricular, la tornaries a
agafar? O preferiries altres coses?
Altres coses.
70- E: altres coses, no? 1 el que t'ha demanat a l'últim examen de socials era el que
tu t' esperaves, o hi ha hagut alguna sorpresa pel mig?

CYt-5 ¿"'l!o era el que jo m' esperava.
71- E: sí? No hi ha haglit cap sorpresa?
No.
72- E: Era més facil o difícil?

O l.~ ~acil pergue era un resum de tot el q?e havíem feto
73- E: 1 i.. tu no havies estudiat prou?
No.!!
74- E: vale. Quina informació et va donar en P. abans de fer l'examen?

D25d- Dones e~tudiar les coses que vam fer en els altres exámens des del'primer una mL~
s!.~Lq~~_vasortirSll!$ rúltim i estudiar allo ..
75- E: ja i us va explicar quin tipus d 'examen sortiria i les preguntes i aíxo•.??
Sí
76';' E: quan us ho va dir?
Abans de r examen.
77- E:Penses que amb aquesta informació ja n'hi havia prou per aprovar l'examen
o calia quelcom més per aprovar .. i se la va amagar ... i tu penses si hagués sabut
aixo••.

P?S2..No penso que ja estava bé ...
78- E: Com etvas preparar l'examen, com vas estudiar tu Jorge?
Una mica cada dia.
79- E: 1que vas fer, llegies, o com t'ho montes aixo..??

c32.- Ha llegeixo una miqueta ..
80- E: i després que?
Ha llegeixo i jaesta i de ve~ades queda pero altres no.
81- E: vale.. estudies diferent en funció del profe o de l'assignatura?
No, de vegades estudio ..
82- E: 1com estudies?



~~3 Me poso i elllegeixo no sé 2 o 3 vegades i ja esta.
83- E: i estudies sempre igual totes les assignatures ..??

, ~, Sí.
84- E: que és per a tu l'avaluació, que diries que és per a tu?

91.. L'examen final gue faras ..
85- E: ique compta l' examen i prou?

Crl"2- No el cornportament..
86- E: aixo també compta?
Sí perque et diu gue si no et portes bé, suspendra' s

62.. 87- E: i com t'agradaria que t'avaluessin a tu?
No ho sé fent els deures.. .
88- E: fent els deures ja n'hi hauria prou, no?
Sí..
89- E: i el tipus d' examen, quin triaries, de creuetes, de fletxes ...
~l de creuetes aguest.
90- E: perque?
Perque..p.o has d' escriure tanto
91- E: ahh i no t'agrada escriure?
No, no gaire.
92- E: vale, .. quan vas sortir de l' examen quina nota et pensaves que treuries?

DL ~2.-,No ho sé..
93- E: más o menos ... !'!
Un bé, notable .. no ho sé..
94- E: i que vas treure a l' examen?
Un insuficient.

( 95- E: Un in?? Pero aquesta no és la nota final?
\ No l' examen nornés ...

~ 96- E: i és la que et pensaves que treuries ..?
'No jo em pensava un bé, notable ..
97- E: més bona nota?
Sí
98- E: Ostres!! 1 t'ho va explicar el profe perque vas treure un insufi i no un bé?

02S5li2.-
99- E: 1 No has anat a queixar-te o a demanar explicacions?

83 No, no si ell ho posa sera aixó.
100- E: vale ..per tant la nota no és la mateixa de l'examen final, ja que en aquest
em dius que has tret un insufi i al final t'ha quedat un sufi .. que ha passat ..??
horne els altres examens n'hi va haver un que vaig treure un sufi enlaire i m'ha comptat,
suposo ... !!!
101- E: ahh vale ... si un company d'un altre curs et preguntés a veure Jorge com
hauria d' estudiar jo per aprovar les socials que li diries ... quins consells li
donaries?

C'$ t. No ho sé .. estudiar una mica cada dia i fer els deures ..
I 102- E: 1 estudiar com?

Ho llegeixes i j a esta fins que ho tens memoritzat
103- E: Fins que ho tens memoritzat i ja esta. Vale ... en P. Us dóna indocacions
sobre com estudiar, com millorar ..•??

02 53 Sí a veg~des ell diu que hem d' estudiar!! 1 ja esta ..



Ó~l104-E: comentes amb els teus pares el que heu fet a socials?
No
105- E: i les notes?

Ó~CSí.
(.) 106- E: les notes sí, no?

Sí.
107- E: algú t' ajuda a estudiar?

c.)::i No
108- E: vas a elasses partieulars o aixi?

'é)~ No(./ .
, 109- E: i els teus pares, o algun germa ..

No
110- E: t'ho fas tot solet?
Sí.
111- E: vale .. tu ets del grup la. Hi estas a gust en aquest grup?
Sí.

A "2-- 112- E: eom el'definiries aquest grup, eom els veus ...?
1\ Bé!!

113- E: Molt treballador, xerraire, molt que ...
Una mica Xerraire sí.
114- E: xerraire i treballador?
De vegades.
115- E: si, i si ara et diguessin mira Jorge et pots passar al Primer B que diries, tu?

A '3 L2- ¡lome potser en el 1B potser estaria millor que ag,1P.
116- E: en el lb poder estaries millor, perque estaries millor ...??
No perque tinc més amics ..
117- E: ja i les notes t'anirien més bé o malamanet, que penses?

t4l¡ Igu.al no .. elsprofessors són els mateixo~
118- E: els profes són els mateixos ...
Sí iguals en totes les assignatures.
119- E: dones ja esta Jorge moltes gracies .....



l-E: Salutació i Presentació.
E: quants anys tens Enric?

02.- 13
2':E: 13, molt bé.i, vius a prop d' aquí l'institut Enric?
Sí
3- E: molt bé .. cap a quina barriada, més o menys?
Aquí... als militars.
4- E: ahh vale! ja em situo. És el primer any que estas aquí a l'institut?

O~ Sí és el primer any.
5- E: vale, i a quina escoles anaves abans?

(';\, ~, la12§,~ P.~ll~ch. _
6- E: vale. Creus que és molt diferent l' escola de l'institut? Que et sembla a tu?

() So Sí és mal! diferent.
7- E: perque és diferent, que t' agrada més?
Home depen. De !'institut m' agrada més que et deixen una mica més lliures, i a l' escala
eL. vul1 dir ... et l1igaven més .. '~;,",:-'-'---...
8- E: ahh vale, així t'agrada més I:!n'stitut?)

a;, Sí.. home,_!!Ig:yp~3~9ses sí i d' altre~ no. .
9- E: altres no?
Sí perque aquí et fan treba!1ar molt.
10- E: ahh, perque que és el que t'agrada més d'aquí l'institut?

D1.i L'ambient..
11- E. 1ha ambientillo, aquí?
Sí molL.
12- E: i de totes les classes, quina t'agrada més?

01 '2.. Socials.
13- E: sí de veritat?
Sí sí.
14- E: 1 hi ha alguna cosa que et costi més que d'altres?
Home, no gaires, més o menys totes iguals.
15- E: Val.e... i que esteu estudiant ara a Socials?

c1:g¡ rius d'espanya .. el relleu
16- E,: T'interessa aixo? O que és el que t'interessa més de Socials?
Sí aixó .. d'Espanya.
17- E: vale. Despréscom us ho monteu les classes de socials, a veure arriba en P. a
flasse i.,., .

p,i,lboncs ens ajuntem obrim el Ilibre i en.§.expl!~a,.gegim-ª"ve~~d~~.co~,~~lte~~ i ens fa
subratllar coses delllibre... .
18- E: allo més important?
Sí, com que ens dóna les activitats de repas ~ final, doncs nosaltres ja sabem que és all,ó~
subratllat.
19:-E.-Ahh vale, vale .. subratlleu les respostes a les que seran més endavant les
aCtivitats de repas?
Sí, després és més rncil anar a buscar la resposta.
20- E: 1 de tot el que feu a Socials, que és el més importnat per en P.?
No ho sé... de que vals dir? .



21- E: o sigui, de tot el que es teu estudiant, quin tema o concepte creus que és més
important per a ell, allo que us matxaqui més..
Home aixo de relleu ..i els paIsos i aixo .. sí perque en r examen passat ens fa posar totes

c.2.:- les capitals i els continents i va apretar moh, vam haver d' empollar melt...
22- E: 1 quin es coses té més en compie-atliorad' avaIUar:te'eii]i~·?'

02'2,... Home ..el contingut que tenen les preguntes,~~. \
23- E: les preguntes d'on?
~,es pregunt~_s._4els examens~~! perque ell dóna les activitats de repas, i has de saber el
vocabulari d' aquestes activitats i t'ho has de mirar delllibre per utilitzar les paraules de
vocabulario
24- E: ja .. que són aixo de les activitats de repas, Enric?
Doncs les activitats de repas doncs és to1,
25- E: al final del tema?

. . , ,

'" 1\ Sí, al final del t~r:~ diu ello Hi haura ~xamen,aquest dia i ell et dóna unes activitats,
(.J 2.J- q~~~I.v~o.~a~E12!i~epEre el pre2;unta, per exemple q1!éés una erusió ..• ~d'aquestes 5 o

6 ..1 les a!tr~§..Üt~ónp.~~.g~~~,d' escriure més... -~
26- E: ahh vale, ara ho entenc. Pertant per posar-te la nota final de Socials, en P.
té en compte la no~a d'examen, o no? Penses que té altres ...
Home, també tenim un quadem de socials prim .. i són activitats
27- E: ja i aixo també h'o suma a la nota.
Sí, ens ho sumara, si ho hem corregit i així..

¡28- E: vale, vale .. com estudies tu aquesta assignatura de socials, com t'ho montes
'" " jper estudiar?
C3~ Doncs faig les activitats i comen90 a estudiar.

i29- E: i comences a estudiar ... i el dia de rexamen o abans de rexamen, com
estudies?
Home, estudiant bastan1,
30- E: com?
Amb les activitats de repas ..

\31- E: per ¡ant et llegeisxes alTo...
\ Comen!;o a llegir i desJ2rés estugi.M;.
32- E: allo empollant o no??
Sí ho llegeix.9 i ~~~prés h~:;,aig rep.etint varies vegades Eersue em, quedi ..
33- E: vale, tots els examens que feu aquí l'institut són iguals o són diferents?
Home s6n diferents, perque si són diferents les assignatures??
34- E: vale .. i en P. Coro us ho organitza aquest examen? Com el fa, que fa?
preguntes que has d' escriure ..

02.1-No ell et dÓI!f!un.t1:tll;...i~l vo~ari sempre és la mateixa presunta. 1després tu has de
p<E?ar_~.p..~ixc!~J:~?S~~<p.,.Et}~~ra Er~K.1.!!!~~cq!!!~star.
35- E: ahh vale •.. i tu has d' escriure ..no en feu d' aquests de creuetes i aixo?
No ..
36- E: Tu si poguessis elegir un tipus d' examen, que preferiries, quin tipus •.?

(j'"2- Aquest de tipus test és més difícil i si falles aleshores baixa ..
37- E: et resten punts?
sí prefereixo el que no resten ,
38- E. El que tu escrius dones ..
Sí..)
39- E: El proxim examen que fareu amb en P.. que et sembla que et pot preguntar?

0231 Algo de les activit~!§J!ggue ~~~~~ur ~.~~:ten, pero no sortira to1, 0, ~igui ens
eg..E~tdo~~,~g~p~!J?-:~g~ar 10, 5.:...~..:.:.•.~. '



1, < 40- E: 1 tu ja t'imagines quines poden ser ono?
\ Sí, sí, normalment solen ser les més complicades. ñ.'")(Vr
41- E: Les més complicades? .~- J
Sí les que s'ha d' estudiar més. Les facils ? les curtes no te les posa, normalmenL
42,:"E: Creus que aprovaras tu les Socials, Enric?

(J7-~j ...S.í
43- E: p.erq~e ho creus?

D~" tr¡ Home, perque ht.estudiat molt i vaig for9a 'bé.. ,
44•.E: vale .. sou dos grups no de primer d'ESO que feu Socials?
Sí...A iB.
45- E: i tu de quin grup ets?
DeIB.
46- E: tu peIises que els dos grups, sou iguals, diferents ...

Pr'2- Home no sé .. jo penso q~~ elll és mill~!?_.Eero_cl~~~~e els del J:.. Ee?s~ap. 3.1!.~~_
, ells són millors ..

'47- E: perque t'a-gradaria estar al grup de l'A?
.B:omesí. -
48- E: perque?

A 3?.i.Home pergue conec a ,gIés gen~~"f!lprincipi qoneixia més gent d' alla, pero ara j a esta ..
49- E: i creus qúe t'aniria millor o pitjor si estiguessis a l'a ?. ;, A ~ Em va molt bé el B. Perque J?9tser com que ~la tinc més arnics em ~~~~uri~_més ...i
poder no estudiaría tant.. _
50- E: sí cIar aixo és veritat. ....Creus que l'examen de l'altra grup pot ser més
difícil o facil o són iguals?
Home suposo que igual, perque les activitats .s!s: repas al men9s sónk~ mateixes. Pot

AS variar l' ~~ti~itat que et E9t posar al' examen pero seJl.l..Qr~J[§les més com~lj"S~tdes.O
sümi que em sembla que quedem alla mateix. I
5FÉ:"niolfbéEnric'~doncs-moItesgraCies-pel teu temps ....



52- E: com t'ha anat el credit de socials Enric?
Molt bé.
53- E: Que has tret?

DZ1JI'3, Un exceI.lent.
54- E: Felicitats!!!Estas content?
Síitant.
55- E: i perque penses que has tret un excel.lent?

{j~~<"Home per les notes no?
56- E: per les notes?
Sí
57- E: 1 Enric si fos una optativa, la tornaries a escollir les Socials?
Sí
58- E: T'han agradat les socials?
Sí han estat bé.
59- E: El que t'ha demanat en I'últim examen de socials, era el que tu t' esperaves?

0'232. Sí és que era lo mateix de les activitats de repas allo que et vaig dir ..
60- E: sí sí que ja m'ho vas comentar, vale!! 1 era Inés facil o dificil del que tu

, t' esperaves?
O 2 ~3Home era facilet.

61- E: Perfecte, quina informació et va donar en P abans de fer l' examen?
Doncs tot el que sortiria més o menys, més del que sortiria, per.,g!1enomés sortirien unes

D ?S 1.J. qu~ cosetes .. ~.&gui ens Qr:~guntariaunes .illlantes coses pero ens en donaria moltes,
p¿{que si ens digués tot elgue sort.iria desQrés...
62~: ja i us va explicar el tipus d 'examen que us posaria i tot aixo, i com
puntllaria..c-ª!!~r~unta? __"_"""',_
Sí la puntuació ens ho diu,pero el1lFi d' exameü'es"sempre"'ermafeix."-7
63- E: ahh vale, ja el coneixeu .. i la puntuació us ho diu ..??
Sí al principi de rexamen ens dóna el fuIl i ens diu cada pregunta val tal tal ..
64- E: vale perfecte!!I quan us va donar la informació, és a dir, les activitats de
repas ..?
Una setmaneta O 10 die s abans ..
65- E; vale. Creus que aquesta informació que us va donar en P. Era suficient per
aprovar I'examen o calia quelcom més que no va dir i pensesque era important?
Bueno clar, buenQja pots aprovar l' examen .. és clar si et saps unes quantes coses ja pots

OzS2. aprovar amb un suficient. Pero després si vols !reme un excel.lent has d' estudiar-t'ho
molt bé tot i que sigui el maxim complert.
66- E: vale pero amb el que dóna en principi ja n'hi ha prou?
Sí.
67- E: com et vas preparar l' examen de socials, Enric, com ho vas fer per estudiar?

cj 2- Do~cs llegia les 8;ctivitats de repas, me les pregunta la meva mare o el meu pare i ja
~
68- E: vale. Estudies diferent en funció de si és un professor o un altre?

'S No .. és que tots els professors són diferents. Cada un d' ells ens diuen més o menys que
eS sortira i després ho fiem d'estudiar i després més o menys sortira el que .. vulguin ells, és

claro
69- E: ja cada professor es diferent, penses no?



1.

Sí i tanto
70- E: i estudies diferent en funció del profe, o potser de l'assignatura?
N o de l' as signatura. Per que no és el mateix mates que socials o eatala que t'has de fixar
amb les faltes ..
71- E: vale, .. que és per a tu l'avaluació? Quina definició em donaries ...

81.. Home el que fas, els examens i després ve llibreta i ve de tot, el eomportament i fer els
deures i toL
.72- E: ahh el comportament i aixo..??
Home depen per a quin profe el eomportament és important i per altres no.
73- E: per en P el comportament és molí important?
Home sí... no ho eompta pero em penso que s 'hi fixa.
74- E: vale, vale ... com t' agradaria que t' avaluessin Enric, si poguessis escollir?

8 2..- .A Eartir d' examens i prou..
75- E: caram!! 1 quin tipus d' examen prefereixes?
El. d' eseriure.
76- E: perque?
Perque és d' empollar i ja es reeorda bé. Ino eom el tipus test que has de Eosar e.r~:y~~.ti.-
si t' equivoques et resta.!!
77- E: ja quan vas sortir de l' examen quina nota et pensaves que treuries en
Socials?

02 '1"2. Home jo sempre eomptava eap a un notable eap amunt
. 78- E: o sigui que has afinat bé, no?

Sí.
79- E: ET sembla justa aquesta nota?
Sí
80- E: Si ara tornessis a fer l'examen com te'l prepararies?
Igual.
81~_E_:T'ha canviat la forma d'estudiar amben P?·_-,,···· ..·······
No estudio sempre igual, pyrQ arobJesaetivitats-saps-més'béqueJ'Jlª§,4'élIlW a estu.di~ ...
82- E: vale ... i si un company ara et preguntés a veure Enric diguem com ho haig
de fer per aprovar les socials, tu quin consellli donaries?

t:.3~ pones estudiar bastant i bueno ...
83- E: 1 com estudiar igual que tu?
Depen, cadascú té les diferents maneres pero jo crec que aquesta la meya és bastant
bona.
84- E: es bastant bona, almenys et funciona a tu, no?
Sí.
85- E: En P. Et dóna indicacions sobre com pots millorar, com pots estudiar ..?

02 S3~o;.Home ell ja comEta que t'has (!'espavilar per tu mateix.
_ vh.. ,) 86- E: ja i t'ha explicat perque tu has tret un excel.lent?

~~.I'JT' No.
87- E: No t'ho ha explicat?
Bueno depen, si tu li vols re untar t'ho ot dir pero sinó no t'ho explica.
88- E: vale ..si no estiguessis d'acord amb la nota que hauries tret, que anes?e.:s, Reclamar!! Bueno d€pen s~':~~~algo que esta malameJ,lti,g,ue s '~a e9.,!~vo~~l eorr~&k
dones ...
8"9-E: perque que fa ell, us dóna 1'examen i vosaltres us ho mireu en un moment?



Sí i ell ja diu repasseu a veure si hi ha alguna cosa que l'he corregit malament.. home el
principal es dir~li que aviam!! S 'ha equivocat en aixo i que a veure si t'ho pot corregir..
90- E: Comentes amb els teus pares el que feu a socials?

j A vegades, quan.me pregunten i així pels examens ...
, 91- E: i les notes?

:;. Si i tant!!
92.,. E: vale que t'han dit els teus pares deIes notes?
Molt bé ...
93- E: Algú t' ajuda a estudiar? . \

Home en estudiar no, pero a preguntar després .. sí..i.-.-=--="..-- .."--_,,,..,....,..- _
94- E: EIs teus pares no m'has dit?
Sí
95- E: 1 classes particulars i tot aixo hi vas?'
No bueno vaig a angles a una escola d'angles ..
96- E: bé pero és diferent aixo no?
Sí.
97- E: vale tu ets del 1 B, com definiries aquest grup?

A 2..-Molt bo
98- E: Molt bo? Tot en general és molt bo?
Sí

Al.. 99- E: Hi estas a gust en aquest grup?
Vl~-iSí!!!

100- E: Si ara et diguessin que et canvien a l'A, que diries?
f:\ ~?'2 No ...

101- E: ja estas bé aquí ehh? 1 penses que les coses t'anirien millor o pitjor si
estiguessis a l'A?

p~ No sé pitjor perque ?onec mo!ta més gent i semEre pots. E~~~ IE~
102- E: 1 aquí no coneixes tanta gent?
Bé al principi no, pero després si que vaig comenlj:ar a coneixer .. i ara estic bé aquí..
103- E: ara ja estas adaptat aquí no? Dones molt bé Enric finito ....



1- E: Hola Laura, sóc l'Ester de la Universitat. ens veurem quan vagis a la
universitat?
Sí i tant
2- E;--i,~",saps-~uevols estudiar?
SÍ(lnfermeria .. )
3-''E::alrffióltbé .. doncs mira estem fem un estudi sobre que feu aquí ...
4- E: quants anys ten s Laura?

i02..JL
5- E: 13. Vius a prop de l'institut?
Sí a un carrer que queda molt a prop, 5 minuts d' aquí ..
6- E: molí bé. És el primer curs que estas aquí l'institut?0,3 ..si-

t' 7- E: vale .. i abans a quina escola anaves?
~ A.§ant Vicen~.:jgual,gue ~~~i.~~
O S. 8- E: Sí que es veritat. 1 creus que és molí diferent l' escola de l'institut?

Home sí una mica, perque aquí la gent va una mica més a la seva. Perque alla et
vigilaven més, bueng.; a9.1111'!ID~rQ'1 UQ §~ ~§ WfS(t~ut"•..
9- E: pero que prefereixes tu I'escola o l'institut?ex:: L' instityt .
10~ E: Si segur .. perque ..?
No sé m'm sen!D bé. Hi V~Jllolt~ ...~.Ulj¡¡¡j..&.t~~...m.é,§_gmp...
11- E: vale per tant no tornaries a l' escola no?
No.
12- E: Que és el que t'agrada més d'aquí l'institut?

o~l No sé ..tQt.;
13- E: tot, perfecte!! 1 de totes les assignatures?

O) '2..-L ' educació fisica ..que vaig molt bé imates.
14::"E:"#mo'in;r;1írhá'algiiiia~cosa-queetéosti o no?
Home els verbs, una mica ..
15- E:llengua doncs no?
Sí..
16- E: ara centrant-nos una mica en Socials Laura, que esteu estudiant ara a
Socials? .

e1.. 121 relleu d' espanya, .els rius, el siste1tla.~entral.. .
17- E: molí bé i que és elq ue t' agrada més de tot aixo, de les Socials en general?
Els busi manso
18- E: els que? Busi mans?
Sí...Es amb angles que vol dir els homes del bosc.
19- E: ahh vale i aixo és el que t'ha agradat més ..
Sí pero es que no vaig tenir massa temps d' estudiar perque faig atleisme i m' ocupa molt
de temps
20- E:I llavors no pots estudiat tot elq ue tu voldries, no? Pero és el que et va
agradar més aixo?
Sí i el relleu també m' agrada.;
21- E: vale .. i les classes de Socialscom les feu?



.P'i, Bueno depen de quin tema, doncs diu agafem elllibre i si-hem d' estlliii~l relleu, com

¡ara, donc~.p()sa un mapa i a vegads§surt gent i diu: on esta airica i tot aixo. 1has de
senyalar i dir la capital i aíxo ...

/,22- E: vale.• i sinó són de mapes que ho feu?
It;Elllibre llegim i ha explica .. i diu bueno .. ajxo és important i vull que estudieu ...
'\23- E: i subtralleu??
'At-roell diu que és important i ens hem d' espavilar ...
\\~4-E: i fes- t'ho com vulguis no? Vale. Com ha fa en P. Per saber si aprens?
\,home te pregunta, jo que sé ..... també els examens, pero també te pregunta la lli90, com
(per exemple quins són els climes .. i 1'ho pregunta. Una mica- 1'has d' enrecordar deIs
temes que saps..· .
~5- E: els deures els corregiu o no?
¡\

JN"0 n'hi han massa de deures, pero sí a vegades sí.
2~- E: a l'hora d'avaluar-te, de posar-te una nota fina!.. de dir-te mira Laura tens
u~ tal de Socials.. que penses que puntua, que té en compte?

()?(, EIs examens i...No sé .. home .. si veu que a classe t' tzsforces i estudies supos<¡ que
1'apuja una mica la n~perque ':~.illi.~'&ill}S~.9:~R:J;;~n.dre .. supo so que mira aíxo ... i
!Wbé ~1.cQm~_ .
27- E: o sigui que té en compte els examens i altres coses..??
Sí si escoltes i no els fas.epfadar ...
28- E: vale.. com estudies tu aquesta assignatura Laura?
Bueno me'n vaig a la m~va habjlªciQ i"9me~ :¡¡.llegiro si toca mapa m'agafo unC"31., ~\lJ~jQ 1inc..•.•..~

I29- E: llavors vas llegint o vas.•
¡ Sí vaig repassant i Ue..,gil),k
30- E: directament delllibre?
bueno després, quan ens toca l' avaluació, la setamna abans ens d~~a unes preguntes de
repas i les tenim que contestar. Pero aixo no ha corregeix. Ha fa qui vol."'_. . . ." "oo.

31- E: vale.. i llavors tut'estudies d'aquelles preguntes?
Sí.. b~ les contesto delllibre i després me les estudio!!
32- E: estudies??
SJ les lleseixo i les vaiB repetint per9.ue s_eme guedin.
33- E: vale.• tots els examens que fan aquí de les diferents assignatures són iguals o
no?
No. Són diferents ..
34- E: 1 com és aquest de Socials, que us posa preguntes obertes ..
No ha sé.. .
35- E: fa aquelles preguntes que tu has d'escriure molt o aquelles de posar
creuetes•..??

92.i- Ahh no!! Pregunta que tu has d' escriure ..
36- E: i t' agraden aquestsexamens?
Sí.
37- E: Perque si tu poguessis triar I'examen, quintipus triaries?

B-z. EWd' escriu:~ ...el tipus .t~st no Eer9u~ sembla gue si ren~erto,l: endi:,i~~ i_I;~~!~.?M~
aixo.. .
38- E: Ja ... i en el proxim examen de socials que penses que preguntara?

02YLEIs rius Er~guntara, els climes d'Espanya ...
39- E: perque com ho saps' que preguntara aixo?

~ Perque és el que més hem treballat i estudiat. ..
40- E: Vale, valenaixí segur que va per 3qUf, no?



1,
~, I Sí segur ..perque no ho ha dit, pero ho ha repetit molt! !ha insistit amb aixo ..

41- E: vale .. ifas el mateix per preparar-te tots els examens o no..?
) Sí entro a la meya habitació, ho escampo tot alla alllit..i estudio alla ..

42- E: i com ho fas, llegeixes, memoritzes ...??
....." )) Home llegeixo, i l'hai1Ld'eg!~-ªre~ i si l'entenc doncs sí, pero no m'agrada aixo
0-3 .....,~'empollar, perque no ho entenc ..

43- E: cIar, no té sentit ..
No.

)l 44- E: Creus que aprovaras les Socials Laura?
(rzLr # Si. - -

45- E: perque ho creus?
Dzf.,i No ho sé. Perque supo so que he escoltat a classe i...

46- E: vaja ho veus facil!! _ _. __ , '-
Home rncil no ho vei~ .. :etf0qüe-~i'i·estu~io p'~a2ro"y' __
47- E: si tu propose~pots aprovar no?
Sí aixo ..
48- E: Molt bé.. Tu de quin grups ets Laura?
DeIB.
49- E: vale, d'aquests dos grups A i B que feu Socials, quin creus que és el millor o
el pitjor?

AL- ,Cap... penso que tots són igl.!als
50- E: perque t' agradaria per exemple estar en l'A?

11 3'} -;Í. ~ si ep tins.uessi!1,Sue c~~~ar sí..
51- E: Si, més que en el B, o no?
No, ja estic bé en el B.
52- E: i creus que t'aniria millor o pitjor si estiguessis en l'A?

AL¡ Suposo que E!jor perg,ue alta hiha més nene~ no?.Isl'll i en canvi a la meya classe
només sóm 10 o així /"7"
53- E. De nenes.? 1 que vols }Ürrq-uea més nenes...
CIar!! Més parlaria.. éY
5~- E: Ja 1t'aniria pitjor?
Sí és clar.,.
55- E: vale .. i creus que l' examen del grup A, pot ser més facil o dificil?

A S I:Iome jo Re~so que si estudies no ..
56- E: penses que igual no?
Sí esper9_sino seria injust, desRré.s si que em voldria passar de grup ..
57- E: home cIar!!! Doncs bé moUes gracies ....



58- E: Que tal com estem?
Bé.
59- E: Laura 4 preguntes sobre socials..
vale ..
60- E: Com t'ha anat el credit?

O'? e., ~ Bé. He tret un Bé.
61- E: molt bé felicitats, estas contenta no?
Sí.
62- E: i perque creus que has tret un bé?

D 211 No ho sé. Home supo so que no m'he posat en el meu tope.
63- E: no t'has psoat eñ el teu tope? Penses quesihaguessis matxacat més,
haguessis tret més bona.nota?
Sí.
64- E: 1 si fos una optativa, una assignatura lliure, et tornaries a matricular o no?

(Sí. .
65- E: T'agraden les socials?
Sí fOf<;a.
66- E: el que t'ha demanat en l'últim examen de socials, era el que t' esperaves, o bé
haver-hi alguna cosa de sorpresa?

02 ':5Z:No, no el que io rr(es12ma.
67- E: Més faci! o més dificil?

Ol.- ~'3 No normal, eomjo m'es~ra"Xa.
68- E: vale, quina informació et va donar en P.abans de fer l' examen?

102S-;:i Dones que estudiessin el relleu d'espanya que sortiria d'aixo i també que teniem que
estudiar les aetivitats de repas que ens havia donat.. .-
69- E: vale i'lis va explicar com seria l'examen, quantes preguntes hi hauria ...i tot
aixo?
Bueno ens va donar moltes preguntes i algunes d' aquelles dones sortirien i les altres ...
70- E: vale, vale!! Penses que la informació q'i'ie"etva 'donar ~ra suficient per --
aprovar l' examen, o no? O calia que digués alguna cosa més que vosaltres
(Jesconeixieu?

O-ZS 2...No no era sufieient..

/

71- E: vale perfecte!! Com et vas preparar l'examen Laura? .
Dones em mirava sobretot totes les aetivitats de reQ8.si per U!! maQfl.

172- E: 1 vas estudiar el mapa, com?
C. 3 ~~Bueno.!..mpollant algunes5~~ue el~ noms i així te'ls has de memoritzar per ~a

pero també entenen les aetivitats.
. 3- E: vale, estudies difereIÍí"en funció si és un professor o un altre?

l No sempre igual ..
c~31 74- E: o sempre ~studies igual empollant i entenent?

{ Sí empollant fQWª
175- E: sempre és així, és allo metode Laura?

Sí.
76- E: O estudies igual per a tots els professors o per l'assignatura s'estudies
diferent?
No no sempre ...igual ..



77- E: sempre el mateix metode, i perque Laura?
Perque em va més bé ..
78- E: Te rha ensenyat algú o te rhas fet tu?
No me rhe fetjo!!
79- E: Metode Laura, no?
Sí!!!

B! 80- E: vale perfecte. Mnnnn que és per a tu l'avaluació Laura?
No ho sé..1p1espreguntes no? que temes que sapiguer del tema
81- E: i alguna cosa més?
No ho sé.
82- E: vale. Com t'agradaria que t'avaluessin?

f!::b, Dones pel meu esfon¡:.
83- E: Pel teu esfor~ i no per examens?
No.
84- E: mitjan~ant quin tipus de coses?
No sé, dones preguntant cada dia o així...
85- E: Eliminaries els examens no?
Sí.
86- E: i en quan a examens quin triaries, el de creuetes ...?
Bueno aquest que.ju has d' eseriure o eomple~. amb una~.12~aul~.
87- E: perque prefereixes aquest?
No ho sé perq<IJem' explico més ...si has estudiat seI!,l.E!:.t?_P2!s~~,~}g:!ID~~~.~~.g~.t.!~JL-.
reeordis i pot eomptar una mi~a. en eanvi el de ereuetes si falles deseompta i si no ho
saps no ho pots fer. '. --.-.-" " -------.-~ --.-.~- ..,..-..- ~

88- E: vale ..quan va~ sortir de l' examen quina nota et pensaves que treuries?
D'2 t\ 2- Un bé... ...""

89- E: vale ja vas afinar bé, no?
Sí
90- E: 1 la nota que et va quedar de l' examen és la mateixa que la nota final?
No perque jo vaig treure un 7 i m'ha posat un bé.
91- E: i t'ha posat un bé? 1 perque aixo?
Sí perque els altres examens dones mira un 6, un 5...
92- E: així doncs l'avaluació final és la mitja de tots els examens?
Sí suma i després ho divideix pels examens que hem fet ija esta
93- E: ahh vale! i aixo és la nota final
Sí, em sembla que sí.
94- E: Et"sembla que sí que és aixo?
Sí
95- E: vale.. si ara tornessis a fer l' examen, com te'l prepararies?
Igual
96- E: de la mateixa manera?
Sí..
97- E: i si ara un company et digués mira Laura com ho haig de fer per aprovar·les
Socials, que li diries?

c3~ dones si jo ja he fet rexamen do~es li diria elgne s~rt~~~".2.é~~_IlC!,~~rg!i!.!2
mat~i:lfI.Q~JQli.9iriªJ1Y~.,~~1Ygi~~.Q11..d.magª'-'-.
98- E: 1 com ho hauria d'estudiar aixo?
Dones així amb un mapa rp.u~i auar r!Eeti~! en aq~í••~s!~~.;••"".



99- E: vale.. el P. Et dóna indieacions sobre com estudiar, eom millorar, tot aixo?
P?S~ No ens diu sempre g,ue !enim gue estudiarp'erque sinó ...

100- E: pero no us diu eom heu d'estudiar?
No aixü no.
101- E: si no estas d'aeord amb la nota que has tret qu~ faries?

63 Horne si ten s un 10 i et posa un bé, dones horne!! Ern uei
10z:-E': c ar que sí!! Comentes amb els teus pares el que heu fet a socials?

o~1 Sí.-103- E: i les notes?
clg.,Clar horne Encara rnés. 1 tant.

104- E: Hi ha algú que t'ajudi a estudiar normalment?
0-- No11

105- E: Ho fas tu soleta, ni classes partieulars ..•!!!
No no res ...
106 E· . '"1'1 -: DI pares DI germans .....

vl bueno quan tinc algun pr~~l~~.~ n~ en~ene alg<?~í el rneu g"e!p!a.~.nerp.sinó ningú.
107-E: vale com definiries el teu grup Laura, el lB, no?

~Z Que es pot treballar bé.
108-E: es pot treballar bé. En general tots treballen molt?
Bueno sí exeepte 2 o 3.
109-E: pero en general bé?
Sí
110- E: et eanviaries en ella?

t\~zz.No ja estie aeostumada en a uest f!lL--
1 - : enses que les coses t' anirien millor o pitjor?

A~ No ho sé.
112- E: bé Laura dones ja esta moltes gracies....



1- E: Presentació i salutació ...
2- E: Quants anys tens Cristian?

l)'¿ Jo? 12.
'- 3- E: Molt bé, vius a prop de l'institut?

Sí..
4- E: és el primer curs que estas a }'institut?

O·'"":(S'-J -!.:.:..
5- E: 1 abans a quina escola anaves?

DL¡ Al Cor de Maria.
6- E: vale. 1 trobes que és molt diferent l'escola del'institut?

(?S Sí.-·7- E: perque?
una mica més dificil et deixen una mica més suelto8- E: A on aquí? . 11I_'lui t w.· •. lUZ 4"i#1!:ti ¡1~llI!A

Sí.
9- E: vale .. i que prefereixesTescola o l'institut?

q;: M' és igual.
10- E: SI haguessis de triar?
L' institut.
~quel'escola?
Sí. - -"-

12- E: vale .. que és le que t'agrada més de }'institut Cristian?
<:>,:¡1Els amics o així..

13- E: L'ambientillo que hi ha?
Sí..
14- E: I de totes les cIasses quina t' agrada més?

6:::¡ "'2;.(Silencillarg) ... J20der Socials. .•
15- E: T'agrada socials sí? Hi ha alguan cosa que et costi més que les altres?
Catala ...
16- E: EL catala també?
Sí és un Pal"
17- E: vale .. i que esteu estudiant ara a socials?e" Pl . 1 .¡;'," .., E.-- k S D,.US.,,, ~S12!MlYaJ. W4L...•.••xt~a.1 ..
18- E: vale .. i que es el que t' agrada més de tot socials? De tot el que estudieu?
(Silenci.. ..) Ara no me'n recordo.
19-E: bé no et preocupis .. i com us ho monteu la cIasse de socials? Es a dir, qué el
el professor i vosaltres.. .

~ ~ ¡El professor explica i llegeix, inosaltres també a vegades ens fa llegir i ens pregun.1a
¡q,lgun~scoses per l' examen.. '.
\20-E: Que us dóna preguntes?
ro ens fa preguntes a•..classe_!.E,~sal~es,I.~~.~~sEoneJ:!1,;..
~1- E: I ja esta ..i us diu que heu de subratIlar i aixo••
J..§b....
22-E: Us ho diu ..?
Sí.
23- E: vale i després com estudies tu?

d:"~1.Quan fa l'avaluació ens diu les preguntes irespostes i.nosaltres tenim que contestar i
'llI;¡¡;.",. . . ,'. -, _ .X_..&;' U .. ,I<"_ ~ •••".--- ••.~

d~spi.és estusJj¡¡¡: _ '1 "

~



24- E: ahh vale i després estudiar directament d'allo. Perque segur que surt tot
allo?
No només sortira unes quantes d' allo. No tot.
25- E: ahh vale, vale. 1 que penses que per el profe de socials és més important?
Allo que dius aixo ens ho matxaca contínuament?

eL (Silenci ..) gue estudiem els examens.
26- E: els examens, sí? 1 com ho saps que per a ell és més importnat els examens?

~'-Home pergue ho repeteix molt i vol que estudiem molt per a l'examen .
. ~7- E: Com ho fa el P. per saber si aprens?
Ens va preguntant les coses, iaixí sap si tU estudi~s o no estudies ..
28-E': 1 corregiu els deures i aixo..??
Sí de vegades ..
2,?""É: vale .. quin es coses té mésen compte en P. alhora d'avaluar-te. En el moment
de dir-te mira Cristian tens aquesta nota final.. que penses que hi ha sumat alla?

O 7¿ Doncs tots els examens, si et portes bé a classe ..• ,
30- E: Aixo també penses que compta?
Sí
31- E: Sí? També ho suma ...
32- E: vale. Com estudies tu aquesta assignatura de Socials?

c.'3 .D. Les r~spostes ..
/33- E: que vols dir les respostes? A veure explicam'ho millor?¡ Nosaltres ens posa per a l' examen, ens posa a la llibreta pues les coses que sortiran més
i o menys¡
i 34- E: ah vale vale. 1 lIavors tu t' estudies allo?

Sí..
,\\ .35- E: i que fas, com ho estudies?
\J M'ho empollo

36- E: Si segur ..??
Stp~.!9.!l.t§jp.ó _P:9 estuE.ies, no me gueda.
:J'J.. E: ahh i tots els examens que fas són iguals?.' ')
Nq/
3g~E: Són diferents?
Sí depen de l' assignatura.
39- E: ja i quin tipus d'examen prefereixes tu? Saps que hi han d'aquest que has
d' escriure ...creuetes ..

8 ¿ No el d'escriure
40- E: perqun •-
Sí perque ll~ir em posa nerviós i no.m:.agrJ?~.; 1m'agrada mé~preguntes curtes ijo
haver de contestar. _.
41- E: vale. En el proxim examen ... que penses que en P. pot preguntar?

O 7. ~ ~ !lius, el Llobregat, el FluvÜl i tot aíxo ..
42- E: Tot aixo penses que preguntara? Sí segur?
Sí..
43- E: per tant ja saps que has d' estudiar no?? Que aniras per aquí i a totes, no?
Ho intentaré ..són moltes altres coses i ell només en posa unes miques no tot ehh??
44- E: creus que aprovarás les Socials?

O?t.,L Sí.
45=" E: Perque ho creus Cristian?

O 2 ~ t, Perque he aprovat tots els examens fins ara.
46- E: Tu de quin grup ets Cristian?



Del B.
47- E: Vale .. que penses que és millor que rA, o és pitjor, o igual?? Quie penses
eom és el teu grup?

A 2,.Hi ha que són una mica de boig, pero normal .....
48- E: Es millor que l'A?
No esta bé, el B esta bé i l' ~ també.
49- E: vale .. i si t'haguessin de eanviar arA? I anirias?

1\~'21. Sí ,
. I 50- E: SI que hi anirias, perque?

Perque cº.neixeu 4~l' altra classe també. .
51- E: ahh vale .. i penses que t'aniria millor o pitjor si estiguessis al grup A?

AL¡ Igual..
<52- E: 1 ereus que l' examen del grup A sera més dificil que el vostre?

f\ ~ l8E~~E9.,!e tenim les mateixe~ J2reguntes i resj)Qstes a la J libreta
53- E: MoÍt bé Cristian dones moltes gracies id' aquí unes setmanes tornaré
perque m' expliquis eom t'ha anat ...



54- E: com anem Cristian?
Bé.
55- E: 1 com ha anat el credit de socials?

ú? t.¡3 ..Bé.
\ .. 56- E: i que has tret?
\J< Un sufi.

~.57- E: Estas content o enfadat?
Contento
58- E: 1 perque penses que has tret un sufi?

A Z-l.¡'j Porqué el me lo ha puesto
59- E: no pas per tu?
N~porqué he hecho los exámenes y he estudiado.
60- E: ahh vale!! Si fos una assignatura lliure, la de socials, la tornaries a agafar?
No.
61- E: NO? No t'ha agradat?
No.
62- E: vale. El que t'han posat a l'últim examen de socials era el que tu
t' esperaves?

02?Z. Sí.
63- E: o hi ha hagut alguna sorpresa pel mig?
No ja me lo esperaba.
64';"E:Iera més f~cil o més difícil?

rrt2 ~:sUna mica més difícil.
65- E: perque era més dificil!!!
Perque va posar les preguntes més llargues.
66- E: les més Ilargues? Vale. 1 quina informació et va donar en P. Abans de fer
I'examen?

OZS .D- Que estudiessim. Ens va Eosar unes coses i va dir q';l~estudiessim alIó.
67- E: i us va dir com puntuaria l' examen i com seria i tal?
Sí que valia cada pregunta J!D. pJ!Ut. •
68- E: N'ho havien 10 en total i cada pregunta un punt?
Sí
69- E: vale, perfecte ..creus que aquesta informació era suficient per aprovar
l' examen o calia saber, conéixer més cosa?

()2S2.N_oja .esta .. si no vol dir exacta les preguntes ...???
70~E: no és cIar, exacta exacta no les diu no?
No.*-E: vale i com et vas preparar I'examen Cristian, com vas estudiar?
Estudiant.

C3(.. 72- E: Com explicam'ho aixo?
IPoncs llegint i memoritzant algunes coses ... el que puco
73- E: vale!! Estudies' diferent en ftinció de si es un professor o un altrao sempre
memoritzes igual?

c.~:5Sempre igual
74- E: amb les diferents assignatures i tot?
Sí, m' estudio el més important.,



75- E: El metode cristian? Llegir i empollar?
Sí és el que em va més bé.
76- E: 1 que és per a tu l'avaluació Cristian?

/ t?> -~ Les notes.,.
77- E: i alguna cosa més o no?
1 estudiar!! 1ja esta.-
78- E: cop¡ t'agradaria que t'avaluesssin?e-z. Com excelente. -
79- E: pero a partir de que?
No ho sé, sense examens.
80- E: perque en quan els examens, quin prefereixes?

1de creuetes~ ,
81- E: perque?
Perque és més facil.
82- E ahh sí??
Sí..

83- E: dones ja li direm en P. Que a partir d'ara tot creuetes ... no? Si tornessis a
fer l'examen com te'l prepararies?
Igual.
84- E: de la mateixa manera. Vale. 1 si un company et digués a veure Cristian com

< ho puc fer per aprovar les socials, quins consells li donaries?
C~ ~ Igual ,que jo.

8S-E: Com?
. Llegir i empollar tot el rato.
;86- E: vale. La nota que has tret a l' examen és la mateixa que la nota final?
!No la de r examen final és un bé, i m'ha quedat un sufi.
87- E: ahh!! 1 perque t'ha baixat la nota?
Perque els altres examens ...havia suspes ...
88- E: i que ha fet, ha sumat?
Sí i després 'ho posa i ho divideix i fa la nota final.
89- E: ahh vale .. ara ho entenc ... en P. et dona indicacions sobre com estudiar com
millorar l'assignatura i aixo?

D2 S3Diu gue teniln g,ue ~!t~diar m~s que no fe!Dt,?nteries.
90- E: i us ho explica com heu d' estudiar?
No aixo no.
91- E: tu i..•. t'ha explicat perque has tret un bé a l'examen o un sufi en la nota

- final? /""", ------------------------')
~&":~No pero jo crec gue és pergue h(estlidiat en r~l~im ex~e!:~-é'--~ O;tG¡ e.,

92- E: vale. Si no estas d' acord imb"la''Dota-qué-lias tret, que faries tu? Si ara
t'hagués posat un insufi.

~3 Psss!!! Res .••
93- E: res!!! No t'haguessisanat a queixar?
No perque igualment si ho posen ells és perque esta bé.
94- E: és que esta bé i ja esta, vale! .. Icomen(es amb les teus pares el que feu a
socials?

031 No.
~ E: i les notes?

~'~ Sí aquestes sí perque les han de firmar.
• " 1"*! I iI!!pl'. M!'Iff•••• "!' '''"



~ 96- E: vale. Algú t' ajuda a estudiar Cristian?
, Sí vaig a classes particulars.
97- E: i cada dia?
Sí
9S- E: i que fas els deures ..
SU estudio
99- E: 1 estudies alla, vale .... tu ets del primer ....

Al B
100- E: com el definiries el teu grup?

A 2.. Que esta bé .. bo.
101- E: estas content d'estar en aquest grup?

A3fSí. .
102- E: 1 si ara et diguessin mira Cristian pots passar al lA, que diries?

P'3'i§ue sí.
103- E: perque?
Perque esta la meya novia.

/+'1 104- E: ahh punyetero!!! 1 així les coses poder t'anirien pitjor no?
No ... _perque sinó la meya mare em mata
105- E: t'aniria igual poder? Estudiaries igual?
Sí...
106- E: perque sinó la teva mare et mata? 1 que fa la teva mare et castiga?
Madremia!!
107- E: Sí? Pero ho has aprovat tot, o no?
No menos inglés.
10S- E: bueno pot estar contenta no la teva mare?
Sí aquest trimestre encara pero els altres que suspenia 3 o 4 s' enfadava molL.
109- E: ahh ja .. dones Cristian rei, moltes graeies... --------



ANNEX6.
Estudi individual de cada un deIs professors en relació a les

dimensions i categories d' analisi definides.



Dimensió B. Conceptualització de l'avaluaciódel procés d'ensenyament- aprenentatge.

''Avaluar vol dir fer exercicis, posar-los un treball, donar-los un mapa...mentre tu estas
explicant preguntar-li, ...avaluar no és únicament posar un examen..(p. 58)

Bl. Funció i utilitat de l'avaluació del procés d'ensenyament- aprenentatge.
La funcionalitat de l' avaluació la centra en el progrés i 1'aprenentatge de 1'estudiant pero
alhora depen de la tasca que ha fet el docent. Aleshores la utilitat de l'avaluació és la d'indicar
l' exit de les feines fetes tant del docent com de l' alumnat. .;.

Professor: Per avaluar la seva tasca com a docent, el resultat de la seva feina "...per veure si
el treball que hasfet els hi ha servit perque aprenguessin algUnacosa" (p. 58).
Alumnes: Per avaluar "el resultat de lafeina que hanfet els alumnes" (p. 51) i ''per veure
quines coses entenen del que els hi he dit" (p.88).

B2. Valoració de I'avaluació com a element integral del procés d'ensenyament-
aprenentatge.

"L'avaluació és sobre el que has fet (referint-se a ell mateix), llavors si tu has fet les coses
que no les entenen, suspendran,pero també t 'has de suspendre a tuperque els hi has explicat
una cosa que nopoden entendreperque no estan en el nivel!" (p. 106)

Amb congruencia a la resposta a la categoria anterior, el professor centra l' avaluació no
només en l'activitat mental constructiva del'alumne sinó que té present la import3nci~ i la
interactivitat d'aquest~ amb l'activitat educativa desplegada pel professor Ga que s'ha
d'adaptar al nivel1 de l'alumnat i assegurar-se que.l'entenen) i posteriorment l'adaptació i la
correspondencia d'aquestes actuacions a les proves escrites. És per aquest motiu que
considera que si un 90% de la. classe ha suspes les causes són degudes principalment a dos
factors que cal canviar: a) el professor "el 90% vol dir que tu no t'has explicat bé ono t'han
entes (p. 105)....i el que ha de canviar és ell" (referint-se al professor de la situació
presentada) (p.104) o bé b) que l' examen no és l' adient al procés realitzat "si suspenen el
90% és que ['examen esta mal plantejat" (p. 103). Aleshores segons ell, si existeixen
problemes de comprensió no els has d'ignorar sinó que has de "baixar el nivell "si no t'han
enies perque el nivel! és baix ..baixa de nivell (p. 106) i posteriorment construir l'examen en
funció d'aquest nivell, és a dir, en funció del que s'ha explicat "desprésveuras com surt" (p.
106).

Sintetitza la respo.sta mostrant la coherencia que ha d'existir entre els elements del procés
d'ensenyament- aprenentatge, alumne/a. ensenyament i l'avaluació. "T'has de posar en el seu
nivell, ensenyar el que puguin aprendre i avaluar allo que els has ensenyat (p. 109)

*EI professor és conscient que pocs docents (especialmentreferint-se els de batxillerat)
atribueixen les causes d'un suspes general a l' activitat del professor atorgant tota la
responsabilitat a l'alumne "el concepte que hi ha a secundaria és el concepte de batxillerat



antic, és a dir, el professor va al/a i explica i si l'alumne no l'entén és problema de l'alumne.
per tant que s'espavili (p. 106).

La percep ·com a tasca pesada lIarga i dificil , més que desagradable ''ja que si la vols fer molt
i molt bé, t'hi has de passar moltes hores (p. 79). Li preocupa el fet d'haver de qualificar les
proves tipus assaigampli (redaccions, resums ...), mentre que considera molt més facil la
qualificació de les proves tipus test "...ha sigut fitcil perque ·és posar una creu, si ho ha
encertat o no..(p. 79), aspecte que s'aprofunditza en la categoria "qualificació de les provesll

•

Fa esment de metodés i instruments d'avaluació que degut a la quantitat d'alumnes que toca
per docent "és irrealitzable"(p. 65) que és ¡'entrevista individual; "si en comptes de tenir 125
alumnes en tingués 25.....(p.99), seria diferent ...(p.100) i després altres metodes que considera
que són del tot valids per a portar a terme una avaluació "ideal", que és a partir de "les proves
objectives que siguin clares i .....l'avaluació constant (p. 65), aspectes que ell intenta complir
a través de lesseves practiques educatives.

B5. Participació deis pares/mares en ravaluació del procés d' ensenyament-
aprenentatge.

El docent manifesta que el contacte amb els pares/mares és mitjan~ant el tutor i no s'adrecen a
elI directament per parlar de les Socials. És el tutor elqui li pregunta al professor "aquest
nano com va de socials?"(p. 150) essent aquest l'intermediaripares-mares /professors. Tal i
com ja s 'ha pogut veure amb altres categories, el docent defineix als alumnes amb la mateixa
terminologia de l' escala de qualificacions, contestant a la pregunta que li formula el tutor com
"aquest és de notable, excel.lent... (p. 150), aspecte que reflexa que els pares ja en tenen prou
amb aquesta informació per fer-se una idea de com va el seu fill en cada una de les materies.

B61. Des que va comenfar com a docent.
Els canvis que apunta el docent és en relació a la tipologia de continguts que s'han de valorar
tal i com es prescriu en la normativa "quan vaigcomenfar es valoraven els coneixements, ...i
ara es valoren més coses com els coneixements, les actituds, es valoren també si saben fer
procediments (p. 179).

B62. Des de I'inici del credit.
Reconeix que no ha canviat res de tal i com ho tenia planificat a l'inici del credit "no, he
seguit el mate ix criteri...(p. 164).

B63. L 'avaluació en un/utur.
Vindra condicionada per les "lleis, la normativa" tot i que aquesta és general i després "tu
l'has d'adaptara la teva situació concreta"(p. 185).Segons el docent aquesta adaptació s'ha
de fer en relació del grup classe, deIs alumnes i deIs objectius del moment.



Sí que reconeix que la normativa del "40, 40, 20 és una normativa del departament que
apliquem tots (p.182) .. .i que "procuro complir amb la normativa pero ...(p. 181), defensant la
mateixa idea de la categoria anterior, "no em sento cuartat per la normativa (p. 182) ja que cal
adaptar al grup que tens davant.

També és conscient que tot i que valora i té en compte els tres tipus de continguts curriculars,
"no baixo mai la nota... és a dir etposo un Operque t'has portat malament, aixo no...potser sí
que el castigo (p. 158)

el. Contingut i tematica seleccionada.
El credit esta composat d'un total de 5 temes que vénen estipulats pel departament, tot i que el
docent concep elllibre de text (que també ve determinat pel seminari) com "una guia que no
és tancada, és ampliada "(p. 123) decidint sota el seu criteri les coses que cal ampliar i afegir
o bé, "les coses que no valen lapena jer-Ies no lesjaig" (p.12 3).

Tema 1: La població.
Tema 2. Població i territori
Tema 3. Població i urbanisme.
Tema 4. Poblacions i diversitat
Tema 5. Les migracions ...

La seqüenciació deIs temes és per l' ordre presentat en la categoría anterior i la importancia
deIs continguts, segueix el criteri que ell mateix determina sobre guins són els aspectes de
cada un deIs temes que considera que cal ampliar o bé Que no cal fer. Per exemple, ens mostra
el cas concret de com "va incidir en l'edat mitjana lapesta negra"(p. 125), com que va veure
que en el llibre ho explicava molt poc, aleshores va confeccionar un parell de pagines amb
més informació ''per ampliar, perque em semblava home!!ja que parlavem de la pesta negra
doncs que hi tinguessin una cosa molt més concreta (p. 125).

e3. Conceptualització del procés d'estudilaprenentatge de les ciencies Socials: habilitats
i estrategies que impliquen.

Considera que és "una assignatura molt conceptual....hi ha conceptes molt abstractes"(p.
173) i que per tant requereix de capacitat memorística. És conscient de que se'ls hi diu els
alumnes que han d'estudiar pero no té clar si els ensenyen el com ho han de fer per estudiar
"no sé si els ensenyem a estudiar als nanos.. "(p. 172). Amb aquest objectiu durant el procés
d' ensenyament- aprenentatge de les Socials introdueix les "tecnigues d' estudi" que
consisteixen en ''fer resums.....llegir, s'ha d'intentar comprendre, i ser capaf d'explicar-ho
sense mirar el paper (p. 172). És a 00, el procés d'estudi/aprenentatge que el docent els
explica que han de seguir en les socials és el que explicita amb les següents actuacions
algoritmiques que en finalment defineix com a una tecnica d' estudi concreta: ''primer has de
llegir-ho. ho has d'entendre i una vegada llegit...tanca el llibre i intenta explicar-ho...i de



manera resumida ...si no ho sapsfer, doncs torna a obrir elllibre, t'ho tornes a estudiar. t'ho
tornes a tancar i ho tornes a dir...és a dir la tecnica d'estudi d'intentar explicar
resumidament aUa que has estudiat" (p. 140).
Una altra tecnica d' estudi que segons el docent també ensenya "és la tecnica d' estudi de fer
resums" (p. 141) ....i els diu ''feu-me un resum d'aquest apartat i a veure...aquest esta bé
aquest malament (p. 141)

Es pot apreciar que el professor considera important el fet de que l' alumne entengui alIó que
Ilegeix i posteriorment ho pugui explicar amb les seves paraules.

DI. Criteris de formació deIs grup d'alumnes.
S'ha establert en funció de la procedencia d' escoles i de poblacions de tal manera que en
funció d' aquest criteri quedessin repartits els alumnes en els diferents grups tot i que "hi ha
altres grups que vénen del mateix centre" (p. 25)

D2. Criteris i indicadors que diferencien els grups classe en els quals imparteix la
docencia de Socials.

No sé...nosaltres no ens adaptem o no sóc capaf d'adaptar-me a totes les capacitats deis
nanos "(p. 135).

El docent caracteritza els grups en funció de tres criteris: a) del rendiment academic "són
alumnes d'excel.1ent" ; de problematigues o deficits diversos (necessitats educatives especials,
problemes de comportament, d'actitud , irnmigrants ...) i el tercer criteri defmit en part pel
segon, en funció si són alumnes procedents de Roses o de fora.
Alllarg del discurs deIs tres moments del procés es pot apreciar com el professor atribueix les
diferencies deIs grups, i sobretot les del rendiment academic, a la falta de vocabulari i a la
comprensió de la llengua, comja s'anira desenvolupament alllarg de l'ana1isi.

la. Alumnes de Roses, grup normal-heterogeni ("amb alumnes brillants i trebal1adors i
alumnes amb problemes ...un nivel1d'alumnes aprovats i suspesos" (p. 25). No obstant aiXD,la
problematica no ve marcada per problemes de comportament sinó "de dificultats en
l'aprenentatge "a classe té un comportament correcte per tant jo el considero un grup
normal" (p. 132).
lb. 24 alumnes ( 4 d'irnmersió i 5 necessitats educatives especials). Grup definit per
problemes de rendiment academic"Grup no diríem amb problemes sinó amb rendiment
escolar baix" (p. 26) (s'han concentrat alumnes d'educació especial, irnmigrants, problemes
de llengua (marroquins ...)....i ell el defineix amb una paraula "és un curs que per a mi és
desvellestat (p.132). Entra en l'exemple d'un alumne concret que el defineix com a
"impermeable i que no s'entera de res"(p. 134) aspecte que ho justifica amb actuacions que
han ridicularitzat a l'estudiant davant el grup classe (p. 134). Posteriorment s'ha pogut
comprovar com aquest estudiant presenta problemes en l' ambit familiar fet que el docent
desconeixia.



le: 25 alumnes. Grup definít per problemes de comportament . Nivell de rendiment més alt
"elproblema més gran és d'actitud a classe (p. 27)... "estan acostumats a no fer cas, a no fer
cas del professor ....t'hi has de posar fort ..(p. 28). Caracteritza a quatre tipologies d'estudiants
apuntant noms concrets: "brillants..., entrema/iats...nens curts i magribins (p. 135)
Id: 30 alumnes. Curs que "seria el millor de tots els que he dit (p. 36) ja que s6n "alumnes de
nivel! escolar millor" (p. 36) i tots són de Roses. Millor actitud i no tants problemes i és un
curs de "notables i uns quants excel.lents i sense problemes" (p. 135). El docent també fa
referencia d'un cas concret d'una alumna que segons ell "no s' entera de res" (p. 135) aspecte
que també justifica a partir de diferents situacions que ridicularitzen a l' estudiant davant la
resta de la classe (p. 135).
le: "aquí hi han posat totes les l!umbreres....(p. 38)... "la mitja esta de notable a excel.lent (p.
135). "Tots mo1t interessats, tots moltes ganes de treballar..(p. 41)...aquesta classe és
fantastic (p. 42) El professor veu que aquests alumnes que constitueixen aquest grup poden
tenir la "consciencia de privilegiats" (p. 42), ja que...no són tontos ...(p. 44) i veuen que "són
superiors als altres" (p. 42).

Els alumnes els defmeix amb la mateixa terminologia que els resultats academics "...aquest
nano és de notable, excel.lent..(p. 150)

El professor percep els estudiants de primer d 'ESO en funció de la seva procedencia amb les
repercussions que aixo genera. És a dir, considera que els estudiants de la costa en general
presenten més problemes de comportament tot i que no es pot arribar a generalitzar s6n "més
nerviosos, més actius, més moguts..(p. 2) mentre que els de poble (de l'interior) solen ser
alumnes "més tranquils, serens..(p.2). Aquest fet.l'atribueix al fet que generalment ala costa
hi ha famílies"més d'immigració, més volants (p. 6) i aixo comporta implicacions com per
exemple "els nanos canvien molt sovint d'escola..(P. 6).

Un altre aspecte que cal subratllar és que segons ell problemes de disciplina no n'ha tingut" i
s'ho atribueix en funci6 de la seva actuació "vaja diré que és cosa de cada professor ..perque
quan els he tingut he manat jo, no" (p. 45). En diferents ocasions el professor presenta
missatges de "professor autoritari "no els hi pots deixar passar ni així...perque sinó foten els
que se 'ls hi passa pels nassos "(p. 35) ..... "si no hi ha ordre ni atenció no podem fer res (p.
36). ....

Assenyala que una de les qüestions que els costa molt als estudiants és el moment d'explicar
les coses de la seva manera. amb les seves propies paraules. "Explicar-se amb les seves
paraules, hi ha molts problemes ..(p. 55). La seva tendencia és el de repetir fIelque diu el
llibre...pero veus que no ho han entes (p. 55).

Considera que els resultats academics s6n més importants pels alumnes de la secuncJ.ariaque
no e1s de primaria. "Aquí es valora molt més, els nanos donen molta més importimcia a les
notes (p. 64).

Per a ell molta de la problematica que es presenta en aquesta etapa, i suposem que ve marcada
pel tipus d'alumnat que disposa el centre (volants, magribins ..)ve determinada i explicada pel
domini del llenguatge i el dominí del vocabulari, "penso que el problema d'aquests és el



llenguatge ...penso que moltes vegades els suspenen de socials perque no saben llengua..(p.
91)

Percep que cada vegada més els estudiants els costa que facin els deures "una jeina que no
s'ha acabat a classe que ['han d'acabar a casa...només lajan un 25 o 30%, els altres passen"
(p. 177).

"Clarjo he jet el mate ix en tots i m 'he esforfat en tots igual, i n 'hi ha que funcionen i n 'hi ha
que no... i és clarjo no pucfer més (p. 141).

El temari com que ve estipulat a nivell de departament es fa per a tots els grups igual ..pero
segons el docent "m'adapto a la resposta que obtinc a la classe" (p.128) i aixo fa que presenti
el mateix temari pero amb diferents nivells de complexitat "en algunes classes podem
aprojundir més i en altres no puc apretar tant..(p. 128) fet que ell ho atribueix a que els
alumnes "no tenen tant de domini de vocabulari, els costa més entendre..(p. 128).

E2. En relació a les actuacions i decisions educatives (actuació, organització, estrategies
d' ensenyament ...)

"Teoricament fas les mateixes classes a tots els grups, pero mai surt la mateixa classe
igual....la resposta a la classe és diferent..(p. 124)

En general el procés que porta a terme i tal i com ja s'ha vist en la categoria "contingut i
tematica seleccionada", el docent tot i tenir elllibre de text com una guia. "faig el que em
sembla ...adapto elllibre a les necessitats i si surten coses noves o centres d'interes ...també ho
fem a part" (p. 122), per tant o bé amplia alguns deIs temes, a partir de la confecci6 de fitxes
complementan es o bé redueix prescindeix de...."les coses que no em semblen bé" (p. 22).

Tot i que en més d'una ocasi6 diu que s'adapta al grup classe, es pot veure que és conscient en
diferents moments i ocasions de que realitza el mateix en tots els grups "veus...amb tots ho
hemfet igual ehh i amb tots ho hempracticat ..hi ha gent que a ['examen t'hofa molt bé i hi
ha gent que no s 'entera "p. 141). .....

Una de les coses que introdueix al llarg del procés i en tots els grups s6n "les tecnigues
d' estudi" que tal i com ja s'ha mostrat anteriorment, presenten com a objectiu ensenyar a
estudiar les Socials als estudiants sota unes tecniques concretes.

Tot i estar conven~ut de que fa el mateix en tots els grups, tot i que existeix l'adaptaci6 a
partir de diferents nivells de complexitat del temari, existeix aspectes diferenciadors
d'actuaci6 i de relaci6 amb els grups classe fet que es detecta a partir de les següents



produccions: "en un grup m 'enfado més que en uns altres" (p. 47)...."En un grup haig de
repetir més les coses... " (p. 128)... "Enalgunes classes podem aprofundir més. pode m explicar
més a fons ...per exemple en el Id i en el le els vaig passar un video de la segona guerra
mundial i van quedar al.lucinats i després vanfer un treball i ho van completar""(P.128)...•.

També presenta algunes actuacions específiques en el moment de fer les classes en funció del
grupoPer exemple en el la i degut a les característiques definides del grup ... ''pucfer classes
sense dir res. tranquil.lament, explicant...(p. 135)...i en canvi tant en el 1b com en el
1c... "estic en tensió tota l'estona" (p. 135), tot i que els diferencies les atribueix a la falta de
vocabulari i pel domini del llenguatge ja que "1'ensenyament que fem esta basat en el
llenguatge....hi ha alumnes que tenen problemes de llenguatge. de comprensió...llavors
tindran problemes d'aprenentatge...(p. 167). Tot i aixó ''procura seguir un mateix ritme. com
a maxim ...hi han 2 sessions de retard ...no és que després emfaria un embolic...(p. 129).

"Totes aquestes classes tenen el mateixprofessor, els hi he explicat les mateixes coses i els he
posat el mateix examen...(p. 155)

"a totes les classes aplico el mateix sistema i inclús fem els mateixos examens...i llavors els
resultats són diferents...hi ha classes amb les mateixes circumstcmcies i amb les mateixes
explicacions que el percentatge d'aprovats és molt més baix...(p. 169).

E3l. Moments d'avaluaci6.
Partint de la seva conceptualització del procés d 'avaluació, el professor reconeix que
l' avaluació no se centra únicament en les proves escrites ja que "avaluar no és únicament
posar un examen" (p. 58) per tant considera que ell avalua, degut a la quantitat d'intruments
que contempla, de manera contínua "defet contínuament ho estic fent (p. 58) "contínuament
estas apuntant ....tot i que 1'o1'asé els nanos que a classe fan o que a classe no entenen o
també tinc clar els quefan els deures i qui no. aixo ho tinc molt clar (p. 183)

També puntualitza l'avaluació inicial que porta a terme a l'inici del credit i a la qua! també hi
otorga una puntuació.

En relació a l' avaluació sumativa feta en relació a les proves escrites, en proposa una al
finalitzar cada tema o bé cada 2 temes "depen de la densitat del tema...que quedi repartit..(p.
139).

E32. Instruments d'avaluació.
No centra tot el pes en les proves escrites "es tracta no únicament d'avaluar la llifO que
s 'explica..(p. 67) sinó també en alguns metodes d' observació tant directa ''pregunta oral a
classe" (p. 69)....els faig sortir a explicar" (p. 74)...parlar davant de tots (p. 73), com
d'observació indirecta com: "....treballs de recerca"...(p.67). ''1erexercicis sobre un tema que
nopodreu mirar elllibre (p. 137).... "Si tenen lafeinafeta" (p. 169)
També rús de les proves escrites "faig examens molt amplis...hi havia 15 preguntes...hi ha
tot tipus de preguntes ...de procediments, defer grajics ... defer un resum...(p. 137). En general
es pot apreciar que pel docent l'ús d'instruments com per exemple "el treball de recerca" és



important per treballar i potenciar altres habilitats que aquest comporta com per exemple,
"buscar informació, ...ho redacten amb les seves expressions..(p. 68) ''per a mi rej/exa molt
més la capacitat deis nanos el que han apres o el que saben (p. 67)

E33. Construcció de lesproves.
Presenta les proves escrites com a molt amplies (total de 15 qüestions) que contemplen tot el
que s'ha fet "són examens molt amplis ..doncs s 'ho han d'estudiar tot (p. 142), amb una
tipo logia de preguntes molt diferents com per exemple, "relacionar cada accident geograjic
amb el seu continent i també hi ha una part d'explicació "explicar coses de memoria ..(p.
141)....que et serveix per veure si ho han entes o no (p. 95), així com exercicis de
procediments (ex: fer grajiques) iJer resums d'un petit text...han de fer un resum d'aixo ..(p.
137).
En síntesi, i amb les mateixes paraules del professor "no solament era un exercici de memoria
sinó de procediments. de grajiques, de fer resums i després també d'explicar coses ...fer un
quadre sinoptic ...memoritzar... procuro que els examens siguin aixi (p. 138).

E34. Tipologia i contingut de les proves escrites.
Tal i com ja s'ha vist en les categories precedents, la tipologia de les proves és molt diversa,
contemplant gairebé totes les opcions (opció múltiple, assaig ampli i d'assaig restringit).

E35. Factors que té en compte alhora d'avaluar.
"40, 40 i el 20... l'actitud és si Jan els deures, si a classe es porten bé (p. 183) si els miro la
/libreta ..(p.158)

Pel professor és important el fet de tenir la capacitat de comprensió i que aquesta quedi
reflexada en les respostes delsexercicis que fan, valorant majoritariament la capacitat
d' expressar-se amb les seves paraules, fet que demostra que s'ha entes "Si ho entenen o no ho
entenen, si ho saben o no ho saben..per a mi és principal (p. 74); "que entenguin al/o que els
hi pregunto" (p. 83) que la resposta sap de que parla ... que no contesti al/o que posa elllibre
i es veu clarament que no sap de que parla (p. 84).

Amb congruencia al primer factor apuntat, el docent creu que "moltes vegades suspenem de
Socials, perque no saben /lengua... i ciar /lavors els he suspes de socials, perque? perque no
saben socials o no saben /lengua? 1aixo també procuro noJer-ho ciar..(p. 91).

També té en compte que si els ensenya tecniques d'estudi, com fer resums, quadres
sinoptics aleshores aixo també ho ha de contemplar i avaluar l/a l'examen hi ha d'haver
resums és ciar, ho hemfet també compta, també s'ha d'avaluar" (p. 141)

Resumint: "notes de ravaluació inicial, control de la llibreta....benpresentat, feina acabada,
feina a casa.....preguntes orals, controls i trebal/ de recerca..'; després clac els hi poso la
nota (p. 156).

E36. Qualiflcació de lesproves escrites.
En varies ocasions el professor reconeix que l' avaluació és dificil concretament pel tema de la
qualificació, ja que li preocupa "no ser objectiu". Aleshores manifesta que en funció de la
tipologia d' examen avaluar és més o menys dificil amb l'inconvenient que si són dades molt
concretes hi ha més possibilitats de memoritzar.



Un altra problema és que no sap com justificar als estudiants la "no comprensió" i la
utilització única i exclusiva de la capacitat memorística, ja que "1'hauries de suspendre, pero
és clar no pots suspendre a algú que contesta el que contesta elllibre (p. 55).

Un altre aspecte problematic alhora d'atorgar qualificacions, i que ja s'ha comentat
anteriorment, és el fet de tenir present altres aspectes interdisciplinars no exclusius de la
materia de social s, com per exemple la llengua ..suspenem les socials perque no saben
llengua?

(Específic del procés de puntuació).
"procuro que els examens siguin molt objectius ...que no hi hagi gaire marge de dubte .. (p.
145).
En aquesta producció el docent es refereix concretament als criteris de puntuació, aspecte que
ho recolza en posteriors entrevistes dient: oo' "aplico els mateixos criteris de puntuació que
sempre procuro que siguin objectius ...i els aplico a tots els grups (p. 153). Li preocupa, una
vegada més, el fet de no ser objectiu, pero també reconeix que les preguntes més objectives
poden comportar un procés únicament de memorització. Aleshores intenta tenir uns criteris
per puntuar les preguntes i corregir en base a la quantitat d'aspectes que presenta l'alumne "en
aquest resum m 'hi posa 7punts, tot esta bé...si m 'hi hagués posat el resum complet hi havia
d'haver 10 punts ..doncs li baixo .. (p. 146).

Com veurem en la categoria E4, la preocupació a ser objectiu i a no atribuir-se la maxima
responsabilitat, la reflexa novament pel fet que com que l'examen és tan ampli. "encara que
m 'equivoqui alhora de valorar,.es a dir en una pregunta li poso 1 en l/oc de 1 '5, és 0,5 punts
...llavors 1'error que segur que n 'he (et no és tant de sobre 20 (p. 146).

La por a no ser objectiu, també pot venir determinada en que percep les qualificacions finals
com a dades objectives del resultats del procés "3 insufis, 2 sufis, 2 béns, 5 notables, 15
excel.lents ... i a veure aixo són dades objectives .. (p. 155)

En quan a l'escala de qualificacions distingueix entre la la matricula d'honor "tot esta bé... no
hi ha cap fallo, diuen ... i un excel.lent esta molt i molt bé pero té alguna coseta (p. 147).

E371. Que quan i com informa:
EIs hi diu qüestions mol! puntual s que s'han ampliat a classe i que ell considera que cal saber-
les "escolta sabeu la pesta negra, us la preguntaré per tant estudieu-la bé (p. 140). Així
doncs, diu les coses que ell vol que s' estudiin "les preguntes que m' interessa que estudii'n
molt doncs aquellesja els hi dic" (p. 143)

Abans deis examens els dóna informació sobre la tipologia de preguntes que constituiran
l' examen "haureu de fer grafiques, us preguntaré la pesta negra i haureu de fer un quadre
sinoptic ....més o menys els oriento amb alguna cosa "(p. 142).

Avisa que hi haura l' examen amb una setmana de temps, una vegada acabada la lli~o. "la
setmana que ve acabarem la llifO per tant tal diafarem el control". 149)



E372. 1nformació indirecta.
L'examen consta d'unes 15 preguntes en que "éspracticament tot, tot el que hemfet ..(p. 140).
Aleshores és conscient de que els estudiants deIs diferents grups, i una vegada realitzat
l' examen, es passen la informació de quines són les preguntes, fet que no preocupa al docent
tIami no em fa res que se les diguin perque així segur que se les estudiaran (p. 140), ja que
reconeix que si els estudiants coneixen les preguntes aleshores "tenen més motivació ..perque
s 'afanyen a estudiar ...és un element de motivació...(p. 142). Apunta que fins i tot aquells
alumnes que no han fet res durant el desenvolupament del tema, al saber les preguntes de
l' examen, ..,"els veus al/a al pati amb el !libre de socials"(p. 142), aspecte que reflexa que
l'examen representa un pes important pels estudiants en tot el procés d'ensenyament-
aprenentatge, en que si aproven aquests ''poden estar salvats".

Un altre tipus d'informació que considerem indirecta, és que el docent els diu les pagines del
llibre que poden sortir ''per exemple els dic d'aquesta pagina preguntaré alguna cosa" (p.
148), fet que implica que l' alumne esbrini d' aquella part que és el que pot arribar a sortir.

E373. Valoració de la importlmcia de la informació que dóna als alumnes.
Una de les característiques deIs estudiants de Ir ESO ja definida anteriorment, és que aquests
alumnes donen molta més importancia a les notes en aquesta etapa que no en la primaria. Més
a més el docent, explica que abans d'un examen els estudiants "u pregunten: mestre que
sortira ...? (p. 143)...Em demanen quines preguntes posaré, que sortira a l'examen (p.148).

E374. Feedback sobre els resultats i implicacions.
El feedback deIs resultats el proporciona a partir de la nota que han tret de cada una de les
activitats realitzades (Ex. En l' examen ha tret un excel.lent, notable a !'igual que en el treball
de recerca que els hi puntua).

E4. Valoració delfuncionament del credit.
La valoració del credit al finalitzar-Io, la fa en funci6 del grup classe "en algunes classes molt
bé i en altres classes molt malament (p. 162), i ho fa una vegada més i recolzant la categoria
anterior, amb les notes finals obtingudes en cada un deIs grups, fent el recompta total del
nombre d' excel.lents, notables, bé....que són els que es presenten a continuaci6:

la: 20 alumnes: 8 Insuficients, 5 suficients, 2 béns, 4 notables i 1 excel.lent.
lb: 16 alumnes: 7 insuficients, 3 suficients,1 bé i 5 notables.
lc:20 alumnes: 8 insuficients, 4 suficients, 2 bé, 5 notables i 1 excel.lent.
Id: 24 alumnes: 3 insuficients,2 suficients, 2 bé, 7 notables i 10 excel.lents.
le: 27 alumnes: 3 insuficients,2 suficients, 2 bé, 5 notables i 15 excel.lents.



"L'avaluació actualment amb la Reforma és més subjectiva que abans araja veuen que el
comportament a ciasse pot tenir algu a veure...pero ciar aixo del comportament a ciasse és
unapercepció subjectiva" (p. 91)

Professor: Accentua més l'utilitat per a l'alumne i per la família d'aquest que no per a ell,
"crec que els conec prou bé i diemper a mi...ja sé més o menys (p. 22)
Alumne/a: L' avaluació serveix fins i tot com a element motivador pels mateixos alumnes per
autosuperar-se "si no hi hagués avaluació inclús perderien l'incentiu de la mil/ora, no? (p.
18) així com per a ells i la mateixa família "perque coneguin la marxa de la persona" (p. 18).
D' aquesta manera, presenta la utilitat de l' avaluació basicament per a ralumne, per
autosuperar-se i com a un recurs formatiu del mateix funcionament de la vida "si nofaig res,
suspendré, de la mateixa manera que si vaig a una¡abrica i no faig res en faran fora ... "(p.
22)... per tant l'avaluació d'esdevindria un element formatiu inclús com a persona "seria una
de les coses importants que haurien d'aprendre que uns actes tenen unes conseqüencies (p.
35)

B2. Valoració de l'avaluació com a element integral del procés d'ensenyament-
aprenentatge.

Davant el suposit el professor atribueix el "fracas únicament al "baix nivell" deIs alumnes i
suggereix dues alternatives: la primera centrada amb la importancia de les "qualificacions"
"nopujaria un punt a tothom, sinó que baixaria l 'aprovat" (p. 35). És a dir, la seva actuació
consistiria en adaptar els valors numerics a la diferent escala de qualificacions "o sigui el
nivell de ciasse és molt baix i l'aprovat se situa en el 4 baixaria l'aprovat (p. 35). L'altra
alternativa presentada, tot i que el docent es mostra (enrabiat, reticent i amb una conformitat
passiva davant aquest fet) seria el de rebaixar el nivell d'exigencia a c1asse"si no tirem més no
tirem més no? no dóna més la cosa (p. 35) rebaixem el nivell de l'aprovat i anem
tirant...(p. 35). En base a aquesta segona alternativa hi hauria un pas posterior com a
conseqüencia d' aquest fet, que seria el de "replantejar els objectius, 1'assignatura i anem a
mínims no? (P. 35)

Pel professor reconeix explícitament que la tasca d'avaluar en aquest curs no és desagradable
ja que ho compara amb l' avaluació que ell estava acostumat a fer en el COU i "allo si que era
molt hevy, perque estavajugant amb elfutur de la gent" (p. 26).



Per a ell r avaluació implica una valoració global de molts aspectes que inclou, tal i com
veurem en rapartat de "factors que té en compte alhora d'avaluar", els coneixements assolits
(tant en quantitat com en qualitat), l'actitud a classe, els deures fets També accentua la
importancia de valorar el progrés de la qualitat de l' aprenentatge " m 'agradaria que es
veiés la progressió del que hempartit d'un aprenentatge purament memorístic ....al relacional
i al millar fins a l'abstracte (p. 38) "a passar d'aprendre les coses de memoria a ser
capar;de relacionar i inclús}a m 'encamino,}a estic en el camí de l'abstracció ... (p. 38).

No obstant aixó, pel docent l'avaluació és cada vegada més "subjectiva" pel fet d'haver
d'avaluar tot un conjunt d'aspectes ja en sí subjectius, com per exemple fIelcomportament a
classe és una percepció subjectiva (p. 91), les actitud s etc..fIquees poden avaluar enfunció de
les emprenyades al llarg del curs (p. 104) i aixo inf1ueix en l' atribució de la nota per part de
l' estudiant únicament al professor "alfinal el/s pensen que la nota és una cosa que poder va
per manies, jObies o no ha sé...(p. 92) ....perque m'has suspes....esta a les teves mans, no?
(p.91) En aquest sentit el docent també creu que els estudiants perden la possibilitat de
reclamació ''la que cada cap sembla que la nota tingui tendencia a ser una nota més
sub}ectiva" (p. 104).

B5. Participació deis pares/mares en l' avaluació del procés d' ensenyament-
aprenentatge.

No hi ha hagut cap contacte directe amb ell deis pares/mares, ja que hi ha la figura intermitja
deIs tutors. Pero segon ell"hi ha poca receptivitat ....hi ha falta de col.laboració (p. 69).
El docent no lliura els examens perque els pares els puguin veure, si no és a partir d'una
demanda explícita que llavors en fa una fotocópia ....tot i que no sap si "els alumnes ha han di!
els pares ...que inclús poden tenir una copia a casa (p. 69). La poca col.laboració deIs pares-
mares, també la presenta el docent en un altre moment quan explica el desconeixement
general d'aguests davant del nou sistema d'avaluació derivat de la reforma "els pares per
exemple no entenen que els nanas suspenguin tot el Ir ESO i passin de curs (p. 23)...Miri
senyora el sistema arafunciona així i tal... (p. 23).

B61. Des que va comenfarcom a docent
Ha canviat "moltíssim" la seva manera d'avaluar i novament centra el discurs a la pregunta en
dos aspectes: 1) en la baixada de nivells i en el seu nivell d'exigencia " el meu nivel!
d'exigencia ha baixat....sóc conscient que anem baixant nivel/s" (p. 96) i 2) comparació deIs
examens deIs de Ir ESO amb el de BUP en que "el nivel/ d'exigencia era més alt i menys
quantitat d'examens" (p. 96).

B62. Canvis des de l'inici del credit.
El plantejament inicial de la forma d'avaluar no s'ha canviat, potser sí en el moment d'otorgar
les gualificacions, mostrant-se com ell mateix deia anteriorment, menys exigent "alhora de fer
les notes definitives ... en alguns casos hem estirat la nota...(p. 73)



B63. L 'avaluació en unfutur.
"La tendencia sera a valorar més actituds que continguts" (p. 101)
Tot i la tipologia de continguts que ell creu que en un futur es prioritzara, recordant la
subjectivitat que comporta cada vegada més el prioritzar aquest tipus de contingut, el docent
centra el discurs en els instruments d' avaluació que li agradaria utilitzar, tot i que únicament
defensa la utilització de les proves escrites "homeo.}openso que haurem de continuar amb les
pro ves escrites.o" (p. 101) desvalorant la prova tipus test i potenciant les avantatges de les
proves d' assaig ampli per apreciar altres habilitats com "...la capacitat d'expressar-se per
escrit veure si són capafos d'escriure en línia recta, en unfoli en blanc m'agrada notar
com s'expressen. ... (p. 101)

"Home, influir, injluir no injlueix gaire" (p. 99)
El professor mostra que en l' equip docent existeixen forya discrepancies en diferents aspectes
de l' avaluació "no acabem de trobar un punt de connexió per dir que espot exigir i que no es
pot exigir.o.no hi han uns criteris establerts ni res que se li assembli" (p. 32). Un d'aquests
aspectes és el de valorar les faltes d' ortografia, en que molts professors només corregeixen les
del seu camp semantic (música si escriu violí en b, doncs sí...les altres no cal ..) tot i que en
rúltima entrevista ens fa saber que ja s'ha arribat a un acord respecte aquest tema "si ens hem
posat d'acord amb l'equip docent el tema de les faltes d'ortografia (p. 99). Considera que
molts docents presenten un nivell d'exigencia molt i molí baix "s'ho plantegen amb més
maniga ampla" (p. 32) mentre que ell centra l'avaluació en coneixements "a veure...que sap i
que no sap no? (p. 32).
A nivell del seminari de les C. Socials tampoc s'han establert els mínims de que han de saber
els alumnes per aprovar els diferents cursos de la ESO "anem amb una sabata i una
e~pardenya....sí que estem d'acord amb el que s 'ha de saber, pero no hi ha cap escrit ni esta
consensuat" (po 99) ..Tot i que al final de l'entrevista infravalora la importancia de la
normativa dient: "més que dictar unes normatives cal tenir una mica de sentir comú del
professor que veu com esta l'alumne al principi i com esta l'alumne alfinal" (p. 102)

El credit consta de 5 temes, la majoria de Geografia fisica i una lliyo de Antropologia.
1) Paisatges natural s de la Terra.
2)Cultures (tema d' antropologia, comparació de les diferents cultures ..)
3) Contaminació, agricultura, paisatge natural ..
4) relleu i paisatges d 'Espanya.
5) Problemes medi ambientals a Espanya i a la Península.

El docent concep que la base de social s és molt fluixa en relació als continguts i atribueix les
causes a la formació primaria" a l'escola el mestre era de ciencies...i les socials no els hi
donava massa importancia..(p. 17)



La seqüenciació es realitza per ordre presentat deIs temes i en principi no hi ha un tema que
sigui més important que els altres, sinó que dins de cada tema ell "recalca" les coses "més
basiques" (p. 44). Al mateix temps, cal dir que el segon tema (definit pel docent com el
d'antropologia "el tracte potser més a poc a poc perque és l'única antropologia que veuen en
tota l'ESO" (p. 44).D'altra banda, al finalitzar el credit el professor apunta que deIs 5 temes,
només s 'han pogut fer els 4 primers "i el cinque 1'hem vist així de corre cuita i no hem fet ni
prova ni res..(p. 72). No obstant del tema 4 reconeix que ha estat "el més llarg i el més
complicat (p. 72)

C3. Conceptualització del procés d' estudi/aprenentatge de les C. Socials: habilitats i
estrategies que impliquen.

"Aquí les Socials jo penso que plantegen varies dificultats (p. 85)
"A l'empollon li tinc una mica de mania ...(p. 29).

Les Socials requereix "diferents aprenentatges que s 'interrelacionen molt" (p. 85), d'una
banda el memorístic, i d'altra banda la part de la comprensió. i totes dues són habilitats
basiques que cal disposar per a l'aprenentatge de les Socials..."hi ha gent que s'aprén les
coses de memoria pero tens la practica certesa de que no s'ha entes res ....hi ha gent més
intuitiva, pero que els hi falla la part de caire més memorístic...(p. 85). Tal i com ja s'ha
apuntat en la percepció deIs estudiants de Ir ESO, la part de comprensi6 és la que els costa
més als alumnes i segons el docent "crec que li donem més importancia elfet de comprendre
coses..,fa temps que hem deixat les dades i les /listes deis reis Godos (p. 86). Ell mateix
reconeix que des del seminari de socials no tenen resolt el fet d' explicar els alumnes com
s'hauria d'estudiar les socials "no sé si som capafos d'explicar als nanos com s'ha
d'estudiar ... " (p. 85).

D' altra banda i amb la intervenció de la logopeda que els hi fa el credit de "tecnigues
d' estudi" "practiquem una mica la manera defuncionar deis examens de 'n F. (p. 56), tot i que
segons ella la capacitat memorística és molt baixa i atribueix la manca d' autonomia deIs
estudiants davant el procés d'estudi a que "el gran pecat de la primaria és que els pauten
massa..o sigui el professor els diu tot, fes aixo, subratlla allo.. i ciar després aquí... (p. 60).
Una de les tasques que realitza la logopeda alllarg d'aquest credit és el de "dedicar 10 minuts
a recordar...sense llapis ni paper, només amb una pauta que jo els hi dono"(p. 62) la classe
de socials, recuperant tant els aspectes de continguts conceptuals, com els actitudinals (ha
estat atenLpoc atenL.). El problema és que aixó no és estudiar per a ells. Segons la logopeda
estudiar és empollar pels examens, l' altra cosa és fer els deures.

L'assignació deIs alumnes al diferents grups de primer curs d'ESO, es fa en funció de
I'idioma que han cursat a la primaria, és a dir si han realitzat l'angles o el frances. Es
constitueixen tres grups de primer, dos d'angles (que són el la i el lb) i un de frances (que
forma el 1c).



D2. Criteris i indieadors que diferencien els grups elasse en els quals imparteix la
docencia de Socials.

El professor atribueix, en base a la seva experiencia deIs tres anys anteriors, en que s'ha
implantat la Reforma en el seu centre, que generalment "iper casualitats del món i del destí
(p. 10) els grups A i B provinents de l' angles "són normals, sense problemes generals (p. 12),
mentre que el grup de frances, elIc "és el grup mésfotut, amb més dificultats....Aucas, UACS
i magribins d'incorporació tardana...(P. 10)

la: Funciona forya bé i és un grup trebal1adordivertit. que pots treballar, que pots donar-lis
canya...(p. 49).
1b. Funciona prou bé tot i que hi ha "un grup notable de pre-adolescents ja
conflictuades ....nena pretasament maca, rotllo de novius...(p. 11). ..que aquest fet genera una
"dispersió en l'atenció" (p. 11). En definitiva, el concep com a un grup menys treballador,
menys participatiu, apagat, pero amb més intel.1igencia.
le: és el grup amb més dificuItats, amb necessitats educatives especials, els més desmotivats ...
"és una mica la "es de la societé" o sigui són els que mira, aquests...(p. 11)...més jaranero,
mésproblematic (p. 49).

El docent comenta que des que s'ha implantat l'ESO al centre, aquests tres grups sempre han
tingut les mateixes característiques.

Tot i que d'entrada, en el disseny d'investigació no havíem contemplat l'ana1isi d'aquesta
categoria, en aquest professor concretament tot el discurs generat gira entom la percepció que
té el1envers els alumnes de Ir ESO, ja que degut a la seva procedencia abans de la reforma
(BUP i COU) constantment compara les possibilitats d'aquests aIumnes de dotze anys amb els
alumnes del BUP i COU, aspecte que ens porta a entendre i ens ajuda a interpretar moltes de
les actuacions i problematiques que planteja el professor.

En base a la seva experiencia previa, el docent li ha generat un problema i "ho ha passat for~a
malament" (p. 5) el fet d'haver de treballar amb "mainada de 12 anys" (p. 5) ja que aixo ha
suposat molts canvis per a ell en diferents aspectes: a) la baixada de nivel1sque suposava per a
ell '~joexplicar que entre Europa i America hi ha un ocea que es diu Atlantic, puf! f(P. 5);
b)s'avorria a c1asse; c)problema de falta de material; d) molts problemes de base; e) el
llenguatge que ha de fer servir és "extraordinariament planer" (p. 6); f) no es pot fer servir
l'humor perque la c1asse es descontrola i g) molts problemes d' ordre públic ''problemes de
mainada súper moguda...incapa~osd'estar 55 minuts asseguts a la cadira, atents..(p. 6)

Un altre aspecte que ens agradaría remarcar, ja que es reflexa al llarg de tot el procés
d' entrevistes és les baixes expectatives que presenta aquest docent davant eIs estudiants de Ir
ESO en general. Un deIs exemples, tot i com ja s' anira evidenciant llarg de l' analisi de les
diferents categories pot ser: " la base és jluixa, molt jluixa El !libre diu que s 'han
d'aprendre totes les capitals del món... deixem córrer no? ..ara a Europa sí, situem els
paisos, situem les capitals... ohhhh tremendo no? Horrorós per a el/s (p. 17)



Al nostre entendre aquests aspectes sorgeixen com a conseqüencia del canvi que ti suposa el
fet de treballar amb alumnes de 12 anys o tal i com ell ja estava acostumat amb estudiants més
grans de 14 anys. Per tant considerem que no són tant problemes generals deIs estudiants, sinó
del procés d'adaptació del professor a aquesta nova etapa, a aquesta nova edat, ja que tal i
com diu ell "no sabia prou bé, com posar- m 'hi, o sigui clar ... jo que em deien (vul/ anar afer
el pipí) ... dones dius un problema no? (P. 5)

Un deIs aspectes que ti sorprenen en el docent i que explicita en relació als alumnes d'aquesta
edat és "la fantasia que encara no han perdut molts, l'univers aquesta de la cosa fantastica
(p. 39).
Altres aspectes que senyala el docent com a característiques deIs alumnes d'aquest curs són
per resumir els següents punts: a) les copiades deIs deures "hi ha 1, 2, 3 persones que fan els
deures i després al/o circula ampliament .. (p 52) .... la circulació deis deures és un comerr; (p.
53); b)que miren i copien deIllibre, sense pensar previament ja que eIs costa molt comprendre
c) els costa estar atents ... "ara un deis meus arguments és estigues atent i aprendras coses pel
sol fet d'estar atent al que jo estic explicant .. (p.63); d) no són capacos d'integrar els
coneixements deis diferents temes o inclús de les diferents materies.
La majoria d'aquests deticits els atribueix a l'edat: "la part de comprendre les coses hi ha
molta gent que té moltes dificultats probablement per tenir 12 anys, no?(p. 86) o per
exemple .... "Suposo que és inclús comprensible que als 12 anys quan estas parlant d'un regim
d'un riu, dones en un moment donat desconnectis i pensis en el Leonardo di Caprio ...pot ser
logic ..(p. 81)

Per acabar de completar aquest apartat i com que durant la segona entrevista vam poder
escoltar l' opinió de la logopeda del centre, recollim alguns deIs comentaris més significatius
sobre les característiques deIs alumnes de Ir ESO en eI centre: a) tenen un nivell de memoria,
tant visual, com verbal baixíssim .. pero en canvi intenten memoritzar-ho tot ''perque els hi
falta confianr;a (p. 58) i b) els hi costa molt escoltar i estar atents "no saben regular el nivel/
d'escolta,faig unpetit lapsus, torno a escoltar, torno a recuperar ... (p.64)

EIs temes són exactament els mateixos en tots eIs grups, pero el que varia "és el nivell
d'exig¿mcia" que aquests continguts representen en cada grup "els continguts són els mateixos
ara el nivel! d'exigencia canvia (p. 46). Per tant podríem afirmar que deIs continguts del
temari que composa el credit, els desplega en diferents nivells de complexitat en funció del
grup classe que té davant. Aquest aspecte ens el porta el fet de que amb el Grup A (considerat
i definit com el que més treballa), en el tema de la contaminació es fa fer tota una moguda,
que fins i tot es van sortir del programa establert (d'escriure a diaris, buscar informació ...) que
en els altres grups no es va donar, mentre que en el~ assenyala que hi han for~a coses que les
deixa de bandaja que n'és conscient de que "se'ls despenjarien" "...dic mira ... si m'embranco
per aquí ja perdo e/s altres 20, per tant no toquem-ho i passem- ho rapid (p. 47), tot i que sap
que algunes d' aquelles persones que constitueixen el grup e podríem arribar a seguir i com a
conseqüencia es perden moltes coses ..." al 1C no se li pot explicar tret de coses molt



puntuals ...sí que hi ha gent que podria tirar molt i molt més del que esta fent ..... í
desgraciadament es van despenjant, perque com que són els bons de la classe, no fent res
treuen un 5" (p. 48). Aquest fet reflexa l' actuació docent global en funció de l' atenció al grup
cIasse en general i no en l' atenció en la diversitat a nivell individual que constitueix un mateix
grup-cIasse.

E2. En relació a les actuacions i decisions educatives (actuació, organització, estrategies
d' ensenyament •.):

"en general procuro fer el mateix a tot arreu, ara sí que moltes vegades alguns aspectes així
tanjencials, d'ampliació i tal.... millar dic..all c millor deixem 'ho córrer" (p. 47).

La dinamica general que presenta el professor en la classe de socials és la que es resumeix a
continuació: rús del llibre de text (Cristofol Trepat), el qual van llegint les llicons i aquesta
lectura l' alternen amb els exercicis que incIou el quadern de treball que va adjunt al llibre de
texto Aleshores mentre van llegint (i com que juga a tractar-Ios de persones grans) no els hi
diu mai el que han de subratllar, sinó que el que fa "és remarcar molt les coses
basiques.jixeu-vos amb aixo, amb al/o altra...(p. 44). Aproximadament cada dia corregeixen
en grup els deures, apuntant-se únicament deIs alumnes que intervenen en aquell dia, si s'ha
fet, no s 'han fet, si s 'han fet bé o malament. La participació deis alumnes en aquesta correcció
es fa en funció de la quantitat de "notes" que té ell enregistrades, procurant recollir la mateixa
quantitat en tots els alumnes. Aquest mateix sistema el fa servir en el moment de preguntar a
classe, després d'haver llegit la lliyo ''preguntes a classe i tal.....uns dies li toca a un i l'altre
un altre...(p. 25). Al finalitzar cada lliyo proporciona uns "exercicis de síntesi" que són del tot
voluntaris "que els faci qui vulgui (p. 39), tot i que aquests exercicis no els qualifica sinó que
simplement, i a !'igual que els deures "jo m 'apunto si ho hanfet, si no ha hanfet, si ha hanfet
bé o regular ...pero el/s voldrien tenir una nota d'aixo i no els hiposo nota" (p. 67).

Tal i com ja s'ha vist en alguna altra ocasió, el professor és conscient que en alumnes de Ir
ESO "cal trencar les classes....o sigui una hora xerrant, jo la faig pero és dura molt
dura... "(p. 25) aleshores la dedicació de cada una d'aquestes activitats les distribueix
d'aquesta manera: ''fas 20 minuts de xerradeta, un quart d'hora d'exercicis, corregeixes no sé
que i un altre quartet d'hora d'explicació i vas trencant el ritme...(p. 25) ..comparant una
vegada més aquest curs amb els alumnes de l' experiencia anterior de BUP "els de 3r. ESO,
l'antic Ir de BUP aguanten bé una horeta de marxa no?(p. 25)

Un altre factor que considerem important de remarcar és que degut a les baixes expectatives
que presenta el docent d'aquests estudiants i, segurament barrejat amb la percepció de la "base
fluixa de socials", considera que no cal tractar ni fer-Ios entendre als alumnes la utilitat i/o
funcionalitat de les C. Socials 'j'a no discuteixo amb ells la utilitat de les socials, no?...(si jo
vul/ ser infermeraperque carai vullles socials..?) mira deixem 'ho amb cultura general...ja no
entrem en aquesta discussió..(p. 17), aspecte que al nostre entendre produeix una
desmotivació per part de l'alumnat de l' assignatura ja que tal i coro ell mateix explica els
alumnes perceben que "lesSocials pues és un rotllo que no saben molt bé per a que baixa, o
sigui gran interes no s 'hi detecta...(p. 17).



l/mira aixo al la se li pot explicar i aixo al 1 c no se li pot explicar, tret de coses molt
puntuals (p. 48)

Tot i que la resposta a la qüestió és que el procés d'ensenyament- aprenentatge és igual en tots
els grups, al llarg del seu discurs produrt en els diferents moments del procés, sí que
puntualitza aspectes diferenciadors en relació als grups classe. Un d'aquests aspectes ja ha
estat comentat i analitzat en rapartat de continguts, en que s'assenyalava que els continguts
són els mateixos pero amb diferents nivells de complexitat i d' exigencia. En síntesi:
la: "és un grup molt maco" (p. 15) i com a conseqüencia realitzen moltes més activitats que
fins i tot surten de la programació planificada "diem... mira avui no parlem de la llÜ;o...pero
parlem de la contaminació (p. 78)..No considero que sigui perdre la classe (p. 79)...Tu
plantegen i després tu t'engresques ... (p. 79)
1b: i degut a les característiques generals del grup "has d'estar contínuament baixant ..vinga
va...va...molta historia d'aquesta (p.11). Generalment no es donen més activitats de les que hi
han planificades.
le: S'han fet menys exercicis del quadern "que no he fet perque he considerat que encara
podria liar més la cosa ...(p. 77). La llengua que s'utilitza en el lc és com a decisió particular
del docent, el castella "aquesta gent li faig classe en castellil ..la majoria són
immigrants..(p.11). Tampoc surten del programa estipulatja que "el1c la súper nintendo és el
que priva (p. 50)

"El tema de l'avaluació és el mateix per a tots els grups" (p. 51)
'.l·O canvio la manera d'avaluar quan estem en credits variables... s 'avalua la feina que els
alumnes m 'han d'anar entregant i aixo és una altra manera de treballar" (p. 101).

E3J. Maments d'avaluació:
Avaluació inicial que ve marcada pel llibre de text " cada tema hi ha una avaluació inicial
que.....se suposa que aquests nens de laprimaria ho saben...ijo ho comprovo ..(p. 57).
Com veurem més endavant té en compte diferents factors que tots ells constitueixen diferents
moments d'avaluació, ja que s'anota de manera alternada: si han fet els exercicis a classe i a
casa, els exercicis de síntesi que proposa de manera voluntaria al finalitzar cada un deIs temes,
guan pregunta a classe si ho sap o no ho sap..i després realitza un total de 4 examens (proves
escrites) a l'acabar cada un deIs temes en que finalment en fa un promig global ''ftm molts
examens i hofem amb la intenció de que no s' acumulin gaires continguts i que sigui mésJilcil
per a ells.. aixo fa que cada 2, 3 setmanes tinguin examens...no sé fins a quin punt aixo és
interessant...(p. 95)

E32. Instruments d'ava[uació.
Podríem simplificar aquest apartat apuntant que utilitza el "metode de l' observaci6 directa i
indirecta", ja que comprova la realitzaci6 de les diferents activitats proposades al llarg del
credit, i el "metode de les proves escrites" al realitzar després de cada tema, el que ell
anomena un "examen".



E33. Construcció de les pro ves.
Les preguntes que constitueixen els examens solen ser diferents de les paraules que utilitza el
!libre per evitar que els alumnes "aboquin" rempollada feta directament del llibre "procuro
fer examens on sigui dificil contestar la pregunta amb un tros apres delllibre .. (p. 29). Dins
d' aquesta línia el docent intenta que els estudiants (com feien fins ara) buscaven alllibre la
frase i al copiaven íntegrament, el, potencia el fet de que "et demano que em contestis amb les
teves paraules no la busquis en elllibre perque no la trobaras (p. 31)., tot i que reconeix
que en els examens hi ha "un 90% de preguntes que són de caire memorístic, (tot i que
incideix en que ho han d' explicar amb les seves paraules) excepte una que demana una petita
relació ... (p. 55).

E34. Tipologia i contingut de les proves escrites.
Per evitar que els estudiants memoritzin els diferents aspectes sense comprendre les coses
considera important de proposar preguntes que impliquin el fet d'haver de relacionar o de
trobar diferencies i semblances tot i que reconeix que amb alumnes de 12 anys, cal anar en
compte per no entrar en el camp del pensament abstracte .. "si els hi demanes diferencies entre
el clima continental i /'oceanic estas entrant perillosament en el camp de 1'abstracció (p. 30)
Les proves escrites inclouen diferents tipologies com una part de preguntes d'assaig ampli
(ex: Explica las principales características del paisaje continental), un bloc de preguntes
d'assaig restringit (ex: define las siguientes palabras: tundra ), i finalment un altre bloc
d' opció múltiple que consta de dues modalitats diferents (responde verdadero o falso, en que
serveixen ''per pensar una mica (p. 68), ja que la primera part de la frase és veritat i la segona
no ho és, per tant cal que la valorin (ex: els incendis forestals són més greus als estius perque
els bombers fan vacances p. 68) i una darrera qüestió dins d' aquest b~oc és de (relacionar amb
fletxes ..).

"L 'actitud a classe, deuresfets i coneixements assolits (p. 27)
En produccions posteriors es reflexa que el docent en el moment de posar aquesta qualificació
final es troba condicionada pel nivell d' atenció a la classe ''ja mirant de cohesionar-los una
mica per tenir-los atents (p. 81), exercicis de classe rIeltreball a classe (p. 51), els exercicis
de casa "deures presentats, no presentats (p. 51), els exercicis de síntesi. si segueix quan li
toca l1egir la llico o no ..., els mateixos aspectes ja remarcats en altres categories d' analisi. No
obstant aixo, reconeix la importancia i el valor que encara atorga a les proves escrites, essent
els altres factors "reguladors" quan la nota de rexamen és positiva rIel que no he fet mai i
hauria de fer és que gent que per examens esta aprovada, suspendre'l per vagancia ,no? .. si
un té un promig de 4'2 hi hafet els deures .... aprova ...perque bueno ..hafet Iafeina (p. 51)

E36. Qualificació de les pro ves.
Tal i com s'ha iniciat aquest apartat de resultats alhora de qualificar les proves, i tenint present
l' objectiu del docent en que aprenguin les coses no de manera memorística sinó amb les seves
paraules ''procura penalitzar a la gent que no entén res (p. 55), és per aquest motiu que diu
que "a 1'empollon li té una mica de mania".

En resum la qualificació de les proves les fa tenint en compte les faltes d' ortografia que
descompten (cada 10 faltes, 0,5 punts) i la puntuació de cada una de les preguntes, tenint
present que les de verdader i fals també descompten els errors.



Un dels aspectes que considerem importants d'assenyalar és que pel docent el valor numeric
no sempre té un mateix significat. El valor numeric l' interpreta i l' adapta en funció de la
persona que té davant "...un 3,7 era un aprovat ...pero per exemple tens un 3,4 que és un
insuficient no? ... o sigui notes semblants poden donar resultats diferents enfunció de lafeina
feta (p. 52).

E37. /nformació i comunicació del procés d'avaluació.
"Jo no us diré mai les preguntes de 1'examen, ni us diré que s 'ha de subratllar i que no ... (p. 7)

E37/. Que, quan i com informa:
Una de les primeres coses que s'han hagut d'explicar als alumnes ja des del primer dia de
classe, és el significat de l' escala de gualificacions "ja que aquests nens vénen del sistema del
progressa adequadament i necessita mil/orar" .... i encara estan en fase d'allo ..si he tret un
6,5 aixo que és? (P.23)
La informació sobre avaluació es redueix a "informar" sobre la realització i l' estructura de
l' examen tot i que segons ell aquesta informació és "total, completa i exhaustiva ..(p.
54) .... "normalment es parla deis examens i de com són i de com es puntuen i deis problemes
que tenen. ..verdader ifals descompten. .. o sigui que no juguin a la quiniela" .. (p. 88)
EIs consciencia que l' examen és una cosa important i els incideix en el fet que " no es pot
faltar a un examen així per a qualsevol causa ...un examen és el moment de donar el
lOO%....no et conformis de posar una cosa si en saps més ...demostra'm que saps .... (p. 69).
Durant l' examen també els recorda aquests aspectes al mateix temps que els tranquil.litza i els
recorda el temps de que disposen "inclús a vegades els aviso del temps tranquils, teniu
temps, fixeu-vos bé .... (p. 69). Reconeix que per a molts estudiants els angoixa molt el fet
d 'haver de fer examens i altres que tal els hi fa.

El docent també reconeix que el comportament a classe.l'interes. la feina ben feta .. "també els
hi diem explícitament (p. 92). ... ''pero no entenenjo crec .. el perque de tot el procés no? (p.
61), potser per la subjectivitat d'avaluar aguests aspectes tal i com contemplava el mateix
professor en altres categories.

E372. Informació indirecta.
Tot i que insisteix en que no diu mai les preguntes de l' examen, ni fa subratllar delllibre els
aspectes r:nés importants, sí que els diu "al tanto amb aixo que és fimamental" (p. 45) i després
són qüestions que composen la prova escrita, enrabiant-se si alIó que ho ha suggerit com a
fonamental no ho contesten bé "algunes preguntes van d'aquell nucli de alllifo, sifallen alla
dius ..uaaahhh!!!(P. 45)....el que sí dic a classe és aixo és molt important ...estas dient aixo
sortira ...no els hi dius aixo sortira per vergonya. pero si són una mica llestos ;a ho poden
saber (D. 891
En el llibre ja hi han conceptes més importants que estan marcats des de l'editorial amb
negreta. tot i que si hi ha algun aspecte que no esta marcat eIs incideixo que alIó també és
important "aquí hi ha un concepte que a mi em sembla pro u important, que no esta en negreta
no sé per quin motiu ..pero bé.... (p. 60).
En definitiva els "conceptes importants són repetits, reiterats, maxacats i treballats amb
molta reiteració" (p. 81)



E373. Valoració de la importimcia de la informació que dóna als alumnes.
Sí que els interessa, pero ells voldrien que se'ls hi dones les preguntes de l' examen
previament... "la sevafelicitat maxima seria que dies abans de l'examen U donessis ['examen
fotocopiat ... i porta 'm l'examen escrit de casa no? (P. 61)

També reconeix tal i com hem vist anteriorment que la informació referent als examens
interessa ja que hi ha gent angoixada davant la realització dels examens en dos sentits: uns per
no suspendre, i altres per no aprovar ..hi ha gent que també li preocupa "perque no fos cas que
aprovés i baixés el seuprestigi social ... aviam si m'endescuido i aprovo?? .. (P. 95). Hi ha un
grup d'alumnes que inclús ''farden molt d'haver suspes ... i tu ets un empollon, i tu ets tal ... (p.
19)

Així doncs, en general si que els hi interessa la nota, encara que sigui a nivell familiar ja que
un suspens pot anar seguit d'unes altres conseqüencies negatives pels estudiants ''pot suposar
que la super Nintendo desapareixi,.,no et deixaran sortir amb els amics .. (p. 19)convertint-se
l'avaluació en un aspecte sancionador ja sigui de manera directa (afecta 1'autoestima de les
persones) o bé indirecta (que pot suposar ..)

E374. Feedback sobre els resultats i implicacions.
El docent puntualitza que cada cop que realitzen un examen, ell els corregeix i posteriorment
els l1iura als alumnes "i veiem a classe com ha anat com no ha anat (p. 90).i després els
toma a recollir ja que "['examen no el puc donar ... s 'ha de quedar aquí diu la normativa .. (p.
69). Pero els pares o mestres de conferencies ...el volen veure "tenen 2 opcions, venir aquí ojo
no tinc cap inconvenient de donar-U una copia al' alumne que el porti a casa (p. 69).

"...Un ensenyament sense cap mena d'innovació pedagogica de cap tipus ...pero encara no sé
exactament com posar- m 'hi, com fer-ho i tampoc acabem de trobar receptes magiques .. (p. 7)

La valoració la fa en relació a cada un dels temes, havent-se complert millor els objectius d'un
tema que d'un altre tot i que considera que depen de les persones "hi ha persones i persones i
alumnes i alumnes" (p. 71).

Un altra factor mitjanyant valora el funcionament del credit és per ~ en el qual el sistema
de qualificació, com ja s 'ha avam;at en part, no és el mateix en funció de les persones, tot i
que en alguns casos "acabes estirant una mica ...també per vergonya perque si no estires una
mica acabaries suspenen a una quantitat de gent impressionant (p. 51). EIs porcentatges
finals d' aprovats semblen contradictoris amb tot el discurs generat pel docent j a que el 1c de
22 alumnes ha aprovat un 36%, el lb de 25 alumnes un 28% i el la de 27 estudiants un
33% ..... "el que succeeix és que estan anivellats, perque eI1c ...hemfet obres i l'hem anivellat
(p. 52). Segons el professor cal "individuaUtzar l'assumpte (p. 36) ja que tal i com ja s'ha
comentat en una altra categoria un 3,5 d'una persona és el seu aprovat "si no tirem més no
tirem més (p.35), mentre que un 3,5 amb una altra persona és un suspes ''perque el seu nivell
seria un 6 o 7 com a mínim" (p. 35).



Per al professor: La funció de l' avaluació per al docent és degut a que "quan s 'acaba el
credit s 'ha de fer una valoració del progrés de l'alumne si ha assolit els nivells que es
demana ifins a quin nivell esta... " Així doncs, podem veure que l'avaluació és percebuda pel
docent com a una tasca important i "obligatoria" sobretot al final del procés i que serveix
basicament per determinar el "nivel1"de l' alumne.

Per a I'alurnne: L'avaluació és vista com a un recurs que impulsa als alurnnes a estudiar ja
que segons el docent, si aquests no són responsables de la seva tasca com a estudiants i no
veuen la funcionalitat de l'escola (característiques apuntades anteriorment) no presenten una
motivació intrínseca d' aprendre, aleshores l' avaluació és l'impuls que fa que els alurnnes
estudi'in. D'aquesta manera podríem dir que l'avaluació pels alumnes és viscuda com a un
element que motiva de manera extrínseca. "Si tu t'interessa aprendre aixiJ... independentment
si t'avaluen o no.... tu ho aprendras..... ara si allo no hi veus la necessitat d'aplicació
immediata, llavors t'has de veure una mica obligat. Una d'aquestes obligacions seria
l'avaluació. (P. 36)

B2: Valoració de l' avaluació com a elernent integral del procés d 'ensenyament-
aprenentatge.

Pel professor e davant del suposit plantejat, no dóna tanta importancia a la qualificació
numerica i del que aixo implica, sinó que per a el1és important el fet d' analitzar els motius.
les causes que han originat una "baixa puntuació" a nivell general de tot l'alurnnat. El docent
centra la problematica en l' analisi deIs tres vertexs del triangle interactiu: el contingut, si
aquest s'ajusta al nivel1 de l'alumnat, en l'activitat educativa del professor, si aquesta és
optima, i en el context que envolta a l'alurnne. D'aquesta manera, l'actuació docent es
centraria en buscar que és el que ha passat i no tant en pujar "automaticament un punt a tots
els estudiants: "analitzar la situació mirant els objectius que tu t'has proposat mirar si
són els adequats, a l'edat, al nivell o plantejar de fer les cZassesd'una altra manera.... o
perque el seu entornfamiliar és molt dolent (p. 47, 48 i 49)

L' avaluació és percebuda com a "tasca desagradable" tant per al professor com per a
l'alumnat. Per al docent, perque "tu has de ser el jutge" (p. 40) i aleshores aquest fet
repercuteix negativament en l' activitat educativa desenvolupada pel professor, sobretot a
nivell afectiu, relaciona!. D' aquesta manera, podríem dir que l' avaluació condiciona de
manera negativa el procés d' ensenyament- aprenentatge, aspecte que es reflecteix en la
següent producció: "Tu vols fer les cZassesdisteses, agradables, explicar un acudit de tant en
tant....peró després arriba un moment en que tu has de ser unjutge, cZar,ja no ets un amic,ja
diuen compta!!! (P. 40)



El docent intenta reduir l'angoixa que representa per a ell el fet d'haver d'avaluar a un
estudiant, atribuint la maxima responsabilitat i dependencia deIs resultats d'avaluació als
alumnes (atribucions extemes) dient-lis: "Jo ho passo malament .... i miro d'eliminar aquest
mal trago i donar la responsabilitat als alumnes jo els dic: la meva feina no consisteix
en aprovar o suspendre a algú, sinó en valorar lafeina que tu hasfet (P. 40)
Aquest fet de "tenir la consciencia tranquila, sobretot en els suspesos" la reflexa també a partir
deIs seu sistema d'avaluació (com ja veurem amb detall més endavant). "El donar-lis una
mostra de les preguntes ...em serveix a mi... que aqueUs que han tret mala nota... que no sera
per culpa meva" (p. 108)

En aquest cas, no es contempla l'avaluació d'altres factors implicats en el procés, sinó que
aquesta es centra en els resultats de les proves realitzades pels estudiants.També es pot veure
al Ilarg del discurs general del professor, que aquest redueix la terminologia "avaluar" per
"valorar" utilitzant-Ios com a sinonims.

És tal i com "valora" actualment ell als seus alumnes, pero considera que més a més seria
necessari realitzar entrevistes per fomentar el diéllegi la interactivitat professor- alumne amb
l'objectiu de poder localitzar les causes d'un baix rendiment escolar. Per tant aquestes
entrevistes no es potenciarien amb tots els estudiants, sinó únicament amb aquells que
presenten algun tipus de problematica que es reflexa en els resultats academics i serviria com
a recurs posterior a la interpretació deIs resultats de l' avaluació. ''A més a més una entrevista a
aquells que no rendeixen per descobrir que és el que passa ja que si només veus els
resultats sobre aUo, és possible que t'equivoquis si només veus aquesta part" (P. 51)....
evidentment no tots tenen problemes aquestes entrevistes serien concretes (p. 53)

Tot i considerar important les entrevistes no com a instrument d'avaluació sinó com a recurs
posterior d' explicació deIs resultats, el docent reconeix que "de moment encara no" es
realitzen aquestes entrevistes a nivell formal sinó que són més tipus xerrades de passadís.
"Entrevistes així formals i preparades, aixo no.... potser són més xerrades així a nivel! de
passadís ..(p. 54).

B5. Participació deIs pares/mares en l' avaluació del procés d' ensenyament-
aprenen tatge.

La intervenció del pares/mares en tot el procés instructiu és basicament, segons el docent, en
fundó deIs resultats finals obtinguts a partir de les proves que constitueixen l' avaluació. Si
aquests són negatius lIavors sí que pot existir una preocupació per part deIs pares i mares "els
pares no s 'escandalitzen o es preocupenjins que veuen les notes" (p. 79). Hi ha casos en que
aquest fet tampoc no és dóna, ja que les expectatives d'autoeficacia i de resultats deIs
mateixos pares respecte que els seus fills estudiIn són molt baixes "el meu jiU és com jo que
no serveixper estudiar ... i llavors ja nofa res (p. 79)
En definitiva la participació del pares-mares en tot el procés d' ensenyament- aprenentatge no
és constant tot i que si es dóna, aquesta ve condicionada pels resultats que genera el procés
d'avaluació, pero tal i el docent apunta aquests no "es preocupen massa en ajudar-los a
estudiar o animar-los a trebal!ar" (p. 79)



861. Des que va comenrar com a docent:
Segons el professor els canvis en la forma d'avaluar són deguts basicament a que "redat etfa
veure les coses de diferent manera" (p. 114) tant respecte el nivell d' exigencia com de
tolerancia. Opina que abans "era molt més rígid" (p. 115) i en canvi ara "demanes poc i dónes
més facilitats" (p. 117). Un deIs motius que apunta és el fet que els alumnes poden saber
moltes coses, pero que l'avaluació només és una part d'allo que ells saben i aquesta no sempre
coincideix amb el que ell vol.

862. Des de l'inici del credit:
Un canvi detectat i centrat concretament en el procés d' avaluació, a partir de la comparació
entre la primera i la tercera entrevista, és referent a la preparació de les proves. Al' inici del
credit el docent deixava una mitja sessió perque els alumnes puguessin preparar les respostes
a les activitats de repas proporcionades. Al final del credit i com a conseqüencia de que veu
que "molts no les fan totes o no s'hi posen a casa" deixa tota l'última sessió per ajudar-Ios no
només amb dubtes i comentaris, sinó en la cerca de les respostes "...em diuen. ..aquesta no la
Irobo em pots donar la resposta? ..i tu has d'agafar i ensenyar-los on la poden
trobar segur que més dirigits sí/!(P. 74).

B63. L 'avaluació en un/utur:
"aixo sí que no ho sé, depen de la situació.. " (p. 122)

"La normativa té una funció orientativa" (p. 119), i serveix basicament per si "arriba algun
professor nou... que és un desastre... doncs dir-li mira escolta aquí hi ha una normativa
(p.119).

Amb aquestes paraules el cap de departament que va intervenir en aquesta qüestió suggeria
que la normativa és d'una banda una eina orientativa i de pauta entre els docents de l'area i
d'altra, com un document objectiu "per collar" (P.119) als professors que vénen de fora
(substituts, interins ...). Pero la seva incidencia en el procés d'avaluació és molt relativaja que
segons ell en funció de la "dinamica de la classe. hi ha coses que dius, aixo aquí et va bé i
aixo no tant...en aquests els faré una altra prova o canviaré allo(p. 119), o sigui quetot i
existir unes bases general s comunes a nivell de seminari, el cap de departament creu que
aquestes s 'han adaptar i modificar en funció de la dinamica del grup-classe.

EIs porcentatges dels % deIs diferents continguts, no s'apliquen "alpeu de la lletra" (p.124),
ja que és molt dificil el fet d'haver de puntuar les actituds al 30%. Segons ell, tots aquests
continguts si són positius, ja es podran avaluar a partir de la prova escrita i no cal anar
observant en dies determinats si aquell alumne presenta unes actituds adequades i valorar-les
arlladament "un alumne que ha treballat que ha portat lafeina i tal, després segur que aixo es
reflexa en la prova escrita i després apartir d'aquestaja ho pots recollir tot" (p. 127)



CI: Contingut i tematica seleccionada.
EIs temes que composen eI primer credit obligatori de l' area de les Ciencies Socials de primer
d'ESO consta de 5 temes que són els següents:
1) La Terra on vivim.
2) La representació de l' espai.
3) Els oceans i els continents.
4) L'escon¡:a de la Terra.
5) Climes i paisatges.

Aquests temes es troben estipulats a nivell obligatori dins l' area de les Ciencies Socials del
centre. (Veure annex on s'ha adjunta la guia de l'alumne establerta dins d'aquesta area).Es
pot evidenciar tant al llarg de l' entrevista amb el docent com en la "guia de l' estudiant", que
els continguts són majoritariarnent conceptuals i específics de l' area de Ciencies Socials. En la
guia hi figuren a1tres apartats interessants (que són i per a que serveixen les C. Socials, com
cal treballar a casa, tecniques basiques generals, com avaluarem, normes de convivencia a
classe....) que intenten proporcionar als estudiants procediments i actituds per fer front a
aquesta materia. No obstant aixó, queden reflectits de manera molt conceptual- teórica ja que
no es fa un treball explícit i constant deIs apartats que hi figuren en aquesta guia, i és que tal i
com diu el rnateix docent.."els hi dóno i bueno s'ho guarden a la bossa... i mira! una altra
fotocopia més (p. 88),

La seqüenciació deIs temes va per ordre d' aparició, comen~ant pel tema 1 que es titula "la
Terra on vivim" i acabant peI tema 5, essent com s'apuntava anteriorment contingut de tipus
fonamentalrnent conceptual.
En relació a la importancia d' aquest conjunt de continguts, per al docent els temes que ell
considera més importants són el de Geografia fisica (tema 3: els oceans i els continents) i el
terna 5 (deIs climes i paisatges) reconeguent que amb aquestes dues tematiques hi dediquen,
en proporció a la resta de continguts, rno1tesmés sessions i molt més treball.

C3: Conceptualització del procés d'estudilaprenentatge de les Ciencies Socials: habilitats
iestrategies que impliquen.

Parteix de que les Socials abarquen rnoltes parts, tant teóriques com practiques. No ohstant
aixó, pel professor considera que hi ha d'haver una part de memoritzaci6 important que cal
potenciar, peró aquest procés no s'ha de fer en el "huit" sinó que ha d'anar recolzat de
recursos que facilitin eI record. Les eines que ell proposa són "1'atles, imatges que corraborin
allo que estas llegint, plantejar-se una situació de successió en el temps....en el cas de la
historia " (p. 103) i aquesta seria la part practica de l'assignatura. En la guia de l'estudiant,
tarnbé hi figuren aquestes dues parts, definint el treball teoric "basat en l' explicació del
professor, les lectures i les preguntes que els alumnes puguin fer, i el trehall practic basat en
la realització d'activitats lligades als coneixements teorics (aparta! de la guia: com
treballarem a classe?)



La constitució dels diferents grups de primer de secundaria els estableix requip docent i es fa
en fundó de la llista, és a dir, per ordre alfabetic, havent-hi aproximadament un total de 25
alumnes per grupo Tot i aixo, abans de tancar definitivament la llista deIs membres que
formaran el grup, tenen en compte el següent criteri: els estudiants que provenen d'una
mateixa escola o d'un mateix poble no es quedin soIs al grupoCom a mínim que hi hagin 2
alumnes que es coneguin per tal de que fInose sentin soIs" (p. 24).
Una vegada formats els grups sota aquests criteris, es passa una prova zero sobretot en
matematiques i en llengua i a partir deIs resultats d'aquesta, a partir de la qual es detecta les
necessitats i el nivell, es construeixen els grups flexibles que no són fixes durant tot el curs
academic sinó que en funció del progrés s' analitza la possibilitat de canviar o no de grupo
"Diguem a veure, aquest nen l'hem posat en aquest grup i és per tot l'any ... No!!! .... mirem
que s 'ha superat, que va bé, que dintre del context ens evoluciona .... doncs es canvia per un
altre es posa al ritme de la classe ija esta "(p. 26)

D2: Criteris i indicadors que diferencien els grups cIasse en els quals imparteix la
docencia de Socials.

Grup A: Són dispersos. els costa molt parar atenció i no segueixen el ritme que es marca a la
classe.
Grup B. Són molt macos com a persones, tenen ganes de treballar, són carinyosos. més
tranquils i més uniformes i aixo els fa ser, en comparació al grup A, més bons en relació al
comportament, pero no en quan el resultat (afirmació feta a l'inici del credit), ja que les notes
són molt variades."EI lB .... en el moment de treballar, ja se 'n preocupen, tenen ganes de
treballar, de fer, és un grup que potser és millor que 1'A, en aquest sentit " (p.
68) "El B és millor en quan a comportament sí... en quan a resultat, encara hi
ha gent molt bona i d'altres que no ho són tant" (p. 70)
rot i aixo en l'última entrevista (ja finalitzat el credit) el professor atribueix a les "bones"
característiques del grup B els millors resultats academics dient: "....tots són una mica més
un (form es, tenen una mica més d'interes ...penso que com a classe el lB és més homogeni.
Llavors els resultats seran evidentment millors" (p. 83)

En general per al professor C els alumnes de dotze anys són cada vegada més infantils. Els
motius que apunta el docent per explicar aquest fet és d'una banda: a) que ell és cada vegada
més gran i, d'altra banda, b) que abans eren els "grans" del centre" i en canvi ara amb la
Reforma, són els més petits i es comporten com a tal "...abans en L 'EGB eren els més grans, i
se 'ls hi veia una actuació i una manera de fer més madura ... i ara amb aquests canvis arriben
aquí i resulta que són els més petits ... i com a tal es veuen molt més infantils .. "(p. 22)

Els alumnes actualment presenten moltes "dificultats educatives individuals" (p.23) que es
tradueixen amb molta necessitat de carinyo. d'atenció i alhora els fa ser molt depenents.
Aquest fet es tradueix en problemes d'aprenentatge més que de disciplina, ja que els costa



molt parar atenció, reflexionar, pensar sobre les coses, treballar de manera independent...
"....són molt mecemics.. encara aixo de reflexionar i de pensar el perque aixo i el perque al/o,
encara, encara...no estan madurs" (p. 28)

El professor incideix al llarg de les entrevistes en que els estudiants no tenen assumit 1'habit
d' estudi i de treball autonom i de planificació: "elpare o la mare a casa li diuen: tens feina a
fer? 1 sinó són exercicis mecimics a fer ... diuen que no en tinc de deures, no tinc feina!!! (P.
32), no són responsables de les seves tasques com a alumnes "avui sí que téfet els deures" (p.
41) i, no són conscients de la necessitat d'aprendre. En general, podriem dir que els estudiants
no perceben la funcionalitat de l' escola i/o de l' aprenentatge, ja que simplement assisteixen a
l'escola perque els obliguen o perque esta estipulat d'aquesta manera. "Penso que alguna
cosa, s 'ha defer, ja que la majoria d'alumnes no són conscients de la necessitat d'aprendre,
van a l'escola perque els obliguen, o perque a casa els diuen que són les 9 i has d'anar-hi ...o
perqueforma part de les activitats dintre la seva vida"(p.37)

Dimensió E. Activitat educativa desplegada pel professor en cada un deIs grups- c1asse.

El. En relació al temari:
EIs cinc temes han de ser impartits obligatoriament en tots els grups classe ja que es troba
establert a nivell d' area "des de l' a.reaes proposen aquestes unitats i s 'han de fer a tots els
grups (p. 57)

E2. En relació a les actuacions i decisions educatives (actuació, organització, estrategies
d' ensenyament ...).

O'entrada l'organització, les activitats i el programa són exactament els mateixos en tots els
grups. El procés habitual i general de c1asse és l'utilització del llibre de text, el qual van
l1egint i posteriorment el docent explica i/o introdueix nova informació. En la part que més
treballen el de geografia física, fa sortir als alumnes a davant el grup- classe per situar en el
mapa un total de 18-20 noms que ell ja ha seleccionat previament i considera més importants.
En el moment de fer aquesta activitat, aprofita el nomenament de capitals i paYsosper explicar
quelcom representatiu del país ("doncs mireu a Egipte hi han les piramides ...(p. 96) ....Aquesta
activitat (podríem dir de més a més i que en principi el docent la realitza per augmentar
l'interes) únicament la introdueix en funció de la receptivitat deIs alumnes, que segons ell,
aquesta pot ser major o menor en funció del interes que ttinguin, de 1'hora del dia, de les
classes previes etc ... " quan expliquem geograjia no diem aquesta capital esta aquí... sinó que
explico alguna cosa de l'art pero és clar si aquel/ dia veig que la classe se me desborda
perque no interessa, o és a última hora..... o vénen de gimnastica que estan més esbarats
doncsja anem a la practica .... "(P. 96)

Tot i l' obligatorietat deIs cinc temes a impartir, independentment del grup classe, el docent
reconeix que en funció de les característiques del grup la dinamica sigui diferent tant pel
que respecte al ritme de treball, que ve marcat pel grup- classe ''potser que en un grup vagis
més a poc a poc i en 1 'altre més depressa, pero el temari s 'ha de fer igual per a tots (p. 66);
"el rilme de la classe el marquen una mica els alumnes i l'A en general estan for9a



desconnectats... i has de repetir les coses rnés d'una vegada i és e/ar, aixo al final et fa
endarrerir (p. 71), com en els aspectes més afectius-re1acionals i podríem incloure els
motivacionals, que es poden desplegar durant les sessions entre el professor i els alumnes. "En
el 1b.io puc estar més distendit, fer alguna broma de tant en tant.....i en l'A a vegades aixo no
pot ser (p. 98) a mida que coneixes el grup i veus que aixo pot comportar que es pensin
quepoden fer més, llavors vasfrenant... (p. 99).

D'aquesta manera, podem veure que en funció de la resoosta del gruo c1asse condiciona
l'actuació docent, no tant en el contingut definit per un programa i unes activitats
d'ensenyament- aprenentatge, sinó en el clima que es oot generar en el sentit, com diu el
mateix professor "defer la classe més agradable (p. 101)".

No obstant aixo, per al docent és molt important el desenvolupament del programa tal i com
esta inicialment planificat, encara que aixo impliqui una adaptació del grup-c1asse. Per tant el
programa és el mateix, tot i que en funció del grup, accepta jugar amb diferents nivells de
complexitat: "Procurofer tot el programa que porto al dia..... ter-ho de la manera que sigui
perque a/lo es compleixi.... no podem pas dependre molt de 1'actitud del grup, sinó que el
grup també s'ha d'adaptar al programa que toca.... ja sigui d'una manera més profunda i
més superficial...pero el programa sí.(p. 102)

El procés d'avaluació que realitza el docent és igual en tots els grups amb la intenció de no
discriminar entre els alurnnes "tots tenen una mateixa prova perque no et puguin dir perque
aquest una prova i nosaltres una de diferent... tots igual" (P. 77) i és el que es resumeix a
continuació:

E3l. Moments d'avaluació.
''l'avaluació consta d'una prova de cada unitat (p. 72)1 tI, pero per manca de temps es
realitzen un total de 4 proves corresponents als quatre primers temes ja que han de presentar
les notes abans de la finalització del credit. Tots els temes tenen un mateix valor, "alhora de
I 'avaluació és una part més, ja que són unes unitats més (p.64). Pero el que sí fan és una
"avaluació global" en que entra tots els continguts del programa i serveix únicament per
"arrodonir la nota": "aquests que tenen un 4... o un 6,5 d'allo, falta una miqueta pel notable .
i resulta que l'avaluació global ens ha anat rnolt bé perque ha repassat tot i el que sigui .
doncs vinga arrodonim la nota!!! (P. 72)

E32. Instruments d 'avaluació:
Per avaluar és important "valorar les possibilitats, l'entorn, l'aplicació al treball etc...pero
evidentment hi han d'haver unesproves per demostrar tot aixo" (p.50).

EIs instruments són proves escrites que consten de preguntes que els alurnnes ja coneixen
d' entrada, ja que el professor una setmana o 4 dies abans de la realització d' aquesta,
proporciona als estudiants unes "activitats de repas" (entre 12 i 15 preguntes depenent del

I Comencem explicant el procés d'avaluació amb les paraules textuals del docent, per mostrar que aquest
redueix alllarg de tot el seu discurs el procés d'avaluació a les proves puntuals que es realitzen. D'aquesta
manera utilitza i redueix el terrne "avaluació" com a sinonim de "proves puntuals".



temari) que aquests s'ha de preparar a casa, tot buscant la resposta, i d'aquest conjunt
d' activitats, el professor en selecciona una mostra per construir la prova escrita.El docent
també dedica mitja sessió de elasse a l'inici del credit" a trebal/ar-ho i que me preguntin els
dubtes de que han de posar pero han d'elaborar totes les preguntes (p. 43), Tot i que com
hem vist anteriorment al finalitzar el credit hi dedica tota una sessió per ajudar-Ios a preparar.

E33. Construcció de les pro ves.
Dins d' aquest sistema, el professor admet que li permet un ampli ventall de possibilitats en el
moment de construir les proves escrites definitives, "tractant així la diversitat dins del grup"
(p. 77) que consta segons ell, d'un 90% de preguntes que considera "que tothom hi pot
arribar" (p.77) i després en posa alguna de més complexa per a "la gent més trampada i que
pot destacar més"(p. 77). D'aquesta manera els alumnes mateixos ''ja valoren que hanfet ... i
ja veuen qui pot treure més bona nota"(p. 77).
Així mateix, aquest sistema d' avaluació també el permet jugar en funció de la
conceptualització del grup elasse que el docent tingui a davant: "en cas que el grup sigui
dolent les preguntes que poso dins d'aquel/es de repas, pots agafar aquel/es que són més
jaciles o que es poden adequar més a les seves possibilitats ijafas la tria enfunció
del grup, clar!!(p. 100). No obstant aixó, i dins d'aquest credit concret estudiat, les proves
proposades als dos grups elasse han estat exactament les mateixes, havent fet la mateixa tria
de les activitats de repaso

E34. Tipologia i contingut de les pro ves escrites.
Totes les 4 proves, inelosa la global, consten dels següents apartats (veure annex on s 'hi
adjunten les proves): Una part de preguntes d'assaig restringit (vocabulari que són
"definicions" (ex: defineix les paraules o expressions següents: longitud, latitud, escala i
paral.lel), una segona part de qüestions, que són preguntes d'assaig ampli (ex: explica com
podríem orientar-nos pel sol), i una tercera que ell anomena part practica que es basa en el
treball sobre mapes, grafics, imatges.... (ex: situa en el (mapa mut) els noms següents).

E35. Factors que té en compte alhora d'avaluar.
Les notes de les diferents proves escrites realitzades alllarg del credit. "El que valoro molt és
la nota de la prova escrita, la resta serveix per arrodonir(P. 43). El professor percep la
"prova escrita" no com a producte final i acabat sinó com a un " resultat d'una manera de

fer , de lol un procés d'evolució (p. 43).

Altres factors que es tenen present especialment a 1'ESO és si treballa, si té interes, si
s'esforca ''perque tols podem tenir un moment dolent i ['examen no li ha anat bé...i és ciar
degut aixo tampoc hi ha per suspendre '["(p. 42).

No obstant aixó, el docent prioritza molt els continguts conceptuals dient... ''per més bon nen i
bona persona que sigui si la seva capacitat no arriba a assolir o adquirir una serie de
coneixements és evident que..... (p.125)

E36. Qualificació de les pro ves escrites:
El professor utilitza sovint el sistema numeric per qualificar les proves i el resultat final de
ravaluació. No obstant aixó considera que en l'ESO les puntuacions que estan per sota del 4,
poden representar un efecte negatiu en la motivació i en l' autoestima de l' alumne i com a
conseqüencia no informa del resultat negatiu a partir del valor numeric, sinó que ho informa



posant un "vist" a la prova. "....aquests de la ESO si no arriben a 4, que l'examen és molt
dolent, de O o 1....doncs una mica per estimular-lo els hi poso un vist" (p. 33).
Podem adonar-nos que el docent considera que els suspesos afecten els alumnes de manera
negativa i aquest fet pot repercutir en els aprenentatges posteriors "... si et poso un 2, doncs et
pue enfonsar, vull dir... has sigut dolent doncs no treballo més... i amb aquests alumnes s 'ha
de mirar d'augmentar l'interes i no enfonsar-los... dones mira vist". Aquesta consideració
parteix del fet que ell mateix creu que a tothom li agrada que li diguin les coses positives. En
aquests sentit l' avaluació, si és negativa, podria representar segons el docent, un efecte
distorsionador del procés d' aprenentatge, tot i que la solució que ell aporta als suspesos, no
representa un 100% d'exit "a veure a vegades funciona i el 70% continuen igual els
efeetes no són del tot bons,pero si en recupero un, doncsja és molt (p. 33)

"Els hi dic, aprincipi de curs els dies d'avaluació"(p. 75).
"La informació és la mateixa en els dos grups (p. 108)

E37J. Que, quan i com informa.
La informació que proporciona el professor als alumnes sobre el procés d'avaluació es centra
basicament en la realització de les proves escrites puntuals. Al comencar el credit els hi diu
aproximadament les dates en que es realitzara cada una de les proves i el contingut de que
constara, ja que coindideix arnb l'acabarnent d'una unitat o tema. Aleshores els alumnes s'ho
anoten a l'agenda i els hi diu que facin "una planificació a curt o llarg termini" (p. 106).
Posteriorment, una setmana o 4 dies abans de la realització de la prova, el docent lliura les
activitats de repas que els diu "que aquestes és el que anira a l'avaluació" (p. 75). Una vegada
conegudes pels alumnes, aquests se les han de preparar a casa, tot i que el professor deixa
(emmig del credit) mitja sessió de classe o al final tota una sessió (veure deseripeió de la
categoria "canvis alllarg del eredit''), per comentar dubtes o problemes que ells tinguin. Al
final del credit, reconeix que utilitza tota una sessió sencera per ajudar-los a preparar les
qüestions, i ell mateix els informa dellloc delllibre on poden trobar la resposta "....mireu la
resposta esta a lapagina tal... "(p. 76)

Un altra moment puntual d'informar sobre el procés d'avaluació és mitjanyant la guia de
l' estudiant, en la qual hi figura un apartat específic molt general de l' avaluació: "que, com i
quan avaluarem" (veure annex). No obstant aixo, com ja hem vist anteriorment, el contingut
d'aquesta guia es comenta de manera molt teorica i en un moment puntual del procés que és
únicament a l'inici del credit. Els criteris de puntuació del que val cada pregunta els informa
una vegada els estudiants ja tenen el full de la prova a davant, pero segons la seva opinió
"encara sónpetits per decidir.....sifaig aquesta m 'anira més bé...(p. 107)

E372. Informació indirecta:
Un deIs apartats que s'ha pogut contemplar a partir del discurs generat pel docent alllarg de
les entrevistes és el de proporcionar informació respecte quines seran les qüestions que
composaran la prova escrita. pero de manera indirecta. Al llarg del procés, el professor
reconeix que insisteix i repeteix molt més uns aspectes que altres i aquests són els que sortiran
a les proves, tot i que ell sempre diu explícitament que "s'ha de saber tot". "..... a classe quan
surten sempre els insisteixo més en unes concretes i aquelles són les que posaré a



l'examen. ells no saben que aquelles que pregunto són les que posaré, pero jo dic:
aquelles que treballem més aquí són les que heu de saber...(p. 90)

E373. Valoració de la importancia de la informació que dóna als alumnes:
El docent, com ja en vist en més d'una ocasió considera que a tothom li agrada que se'l valori
de manera positiva. Partint d' aquest pressuposit creu que els alumnes els interessa la
informació. Pero dins deIs seu sistema, depen si els estudiants volen o no volen treballar i aquí
ell ja no hi pot fer massa res: "ellsja saben que preparant-se bé aquelles activitats aprovaran
l'avaluació, ara la gent que no vol treballar doncs no treballa.....Jo ja no els puc dir res"(p.
78). D'altra banda, el mateix sistema comporta la queixa dels estudiants d'haver d'estudiar
moltes activitats i llavors que alhora de la veritat només se 'ls hi valori unes quantes, perceben
d'aquesta manera les proves com a molt filcils " la gent que són bona s'ho estudien tot i
diuen... home P, ens hem estudiat tot aixo tan complicat i ara només poses aquestes? .. els hi
resulta moltfl¡cif ...(p. 90)

E374. Feedback sobre els resultats i implicacions:
Una vegada feta la prova i corregida, el docent la deixa mirar als estudiants ''per si hi ha
alguna cosa que s 'hagi de rectificar o parlar "(p. 91) els hi deixa portar a casa per comentar-
Io amb els pares i després el recull com a recurs que li recolza els resultats de cada un deIs
estudiants, ja que "és una prova que tinc que emjustifica aquella nota pero és clar si hi
han reclamacions doncs tu tens allo (p. 91). EIs estudiants s'han d'apuntar la nota que han tret
de cada prova al' agenda.

La valoració del credit així com el compliment dels objectius proposats a l'inici del credit els
justifica i eIs argumenta mostrant deIs resultats finals obtinguts a partir de les diferents proves
que composen el procés d'avaluació. El promig general en tots dos grups pensa que "la mitja
és bona" (p. 86). Del grup A, d'un total de 26 alumnes inscrits, tot i que en realitat són 24, ja
que dos no van a classe, hi han hagut un 19 aprovats i 5 de suspesos. 1del grup B d' un total de
19, ja que 3 tampoc assisteixen a classe, n'hi han 15 d'aprovats i 4 de suspesos. Tot i aixo les
notes són més altes en el grup B.



ANNEX 7.
Estudi individual de cada un deIs alumnes en relació a les dimensions

i categories d' analisi definides.



Profe ldenti Al A2 .1\$ A4 . AS A61 A~2. A71 A72 A8
A Edllt Patti¡;ipaci<>

Al~rt1
- (láte~;te~til~

t
A IR Vicen~ Home hi ha certes No tomada a Les matematiques ------ Sí a vegades (p. També (p. 78) No .... els meus pares em donen

All 12 Vives diferencies ...els l' esco la, perque he 77) un cop de ma si hí ha algo que
companys canvien conegutcompanys no em surt o no entenc (p. 76)

pero la manera nous que em semblen
d' estudiar sempre es molt bona gent i

la mateixa (p. S). abans a l' escola per
desgracia aquestes

coses no eren pas el
millor i penso que

aquí els alumnes són
bastant bons (p. 8)

Grup B Ir Vicens Sí bastant. Abans Tomaria a I'escola Dos mestres que La de castella (p. A vegades (p. 88) Deptn de si són No (p. 104)
lA A12 12 Vives teníem 2 mestres ara (p. ll) em cauen 13) bones (p. 89)

un per cada simpatics i jo a
assignatura .. .i estem ells (p. 12)
tot el rato canviant

(p. 8)
C Ir Grecs Bastant perque aquí No ja estic bé aquí EIs nois (p. 9) No gaire res(p. 10) No (p. 84) La nota és No ningú (p. 86)

A13 13 apreten molt més i és perque hi han molts c\ar.. ..per fon¡;a (p.
molt més dificil (p. 6) nois guapos aquí (p. 85)

7)
A Ir Vicens Sí bastant. Les coses la estic bé aquí (p. 7) No sé, quan tu no L' educació visual Quan faig 1 tant (p. 81) No. La mare quan tinc algun

A21 12 Vives aquí són molt més entens una cosa (p. ll) l' examen la meya problema Ii explico, i sinó
dificil s, encara que doncs te la toma a mare m'ajuda a vaig amb el meu pare (p. 82-
ho intenten explicar explicar, hi estas a estudiar també (p. 83)

pero és un canvi gust...i els amics i 80)
bastant gros (p.6) tot...i en canvia

l' escola encara
que quedés sense
entendre ...doncs

l' aguantes (p. 8-9)
Grup B Ir Vicens sí perque aquí hi han M'agrada més No ho sé (p. 9) La plastica i la Sí a vegades, no Ciar la nota sí (p. No (p. 83)
2A A22 12 Vives molts mestres i alla \'institut (p. 10) gimnastica (p. 12) tot (p. 81) 82)

només n'hi havia I o
2 (p.7)

C 12 Ir Vicens Sí perque hi han No perque m'agrada Els nois (p. 10) Catala (p. 12) No (p. lB) La nota no se la dic si la meya germana la petita
A23 Vives molts examens més \'institut (p. 8) (p. 114). em pregunta a vegades (p.

estudiem molt (p. 6) No ...jo de moment 117-118)
no dic res (p. 115)

A 12. Ir Grecs Sí....canvia ... alla a No (p. 8) ...Em quedo Més independent Gimnastica i Si a vegades algun També (p. 87) No (p. 96)
A31 l' escola els mestres aquí.. ..no perque ets (p. 9) plastica (p. ll) exercici, alguna

estan més per a tu. més independent que cosa que crec
Fas una cosa un alla a l' escola (p. 9) important (p. 86)
treball i sempre

l' aninem i en canvi
aqui 1'ho diuen una
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vegada i sinó ho
portes ... (p. 6)

Grup B 12 Ir Grecs Sí porqué la escuela Sí a mi m'agrada Tot...ahhh buemo Naturals (p. 15) No (p. 88) Sí lo que sea se lo No (p. 91)
3A A32 es más fácil (p. 8) I'institut (p. 11) els profes no! I (p. digo (p. 89)

13)
e 12 Ir Garriguell Sí hi ha més gent, NO,ja estic No sé .. .Ies c1asses El crectit variable No (p. 84) Sí per forr;a (p. 85) No (p. 86)

A33 a més assignatures .... no bé ...potser no abans havíem (p. 13)
és el mateix professor tomaria a l' escola d'estar en un a un
sempre ...hi ha molta (p.IO) i aquí estem de

gent, és molt més dos en dos i pots
gran (p. 8) paralar amb el

company i abans
no podies parlar

(P, 12)
A 12 Ir Grecs Sí perque aqui tot és No ja estic bé aqui Socials (p, 119 Si (p. 99) Si també els hi dic EIs meus pares (p. 102)

A41 més gran ...hi han més (p. lO) i estan contents (p,
persones i més 100)

mestres didferents (p.
7)

Alla en tenies un per
a tot el dia i aqui en
pots tenir 10 o 12 (p.

8)
Grup B 12 Ir Vilajurga Molt perque alla Si a I'escola ...és que Hi ha molt bona Naturals (p. 10) No (p. 87) Si les aprovo No (p. 90)
4A A42 érem molt ben aqui tot és molt gent que es porta sé ...pero si

educats ...no feiem dificil, no estic molt bé (p. 9) suspenc ...amago tot
gaire res ... i en canvi acostumada a aixo el que puc (p. 88-
aqui molts examens tan ...(p.8) 89)

(p. 6)
e 12 Ir Vicens Igual....alla faig igual No m'agrada més El pati (p, 14) Gimnastica (p. 16) No (p. 88) Tampoco (p. 87) No (p. 88)

A43 diume Vives que aqui (p. 10) aqui perque és més
nge El que passa és que gran hi ha més gent i
en aqui canvia de mestre tal (p. 12)

faré i alla només el de
13 gimnas i el de música

ija esta (p. 119
A 13 Ir Narcis Si a l' escola no hi Si encantada (a Els profes que s6n Socials, cataJa i Si social s i tot (p. Aixo si home!!! (P. No (p. 71)

A51 Monturíol havien tants I'escola (p. 7) molt plastica (p. 12) 69) 70)
d'alumnes i érem els agradables ...per
més grans, i ara hem exemple les aules
passat deIs més grans de tecnologia,

als més petits i és laboratori. ..coses
c1ar. ..és aixi...tens de tot

diferent...també hi (p. 11)
han molts alumnes i a
vegades no estan tant
per a nosaltres (p. 6)

Grup B 12 Ir Narcis Depen ...aqui hi ha No ho sé, ja estic bé Que hi ha molta D' assignatura ...uff Si (p. 91) Si aixo també (p. No (p. 93)
5A A52 Monturiol més gent i pots fer aqui(p, lO) gent (p. 11) fno sé (p. 14) 92)

més amics ...al pati de
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vegades em fa por
anar sola perque hi

ha gent que fa
mal...portaven gomes
i les anaven tirant..(p.

8)
C 12 1r Narcís és una miqueta més Estic més bé aquí El pati i l' ACI (p, Socíals (p. 18) No (p. 92) Les notes sí (p. 93) Sí algun any vaíg a I'estiu,

A53 Monturiol dificil (p. 8) I'institut, perque 13) perque l' any passat vaig anar
I'any passat no feía malament a I'escola (p. 97)

res i ara aquí
sí...perque tinc ganes

perque jo vull
aprovar,.(p. 9-11)



Profe. ldentifi. Bl 82 . B3
A Alumne Conceptulllització/definició de ravalUllCió Preferencia de metodes i instrumentsd'llvaluació. Responsabilitlltlrf,l.I·d.~ ralumne

A Quan et valoren elq ue estudies, si has apres suficient un credit amb Home els examens, si me'ls sé m'agraden si no me'ls sé (p.36) Jo li aniria a ensenyar I'examen i que he
All un temps determinat, si ahs apres el que ells volien que El de creuetes sempre hi ha més possibilitats que si no ho saps ho poses estudiat molt ia aixo ique no entene perqué

aprenessis ...I(p. 66) a I'atzar que et soni més i de vegades I'eneertes (p. 37) va fiear aquesta nota (p. 73)
Grup B Comportament, feina a classe ie si deures si esl fas o no, ..els examens Deis examens si els tree bé dones ja esta (p. 96) Em queixo ..li pregunto al mestre (p. 94-95)

lA AI2 aixo és el primer (p. 89-90) El oral, perqué no tine que lIegir només m'ho expliquen i ja ho tine que
saber (p.51-53)

C
AI3

A és una mica difieil..perque és clar tenen que avaluar-te i els nervis No ho sé (p. 59) Demanaria explieaeions (p. 78)
A21 deis examens ..(p. 69) Examens d'eseriure perqué em pue expressar de la meva manera (p, 62)

El treball, I'aetitud, els deures, els examens (p. 70)
Grup B Pues agafen les notes deis examens i el eomportament i fan una miua Fent un examen ija esta (p.7\) Dones vaig amb el tutor i Ii die (p. 80)
2A A22 (p.68) Ciar el de ereuetes perqué només has de posar una ereu (p. 32-33)

C No ho sé, la nota d'examen i els papers que eserivim ben fets (p.97- El de ereuetes perqué posa fals o mentida ija esta...i són més fi\eils (p. Res, perqué ja estaran ells d' aeord amb la
A23 98) 42-45) nota no? (p. 111-112)

A Primer de tot miren els examens i després un treball que també val i. L'examen m'agrada més expliear-ho jo (p. 77) Me queixo (p. 85)
A31 I'aetitud que també eompta (p.73)

B L' actitud, eom et portes a classe, si contesta a los maestros, el Amb I'aetitud (p. 79) Preguntar-le sobre algo que he hecho mal (p.
Grup A32 examen, el examen es lo que más cuenta digo yo (p. 76) Los exámenes no me gustan ...no hombre a quien le gustan los 86)
3A exámenes? (P. 80)

C L'examen, el comportament iem sembla que els treballs ... si ho De ereus, sembla que sigui més faeil i no compten les faltes saps? (P. Si he suspés, doncs ja esta...si ell és que m'ha
A33 ajunten tot (p. 68-69) 37-38) suspés segur que per algo sera (p. 82)

No si vol algo ja m'ho dira (p. 83)
A Els examens, deures i a classe com ens portem (p. 87) EIs examens d'eseriure. Me'n recordaria més d'escriure ..(p. 51) Si I'últim treball que vam fer me'l va deixar

A41 Si després ho divideixen pero l' examen és el que més compta (p. 88) repetir (p. 96)
Grup B Els examens i els negatius .... si no fas els deures et posa un negatiu .. .i El comportament perqué jo d' estudiar no ho Sóc gaire pero em porto Home si no estic d'acord ...mira una vegada
4A A42 si fem algun treball o així (p. 7\·72-73) fon¡:a bé , xerro una mica pero ...(p. 77) una va treure un 2 i pico de nota miua i jo un

3 coma algo i ella va aprovar i a mi no ... jo Ii
vaig dir al meu tuutor i va parlar amb en

Marti i em va aprovar ... (p. 85)
C El de creuetes perque no he d'escriure tant (p.36-37)

A43
A Si fas els deures, el comportamenl, els procediments, els examens Sobretot a partir del comportament i si resforces o no perqué a Norrnalment sí...clar si alió veig que ho he fet

A51 sobretot aixó (p. 56) vegades t'hi esforces i res (p. 58) bé i no puntua clar!!(p.68)
El d' escriure com que jo m 'ho he estudiat tot en veu alta i em va més

bé per conrtestar i de creuetes no em fet gaires examens i no estic
acostumada(p. 59)

Grup B Totes les notes que hem tinguLde tots els examens, i els treballs, i el A partir deis examens i deis treballs (p.75) Res m'aguanto (p. 86)
5A A52 treball a classe ifer els deures (p. 73-74) (examens) el d'una pagina i de preguntes (d'escriure) (p.38) per exemple en anglés tenia un exeel.lent i

les notes em van fiear un notable i lIavors jo
em volia queixar peró no em vaig

queixar .... és que em fa vergonya (p.86-88-89)
C El eomportament, si fas els deures tots els dies, si estudies i aixo .. .i la Els del mapes (p. 44) No jo passo de dir res, si hombre ..(p. 89)

A53 nota d'examen (p. 78-79) Perque ja ho veus tU...C1ar si no m'agrada i
sóc tonto ...no m'entra (p,90-91)



Profe. Ideotifi. el (j:2 .... C3Prócesd'estudideJ(\sc. Sóciáls
A Ahimoe Coneixement qlabans pr(lva C32 desprésprovlI C33 diferenciat "' ...• ....

sóbreel
'nt~:~~h:~,.9

'....
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A la poblaei6, la 10 penso que e]s Quan arribo de l' eseola em diverteixo Vaig afagar la lIibreta i elllibre ... i els Sí sempre faig el mateix, estudio del Que es mirés les coses
Al] densitat de eoneeptes una mica, perdo temps ...vaja em relaxo fulls que neeessitava idesprés anava lIibre, la lIibreta .. (p.40) mésimportants perque és més

poblaei6, d' aprendre que és perque tine tot restres de reseola ..i lIeginLi després dellegir un parell de produetiu mirar allo que segur que
habitants, faetors un emigrant, després quan s6n les 7 o així em fieo a vegades vaig agafar el més important surti i el que més ti sembli important

que fan que la immigrant, que estudiar i després al hora de sopar que pensava jo que sortiria a que s'ho lIegeixi un parell de
poblaei6 sigui significa plego ..miro la tele, i quan vaig a rexamen i me'l vaig estudiar més bé. vegades (p. 64)
més densa ..(p. densitat. ..jo penso dormir ho apago tot, en cene el lIum i (P. 63)

12) que aixo és el més em fieo a estudiar, i ja fins que m'ho
important(p. 17) aprenc ja no paro ..(p. 29)
Sí ho treballem Si jo estudio tot el que ell em diu .... ,

molt(p. 18) els exrcicis ... .i després elllibre me'l
lIegeixo unes quantes vegades (p. 32)

Grup B Si la poblaci6 (p. L' ensenyament, perque és mestre i té Doncs miro el IIibre, intento mirar el 10 agafava elllibre i m'ho Estudiant. ..subratllant les coses que
lA AI2 18) que ensenyar (p. 25-26) més important i ho estudio (p. 44) comenyava a mirar i jo tenia unes diu el mestre que estigui amb més

(temes) no ho sé perque cada mes Delllibre i de la lIibreta perque el coses subratllades i mirava .. ,a atenci6 (p, 87)
anem canviant (p. 27) mestre diu que també hi han vegades intentava de recordar m 'ho

coses ...m'ho lIegeixo i m'ho empollo apuntava en un foli per recordar (p.
perque sin6 no hi ha maneres (p. 47- 80-83)

48)
C Africa (p. 12) que aprenem (p. 10 m'ho miro tot i després m'ho

AI3 14) repasso, m'ho resumo i després m'ho
no per a ell tot és lIegeixo bé i ho escric en un full (p.

important que 24)
aprenguem (p. 15)

A La poblaci6 (p. Que escoltem i que Alhora de fer examens jo em comenyo Em vaig fer com una mena de fitxes i Sí igual (p. 35) El que faigjo (p. 75)
A21 13) aprenem forya a lIegir les pagines, del lIibre i després em vaig posar 10 preguntes i les vaig No sempre estudio igual (p. 66)

(p.l9) em poso una pregunta a un full i el contestar i després les eorregia del
contesto sense mirar elllibre i ho lIibre ...primer m'ho vaig lIegir (p. 63-

corregeixo (p. 27) 64)
Grup B No me'n recordo doncs tot aixo de la Subratllant les coses més importants i Doncs subratllo i faig els temes ..i Igual Pues que subratlli i que ho lIegeixii
2A A22 (p. (4) poblaci6 (p. 20) m'ho lIegeixo (p. 27-28) lIegia 3 o 4 vegades ...no ho recordo moltes vegades (p. 77)

tot pero molta cosa (p, 64-67)
C La poblaci6 i no Tot (p. 21) Algunes vegades estudio ...agafo un Escrivint en un papel' i després No Ii diria res que s'apanyi (p. 104)

A23 me' n recordo papel' i m'apunto totes les estudiant (p.88) Igual
més (p, 14) preguntes ...m'empollo tot el que

puc ...abans de rexarnen ens deixa 5
minuts per repassar (p.35 al 39)

A Ara la poblaci6 Estudiar, anar a Agafo els temes que toquen i ho la!'ho vaig explicar ... (p.71) Igual, els temes que entren i ja esta Que estudir una mica cada dia i així
A31 (p. 15) c1asse i fer els subratllo i fico aquest me l' estudiaré (p.40) el dia de rexamen sera més facil...a

exercicis cada dia dilluns, dimarts, ..m'ho monto bé fins mi quan em diuen que hi ha examen
(p. 22) el dia de rexamen ho tine tot ja comenyo a estudiar ....jo no ho

Del tema tot és controlat...(p. 33) deixo per rúltim dia (p. 82)
important per a ell M'ho lIegeixo tot, agafant paragrafs

(p,24) ..vaig estudiant i vaig lIegint...després
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n1"ho dic per dintre un altre cop ... i
després m 'ho repasso tot i m 'ho penso

tot a veure si m'ha quedat (p. 35)
Si no me queda ho torno a repetir (p.

36)

Grup B Sobre els mapes No ho sé ni idea ... A casa quan tinc lliure i puc estudiar miro la respuesta, miro la pregunta y No depen, les mates no em van bé Pues lo que hago yo (p. 75)
3A A32 i aixo (p.17) ahh sí quan tenim agafo la pregunta I , l' enunciat el la respuesta y así en todas y despues (p. 33)

un examen ens diu lIegeixo, després la resposta me la por ejemplo le digo a mi madre Faig el mateix pero com que són
que tením que lIegeixo 2 o 3 vegades .. hasta que la sé preguntame la que quieras ...me números ... (p. 34)
estudiar... i la i aíxí en totes ..(p. 32) pregunta y yo le digo (p. 73)

manera (diu agafes
un foli ho apuntes
després ho tornes a
lIegir hasta que ho
sapigues í ho vas
apuntant al foli)

e Lapoblació elija díu que Quan tinc temps estudio 2 cops al día i Lalliyo me la lIegeixo i després quan Hi ha coses que cada setmana m'ho Estudiar (p. 77)
A33 (p.15) l' examen són les després rúltim dia estudio tot el rato ja estic segur tanco elllibre i miro de estudio pero altres com que no Estudiar molt i fer aixo de lIegir·ho i

pagines tal i tal..i que puc (p.32) .... explicar·ho (p. 70) m'agraden gens (p. 75) quan ho tingués bé,tancar i mirar·ho
allo és el que L1egeixo tanco el llibre i miro si ho (p. 78)
sortira (p. 22) sé ... i sinó m'ho torno a mirar i torno a

tancar elllibre (p.33-34)
A Lapoblació Que aprenem Amb elllibre, el més important...per a Primer m 'ho vaig estudiar i després Pels professors i per les assignatures Estudiar molt....1i pregunta com

A41 (p.25) mi(p.43-44) els meus pares m'ho van preguntar perque aquestes s6n diferents, n 'hi estudia ell, perque cada un ho fa
(contingut) tot li és M'ho lIegeixo i després els dic als (p. 79) ha més de memoritzar i altres més com li va més bé i si cas li ajudaria
important (p. 27) meus pares que m'ho preguntin (p. 45) A la meya habitaci6 ....m·ho miro i d·entendre ...cadascú fa un examens (p. 92-93)

després ho escric en un full ...el que diferents i et diu coses diferents, per
crec que és més important jo (p. 80- exemple la de mates ja et diu les

81) preguntes (p. 84-85)
En gimnas fem examen perpo

correm ...o sigui tot és diferent (p.
48)

Grup B Araestem No ho sé (p. Doncs lIegeixo i estudio i el més Primer vaig subratllar les respostes Igual No ho sé que s'ho lIegeixi i després
4A A42 estudiant lo de la 17) ...Ara mate ix no important m'ho empollo, ..sl perque del tema i després vaig estudiar que faci un esquema o algo (p. 82)

densitat (p. 12) me'n recordo (p. com que em costa una mica d'explicar allo ...me les lIegeixo i després la
19) si ho poso com elllibre segur que meya gerrnana o aixl me les pregunta

estara bé (p. 28-29) (p. 64-65)
e La pesta negra i No ho sé ni idea, quan hi ha examen ...obro elllibre pues

A43 aixo (p. 18) no ho ha dit (p. 22) nosaltres ens lIegim el que sortira
(p.30-33)

La resposta te les lIegeixes moltes
vegades perque te'n recordis (p. 33)

A Ara la població i Vol que ho Faig resums, obro elllibre, agafo un M'ho lIegeixo tot 2 o 3 vegades i Home més o menys, per exemple Depen de quin tema sigui...si és un
A51 el territori (p. 14) aprenguem tot ell full i ho vaig apuntant...i després m'ho després agafo un full i ho apunto o bé mates no pero si fem resums ... (p. mapa mirant i estudiant del mapa i

ho considera tot lIegeixo, m'ho tapo elllibre i m'ho ho tomo a dir en veu alta a veure si 32) si és d' explicar doncs seria
important (p. 19) tomo a repetir jo mateixa ...els mapes ho sé ... subratllo subratllar l'important i diguem-ho

igual ho estudio primeri després en un l'important...memoritzant és el millor varies vegades (p. 64)
altra full ho dibuixo i jo mateixa (p. caml..(p. 53-54)

24)
Grup B La població i el No tinc ni idea (p. L1egint...no ho faig el peu de la lIetra, Estudio el llibre i em lIegeixo el que Depen de I'assignatura ...per Fer els deures i estudiar molt (p. 82)
5A A52 territori..alguna 24) m 'ho vaig inventant pero així més o vaig subratllar (p. 71- 72) exemple mates faig practiques faig



Profe. DI D2 D3d. D.3.2. D4 D5.
A Identili. Percepció idelinició del grup Benestar Canvis a 1 altre grup Creen~a de millora/fracas a raltre Coneil(ement de ravaluació en altres

AllImne gqlp: lrmoment 2n moment grup grups
si/no

A Quan vol treballa molt pero quan Si (p. 46) No em canviaria (p. 47) No estic molt bé aqui (P. La gent no la coneixeria tota i Els examens em sembla que els fica
AlI no té ganes no tant, si vol pot ser 81) prefereixo aquí perque ja conec a la igual s, pero és ciar en les classes més

el millor (p. 80) gent i així. ..et sents més comode (p. dolentes no explica tant i lIavors la gent
48) xerra i suposo que no pots escoltar bé i en

eanvi si estas en una classe més bona
dones cree que els examens pels nois són

més fl¡eils (p. 49)
Grup lA B Estic acostumat a aquest i ja Sí (p. 108) No perque solament tinc 2 No ja estic aeostumat a Penso que m'aniria igual...si perque No ho sé, mai he fet un examen en un

AI2 m'agrada els a1umnes que m'ha amies en una altra classe i aquí (p. 109) són els mateixos mestres (p. 67) altre grup (p. 69)
toeat i estic bé (p. 63) ja esta (p. 64)

Normal, xerraire sí i molesten
bastant (p. 107)

C Per a mi esta bé el grup perque Sí (p. 45) Si també hi tinc amies alla No ho sé cree que poder m'aniria Crec que s6n iguals perque hi ha vegades
A13 no eoneixia gent i ara els conee (p. 48) igual, no ho sé (p. 49) que posa un examen i després e1s amies

bé i tine amics (p. 44) ens diuen les preguntes i surten les
mateixes (p. 51)

A Igual que els altres (p. 40) Sí (p. 86) Home ja estic bé aquí (p. No ja estie bé aquí (p. 87) M'aniria igual perque ...els companys No els posen igual s, tots s6n igual s (p. 44)
A21 Normal com els demés hi ha una 41) no és lo primer, el primer s6n els

mica de tot (p. 85) estudis die jo no? 1 els eompanys no.
(P. 42)

Grup2A B Ni un ni l' altra, esta bé (p. 44-45) Sí (p. 91) No (p, 46) Ja estic bé aquí (p. 81) M'aniria més malament perque no No, no s6n faeils a cada grup (p. 49)
A22 Pitjor perque parlen molt i avui estie acostumbrat (p. 47)

n'han expulsat a dos de eastella Pitjor perque hi ha més gent que no
(p. 87-88) cone ixes (p. 92)

C Millor, perque hi ha molta gent No (p. 59) No ...perque aquí hi ha Pitjor perque no m 'ho pass aria tant bé Més facils els qua faig jo perque fan
A23 graciosa i tu passes bé a classe Si xieots més guapos (p. 130- (p. 60) moltes més preguntes als altres grups,

(p. 57-58) (p. 94) 131) perque jo vaig a l' ACI(p. 62)
A Diuen els mestres que som els No perque eanviar un altra No ja estie acostumada a Depen, hi ha grups que els nens No s6n iguals (p, 57).

A31 pitjors (p. 49) ...Tampoe el pitjor eop els alumnes és una tots (p, 90-91) escolten més i si ti vol s aprendre una
no cree també n'hi han d' altres Sí miea ...(p. 51) cosa dones ja esta ..pero en eanvi en un

(p. 50) a1tra grup que tothom esta parlant no
Dieun que el pitjor (p. 89) ...No fenteres ..(p.53)

home tampoe no som tan dolents Jo cree que igual perque no t'has de
(p. 90) deixar influenciar pels altres tu tens

que fer la teva (p. 94)
Grup3A B Pitjor perque ens portem molt Quan vaig venir a I'institut Ya no! Ahora ya estoy bien Igualo poder pitjor perque no estaria Iguals perque a vegades ho diem amb els

A32 malament (p. 48-49) no eoneixia a ningu del meu aquí (p. 98) tan bé (p. 56) eompanys i surten les mateixes preguntes
Diuen que som la clase más mala Sí grup, només 4 nenes que no (p. 57)
(p. 96) ... o es tan exagerado 8p. ens portavem molt bé ...ara

97) ja esta (p. 54-55)
Home ja estie amb els

eompanys (p. 52)
C No ho sé els altres no els he Si (p. 49) No perque aqui ja tine e1s No aquí ja tinc els meus No ho sé (p. 48) Igual s perque a vegades fan primer una

A33 traetat (p. 46) meus eompanys de sempre amics (p. 89) classe i després raltra i nosaltres Ii
Deis millors perque és 1'unic que (p. 47) preguntem als alumnes que ha sortit i surt

eonee, les altres classes no sé el mateix ...estudiem allo i surt el mateix
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(p. 51)

A Millor (p. 60) Sí (p. 63) la estie bé aquí que tine els No que va (p. 108) Suposo que diterent, pitior suposo Iguals ... de vegades ens trobem per dir que
A41 Elmillor de tots perque hi han meus ami es i ells ho passem perque no tinc els amics que tinc ara ha sortit a l' examen i ens trobem el

1110ltsamies meus i és divertit (p. molt bé a c1asse (p. 62) (p. 110) mateix (p. 66)
107)

Grup 4A B Esta bé perque els profes ens la estic bé aquí no callviaria la estic bé aquí no Depen de quin grup ...perque sóc una Em sembla que iguals ...perque si
A42 diuen que és un deis grups Sí (p. 65) (p. 98) callviaria C. 98) persona que si tots estan tranquils ..jo preguntes els del A doncs més o menys tu

millors (p. 95) també peró si tots s'esverell ..aleshores diuen i són iguals que els nostres (p. 49-
poder aniria pitjor (p. 100) 50)

e Per a mi mejor porqué conozco a No (p. 51) Pitjor o millor perque no coneixeria a Iguals ...porqué algunos compañeros de
A43 toda la gente del ai'lo pasado (p. Sí (p-62) gent i no parlaria amb ningú (p. 52) otros grupos nos dicen lo que hay ..las

50) preguntas y todo ..y luego te haces las
chuletas y si no te pillan bien (p. 55)

A A mi és el que més m'agrada ..per Sí (p. 75) No que no vulI canviar (p. No perque aquí estem més Home no sé no ho he provat peró a mi Em sembla que iguals ...si coincidim amb
A51 a mi és el millor (p. 37-38) 39) o menys els mateixos que ja em va bé així (p. 40) un altra grup les canvia una mica perque

l' any passat a l' escola (p. sinó les podríem xivar ..peró més o menys
76) les mateixes (p. 41)

ASA B Molts profes ens han dit que Sí (p. 99) No ho sé (p. 54) No tinc ganes de canviar Home no ho sé, suposo que el no Igual igual (p. 56)
A52 erem un deis grups que feiem (p. 98) coneixer molta gent i aixó, no sé si

més la feina i que apreniem molt m'aniria molt bé (p. 55)
més que els altres grups (p. 5 1)
Segons van dir era un grup molt
bo peró que xerravem massa (p.

96)
e Em sembla a mi que és el pi~or Sí m agrada més el D,jo li Sí al ID porqué está mi Millor perque en aquesta c1asse Iguals igual s (p. 59)

A53 de tots ..sempre estant escrivint a he dit al mestre i ha dit que primo y todo (p. 103) sempre estan parlant (p. 56-57)
la pissarra i tiren guixos i a No anés a direcció a veure si

vegades em toca un guix i em em puc canviar (p. 54) Em van dir que no (el
mosquejo (p. 52) canvi) que por lo que

El pi~or perque sempre estant quedaba de curso ..(p. 105)
fent tonteries (p.lOl-102)
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cosa així(p. 17) menys com ho diu elllibre (p. 33) Dones estudiant mirant-ho tot (p. 69) només exrcicis i així ..i en canvi en

Socials vaig lIegint elmés important
el que jo vaig subratllant (p. 81)

e Aquest Aixo de la A casa faig una mica de repas quan hi Liegint el lIibre iuna mica el que Jo estudio diferent mates, on faig Estudiar els apunts i estudiar el
A53 lIibre ...primer població i tot aixo ha examen(p. 36) hem fet els deures ...al matí abans de operacions i amb aixo fhas de lIegir lIibre ...sí lIegint apllnts i elllibre

hem fet la (p. 27) Jo estudio més del 11ibre perque hi han I'examen ...jo no sllbratllo mai jo elllibre ...a mates faig més (com ho faigjo) (p. 85-86)
població ¡ara més coses (p.38) ...estudio les coses m 'ho lIegeixo tot (p. 69-70-76) operacions ..(p. 49)

anem per més importants (p. 39)
aquest..el

territori (p. 20)



Profe. Identili. El E2
A Alumne Actuacions educatives A-valuació deprocés d '~/¡.

E21 tipologia proves E22 Factol? queilltervenen E23 Expecativesdemanda
E231·aPilQsprOva E232 després prova E233 (facil/dificil)

A Tots entrem callats Fem algunes grafiques i fica Si treballes a classe, estar per la feina, si Sí el que hem treballat més, Home una mica més dificil Més dificil (p. 60)
AII perque el mestre que les preguntes i nosaltres les estils parlant amb el company ..si tens la les coses més importants, del que m'esperava (p57)

tenim és bastant dur..pero tenim que respondre ...són Ilibreta ben ordenada ..la nota d'examen tot i que de vegades ho posa Algunes preguntes una mica
també ensenya molt..ens preguntes obertes i a vegades (p.24-2S) tot ehh? rebuscades ijo no me les
sentem treiem elllibre i ens fa escriure i deixa un espai Ens ho ha dit a mitges , pero jo més que res havia estudiat pero com que

pleguem de brayOs i i hem d'escriure la paraula m'ho imagino ..és que el meu pare és sempre m'ho Ilegeixo tot
esperem que ell corresponent (p. 35) professor i la mare mestra i m'hi fixo a veure doncs m'havia enrecordat
expliqui ..(p. 14) que fan ells (p27) una mica de dues ..(p. 58)

Diu sempre agafem el
Ilibre la pagina tal i

comencem a Ilegir ...fem
exercicis, corregim els
exercicis, pero gairebé
sempre fem llibre (pIS)

Subratllar nO..ens diu feu
aixo i fem resums i fica
els exercicis i nosaltres

els hem de
memoritzar ..tanquem el

Ilibre i escrivim tot el que
sabem d'aquella pregunta

(p. 16)
Grup B Explica nosaltres tots No me'n recordo ... Les actituds, el comportament, els exilmens i No tinc ni idea ...coses de No sé és que no me'n No més o menys tots són

lA Al2 callats i escoltem ..(p. 21) els deures (p. 38) ciutat i aixo (p.55-56) recordo molt bé (p. 75) iguals, depen ..algun més
Quan ell copia a la dificil (p.76)

pissarra nosaltres anem Sí perque ens ho esta fent
copiant. .. a vegades tenim empollar (p. 57)
que buscar algunes coses
i hi mirem i estudiem del

Ilibre (p. 23)
C Si ell posa preguntes a la Ara fa poc hem fet un de 20 Els examens, qualsevol examen posa nota i Les densitats deIs pobles i No sempre posa coses que

Al3 pissarra nosaltres les preguntes ....era d'escriure ell fa que els mirem bé i veiem els errors que aixO..(p. 37) no he estudiat. Mai
copiem i les posava les preguntes i ho hem fet i ens ho aprenem bé (p. 20) l' encerto!! ! Dificil.

estudiem ...(p. 17) teniem que saber de memoria Si com estudiem ,1'actitud si xerrem i així Perque estem estudiant les
Ambmapes no les paraules del 11ibre sinó (p.21-22) densitat i habitats

pregunta ..(p.19) que expliquessim com (p.38) ..em sembla ehh? Jo
nosaltres més o menys ho no ho sé segur!!(P. 39)

veiem (p. 36)
A Treiem els Ilibre i ens Depen si has estudiat és Com el tractes a ell, als teus companys, quin El territori, la població que No estava bastant bé del Bastant bé (p. 52)

A21 explica el que farem iens senzillet perpo si no has és el teu caracter a classe, tot aixo i després és la latitud ..(p.37) que jo em vaig pensar (p.
comenya a explicar i ens estudiat és dificil (p.31) els exilmens 52)

fa preguntes ..no L'últim ens va posar 11 Perque ho estem repassant
subratllem, ens posa preguntes (d'escriure) pero era quasi sempre (p. 38)
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exercicis i els tenim que for~a facil(p.32-33)

fer (p.16-18)
Grup B Posa les taules bé i Sí posa un foli amb moltes EIs deures, els examen s i tot aixo (p. 25) La població i la densitat de Més o menys (p. 57) Més facil (p. 58)
2A A22 comencem la preguntes i tens que posar el la població (p. 39)

classe ... llegim del número i la resposta (p. 36)
llibre ...no no subratllem Perque ho estem fent molt

(p.16-17-18) aixo (p. 40)
C No ho sé ja no me'n No (p. 47) Un cero (p. 29) No sé que sortira (p. 26) NO...hi havia un mapa que Més difícil (p. 82)

A23 recordo."explica,llegim d' escriure, 10 preguntes (p.48- No ho sé (p. 33) no l'havia estudiat el mapa
delllibre i escrivim a la 49) ...si es passa molt (p. 50) (p. 79-80)
pissarra, ..no es subratlla

res delllibre (p.l7-18-19)
A Ens sentem treiem els Si diu que estudii"s del tema i et Tot, ractitud, estudiar, els deures ..tot i la Quins factors hi ha .. ,els No ja me l' esperava (p. 67) Estava bé (p. 68)

A31 llibres i ens explica posa preguntes del tema (p.39) nota d'examen (p.27-28-29) factors físics, no sé
tot...si m' agrada aquest De vegades fica mapes i hem preguntes aixi (p42)

mestre explica bé "no ens de posar noms als mapes, de
fa subratllar jo m'ho faig vegades fica preguntes i espai i Perque jo crec que és el més

jo (p, 19-20) tu has de posar r explicació ..(p. important (p, 43)
41)

Grup B Saquem els lIibres i elq Posa renunciat d'alguna Si et portes malament a classe, si entregues Lo deis mapes segur!!(P. Esperate que ahora no me Estava facil (p. 66)
3A A32 ue necessitem per fer pregunta i per exemple ens diu els deures, la nota global de r examen, de 42) acuerdo (p. 65)

Socials i el mestre ja ens Canada de quin pais és i hem r actitud de tot..(p,28)
diu que hem de fer ..quasi de contestar, i a vegades fem Perque ho estem estudiant

sempre hem de fer de creus i a vegades posa tots els dies lo del
deures, ens ho apuntem a r enunciat i al revés (p. 38) mapes ... suposo jo ehhh no
l' agenda i ho fem a casa i sé segur (p. 43)
sinó a classe i ens explica
coses del mapa ...... si de

vegades llegim(p. 20-21)
C Diu obriu el lIibre L'últim que hem fet ens va Doncs els examens si ens portem bé ... (p.27) No ho sé perque vaig faltar .............. ............•..•..•.••...

A33 d'aquest d'escriure i diu posar 10 preguntes i les hem El comportament, la nota deis examens i els perque estava malalt...no sé
feu la pagina 17 i 18, i de d'escriure en un folL.preguntes treballs que ens fa (p.30) de que anira (p. 42) (no va fer rexamen)
vegades obrim el lIibre de aixi apretades i després
text i diu lIegiu aixo i feu nosaltres l' agafem i la posem

un resum ..o posa en un foli (pAO)
preguntes a la pissarra o

ens explica alguna
cosa ..(p, 20)

A Entra tothom, s' organitza Fica mapes, grafiques i Els examens, els deures i l' actitud, suposo Quants habitants hi ha a No era facilet no hi havia Era facilet 8p. 74)
A41 i ell comen¡¡:a a preguntes (p.49) ..d' escriure, (p. 36) Europa, la densitat de res de complicat (p. 74)

explicar ..explica molt d'escriure (p. 50) població ...)p.53)
més ell que del lIibre, fem
exercicis a la lIibreta i de Perque ara ho estem

tant en tant en el estudiant (p. 54)
llibre ... (p.20-21-22)

Pregunta i de vegades
posa nota (p. 34)

Grup B L1egir i ens pregunta L'últim que vam fer sortien Jo crec que avalua molt els Ni idea (p. 39) A mi es el que em va anar Home com tots, pero és ciar
4A A42 alguna cosa, tenim un grafiques i l' altra eren treballs ... l'actitud a classe ....ens ho va fer millor (p. 58) si no estudio ...si no estudio

lIibre d' activitats, fem mapes ..s! també fletxes hi ha apuntar, a la tutoria ... ara no recordo no aprovo (p.60)
exercicis, llegim i després una mica de tot depen (p.36- exactament (p.22-24-27)
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explica (p_ 14-15) 37)

C Ordena les taules, posa Dones et posa que és la pesta Els examens primer de tot i el comportament No ho sé (p. 42)
A43 allo delllibre i després negra ..que és tot...aquí (p. 25)

fem elllibre d'activitats i escriure ... IO preguntes o Si tens un lOa l' examen i et portes Dificil com sempre.
aixo ..(p.21) així. ..ens donava un altre full i malament doncs un 8 o 9 (p.26)

haviem d'escriure un 1 un 2 i
fins a 10..(p. 38-40-41)

A Molts dies és De 10 preguntes pero aquest L'examen, el comportament a c1asse Les arees poblades Sí era normal, normalment Era normal (p. 48)
A51 diferent. ..comencem a últim va ser de 15. Les més sobretot i fer els deures o no (p.22) d 'Europa,les menys ell ja et diu estudieu aixo i

lIegir la 11i~o i expl ica i si importants n'hi havien de més poblades,lIes ciutats amb allo (p. 48)
no ho entenem fem lalrgues i de més curtetes per més gent, la densitat (p. 30)

preguntes, fem exrcicis, exemple explicar com es diu
ens deixa temps \Iiure per aixo ..(p.27) Perque ara estem estudiant

estudiar, a la lIibreta aixo i ja fa bastant de dies i
anem contestant les més o menys aixo és més

preguntes que ell posa a important (p. 31)
la pissarra, elllibre també

hi han activitats que de
vegades fem ..mirem
pel.licules ..(p. 16)

Grup B AIguns dies explica, Un sol i amb preguntes i a Escoltar, el saber ..portar els deures fets o No ho sé és que aquest tema Bueno sí més o menys sí (p. Com els altres no he vist
5A A52 alguns dies fem vegades s6n grafiques o així i així (p. 29-30) no m'hi aclaro(p. 42) 64) cap diferencia (p. 65)

exercicis ... subratllem del després un foli per contestar Bueno no m'hi he posat i
lIibre, i lIegim i fem (pAO) tampoc m'hi aclaro (p. 43)
activitats de raltra

lIibre ...no jo subratllo pel
meu compte (p.21-22)

C Explica i lIegim i a et posa un mapa i tens que El treball i la nota de l' examen (p. 33) Les arees metro poi itanes i Era més dificil del q ue Era més dificil (p. 67)
A53 vegades posa activitats a posar els pobles i aixo i a tot aixo (p.46) m'esperava (p. 67)

la pissarra i algunes vegades els rius i tot aixo ..(p.
vegades mirem 43) Sí em sembla que sí les

pel.lícules. El que coses més importants del
m' agrada més a mi és tema (pA7)

quan mirem pel.lis.(p. 25)
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Profe. Identifi. E24 Expectatives de resultats E27 Informació i comunicació del procés d'eta

A Alumne
E241aballs E242 E26atribllciÓIls E27lqué, quan i com E272 Ajust E273 Feedback resultat E274 Feedback mi1\ora

proy d(:sprés
.

A Sí (p. 42) 10ja Exce\.lent He estudiat bastant Va dir que estudiessim bueno 10 crec que sí que era suficient amb No, bueno perqué ha Sí moltes vegades ell fa
All comptava un (p. 52) aquest trimestre, sí he gairebé tot elllibre i a la dreta aixo (p. 62) puntuat les preguntes i primer els exercicis i

exce\.lent estudiat molt (p. 42) ens feia apuntar com resumir els perque vas bé, ja ho sabem que ens els estudiem i
perque havia temes (p. 61) (p.72) per respondre no
estudiat molt Sempre ens orienta una mica .. .jo podem mirar el

(p.65) estudio el que ell diu (p. 32) lIibre ....primer ens ho
hem de mirar i

memoritzar i després
tanquem el llibre i ho

escrivim (p. 71)
Grup B No (p. 59) Em sembla Un Perque per a mi és molt Ens deia que teníem que Sí l'altre depen de l'alumne (p. 79) No, mirava els examens ijo Sí una mica el que té

lA AI2 que treuria suftcient dificil (p. 60) estudiar 2 coses i jo me les tenia ja ho veia (p. 93) dit abans (p. 92) es
un 3 (p.83) (p. 71) que aprendre ...feia recordar refereix a les tecniques

coses i apuntar-les i aixo em va d' estudi que els hi
servir (p.77) ensenya per estudiar ...

e No ho sé (p. He suspes el primer
AI3 40) pero he aprovat alguns

(p. 41)
A 10 crec que Em pensava Un Aquest trimestre m' esta Ens va donar moltes fttxes o 10 penso que tindria que dir alguna No bueno és que les Si ens va dir com

A21 si (p.36) que un bé o notable (p. anant millor que el sigui el dossier perque ho cosa més, pero és ciar, si ens ho preguntes ja posa la nota, a havíem d' estudiar els
aixi (p.53) 48) primer, i en aquest vaig entenguessim millor, estava deia,ja ens ho deia tot (p. 57) cada pregunta per exemple temes, que és com faig

treure un notable ..(p. bastant bé al final (p. 56) val 2 punts ja ho sabem (p. jo, com fer resums ..(p.
36) 77) 76)

Grup B Si (p. 41) Un 6 o aixi Un bé (p. Els altres examens Va dir quasi totes les preguntes la esta bé No aixo no (p.79) No (p. 78)
2A A22 (p. 60) 52) m 'han anat bé (p.45) que sortien (p. 62) ..Quasi totes

ehh(p.63)
e No (p. 53) Un O (p. 83) Un insuft No m' agrada Socials, No ho sé (p. 85) ......_---- No no m'ha dirres (p. 109) No (p. 108)

A23 (p. 71) no estudio (p. 31-32)
Perque no he estudiat

(p. 75)
A Si (p. 46) Emva Exce\.lent Perque m'ha anat molt Més o menys el que va explicar. Si a mi m'ha anat molt bé (p. 70) No aixo no (p. 84) Si pero no faig com ell

A31 semblar molt (p. 62) bé aquest trimestre, O sigui que haviem d' estudiar el diu ..Ia seva manera no
fAcil i em perque he tret varis que més o menys va dir ell (p. em va bé ...jo sempre

pensava un excel..lents i perque 69) faig el meu metode que
lOmés O estudio (p. 47) sempre em funciona (p.
menys 83)
(p.79)

Grup B No ho sé (p. Buena nota Un bé (p. Si vull si pero haig Bueno si las preguntas no me Ya está bien (p. 72) No eso no lo ha dicho un Sí como se puede
3A A32 44) (p. 67) 61) d' estudiar molt ja que acuerdo ...que saldrian los No porqué ya hemos hecho otras bien y ya está (p. 85) estudiar para aprender

em costa de que quedi mapas ..(p. 69-70) cosas, ya hemos hecho ejercicios y bueno para hacer
tot (p. 46) lo estudiamos y hay algunas que exámenes mejor (p.84)

salieron y otras no (p. 71)

e No crec(p. •.....•.•. Suspes (p. vaig faltar feiem un Diu ('examen s6n les pagines tal --- ..... No m'ho ha dit (p. 80) no (p. 79)

A33 43) 55) examen ...és ciar i tal ens posa quasi bé unes 7
després em posa que no pagines ... i aquelles pagines s6n
he estudiat i no és aixo, les que sortiran (p. 23-24)
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perque jo eslava malalt

(p. 43)
Polser es que no vaig
fer l'examen ..perque
els delires els feia (p.

67)
A Sí (p. 56) Un 8 o 9 Excel.lenl De moment de tol he No me'n recordo bé(p. 77) No ja estava bé, ell ja ho explica 101 No pero jo ja sé que lotes No diu les coses més

A41 (p.75) (p. 70) tret excel.lents (p. 57) bé (p. 78) les respostes estaven bé, importants pero no
perque ens va deixar mirar gaire res (p.94)

un rato l'examen (p. 95)
Grup B Suposo (p. Jo sabia que Un bé (p. Perque el trimestre Va fer unes preguntes com cal Home ja estava bé, ojala digues les No aixo no (p. 84) ell a vegades ens fa
4A A42 40) més o menys 53) passat anava pitjor i estudiar i unes preguntes que preguntes exactes d' examens, pero preguntes sobre el tema

l'aprovaria vaig aprovar i ara em calia respondre a casa i si les ciar aixo ..(p. 63) i nosaltres hem de lIegir
(p. 79) va millor ..doncs ..(pAI) contestavem era el que més o i en fa les preguntes i

menys sortiria a l' examen (p.61) nosaltres hem de
contestar (p.83)

C No (p. 43) Un donut (p. He suspes Estoy muy abyurrido y A veces él dice que saldran Si el examen ..pero c1aro ...eso seguro No ...ni me importa (p. 82) No a mi me tiene manía
A43 68) (p. 58) simepre recibo gritos y algunas cosas y tenemos que que no lo hará ...no es tonto no!! (P. y me parece que ya

castigos y así (p. 61). estudiar y siempre sale casi todo 71) pasa de mi y yo de él,
Siempre me dicen que (p. 70), pero no dice nada no da c1aro ...ya no me dice
soy una calamidad y ni una pista de nada. nada (p. 81)

que no me porto bien y
siempre me suspenden

(p. 75). Siempre te
dicen ...si no estudias te

castigaran y no serás
nada en la vida y

jodé ... (p. 47)
A Crec que sí Un 8'5 (p. Excel.1ent Perque em porto F itxes sobretot de que anava tot Per aprovar-Io sí (p. 51) No aixó no (p. 67) Sí ens explica com ho

A51 (p. 33) 60) (p. 44) bastant bé i faig els allo, el 11ibre i després en hem de fer per estudiar
deures i esl examen s de sempre apunta a la pissarra per aprendre-ho millor
moment els he aprovat alguna pregunta que també cal (p.66)

tots (p.34) estudiar (pA9)
Hi ha preguntes que en ja te les

diu ... quan en diu aixo sortira
doncs ell ja ho posa (p. 52)

Grup B Sí (p. 47) Un 6 o un 7 Notable Perque aprovo els Ens va explicar lo delllibre i Síja esta bé (p, 66-67) No (p. 85) En diu que hem
5A A52 (p. 77) (p. 59) examens (p. 48) toLi també ens va donar d'estudiar molt ... ahh

fotocopies i coses així(p. 66) bueno i després ens
ensenya a estudiar per
memoritzar millor (p.

84)
C No ho sé (p. Siem Insuficient Sí perque per un No ho sé .. ------ No. No fer tonteries ..perque

A53 50) pensava que (p. 62) treball...si i els examens jo sóc el més tonto
suspendria fluixos, .suposo ..(p. 64- perque hi ha gent que
perque era 65) fa tonteries i jo em
molt dificil Sí de vegades les poso a reir i el mestre

(p. 84) suspenc perque no diu. Ja jaja que és
me'n recordo(p. 37) .. tonto aquest (p. 87)
Sóc el més tonto de la
meya classe ...bueno
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despues de uno que hay
en clase de memoria
pues despues de este

(p.81-82)
CIar si no m'agrada i

sóc tonto ...no
m'entra(p.91)



Profe Al A2 A3 A4 AS A61 A62 A71 A72 AS
B Identi Edat Anys Procedo Diferencia Preferencia Motivació. Motivació Participació Participació Ajut a l' estudi

f institu Escola escola/insti escola/instit. [nstitut assignatures pares: materia. pares:result
Alum t

n
A IR Dalí Sí a I'escola rhora A I'escola no ens No ho sap Naturals i Sí Aixo encara més No, perpo si no entenc algo li

BII 12 del pati es podía feien treballar tant i matematiques pregunto al meu pare.
jugar més. aquí sí

Grup B Ir Dalí Sí a I'escola no ens L'escola aquí posen Aquí fas molts Música No, només amb els resultats sempre Sempre m'ajuda el meu
lB BI2 12 donaven tanta canya mo[ts deures d'amics els meu germa amb els pares germa,

C Ir Anicet Sí. L'escola era més Escola era més filcil Fem classes Les matematiques No Sí les comento i Aniré a conferencies al' estiu
BI3 12 Pages filcil i explicaven diferents i perque les posa una cara la que ve.

millor. m'agrada tot pero necessito. meya mare
és molt dificil

A 13 Ir Cusí Sí perque alla no L'escola perque Coneixer gent Les matematiques Sí una mioqueta Sí els comento tot No m'espavilo sola.
B21 comptaven les faltes coneixia a tots els nova en general

d'ortografia ..i coses profes i era més facil
així.. d'aprovar.

Grup B Ir Cusí Vi sí i tant, a l' escola Escola Ets més Mates i gimnils. Sí de vegades el Sí ciar també. No excepte a vegades que el
2B B22 12 no et fan pencar tan!. independent no meu pare pare i la mare em volen

f estan tant a sobre m' explica coses i ajudar.
aixíjo me'n
recordo més.

e ara en Ir Vil ajui'ga Sí aquí vas a un piló Instituí Hi han més nens Castelh\ No, a ells tampoc Sí perque han de No perque a casa ningú Ii
B23 faré d' aules i els horaris guapos, més gent, els hi interessa firmar agrada estudiar.

14 més ambientillo aixo
A 12 ara Ir Sant A r escola coneixia a Escola, i estava molt Vna mica de tot Socials ¡música A vegades Vi aixo sí No ningú, m'ho faigjo sola.

B31 en Vicens de tots e[s profes .. bé, m'agradava molt
faré Pau
13.

Grup B 13 Ir Vilafant Sí perque els profes Escola, és que aquí Natura[s Naturals No Sí [es notes finaIs S'Si vaig a conferencies i al
3B B32 no expliquen allo ...no no f escolten, a lé sí dona m'ensenya a fer resums ..

tens el mateix escola els mestres
professor parlaven més amb tu

i estaven més en tu,
aquí no tothom va a

[aseva i no
fescolten.

C 12 Ir Vilafant Sí aquí apreten molt i L' escola perque és El pati Naturals A vegades Aixo per fon.a Esta apuntat al credit de
B33 has de treballar mo[1. més filcil que aquí i perque m'ho tecniques d'estudi pero no es

no són tantes hores demanen fa perque la profe esta
ma[alta.



Profe.
B

A
811

Grup 8
18 812

e
813

A
821

Grup 8
28 822

e
823
A

831

8
Grup 832
38

e
833

Els exercicis voluntaris, si fas els deures, si et mostres voluntari per
fer exercicis a la pissarra i sobretot els examens (p. 76)

L'examen i el comportament i aixo (p. 85)

Dones hi compta els examens i de vegades el comportament... i les
faltes d' ortografia, si escoltes o no escoltes, si has estudiat, la lIibreta,

els deures (p. 78-79)

El que hem fet al lIarg del curs i si ens portem bé, si estem atents, les
notes deis examens i coses així (p. 76)

Que has fet durant el trimestre. Valorar la teva feina i la nota deis
examens (p. 77)

Primer la nota de I'examen, els treballs que fem a classe i el
comportament (p. 85)

No sé la nota final, també puntua el que hem fet a classe : la nota de
tots els examens i se hem fet els deures (p. 77-79)

Els examens que te diuen de I'avaluació i si els fas bé pots aprovar
(p. 90)

Els examens i els treballs (p. 91)

Dones amb els exercieis que fem a classe ique no hi haguessim
examens (p. 78)

De la manera que sóe i per l' esfory i el quer faig (p. 86)

M'agraden més aquests de preguntes normals i que després has
d'expliear tU...si sí millor sempre pots posar algo (p. 40-41)

Pels examens més que res (p. 78)
El vertader i fals enearq eu deseompta punts si t'equivoques".no has

d'eseriure gaire i et dóna pistes de la resposta correeta ...és més fileil de
recordar (p. 43-44)

Només fieant allo que posa el quadre verd i ja esta (p. 49)
No fer els examens és ciar pero aixo no pot ser (p. 91)

A partir del treball a classe (p. 88)
El de ereuetes perque el d'haver d'eseriure molt faig faltes i segons

eom deseompten C. 90)

No fer els examens, és ciar perpo aixo no pot ser perque tots els profes
fan examens (p. 92-93)

El de vertader i fals perque faig faltes d'ortografia (p.47-48)

M'aniria a queixar, perque sumant tots els
examens no surt suficient (p. 92)

M'aniria a queixar i repassariem I'examen (p.
103)

Home sí per la meya mare perque sinó em
castigaoo.diu que no surto que no veig la

pel.líeula a la nit o me'n vaig a la cama ales
9. (P. 86-87-88)

Li diría que em tomés a repassar l' examen
una altra vegada (p.91)

Aniria atrobar el professor per a veure que
ha passat (p. 92)

No és ciar, si m'ha suspes ell sabra per que
(p. 98).

Li diria al professor (P. 100)

No (m'aniria a queixar)"mira és aixi.oojo no
pue dir res si m'ha suspes, el profe és el profe

(p. 100)



Profe. Identifi. Cl C2 C3 Procés d"estudi/aprenentatge de les c, Socials
B Alumne Coneixement Conei. Sobre la C31 abans provll C32 després prova C33 diferenciat C34 consells company

sol!reel contingllt impIJrtanciadel
cont

A El relleu i el clima Tol. moltes coses tot Uegeixo, fluorescent marco el LI ibre, busco les coses importants, Mates escoltes a c1asse i ja esta. Es més No ho sé, anar-ho lIegint moltes
811 d'Espanya (p. 21) és important per a ell. més important, el que a mi em fluorescent, anar lIegint del lIibre facil mates que socials. (P. 44) vegades-. (P. 89)

(p. 25-26) sembla .. .i lIegeixo 3 o 4 (en veu alta i ho vaig repetint) i Els examens són molt diferents i aixo fa
vegades i després faig un mapes muts. (P. 70) que hagis d'estudiar també diferent, has

resumo (P. 35-36) d'estyudiar com el profe voLi entrre
ells s6n diferents (P. 74)

Grup 8 Historia (P. 14) Que aprenem suposo Primer me'llIegeixo i faig un Resum de tota la lIi~o, ho vaig Sí faig el mateix (p. 83) Igual que jo, fer un resum i lIegir-lo i
lB 812 (p. 23) resum i després el que no escriure en una llibreta id' aquest estudiar for~a i que rajudin (p. 97)

entenc m'ho explica el meu resum ho vaig estudiar..el meu
gerrna (p. 39) ..1 després anar gerrna em va ajudar a fer-ho més

estudiant del full (p. 50) ampli (p. 81)
"el meu gerrna que ha estudiat de

geograf2 (p. 36)
C Parlem deis paYsos Ara no me"n és que no he aprovat cap (No se'l va estudiar)No és que és Depen de )' assignatura, de mates Que estudiés i escoltés al professor i fes

813 i tot aixo (p. 159 recordo ...una cosa examen de social s, és molt un pal no m'agrada (p, 73) sempre miro la llibreta i socials els deures.
que la diu dificil per a mi. ..(p. 30) ..A subratllo delllibre (p. 75)

molt..(p.19) vegades estudio pero no són
les preguntes que posa en el
llibre i lIavors ja no sé res (p.

33)
A Vi ara la No ho sé ..de fet vol abans ...ja m'ho memoritzo Em miro el que ell ha explicat, faig Depen, les mates s6n més facils perque que quan arribi a casa es repassi el que

821 contaminaci6 (p. que ho aprenguem una mica i lIavors ja només és els deures de l' endem,a i lIavors només les has d' entendre, no has de ha dit el profe aquell dia i cada dia que
15) tot..(p. 19-20) repassar una mica així ja te' n m'ho vaig lIegint moltes vegades .. memoritzar res (p. 45) estudiés una miqueta sin6 al finaLés

recordes .. (p. 73) impossible recordar-ho tot. (P. 85)
Has de tenir molta L1egeixo del llibre i el que és
memoria per tots important ho assenyalo .. .i pots
els noms (p. 46) treure una mica més de bona

nota no' (p. 35)
Grup 8 La península, les Em penso que li Agafo elllibre i ho lIegeixo 2 Vaig agafar un mapa mut i vaig Sí més o menys, el catala m'esfor~ Que ho estudiés tot (p. 89)
28 822 muntanyes i els agrada molt el mar, el o 3 vegades perque se me comen~ar a estudiar-les assenyalar més perque faig faltes ..(p. 46)

rius (p. 12) vents ...sí perque li quedi...sempre lIegeixo i Girona i així (p. 72)
agrada molt explicar- intento que se me quedin els Uegir elllibre i si hi ha algu
ho i ho repeteix molt noms (p. 36-37) d'estudiar Espanya agafo un mapa

(p. 22-23) i ho escric. (P. 74)

C Ara no me'n No aixo no ens ho A vegades jo no estudio ..pels M'ho vaig lIegir moltes vegades a No ho sé ...perque aquest trimestre he Uegir el lIibre així moltes vegades i
823 recordo (p, 14) diu, no ho sé .. (p. 30) examens estudio un dia abans veure si me'n recordava d'alguna suspes ..i no sé mira el que jo em estudiar ..(p. 102)

i si no tinc temps a l' autocar cosa(p. 85) ...M'ho vaig mirar a pensava que aprovaria ho he suspes tot
quan vinc cap aquí..llegeixo l' autobús al matí...no vaig tenir (p.58-59)

delllibre ...el més gaire temps (p. 86)
important...hi ha una barra

verda que el profe diu que és
el més important que és com

un resum .. (p. 37-38-39-
40,41)
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A El relleu No ho sé ..(p. 24) Hi ha coses que ell explica i Vaig comprar mapes muts i vaig Un profe té una manera d'explicar Que estudil (p. 95)
831 d'Espanya no esta en el 11ibre i ho apunto estudiar els relleus ... i després vaig diferent i lalvors ja saps quina manera

«p. 15) en un paper i després a casa estudiar fent resums de socials (p. explica ell i COIl1li has de dir en
ha passo a net i vaig estudiant 81) l' examen. EIs hi agrada que esl hi posis

(p. 43) com ho han dit ells (p. 83)
Jo estudio deIs apunts que ha

dt ell i delllibre (p. 46)
8 Estem estudiant Saber lo d'Espanya, Fulls i anar escrivint (p. 38) Vaig fer un resums i després deis Com que jo vaig a conferencia a Que estudiés molt abans de lé xamen

Grup 832 Espanya (p. 12) les capital s i tot el A vegades faig resums all1b resums vaig anar estduiant (p. 74) vegades la dona m'ajuda (p. 45) per anar memoritzant-ho tot (p. 84)
38 sistema central, les ordinador i després estudio

muntanyes (p. 25) deIs resums (p. 39)

C No sé arana Estudiar (p. 22) Jo sempre estudio pero ell1 va Vaig posar tots els noms en un full El amteix en Naurals, elq eu apssa és No ha sé lIegir elllibre aixi moltes
833 recordo la llilto. (P. una miqueta malament (p.(p. en blanc de Catalunya i així que mates és diferenLmés difícil (p. vegades (p. 107)

14) 27)..el dia abans de I'examwn després em vaig estudiar aixo (p. 52-53)
m'ho miro (p. 29) 86)

Jo elq ue faig es agafo i faig Estudio sempre igual, menys en mates
un resum i després ha estudio que no cal empollar tant (p. 88)

(p. 41)...Un resum per
escurltar amb les mateixes

paraules idesprés ho estudio
més curt (p. 42)



Profe. DI D2 D31 D32 D4 D5
B Identili. Percepció i delinició del grup Benestar Canvis a I altre grup Creen~a de millora/fracils a Coneixement de I'avaluació en altres

Alumne grup: sí/no Ir moment 2n moment I'altre grup grups
A En comparació amb els al tres Sí No perque tinc No ja estic bé No jo penso que igual Són els amteixos i a vegades amb els

811 potser és elmés tranquil. moltes amigues mateixes preguntes pero posades diferent.
L'hora del apti en parlem amb els altres

grups
Grup 18 8 Normal pero hi ha un grup de Sí No. ja estic bé No Estaria més malament perque Igual, els va canviant d' ordre pero has

812 nens molt dolentsrrreballadors aquí perque hi ha aquí tinc amigues molt bones. d' estudiar el mateix.
no gaire. Som una mica ganduls molts que ja

tots plegats coneixia
C Que hi han bons amics i Sí No ja estic bé No ja estic bé aquí No és igual, anés anat igual 10 suposo que iguals, perque més filcils per

813 companys. aquí uns i més dificils pels altres ... sí home! l
Els altres (altre grups) no tenen

molta amistat m'insulten ..
A D' estudiar potser el pitjor, home Sí No perque tots No perque ja m'he Igual Suposo que esl posen iguals, depen del dia

821 tothom ens ho diu ..es allil on hi els del Cusí acostumat a tots si coincideix, és cIar perque després ja saps
ha més suspensos pero em estan aquí les preguntes (a 1'hora del apti)
sembla que ho diuen a tots

Grup 28 B 10 penso que és igual...sempre Sí la estic bé ara ja No ja estic bé aquí Igual que ara, perque tu sempre Iguals
822 ens diuen que aquest és el pitjor m'he acostumat ara que esl conec has de fer la teva i tu ets el

grup que anem més atrassats a tots. mateix a tot arreu.
pero després preguntes als altres

i diuen el mateix.
C Tots els profes dieunq ue som els Sí no No vUIl quedar- No, no és per allA on vagis tens Iguals perque parlant amb els companys

823 pitjors que ens portem molt me aquí tinc tots que ser tU...si aquí vas sempre et diuen igual que el que ens ha
malamant..es que no treballem els meus arnics. malament allil també. posat a nosaltres.

gaire, una mica ganduls ...
A Em sembla que totes les classes Sí No No ja estic bé M' aniria igual a tots els grups, A vegades el profe els feía igual s pero com

831 s6n iguals ...el que passa que hi si estudies serA fAcil pero sin6 que parlava a I'hora del apti doncs els
ha nens que es passen de estudies ...... perque jo sempre canvia.

llestos .. ,no et deixen escoltar a s6c igual, s6c la mateixa.si a tu
classe .. t' agrada estudiar faras el

arnteix, ara si no t' agrada
tampoc estudiaras a cap lloc ni

a cap grupo
Grup 38 8 El pitjor perque hi han molts Pss pss Sí No ja tinc els Poder com que els classes les Iguals

832 nens que no vénen a cole ni meus amics aquí faria en catalA ho entendria
escolten ni fan reS..Iel que millor, més bé ...ja que el profe

contesta més el que ningú no ja ens va explicar que per culpa
treballa ... d'uns quants no va poder

explicar-nos-ho tot...i aixo
perjudica.

C El millor perque tinc molts amics Sí No No vull quedar- Igual. Aquí m'ho passo molt bé No s6n iguals, el mateix.
833 del cole i fem bona colla me aquí tinc tots pero no estudio tant...potser en

eIs meus amics. un altre grup m' avorriria més i
encara seria pitjor...



Dimensió E. Alumnes Professor B. Coneixement i percepció sobre ractivitat educativa desplegada pel professor.
Profe.

B

E232 després prova
A I lIegim un tros ..i ell ho Posa 5 preguntes i una Els exercicis, si entens les coses i els Capitals d 'Espanya iels Algunes sí i altres no,

BlI explica ..i eercicis del d' aquestes és de verdater i fals examens (p. 30) c1imes perqueaixo ho va posava que era el cabal del
IIibre(p. 23) (p. 41) dient cada dia (p. 43) rius i aixo no m'ho esperava

Per aprendre ho fa amb SI perque tots els examens són (p. 62)
els examens (p. 27) iguals (p. 69)

Grup I B IExplicant, explicant, posa Et posa 4 preguntes i 1 de El comportament i els examens (p. 30-31) Els paIsos cartalans, la No no me I'esperava ...jo Més -dificil (p. 69)
18 812 algun ex4ercici de tant en verdader i fals i definir ..i coses Els examens sobretot, el comportament, si frontera i altres 1I0cs i aixo vaig estudiar coses que més

tant pero res més (p. 19- aixl (p. 41) has fet els deures, si seguim en el moment de és el que posara (p. 47) o menys ja havia estduiat
20-21) Les preguntes i el dibuix lIegir si hem estudiat for~a (p, 95) EII no ha dit res pero com pero va ser més diticil(p.

sempre són les mateixes ja ho que sempre repeteix el 67-70)
sabem (p. 73) mateix i d6na mil voltes

segur que és aixo que hem
d' estudiar (p. 49)

C I El professor explica les Sempre posa verdader i fals en Jo crec que té en compte com fem els I Ui no ho sé, bueno si No ja m 'ho esperava Més dificil (p, 67)
813 coses i posa exercicis (p. rúlttima pregunta (p. 36) deures, els examens i les faltes d' ortografia preguntes dificils com sempre s6n les mateixes (p.

17) i pregunta a algú per (p. 24) sempre (p. 41) 65)
ordre de llista (p. 22-23) A lo millor ho fa aixl, no ho sé, jo crec que

si (p. 26)
A I Ens diu la pagina, \legim Sempre posa els exercicis de Les preguntes de verdader i fals no vol que El clima, no ens ho ha dit Més o menys tu saps les Normal (p. 66)

821 la introducció, lIegim i verdader o fals, f1etxes i les fiqueis a boleo, ..i explicar com elllibre ben bé, pero ha dit que era preguntes perque e\l et
després explica .. i si veu preguntes que tu has d' escriure pero no igual...no vomitar-ho tot sinó important...els rius repeteix molt sovint el que
que hi algu important ens a darrera ..i sempre és aixl (p. explicar-ho a la teva manera i que estigui bé d 'Europa, les serralades i ell creu més important que
ho fa subratllar (p. 17) i 23) (p. 25) tot és important (p. 42) després surt pero després hi
exercicis en el quadem Els examens, els exrcicis, i quan lIegim si ha preguntes que no les tens

(p. 18) seguim (p. 27-29) tan clares, que no ha donat
massa importancia i també
poden sortir i aquestes s6n

les més dificils (p. 64)
Grup I B IPorta mapes i explica més Hi ha preguntes i després Com ho has fet a rexamen (p. 26-27) iel Lo de les borrasques, les SI el que passa que les I Més dificil (p. 69)
28 822 bé ..llegim el llibre i sobretot fa verdader i fals (p. treblal de slntesi i coses aixl..el quadem no muntanyes i els rius, aixó és comarques ens les fa fer

poques vegades fem 42) té gaire en compte (p. 28) el més important de tot el estudiar totes i només en va
exercicis (p. 17-18) Jo crec que el comportament una mica (p. temari (p. 48-49) preguntar 7 O 8. (p. 64)

32)
Fa la mitja deis examens i compta coses com

els deures, els exercicis, les faltes ..(p. 87)
C I No fem gaire cosa ehhh, Ara posa el de verdader i fals, Els examens és el que més importa (p. 31- Potser les comaruqes I Hi havien coses que 51 i ISempre s6n dificil s per a mi

823 perque tots passem de la és t1cil pero home diu que si 32). perque ara diu que les altres no (p. 81) ja que em costa (p. 82)
classe (p. 18-19) no s'encerta baixala nota.(p. la presentació perque ciar si nosaltres posem estudiem que les hem de
Llegim elllibre i 51) una resposta que no té res a veure ..(p. 33) saber ...no ho sé ehh? Perque

expliquem, deures no n'hi ell no ho ha dit tampoc (p.
ha molts (p. 25) 55-56)

A I Profe explica, i fem Hi ha una cosa que sempre al Un examen és el que compta més (p. 37) Les capital s d'Espanya, la No em pensava que aniria I Normal (p. 75)
831 exercicis del quadem (p. fica que és com diu ell bueno i després el treball de c1asse el comunitat autonoma, el millor perque va deixar

20) el profe diu que verdadero o falso ..(p. 48) comportament i aixo (p. 38) relleu les formes coses per explicar (p. 74)



- - . -~.. -
marquem una cosa que c1imfltiques i tot aixo ...ja

e' s important (p. 20-22) i que sempre ho repetim i per
et va preguntant a a ell és molt important (p.

c1asse ..per ordre de lIista i 52-53)
posa nota (p. 27-30)

Grup B L1egim del IIibre, després Posa vertader i fals. Que ho diem amb poques paraules i que no Les capitals, el sistema De sorpresa perque hi han Era més facil (p. 69) ..Per
3B B32 ell ens ho explica, agafem fem faltes (p. 32) central, la serralada ... sí tot moltes coses que no aixo vaig aprovar (p. 70)

apunts iels exercicis del No només ('examen els exercicis em penso aixo ja ens ho ha dit (p. 43- m'havia mirat (p. 68)
quademet (p. 15-16-17) que també le sté una mica en compte (p. 33) 44)
No l' entenc gaire perque Sobretot la nota d'examen (p. 36) perque ell

ell ho explica en ens ho ha dit...estudieu l' examen, feu bé
castella ...no ho entenc I'examen (p. 37)

('p, 18)
e Ens explica i fem El que és igual és el de veritat i Les faltes, bueno descompta les faltes de No ho sé (p. 49) Més o menys hi havien Faci! (p. 79)

B33 exercicis, el dia que el fals (p, 45) I'examen (p. 33-35) i I'examen de verdader i coses que si i altres que no
profe siu que subratllem fals descompta el que hem fallat (p. 36) (p. 78)
doncs subratllem (p. 17- Només I'examen és el més important (p. 38)

18)



Profe. Idelltifi. t.~'I resultars E271~fotmacióic0l11uniclÍció delprocés d'e/a
B Alurnite .... . ... ...

E241abánS d~!~~SR~~ital
..••.•• t:'')¡:; E271qíl~, qualilCOm E272 Ajust ... E273 Feedback resLJltat E274 Fee4bac::k iniflora....PtQX ..

. i;>· .... > > i' ...... . ..> ...........> ... .
••••

••••••••• .... > i/ .... ........... ..... .. . ..•................. ..... .
A Si (p. 46) No ho sé (p. Excel.lent Perque en els examens Deia un mapa estudiar-lo que Hi han coses que no vam fer gaire i No pero si sumes totes les No.

Bll 85) he tret molt bones notes preguntaré aixo ..i han coses que van sortir a l' examen i coses que no notes et queda excel.lent,
(p. 58) ell deia que no han sortit (p. 64- vam fer molt i no van sortir i no hi més els exercicis voluntaris,

65) ha dret (p. 68) més els deures que sempre
els faig ..ja és aixo (p. 90)

Grup B Si (p. 52) Em pensava Un bé (p, Perque n 'he fet 3 i els Cap ...a c1asse ens va dir Havis d'haver explicat una mica més No. 10 sé que he tret un bé Si ens diu que posem
18 B12 que treuria 63) he aprovat tots 3 (p. 53) subtratlleu tot aixo i estudieu les fronteres ...va quedar una mica perque aquests trimestre he més ganes a classe i

un 5 o aixl que algo d'aqui sortinL(p. 72). curt i no ho vaig acabar d'entendre aprovat els examens (p. estudiem més, treuriem
(p. 87) EII sempre ens ho va dient al (p. 79) 100) més bones notes de les

lIarg del credit...aixo estudieu que hi han (p. 99)
per "examen (p. 77)

C Socials no 11 Lo de Un Perque no m'agraden Cap, només que emplenessim El que ell explica ho posa No encara no!!! Es perque Home ell diua
B13 (p. 45) sempre un 1, insuficient les socials (p. 58) les preguntes en ordre i ja esta al' examen, bueno algunes coses del no estudio i tot aixo ..(p. 97) vegades, per aprovar

2 o 3 (p.84) (p. 56) Aqul no pregunto ni res (p. 68) IIibre també (p. 71) teniu que estudiar i
com feia a "escola Al lIarg del curs ja ens diu com coses aixl (p. 94)

perqu~ em d6na sera I'examen (p. 70)
vergonya (p. 32)

A Crec que si Un notable Excel.lent Perqu~ de moment no SI ja sabien com era l' examen la esta bé perque tots s6n molt No. EII diu que hem
B21 (p. 47) em pensava (p. 61) n 'he sus~s cap (p. 48) (preguntes, puntuaci6 ..) a semblants i al final ja saps com van i d'estudiar sempre i

(p. 78) SI i tant m'ho he currat primcipi de curs ja ens ho va dir ajuda et facilita (p. 72) quan hi ha molta gent
molt (p. 62) que posaria vertader i fals i suspesa diu que aixo

coses aixl (p. 68-69) s'ha d'arreglar i que
hem d'estudiar més (p.

86)
Grup 8 SI (p. SO) Em vaanar Notable M'havia anat més bé mai ens diu quina puntuació No perque has d'estudiar ...no et dira No No que no faci tantes
28 822 bé pero com (p. S8) tot el trimestre pero per pero ens diu haureu dé studiar, les preguntes de I'examen (p. 71) faltes d' ortografia. 8p.

que aixo de els faltes em subratlleu aixo, i verdader i fals 80)
descompta baixa una mica (p. S9) i posar comarques ..aixo 51 que
les faltes no la se' que faig faltes ens ho ha dit pero ja esta ..(p.

sé que pero també estudio 70)
treuria, per a molt de socials, i a
miun809 vegades ja no dep~n de

(p. 82) si estudies o no, no pots
fer·hi res (p.83)

C No tal com Un insu (p. He Em costa molt (p. 64) No gaire ara no me'n recordo (p. Home si ens digués les preguntes de No (p. 104) No diu que hem
823 vaigamb els 96) Suspes (p Peruqe no m' agrada em 83) lé xamen doncs després estudiariem d' estudiar més que no

examens no 77) costa molt (p. 78) aquel1es i aj estA..és ciar pero aixo ho Cemgaire ¡que som
(p. S7) Una cosa es que no no pot ser (p. 84) una mica ganduls i ja

m'agradi, perojo esta (p. 103)
m'esCor~o ..tinc que
arribar a dalt si vul1
estudiar un ofici, no
m' agrda ..m' aguanto
intento de superar·
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ho ..(p.65)

A Sí cree que Un 7. Excel.1enl perque les noles que esludiessim 101 el relleu Noja n'hi ha prou, I'examen sempre No No ens diu que ens hem
831 sí (p. 60) (p. 70) d'examens i les d'Espanya i la vegelació i ja esla els fa igual no? Les preguntes dé d' esfor~ar més ¡que

preguntes em van molt (p. 76) scriure les de verdader i fals ....(p. hem d'esludiar molt
bé(p.61) 79) més (p. 97)

Perque m 'he esfor~al
moll i a més m'agraden
molt les socials (p. 71)

Grup 8 Una mica si ........ Un sufi (p. Jo esludio iabans de Va dir que estudiessim molt les No ja esla bé (p. 72) No El diu que has
3B B32 (p. 47) 63) l' examen m 'ho sé 101, capiatls d'Espanya i va dir el d'esludiar més i a

pero com que em poso que sortiria més o menys (p. 71) vegades el diu que
tan nerviosa i després ja abans de I'examen (po 73) estudiar molt abans de

no me'n recordoo(p. fer l' examen que no ho
4S). AlIll a )' escola ja deixem pel final (p. S5)
em coneixien(P. 52)

e SI, no no ho Normal, un Suspes (po No ho sé (p. 56) Posar e1s paTsos com Girona i No, home si digués quines s6n les Sí perque no he fet els Sí a principi de curs diu
B33 sé (p. 54) bé potser (p o 73) Pels a1tres examens que aixo, i després verdader ifals i preguntes exactes millor (po S5) exercicis del quadem i no estudieu molt cada dia

97) vaig treure mala nota(p. després preguntes (p. S2) estudio (p. 109-110) (p. lOS)
SO)



A 13 IR. Sant Vicens Molts professors, Institut Credits Cant Coral Si hi ha Sí "aixb més". No "estudio jo sola"

cn assignatures "costa "et sents més Variables (credit quelcom
moltmés" lliure" variable) interessant

Grup B IR. Corde Maria "Més complicat Escola Sortir al pati Gimnas No Només notes i Germagran

IC C12 12 \'institut" "i teniamés ells firmen Conferencies
confianl¡:a" "a \'institut no

t' expliquen molt bé".

C 12 IR Cusí Sí Escola L'ambient Plastica No Sí "per forl¡:a" No.

Cl3 "perque no es
treballa tant"

A 13 IR. Josep Pallach Sí molt diferent L'institut L'ambient Socials A vegades pels Sí i tant Els pares m'ajuden

C21 "al'escolaet examens quan hi ha examens
lligaven més" em pregunten

Grup B 13 IR Sant Vicens Si a ''\' escola L'institut Tot L'educació Sí a vegades "Encara més"· No

2C C22 vigilaven més". "tracten de més fisica "de vegades si no
gran" Mates entenc algo amb el

germagran"

C IR Corde Maria Sí L'institut Amics Socials No. "Sí perque les Sí

C23 12 "aquí estas una mica han de firmar" "vaig a c1asses
més suelto i més particulars" .

dificil" .



Profe.
e

Grup
le

B
CI2
C

C13

Grup
2C

B
C22

El comportament, trebal1, deures, les activitats que ens posa a c1asse i
els examens (p. 71)

Home el que fas els examens, i després ve la llibreta i ve de tot, el
comportament i fer els deures i tot (P. 71)

Tipus test perque hi han més possibilitats i només has de pensar la que
pot ser (p. 32-33)

No ho sé fent els deures potser.. ..no m'ho he pensat mai ja que fan el
que volen .. (p. 87)

El del mapa quan surt un mapa i has de posar coses (P. 39)
El de creuetes perque no has d' escriure tant (p. 89-90)

A partir deIs examens i prou (p. 74)
El d'escriure perque és d'empol1ar i ja es recorda bé .. .i no el tipus test

que has de posar creuetes i si requivoques et resta (p. 75-76)
Doncs pel meu esforlt (p. 82)

El que tu has d'escriure o completar amb una paraula perque m 'explico
més bé ...sempre pots dir alguna cosa que te'n recordis i pots comptar
una mica en canvi el de creuetes si fal1a descompta i si no ho saps no

ho pots fer (p. 86-87)
Con excelente (p. 78)

No ho sé sense examens (p. 79)
El de creuetes perque és més filcil (p. 80-81)

Jo aniria a parlar amb el professor i li
demanaria perque, i després si hi ha alguna

cosa doncs li diria (p. 85)
Hablaría con el profesor, sí claro si no estoy

de acuerdo ..(p. 91-92)
No, no si el1 ho posa sera aixó (p. 99)

Reclamar, bueno depen de si veig algo que
esta malament ique s 'ha equivocat al

corregir (p. 88)
Home si tens un 10 i et posa un bé, home em

queixaria (p. 101)

Psss res! I no perque igualment si ho posen
el1s és perque esta bé (p. 92-93)



ProCe. Identifi. CI C2 C3Procés d'estudi/apreneritatge de lese. !)ocials
C AlumTle Coneixement Conei. Sobre la C31abansprova C32 desprésprova C33 diferenciat C34 eonsells compány

sobre el ill1pl.lrtancia del
cMfillgut eont ..

A Ara estem Sí al menos que Estudio delllibre i en un paper Jo sempre agafo les activitats de No jo estudio diferent segons com em Estar en un 1I0c sol, tancar les portes i
CII estudiant els sapigues el més contesto les preguntes ... si es de repa's i vaig llegint...llegia i després trobo (p. 68) estar comode .... (p. 81)

pai'sos fisics essencial (p. 19) mapes ho busco en altres 1I0cs, m'ho aprenia i si havia una frase Estudiar per parts, lIegint en veu alta i les
(p. 14) CD ... (p. 26) dificil me la preparava a la meya coses complicades recordar-te d'alguna

amnera (p. 64-65) paraula clau (p. 82)
miro la paraula c1au de la frase me'n
recordo i després ja em surt tota la

frase (p. 66)
Grup B Los rios, las Que le escuchemos Me lo leo y luego me lo Poco que estudié me lo repasé y me Sí siempre miro de empollar lo más Depende como fuera, si fuera así que se

IC CI2 montañas y los (p. 21) memorizo ... si pero a mi no me lo leia 2 o 3 veces ...me lo leo todo importante (p. 84) portara un poquillo mal, le diria que se
estrechos (p. Las capitales (p. cabe todo en la cabeza.(p. 35- varias veces has ta que se me queda portara mejor que estudiara ... (p. 86)

18) 23) 37) (p. 71-72)
Me lo empollo todo, bueno si
puedo porqué tantas cosas no "en tutoria el meu tutor e4xplica

caben en la cabeza (p. 39) métodos y así..hay 8 palabras y las
primeras vocales, la primera vocal,

explica métodos para empollar
major..(p. 97)

C Les capitals (p. No ho sé (p. 24) Del quadern i delllibre (p. 35) Ho vaig Ilegir una miqueta (p. 79) No de vegades no estudio (p. 81) no ho sé, estudiar una mica cada dia i fer
CI3 15) M'ho lIegeixo i subratllo lo ho Ilegeixo i ja esta i a vegades els deures (p. 101)

més important i aixo m'ho queda pero altres no )p. 80) Ho Ilegeixes i ja esta tíns que ho tens
estudio (p. 48) memoritzat (p. 102)

A Els rius Aixo del relleu i Doncs faig les activitats i L1egia les activitats de repas, me les No es que tots els professors són Estudiar bastant i bueno ...depen perque
C21 d 'Espanya i el els pal'sos i aixo, comenyo a estudiar (p. 28) preguntava el meu pare o la meya diferents. Cada un d'ells ens diuen més o cadascú té les diferents amneres, peró jo

Relleu (p. 15) perque a l' examen Ho lIegeixo i després vaig mare i ja esta (P. 67) menys que sortira i després ho hem crec que la meya és bastant bona (p. 83)
passat ens va posar repetint varies vegades perque d' estudiar i després sortira el que vulguin
totes les capitals i em quedi 8p. 32) ells, és ciar (p. 68)
els continents i va
apretar molt vam
haver d'empollar

molt (p. 21)
Grup B El relleu, els Me'n vaig a la meya habitació i Bueno empollant algunes coses No no sempre igual (p. 76) Doncs Ii diria lo que sortiria,bé poder no
2C C22 rius i el comenyO a lIegir i si em toca un perque els noms i així te 'Is has de sortiria el mateix, peró Ii diria que

sistema central mapa agafo un mapa (p. 28) memoritzar per forya, peró també estudiés molt el mapa (p. 97)
(p. 16) Ens dóna unes preguntes de entenent les activiatts (p. 72) doncs així en un mapa i anar repetint

repas, les contesto del IIibre i doncs aquí esta ..(p. 98)
després me les estudio, sí les

lIegeixo i les vaig repetint
perque se me quedin (p. 30-31-

32)
No m'agrada aixó d'empollar,

perque no ho entenc (p. 42)
C Els rius, i que estudiem pels Quan fa I'avaluació ens diu les Doncs Ilegint i memoritzant algunes Sempre igual, sí m'estudio el més Igual que jo, Ilegir ¡empollar tot el rato

C23 Espanya i així, examens (p. 25) preguntes i res postes i nosaltres coses el que puc (p. 72) important (p.73-74) (p. 84-85)
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Fran¡;a (p. 17) Home perque ha tenim que contestar i després

repeteix molt i vol estudiar (p. 23)
que estudiem mal! Les respostes mOho empollo (p,

per I'examen 32-35)
(p,26)



Profe. DI D2 D31 D32 DS D4
C Identifi. Percepció i definició del Benestar Canvis a 1 altre grup Coneix. sobre avaluació en Creen~a de millora/fracas a raltre grup

Alumne grup grup: si/no Ir moment 2n moment altres grups.
A Hi han grupets d' estudiants. Si No ja estic bé en l' A. No em faria res.(P. 99) 10 diria que els examens són Igual igual... pero ...

CIl Costa fer-me amiga de tots (P. "tot i el petit (P. 44) els mateixos, sinó més Aqui és una batalla per ser amigues ...potser en el B
95-96) inconvenient" faltaria no' (P. 46) tindria més amigues(P. 100)

sempre ens diuen que som (P. 91)
molt xerraires pero penso que

som iguals (p. 43)
Grup IC B Que habla mucho se quejan Si (p. 106) Si porqué tengo más Si porqué hay una niña Supongo que és iguaL(P. 56) A lo mejor peor porqué hablaria más.(P. 55)

C12 los maestros ahora nos han amigos.(P. 53) muy guapa. (107-108) Peor porqué me pasaria mirando la guapa esa.(p. 110)
cambiado a todos (p. 100)

C Bé, No perqueja Potser en el B estaria Home potser en el 1B 10 crec que posa el Poder pitjor perque no estaria acostumat.(p. 58)
C13 "una mica xerraire" (p. 113) estic millor que aqui estaria millor que aquí mateix ...em conmparat i més Potser igual perque són els mateixos profes i

acostumat a perque tinc més perque tinc més amics o menys és el mateix ...un assignatures ..(p. ll7-ll8)
aquest (p. 56) amics.(p. ll5-ll6) (pl15-116). canvi de preguntes o així.(p.

59-60)
A Molt bo.(p. 97) Si(p.99) En r A perque home No.(p.100) Suposo que igual perque els Potser com que alla tinc més amics em distrauria més

C21 "10 penso que el grup B és conec arnés gent. (P. activitats de repás són al i no estudiaria tant. (P. 49)
millor. (P. 46) 47-48) menos les mateixes. (P. 50)

Grup 2C B Tots els grups són iguals (p. Sí (p. 109) Homesiem No ja estic acostumada Sí espero sinó seria Suposo que pitjor perque alla hi han més nenes ... i més
C22 49) tinguessin que canviar en aquest grupo (p. injust...sinó després si que parlaria ..(p. 52-53)

Que es pot treballar bé (p sí (p. 50) llO) voldria passar de grup.(p.
107) 56)

C Hi ha que son una mica de Sí (p. 101) Sí perque coneixeu de Que sí perque esta la Igual perque tenim les Igual perque sino la meya mare em mata.(p. 105-106)
C23 boig pero normal (p. 47). r altra classe també.(p. meya novia. (p. 102· mateixes preguntes i

Que esta bé, bo (p. 100) 50) 103) respostes a la lIibreta.(p. 52)



Profe. Identífi. El E2
B Alumne Actullcíons educlltíves AVllluacíó deprocésd 'e7a

E21 tipologia proves E22 Factors que íntervellen E23E~pe(:ativ~s demanda
.E7.~rabans.·ór6va E232 després prova E233 (facil/dificil)

A Tenim uns mapes els Diria que com tots, d'escriure i El treball diari, el comportament i els Mapes fisícs. (P. 34) Ja m'ho esperava perque Més filcil (p. 58)
Cll posa a la pissarra i surten també de col.locar...et dóna examens. sempre ens fa fer unes

2 o 3 persones ... for'ta del mapes i tu has de col.locar..(p. "M'ho imagino" (p. 23-25) Font: sí perque ja ens ho ha activitats de repas (p. 56)
IIibre i exercicis ... anem 29) dit. (P. 35)

lIegint delllibre i a
vegades ell explica (p.

16-17)
Grup B Nos hace salir unos El último fue más fácil..el Si te esfuerzas, si te portas bien .. .\os Nos dice que tenemos que Sí era eso .. .\o dijo todo lo Normal, igual que todos.(p.

lC C12 cuantos a la pizarra con primero a lo mejor porqué no exámenes ... (p.26-27) situar los rios, los estrechos que iba a salir con las 67)
un mapa y tenemos que estaba acostumbrado. (P. 41) "no sé no te podría decir que es exactamente y las montai'las ..(p. 43) activitats de repaso (P, 65)

señalar (p, 24) lo que cuenta.(p. 33)
C EII explica, de vegades Posa les activitats de repas i L'examen i I'actitud a classe, em sembla que No ho sé, no ens ho ha dit. era el que jo m'esperava (p. Facil perque era un resum

CI3 lIegim, subratllem quan mapes .. sí que compta! Ni idea.(p. 43) 70) de tot el que havíem fet. (P.
estudiem ..i a vegades "No ens ho ha dit aixo" ..(p. 27-28) 72)

sortim a la pissarra i ens
diu un país i Ii hem de dir

la capital (p. 20-21-22-
23)

A Obrim el lIibre i ens Al final del tema sempre et diu Home el contingut que tenne les preguntes Les activitats ..segur que Sí era lo mate ix de les Era facilet (p. 60)
C21 explica, lIegim a vegades hi haura examens i dóna unes de l' examen ... (p. 22-23) ... surten pero no sortira tot, o activitats de repas allo que

del tema i ens fa activitats que el vocabulari sigui ens pot donar 20 i et vaig dir ..(p. 59)
subratllar coses (p.17) sempre el pregunta ... i les altres preguntar-ne 10.
1 com que al final ens són més lIargues,d'escriure ..(p. Solen ser les més
dóna les activitats de 25) complicades, les que has

repas, ja sabem que és Et dóna un full i el vocabulari i d' estudiar més .. (p, 39-40)
allo subratIlat (p. 18) després les preguntes que tu

has de posar a baix de
I'examen (p. 34)

Grup B Si hem d' estudiar el No ho sé ...preguntes que tu has Els examens, no sé si veu que t' esforces, si Els rius i els climes, perque No no el que jo No normal com jo
2C C22 relleu com ara posa un d'escriure ..(p.35) estudies, suposo ...i també el comportarnent és el que més hem treballat m 'esperava. , m'esperava.(p.67)

mapa ...i surt gent i ha de (p. 26), ..Si escoltes i no el fas enfadar (p. 27) í estudiat (p. 38-39) (p.66)
senyalar (p. 21)

El IIibre lIegim i ho
explica i diu bueno aixo
és important i diu que ho

estudie m (p.22)
C El pro fe explica i lIegeix i No ho sé. Tots els examens si et portes bé a classe (p. EIs rius, el Llobregat, el Sí ja me lo esperava (p. 63) Una mica més dificil (p. 64)

C23 a vegades ens fa lIegir i 29) Fluvia i aixo. (P. 41)
ens pregunta algunes Són moltes altres coses i ell

cosesper l' examen (p. 19) només en posa unes
Ens fa preguntes i les miquetes ..

responem (p. 20)



Profe, Identifi, l>24 Expectatives de resultats E27 lnformació i comunicació del pl'Qcés d'e/a
C Alumne

E241 ábans
d¡f:r~s

E25 E26átribudons E271 que, quanicom E272,Ajust E273Feedback resultat E274 Feedbáckmillora
pro\' . Resultat

.......
A No ho Un mínim Excel.lent Perque ja m 'ho han Vad ir que no sortiria cpa Ja ens va dir que les preguntes serien No ('. 83) No 8p. 83)

ell sé ..pero si de notable (p. 51) donat i ho he vist i és pregunta que no hagués sortit en les mateixes que no hi hauria cap de
m'ho perque em un excel.lent .. .i pels l' altra examen (p. 59) sorpresa, doncs més coneixement

preparo bé .. va anar molt examens perque m 'han Ja ens ho imaginavem ...són les que aixo ..(p. 64)
(p. 37) i moltbé (p. anat forya bé (p. 53-54) mateixes activitats de repas 8p.

75) 60)
Grup B Yo creo que Un notable o He sacado No lo sé me ha puesto Hicimos unes activitats de Sí a través de les activitats de reapso No (p. 89) No seimpre dice que

IC el2 sí (p. 46) así (p. 78) un bien un bien (p. 62) repaso (68) (p. 69) tenemos que estudiar
(p.58) más (p. 88)

e Sí (p. 51) No ho sé (p, Suficient Ja veurem que diu el Estudiar les coses que vam fer No penso que ja estava bé (p.77) No(p.98) Sí de vegades ell diu
CI3 92) (p. 64) professor (p. 52) als altres examens ... i estudiar que hem d'estudiar ija

allo (p. 74) abans de lé'examen esta (p. 103)
(p. 76)

A Sí (p. 42) Comptava Excel.lent Perque he estudiat molt Tot el que sortiria més o menys, Si amb aixo ja pots aprovar No (p. 86) Home ell ja compta que
C21 un notable (p. 53) i vaig forya bé (p. 43) home, ens preguntaria unes l'examen ..pero després si vols treure fhas dé spavilar per tu

cap amunt Home per les notes no? quantes coses pero ens donaria un excel.lent has d'estudiar-fho mateix (p. 85)
(p,77) (p.56) moltes ...perque si digués tot el molt bé tot i que sigui el maxim

que sortiria després ...(p. 61) complet (p. 65)
El tipo d'examen és sempre el

mateix (p. 62)
Grup B Sí (p. 44) Un bé (p, Bé (p. 60) Perque suposo que he Que estudiesssim el relleu Era suficient (p. 70) ----- No ens diu sempre que
2C C22 88) escoltat a c1asse ..8p. d'Espanya que slortiria aixo i tenim que estudiar

45) també que teniem que estudiar perque sinó ..(p. 99)
Home suposo que no les activitats de repas que ens

m 'he posat el meu tope havia donat (p. 68)
(p,62) Ens va donar moltes preguntes i

d'aquelles sortirien unes ..(p, 69)
e Sí (p, 44) Un sufi, Un sufi (p. Perque he aprovat tots Que estudiessim, ens va donar No ja esta, si no vol dir exacta les No pero jo crec que és Diu que hem d'estudiar

C23 56) els examens fins ara (p, unes coses i va dir que preguntes? (P. 69) perque he estudiat en més que no fem
45) estudiessim allo (p. 66) l'últim examen (p. 91) tonteries (p. 89)

Porqué el me lo ha Si í que valia cada pregunta un
puesto (p. 58) punt (p. 67)



ANNEX8.
Guions de camp (anotacions recollides sobre les impressions generals

generades durant la realització de les entrevistes).



frof. A

Qüc:stions a destacar de j'e5{:enan de l'entreyista
(Adequació del Uoc, incide.ncies, durada aproximada ... )

ck~f«+tc ~b "3 ~~ \ ~h~
c· é> {>e ,¿,..Qs . Vo.tIt't\ O~>'\ ~ l~w-z... d.t..R.

l 6~ \\ 1.1S 1,. co.r..,.o)C\M.

6Ibli~~ ~~.

(""CAbt ~ ~~~

Qüe:stions a destacar de la reJació amb Fentre'dstat
(Feeling. oiveil de comunicaCÍó, implicac:ió de l'entreV"Ístat...)

I~
"""V\O\ ~~b+- ~ P()Ac.... __ o I'A:)t~~ V""l"€S -. ~ f\)
~r"'-~.-1\ d \ (,)c",\~cov" o- ~~J eJ... ~ -eL.!2... -r--\~G-\.. (C~.

G<.civtA.~ __" 'fe 1 -1. bw-o. ~CAc5 Q ~ ~'te~ I (Cf S\ivw..t CCÑ\~loÓ:l:.

e..,~~+ cu-. ~ct'6 ¿;.(s \ \QN>\~-h- I ~ ~ ~ ~ l~ ~~ )c,uv-do-, _

I Qüestions a destacar de Clda.scuna de !es preguntes fonnulades !

I
(faci1imt o dificu!tat pe~ enrendre la deinanda, necessitat de reformular alguna pregunta, es COntesta
abans de que es pregunn ... )"

\<0+ ( ~ i~~ ~~ -. Le.. ~ ~ 19- ~~.
O\.~,~ fCT €-"c~O\r OW\k;:) ~ Q..~rt-e-'tes. -.

-;' €s -g~ ~ f~ d.Q..

(XI"' O\\l"~ "''O -(el ~~'r. .. --
_ ~~ 1" ,~~ ~ \l"'lM.c\O'\b

-si en acabar l' entre'\"ÍSta rencrevisl:at. s' esttarIya de que 00 ti preguntem per altres qüestions
(instruments que urilit:z:a,. informació que dóna als alumnes._.~ li clirem que per no fer les entreVistes
"tan llargues" aixó ja ha parlarem el proper dia. /

-Sí dura.o.t J'eD.Lrevista ens dóna infon:nació adicional respecte a coro avaIua. quins instruments .... NO
EL T ALLAREM! Li dei~ d.ir él \{Oe vulgui. Per dir·ho d'tma altra manera: ens hem d'assegurar de
que ens dóna la informaciá que ens imeresSa. Si a més a més e:n.sdiu més coses ... ho bau:rem. de te..nir
en compre per 00 tomar-li a pregumar en les entrevistes posteriors.. '



Guió de camp de I'eotrevistadoc (lrof· A

Qüc5tioos a destac:u- de l'escenan de l'eotr"eyista
(Adequació dellloc, incid6lcies, durada aproximada ... )

_ ::::::\l~~ -" ~ lV'c.v\ dQ c· '60 c=..-L~ -

- -i- \~ ~e-\.6 <i. C~et."f f-.e r~
~(/V\n. ~ """-c>'f"~+- ~ COA'T"ln.VO\t _

Qüestions a destac.:u-de la relació amb Fentre,istat
(Feeling. nivell de comunicació, implicació de l' entrevistaL..)

~~ "tQ-\- i cr: V\~ ~\~ + ~:s.~ YlO -s' h..~

eV\h.e:hv-r+- ~'I\"\- + c.a...r-~+ """"\~ ~~~ ..

1 Qüestions a destac:u- de c.d:lSCuna de les preguntes formulades I
, (facilit.nt O dificultat per enlendre la deinanda necessÜat de re.formular alguna pregunta,. es contesta
1 abans de que es pregunri... )'
9~e~'\)\).AS cyc ~L-\. ~~~ ~~4- ( ~ ~"\- \vr~
e", (~ J1.c... Qt1~'~ie- _. tv+ ~ (/\-0 8V"\.-v- (/vr-f- ~ -~~h:..

I Altres iocidencies rema.rc::l..bles

~ re- ~A \~ ~

I eli-- ¡- c<> "'"S , <>S "'"
d ~~ 10- Q..f\h-v\ ~~ '.
6 "1'" 11' 'no ~V\'c"

Q..(\ kM.'s.~ ~ ~ ~ck:nCA.~ 0\ e;c-
GÁv~('\~~r eA VV"Oltes ~;;" ~'tlWü

~"h~ ~~ re"\f:::'~ "'~n
Olt 4....('"-.+.". o~~/? /l.

-sí en acabar ['entrevista l'ent:revistat s'estranya de que no ti preguntem per altres qüestions
(insuumenc.s que urilicz:a,. informaeió qoe dóoa als alumnes __ :>- ti direm que per no fer les entrevistes
"tan llargues" aixó ja ha parlarem el proper dia.

-Si duraD11'elltIev1sta ens dóoa informació adicional respecte a com avalua, quins instromentS .... NO
EL TALL.'\R.EM! li dci.~ dir el qoe .••<.tlgui. Per dir-ho d'tma altra manera: ens hem d'assegurar de
que ens dóna la informació que ens LmeresSa. Sí a més a més e:os diu més coses ... ho baurem de te.ni.r
en eompte per no tocnar-li a preguntar en les entrevistes poste:riors. '

Prt~\
•...~~r~~ a.t ~ 1~A.vdc).\I·-"-~ d.lr .. \1 ~ (WO~~ dtQ."

~ ~t VlA.. vvo l+ be! ~ vcl.().•./'N\. Sv-~ ~L d I i ~
• If-?~~ \ ~I <2\ .~~+- 'e> ,Y'C),t éflVll\ ~hlt- ey..e -er. ~

N2 .~hw-;.. bOl\, ~~_ ..~. ~-{ ~ ~~. m.(~ vtit ~
e.-. '.-i CAJ~ ~}e. _. 1 cCt-tlh.e..s Ml~r'\.~f- co~.s~-

~ ~tek.::! "CM\ f"ECC)rl?-'f'At·· ~ f\O e1So ~{ c(l~' ~ ~



Guió de camp de l'entrevistador: ~~. A .... 30... €A~S~

Qücstioos a destac:lr de I'es.cenan de l'entrevista
(Adequació dellloc, incide.ocies, durada aproximada ... )

Qüestions a destacar de la relació amb Fentre,i5tat
(Feeling. tliveil de comUtlÍcació, implicació de ['encrevistat...)
f-A.'~~rl, i.~ ~ \~ Cl o"Q.c,d:l~ O' QQ.t we..~ ve ' ~ ~

dó~ \.Cf'. ~~c.t6 cre ~( c.u4.~~ l' ~ ",O ~O\. i
V\'-' ~iA.. ~t- .~ ( , .- Iy\C l~.) ~~ ~"'ex (J I\'c:::r"r ~ ~ r" - .

Qüestions a destacu de C.3.d~una de !-espreguntes fonnulades 1
(facíliUlt O dificultat per enrendre la deinanda, necessitat de reformuJar alguna pregunta, es contesta
abans de que es pregumi... )"

-Jo.. 1~ C~lC(~

Corc ~ ,,' ~(.,ber CO~~ da llZ~lv-c\1 .

- Co t l""doWl-c..tQ b-\o l+ Io~ .. _.

-sí en acabar ['entre\"ÍSta l'entrevista! s'esuanya de que no ti preguntem per altres qüestioos
(i.n.suum.eIlts que urilieza,. informació que dóoa als alumnes. __~ ti direm que per no fer les e:n.ttevistes
"'tan llargues" aixó ja 00 pa:darem el proper dia

-Si duram l'entrevista ens dóna informació adicional respecte a com avalua, quins instromems .... NO
EL TAll..AREM! ti dci.~ dir el que ....<.J1gui. Per dir-ho d'lIDa a!tra manera: e:nsbem d'assegurar de
que ens dóna la informació que ens lmeresSa. Sí a més a més Ol$ diu més coses ... ho hat.trem de te.nir
en eompte per no tornar-li a preguntar en les entrevistes posteriOl:S.



Qücstions a destacar de l'escenan de l'eotre"ista
(Adequació dellloc, incide.ocies, dWada aproximada ... )

~ ds2 ~tes;<ó~

hí ~vl~ ....&~ r~s
! ~\olCl\t cor vv:avrte=" -~.

Qúestions a destacar de la relació amb I'entre.,.istat
(Feeling. aivell de comunic:ació, implicació de rena-evist3t...)

...

MQ.~ ~~ _. -. 1~ ,;t!..lCfh'C01 <&. '- ~ , 8~
~ . , . ~l".tz,.. ~ ~ ~&o\. (,...~ !Q\.CI J::e; _.

--1 n ..{ 1\ tOvc--e:... (1\\0 ~,,)(-hf)+- ~" .
"¡t( Ow ~ r""'h""C"'" e.cr- ~~di ~ ~ -f\ J ~ ct.~~SS~,... ~ \~

I le/ rnot+ ~ clis.~~d)\h"h::=t+ <2t'\. 1 CZf\~" r..s. ~ ~~ ~ .-
I Qúestions a destacar de c..:l.d:l.5Cunade les preguntes formulades 1~~ctcA v

I
(faci1itat o dificu1tal pe~ en1endre la dein:md.a, neeessital de reformular alguna pregunta,. es contesta ~ b vS c~
abans de que es pregunn ... )"

Mo\t cl\~~+ o.. €-l'-flí¿O"" ~... r",; ~ l ~Vr-hQ Q/) l~':'~)
liI~+ s~l-re ~~ ~ ter o r"O '.. 1~<.~ ~ III -

",~Ár.~
®M..ót~ ~~ Q-.. ~Wl,\r ~ ~ ~ ~ c.~J - 80p

Altres incidencie3 rema.rcililes

~ (~~iv",S ~ ~

~V\renov -. Jet ~ COv'tr"v~
, T c. '""\ e..R.s ~y f 1~{'eA ~ ~c:4.

-si en acabar l'eIltI'e'vista l'ena-evistat s'esna.aya de que 00 ti preguntem per altres qüestiODS
(instrumenlS que utilirza,. infor.mació que dóoa als alUIIUles__~ ti direm que per no fer les entreviStes
"'tan llargues" aixó ja ho parlarem el proper día. "

-Sí duram l'entrevista e:ns d.óoa informació adiciooa1 respecte a com avaloa, quins instrumems .... NO
EL T Al..L.A.R.EM! Li dci.~ dir él que .....u1gui. Per dir-oo d7una altea manera: ens hem d'assegurar de
que ens dóna la informació que eos ioleresSa. Si a més a més e:ns diu més coses ... ho baurem.-de te.l:lir
en eompte per no lomar-li a preguntar en les entrevistes posteriors. " "



•
l ot~ck i (2", -

~"'l6 "1
l:0W\ -i ~ctu'

1 Qüestions a destac.ar d~ c.:ld:l.SCuna de !es preguntes forrnulades I
(facilitnt o dificultat per en.tendre la deñJand.a., necessitat de reformular alguna pregunca. es contesta
abans de que es pregumi ... )"
\A' ~ e~f)~teA. ~t G-VW'\b }"r01~ ~ ~ k~. 1l-ioJ - ..

Altre.s iocidencies remarcables
rQ(t;~r~\{:) ~ b. \~~~c:\o.... ~ r-fe.~lX'. {r:-es ~,~
c:k~~+ i bV'6~ ccA\.+l('v~ +t ,'~'r~ J C1\~Mo\

CN'V\b. ~~~ ~ fPN'f.. tf' h.e- ~~. -4. ~~w!C\ c..":dl .~ c.~" 1-
~ I ~~~ O\. e \~r \ ~\ r~r ~ ,e e.e.e. ~~v~

,-,í~ue.t\t -" ~ ó.~o.. ~~ ~c:.(~ ~","h-e- J.s- 2. - -.

-si en acabar l'eIIIIe\"ÍSta l'encrevistat s'estranya de que no ti preguntem per altres qüestions
(insuuments que utilir:za,. informaeió que dóna als alumnes __>- ti direm que pe:rno fer les entrevistes
"'tan llargues" aixó ja ha pariarem el proper d.ia.

-Si duram ¡'entrevista ens dóna informaciá adicional respecte a ccm ava.Iua, quins instrumentS .... NO
EL T ALL.~! li dci..-carem.d.ir el que vulgui. Per dir·ho d'lIIla altra manera:: ens hem d'assegurar de
que ens dóna la informaeió que ens ime:res.sa. Si a més a.tl:lés ens diu més coses... ho bau:rem de tenir
en eompte per no tomar-U a preguntar en les entrevistes posteri<XS. "



Guió de camp de I'entrevistador: ~t-- B. - ~c;... e.I\~~.

Qücstions a destacar de l'escenan de l'eotr'eyista
(Adeq unció del iloc, incidencies, durada aproximada ... )

~ ~ a~ o.J( ~~(\Ah ~ fb¡¿~dQ.A CO~ (r:o 0-VvtN.. ~ ~ ~ G~~ - _. kP (~ rarkJ ;e-:
'1lrv per t:" Jli IK? Ce,:s 'ScA·Ha 1~ ~ ~(J(1Ile.) ~~i trt~ f2r)

-tt--t- .~~

Ort~~
Qücstioos a destaClr de la relació amb I'entre,;stat
(Feeling, ni.••.el! de comunicació, implicació de l'entrevistat...)

7l€ &,oH- ro~ fvY h Q~
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Qüestions a destaClr de od:l5Cuna de les preguntes formulades
(facilitat o dificultat per eIUendre la deinanda. necesS'Ítat de reformular alguna pregunta. es contesta
abans de que es pregtmti._.)'

® t\-tO rto.. (h'S:\~ ..l
'el ~-bv'Vv,cü"-_ '.

- A~ a. t~ c\V'-V5\k{

-si en acabar ¡'entrevista i'entrevisxar. S'e:st:rarIYa de que no ti preguntem per altres qüestioDS
(i..n.st::ruments que utilitza.. informació que dóna als alumaes ... )_ ti d.irem que per no fer les entrevistes
"tan llargues" aixó ja ho parla:rem el proper dia.

·Si duram ¡'entrevista e:os dóna informació adiciona! respecte a com avalua. quins instruments .... NO
EL T ALL.:\REM! I..i dei.'"I4reIIl d.ir el qoe vulgui. Per dir-ho d'lIDa altra manera: ens be:m d'ass...ogurar de
que ens dó.oa la informació que ens ime:resSa. Si a roés a més e:os diu més coses ... ha haurem.de Le.nir
en compte per no lornar-li a preguntar en les entrevistes posteriQ[S..



Guió de camp de l' entrevistador: /{Ú\.. 0" r-e.M~~ _ ~p - c..

Qücstions a destacu de l'escenari de l'entTeYlsta
(Adequació dellloc, incide.ncies, durada aproximada ... )

~ úJl ~~ Ck.... c~ SO~ -rv~ í~&C\..

a..Q,s ~~~S 1 ~~~t cA.2..~ 20 vv'\ Ií\~ d' Q~b"(l\) .

Qüestions a destacar de la relació amb rentre"istat
(Feeling, oiveil de cocnunicació, implicadó de l'encrevistat...)

~~.
W'O t+ ~ t <?I\. l~
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~ d0\~ Q..oA. ~6 ~ vO l
eA~~~ - -, ~~ ~V\f-~ ~

MOL-\ ~IQS' -.

I Qüestions a destac.a.r d'e c.:ld:lSCuna de les preguntes fonnulades
(facilitat o dificulta! per enrendre la deinanda.. necessitat de reformular alguna
abans de que es pregumi--.)"

tvo \~\<U\Y'O lt-( ~ /1 O
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-si en acabar l·enrre..•.ista. 17entrevistat s'estranya de que 00 ti preguntem per a!tres qüestiODS
(i.nstrumentS que urilitza,. informació que dóna als a!umnes ... )_ ti direm que per no fer les entrevistes
"tan llargues'" aixó ja ho parlarem el proper dia.

-Si duram l'ea.tre'V'is-taens dóna infocmació adiciona! respecte a coen avalua, quins instrumems •... NO
EL T ALLA.REM! Li dci.-.;:arem dir él que .•.•11lgui. Per dir-ho d'una a!tra manera: e:ns hem d'assegurar de
que ens dóna la informació que ens Ínle:res5a. Si a més a més e:ns <fiu més coses ... ha bauremde te.ni.r
en eo mpte per no [omar-li a preguntar en les entrevistes posteri()[S. .

-- . .M.hbJcY'1.. ;-~O\I\Ac.(~

per. O~t~



'=Q H-t-~he..-I ((, ~+ A hlAV-~ e~
z q r¿~f""- Eco B. . ( f'W O'- VJ .es ~
Guió de camp de l'entrevIstador: MO'fte~ J
Qüestions a destacar de l'escenari de l'entrevista
(Adequació dellloc, incidencies, durada aproximada ... )

r..)~eo V.¿~

19~r-ql
/\'1' ,,~~

p""f"!"" •••• _""'-------"'-""oJ' •.c•......•,_O', -. ~._"e 2-'S-e:;

Qüestions a destacar de la reJació amb J'entrevistat
(Feeling, nivell de comunicació, implicació de l'entrevistat...)

~ (-Áo'\\e:-t ~ l QI\~'~

J'<\AVlAd~

d.i ~CA co~'hAt-

Qüestions a destacar de cadascuna de les preguntes fonnulades
(facilitat o dificultat per entendre la deinanda, necessitat de reformular alguna
abans de que es pregunti ... )
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-si en acabar l'entrevista l'entrevistat s'estranya de que no li preguntem per altres qüestions
(instruments que utilitza,.informació que dóna als alwnnes, .. ).. li direm que per no fer les entrevistes
"tan llargues" aixo ja ho parlarem el proper dia.

-Si durant l'entrevista ens dóna infonnació adicional respecte a com avalua, quins instruments .... NO
EL TALLAREM! Li deixarem dir el que vulgui. Per dir-ho d'una altra manera: ens hem d'assegurar de
que ens dóna la informació que ens interesSa. Si a més a més ens diu més coses... hobamem de tenir
en compte per no tornar-li a preguntar en les entrevistes posteriors.
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Qüestions a destaC:J.rde 1:lrelació amb Fentre,·;stat
(Feeiing. aiveU de eomurucació, implicació de l'encrevistac. .. )
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Qüestions a destae.:tr de Cld:lSCuoa de !es preguntes formulades 1
(facilitat o dificu.ltat per enrendre la deinanda, nece:ssicat de reformular alguna pregunca.. es COntesta
abans de que es pregumi._.)-
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-si en aClbar ['entre\-1sla l'entrevistar. s'esuanya de que no ti preguntem per altres qüestions
(instrumeucs que utilirza,. informació qoe dóna als alumnes. __)_ ti direm que pe.r no fer les enrreviStes
"tan llargues" aixó ja ho parlarem el proper dia.

-Si duran! ¡'entrevista OJS dóoa informació adicional respecte a com avalua, quins instrumems .... NO
EL T ALL.AR.EM! Li dci..'I:are1Il dir él qoe .••"1l1gui. Fer dir-ho d'una altra manera: eDS hem d'assegurar de
que ens dóna la informació que ens ime::res5a. Si a més a més eDS diu més coses .•. he haurem: de te.n.ir
en eompte per no lornar-ti a preguntar en les entrevistes posteoors. -



Qücstions a destacar de ¡'escenaO de I'entreyista
(Adequació dellloc, incidencies, durada aproximada ... )
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Qüestions a destacar de b reJació amb reotrevistat
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Qúestions a"destil.car de cdiscuna de ks preguntes formulades I
(facilitat o dificu1tat per enrendre la deIDand.a, n~tat de reformular alguna pregunta., es. contesta
abans de que es pregunri ... )o
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-si en acabar l'entre\-isl:a t'entrevistat s'esuaaya de que DO ti preguntem per altres qüestions
(instruments que urilirza,. informació que dóna als alumnes ... )_ ti direm que per no fer les enzrevis¡es
'"'tan llargues" aixó ja ho parlarem. el proper d.ia.

-Sí duram l'eotrev:ista ens dóna informació adicional respecte a com avalua, quins instIUmentS .... NO
EL TALL.<-\.REM! Li dci""l:3IOIl dir el qoe "';u!gui. Per dir-ho d'una altra manera: ens hem d'assegurar de
que ens dónala ÍDformació que ens imeresSa. Si a més a més ens diu més coses .•_ ho baurem:de te.o.ir
en eompte per no tomar-li a preguntar en les entrevistes posteoas.



Entrevista
Dataldhllanyt

Temps de dorada

1a entrevista
18 gener 1999

2a entrevista
5 marf 1999

3a entrevista
9 Abril 1999

Petita biblioteca del departament
de ciencies socials amb tres
taules separades que pertanyen a
tres professors. L' entrevi sta es va
realitzar en la taula del professor.
Ens vam col.locar un al costat de
l' altre.

En la biblioteca DOmésbi bavia
l' entrevistador i l' entrevlstat.

Era 1'hora del pati i havia frnva
soroll.

En l' escenari només
l' entrevistador i l' entrevi stat en

una hora 11iW'edel professor.

En I 'escenari només
I'entrevistador i I'entrevistat en
una hora 11iW'eque coincide ix
amb el final de la jornada del

professor.

~elacI6Inb!rpersonal
trevistador-entrevistat

Molt bona disponibilitat a
respondre i explicar els aspectes
que li proposavem Generalment
s' ajusta a la demanda de la
pregunta pero aprofita per
encadenar amb altres aspectes.

Relaci6 d'ell com a
professional del tema, qui fa
molts anys que ho fa i té
moltes ganes d'explicar el que
fa i l' entrevistador com a
inexperto

Molt bona, potser més informal
que la la entrevista. S'ajusta més
a la demanda tot i que moltes de

les qOestions ja havien sortit
espontamament en la primera
trevista. No "s' engresca" tant

com en la primera, ja que
disposa de menys temps. Seguim

adoptant el rol de preguntar i
escoltar i el orofessor d' exolicar

Molta confia~a. M'explica
moltes anecdotes i histories

personals. DiAleg m\s informal
en base a les preguntes de
l' entrevista. Mostra en tot

moment el material que acredita
el que fa.

Paper de mestre "du •.•
autoritari.." per aix6 no té
problemes.

Sol Infravalorar l' actnació deIs
Ulcenclats que estau a I'ESO.

Moltes respostes han estat "ja l'
ho havia explicat" ja que en la la
entrevista ens va avantrar rnoltes
coses.

Col.laboraci6 molt bona per
ocasions futures! I



la entrevista
20 gener 1999

2a entrevista
25febrer 1999

3a entrevista
25 marr; 1999

la entrevista
19 gener 1999

2a entrevista
3 marr; 1999

3a entrevista
26 marr; 1999

Sala de professors amb dues
taules lIargues paraUeles plenes
de lIibres. papers, bollgrafs i als
voltants estanteries amb llibres.
L'entrevista va ser realitzada en

I'extrem d'una de les taules
lIargues en que l' entrevistat

estava assegut com a cap de taula
i l' entrevistador en un deis

costats.

Petit despan amb una taula i
estanteries (despatx on treballa i
fa les entrevistes el psicopedagog
del centre). Més tranquil.litat i

silenci.

Igual anterior (despatx del
psicopedagog)

SemiDari de ciencies socials amb
tres taules paraUeles les quals
cada una d' elles és compartida

per dos professors. Ens assentem
cara a cara a la taula del docent

entrevistat.

Presencia de 3 professors més en
que I'entrevistat els va explicar
de que anava el treball i perque
l' anavem a entrevistar. Al lIarg

l' entrevista no va participar ningú
més. Cadascú feia la seva feina

(corregir treballs, preparar classes
i un tercer lIegia un llibre).

A principi de l' entrevista a
l' escenari només hi havia

I'eutrevistador II'eotrevistat.
Posterionn:nt va entrar la
logopeda qui el professor

entrevistat confía. Va aprofitar
perque aquesta I'ajudés a

confírmar i reafirmar el que
estava dient.

En l' escenari només
l' entrevistador i l' entrevistat.

Presencia de l' entrevistador I
I'eutrevlstat. Una part de

l' entrevista va coincidir amb
I'hom d'esbarjo ... for~a sorol1als

passadissos

En l' escenari només
l'entrevistador i I'entrevistat.
També coincideix 15 minuts de
l' entrevista arnb I'hora del patio

Fo~a xivarri als passadissos

En I'escenari només
I'entrevistador i I'entrevistat. En

un moment puntual hi ha
l' entrada del cap de

departameot de les ciencies
socials qui ens contesta la

pregunta de la normativa del
departamento

Molt boDa dispooiblUtat a
respondre i explicar els aspectes

que li proposAvem També
s' ajusta a la demanda de la
pregunta pero aprofita per

encadenar amb altres aspectes.
Relació d'ell com a professional
del tema, qui fa molts anys que

ho fa i té moltes ganes d' explicar
el que fa i l' entrevistador com a

inexoert.

Finalment diaIeg, en base a les
preguntes de les entrevistes. entre

I'entrevistador, com a receptor
del que li expliquen que passa i
que Can,el professor entrevistat
qui explica la seva experiencia i

la logopeda que exposa els
motius pels quals ella creu que

passa.
Molt boDa particlpadó I

relació. Abans de l' entrevista em
convida a fer el cafe. Em torna a

comentar coses que ja m'havia
explicat en les entrevistes

anteriors.Espem que des de
l' estudi se li doni "receptes" per

millorar no únicament I'avaluació
sinó la docencia a primer d'ESO.
Molt seriosa I funnaL
L'entrevistat espera que se li
pregunti i respon exactament a la
demanda. Relació d'ell com a
professional del tema i
l' entrevistador com a inexpert qui
recull el que diu el professor.

Continua essent molt formal i
seriosa. No explica res més del
que se ti pregunta tot i que la

disponibilitat en el moment de
rebre'ns i contestar és molt bona.

Segueix essent formal i seriosa i
s'adapta exclusivament a les
preguntes que se li proposen en
relació a l'avaluació. Molt
predisposat a lliumr-nos tot tipus
de IlIlterial tot i que prefereix
respectar l' anonimat deis
estudiants.

F~a interrupcions deis seus
companys i enrenou.,.,
Cada un que entm els explica qui
sóc i de que va l' entrevista.

Professor confía molt amb la
logopedaperque l' ajudi a
millorar la relació arnb els
estudiants i el rendiment
academic d' aquests.

Preocupació per no acabar el
temari i per atendre a la diversitat
que ho fa segons els seu criteri i
en base els resultats academics

Ens pregunta abans si s' ha de
preparar o portar quelcom

Sistema d'avaluació a base de les
"activitats de repas".

Té tendencia a mostrar el
material per argumentar les
respostes.
Fo~a tranquil en la seva manera
d'actuar,

La pregunta de la normativa la
respon el cap de departamento



Documents escrits (programes, proves escrites i registres d'avaluació)
lliurats pe1s professors de la mostra en relació a l'avaluació del procés

d'ensenyament - aprenentatge i les am\lisis realitzades.
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La geografia és una ciencia molt antiga.
Estudia fonamentalment les relacions
que existeixen entre l'acció de les per-
sones i el medi natural observable a
l'escorc;a de la Terra, i busca expli-
cacions a molts fenomens que s'obser-
ven en el paisatge. Gairebé podríem
dir que els paisatges -ja siguin natu-
rals, urbans, agraris, industrials ...-
constitueixen l'objecte d'estudi deIs
geografs.

En aquest credit estudiarem alguns
tipus de paisatge, i en especial els pai-
satges naturals.

Tots tenim una idea del que és un pai-
satge. En geografia, pero, el concepte
de paisatge s'ha de definir amb preci-
sió. També cal saber quins són els ele-
ments que ens permeten descriure'l i
quines són les causes principals que ens
expliquen la forma que té.

1 cal practicar-ho. Per aixo analitza-
rem alguns deIs grans paisatges natu-
rals de la Terra i les formes de vida
d'alguns pobles que s'hi han adaptat.

Tot aixo és el que et proposem d'a-
6 prendre a la unitat 1.

: ultures adaptades
al paisatge natural

La r
plan.
sigui

tats
Aj

Totes les persones neixen iguals en
drets i deures. Pero poden ser molt di-
verses, especialment en la seva cultura.

Que volem dir, en realitat, quan par-
lem de la cultura d'un poble? Com són
les cultures deIs pobles que s'han adap-
tat al paisatge natural de manera que
en viuen sense malmetre'l?

És el que et proposem a la unitat 2.

cacie
cen
que:

Et
ques
les s.
soluc

É~
la UI



" 1e Modificacions
del paisatge natural

ls en t
.Jt di- í

tura.
,

. par-
1 són
ldap-
1 que

;at 2.

La majoria de la gent que poblem el
planeta hem transformat el paisatge, ja
sigui amb l'agricultura o amb les activi-
tats industrials.

Aixo ha provocat importants modifi-
cacions en el paisatge natural. 1 comen-
cen a plantejar-se alguns problemes
que poden resultar molt greus.

Et plantegem I'estudi d'alguns d'a-
quests problemes mediambientals, de
les seves causes i de les seves possibles
solucions.

És el que et proposem d'aprendre a
la unitat 3.

Relleu i paisatges
d'Espanya

Un cop analitzats el paisatge natural,
els pobles que s'hi adapten i alguns deIs
seus problemes ecologics més impor-
tants, sera bo que anem cap a la penín-
sula Iberica, ellloc on vivim.

Com és el seu medi físic? És a dir,'
quines formes adopta el seu relleu?,
com és el seu clima i com es dibuixen
els seus rius? Sabent-ho podrem co-
men<;ar a coneixer millor les causes
deIs paisatges naturals espanyols.

Tot aixo ho tractarem a la unitat 4.

?aisatges naturals i
medi ambient a Espanya

I finaIment, toca el torn als paisatges
naturals espanyols. Els descriurem,
n'analitzarem les transformacions i ens
introduirem una mica en un deIs paisat-
ges humanitzats: el paisatge agrario

També analitzarem dos problemes
mediambientals espanyols: la desertit-
zació i la contaminació deIs rius.

Tot aixo és el que et proposem d'a-
prendre a la unitat 5.

A més, a Saber coro tindras al teu
abast el metode amb que es poden es-
tudiar tot tipus de paisatges. És a dir:
com es descriuen, com s'analitzen i com
se n'expliquen les transformacions. 7
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Exercici de síntesi, 116. Esque-
ma final, 117.

Saber com 118
Elaborar i comentar climogra-
mes, 118.



p --o r
La geografía és una ciencia que estudia
1'espai terrestre i les relacions que les
persones hi tenen. És una ciencia sum-
mament útil, ja que, entre altres coses,
ens permet saber on són els llocs i on
passen els esdeveniments.

També ens permet situar-nos a 1'es-
pai on vivim i orientar-nos.

A més, per mitja de la geografia ens
podem explicar aspectes humans d'in-
teres. Per exemple: per que els paisat-
ges són com són, per que hi ha unes zo-
nes més habitad es que d'altres, etc.

Com podem situar exactament un lloc
sobre la superfície de la Terra? Pef que
hi ha dies i nits? 1 estacions? Per que
quan a Catalunya són les dotze del mig-
dia a uns altres indrets del mónés de
nit? Per que canvia l'hora?

A la unitat 1 repassarem coses que
ja coneixes, com els punts cardinals i
l'orientació en general.

A continuació aprendrem el sistema
de línies imaginaries que permeten 10-
calitzar punts sobre el globus terraqüi
i, finalment, parlarem deIs moviments

8 de la Terra.

t •I i els
deIs
pus (

e
La representació
de I'espai

Els
i el

Un deIs problemes deIs nostres avant-
passats va consistir a trobar un sistema
(els mapes) per representar la Terra
damunt d'un full de paper.

A la unitat 2 et proposem que
aprenguis o repassis algunes coses que
ja saps, com ara els tipus de projeccions

mapG
són 1
granl

Ta
munt
estat



e i els problemes que plantegen, l'escala
deIs mapes i els pUmols, els diferents ti-
pus de mapes i com es llegeixen, etc.

Els oceans
i els continents

vant-
tema

PerO situar un lloc determinat en el
mapa, hem de tenir una idea basica d'on
són les grans terres emergides i les
grans extensions d'aigua de la Terra.

També intentarem localitzar al da-
munt del mapa de cada continent els
estats i les seves capitals.

que
3 que
cions

Quan acabis l'estudi de la unitat 3
sabras buscar en un atles un país de-
terminat que no coneguis per referen-
cia a altres que ja sabras on són.

Un cop ja sabem situar bé els conti-,
nents i els oceans al planisferi i al glo-
bus terraqüi, a la unitat 4 aprendrem a
analitzar-ne el relleu i la hidrografia.

Practicarem la lectura d'un tipus de
mapa tematic: el mapa físic deIs conti-
nents. Intentarem localitzar-hi alguns
accidents importants que ens serveixin
de referenciaper saber trobar altres
llocs quan ens calgui.

També veurem les semblances que hi
ha entre els mapes físics i els polítics.

Acabarem aquest credit situant al pla-
nisferi les arees climatiques principals i
estudiarem alguns deIs seus factors.

Aprendrem a llegir la representació
grafica del clima (el c1imograma), i es-
tablirem relacions entre els climes, el
relleu i alguns paisatges naturals.

Durant l'estudi de la unitat 5 tin-
dras l'oportunitat d'aprofundir en l'ela-
boració i el comentari deIs c1imogra-
mes, i podras practicar-ho a fons quan
treballis el capítol Saber como 9



1
, CIENCIE5 SOCIALS PRIMER D'ESO -pR.o p,;: '&soA. A-

Subratlla els conceptes que es corresponguin amb el text ( els
conceptes correctes). Poden ser un o més d'un.

1- Els oficis s'agrupen en tres sectors de producció. Són els següents :
,-{:'y'el

Sector primari, sector agrari, sector .comercial, sector .secundari, sector terciari.
(j i ,,-,/ i i"; L r-{?-';¡A~~=;"._.".,- ..b,::.¡;~...f"'lL.IV ~i\....,. ".,;;\ f~ ~ ~ - ~"'-"'.

¡

2- L'home té diverses necessitats, tres són les més basiques :



)( 7- Avui dia trobem molts productes en el mercat com a resultat d'intercanvis.
Subratlla els productes que no són propis de la nostra zona:

9- Els pagesos que treballen la terra per obtenir productes per la seva família
practiquen una agricultura :

~QC'C::~ (\o-Céompleta els textos de forma que expressin una idea correcta.

10- L'etapa en que els homes són nomades i viuen en caves s'anomena :

c-,j'v,rfh""(f""" 13- Com s'anomenen les etapes en que dividim la historia de la humanitat?

14-Quins dos canvis importants es van produir en la vida deis homes a partir del
control del conreu de la terra ?

t4',t"~s.
I

~<)4\



X 15-Anomena productes del camp propis de la zona on vivim nosaltres.
\ '- L¡2e S 'v"v'vJ \ L

0'~116-Quins problemespoIprovocarunaalimenlaciáincorrecta?
';;"cf3,jJ" .

Relaciona amb fletxes els conceptes de I'esquerra amb els que
correspongui de la dreta. -

18- Són treballs que formen part del sector primari de producció ,
;,

'-, ,',,\ .f'••i..,w

{. tx.~,'I-·_·c,.; ,'. / 0--
f )I.,t.e \~:>".il

(\ ".(V'! -\ ;..~:"'::

Pescador
Fuster
Agricultor
Ramader
Paleta
Miner
Pintor
Electricista

i

ú\(C 1,\'.--
¡

19- Hi ha dietes que són incorrectes per excés d'aliments i altres per defecte,
relaciona aquests tipus de dietes incorrectes amb els problemes que poden
ocasionar al nostre organisme.

obesitat
Anorexia
Desnutrició
Problemes circulatoris

20-En el món hi ha paIsos desenvolupats i paTsos subdesenvolupats, relaciona els
" dos tipus de paIsos amb el tipus de productes agraris que hi ha a cadascun.

Productes d'arreu del món
Productes de luxe
Productes poc variats
Abundancia de productes
Pocs aliments



lES Base DE LA COMA
CONTROL CIENCIES SOCIALS-PRIMER D1ESO

TEMA 2 : ORIENTACIÓ I CARTOGRAFIA

~,1-,~El sol ens serveix per ,orientar-nos. Per quin punt cardinal surt el sol?
~ f:>- f\ v..rv-€'I'"'OI. r
"Q¡

v '1 ~
. ",,-,\1r}"

S,,3-Que hem de tenir p~:~::~:;:. servir una brúixola perque la lectura sigui fiable?

\\ r,,:~l) ,
\\1:;" '(

~t\':..t.".V\
X t '

e4-Anomena tres senyals que podemtrabar a la natura per orientar-nos.
1'\-, .....~-, ,..."",..••~ .1~"~';;'~

~ I \ i ,," -, •

OS-Anomena dos tipus d'es,cala.';;l. I'T"' ",,-€v1./r-
\p

~ PROCEDIMENTS
f\

rúºcJJO~ -Calcula la mida real deIs següents objectes :

.-i~
I I SIC'IW\, ,



,\() Iv: I .-::\ - [( - PROPB<óOQ. 8-
T 6 O I}\· (~,-'-:J

NOMBRE ~.~~~ ~ :'~<)j'" CURSO _-:'~.;~'1-.A
IDIOMA.,(,c&a•.....

~:_~ Define qué es una sociedad de bandas CAs ~"t \"'J ~~ It
');"r ~1--"~ Compara las características culturales de las socieda~es de bandas con las de nuestra

sociedad Ybusca las principales diferencias. r-e ~ ~ If:- ¡

ccY)1:) Explica,por qué decimos que nuestra sociedad no está adaptada al medio natural. OA-r\;
t'f\í éO\ri) Explica a qué se dedican los antropólogos. cvv'y~!l

. ~ Pon el número correspondiente en cada una de las siguientes manifestaciones culturales:
:r/)" {'jr<f"'- Formas de vida 2.- Estructura social3.-Creencias 4.-Medios de comunicación colectiva
"':"---'a}8tar en el paro ...~. A/,- i'-/

b) Vivir en casa de los padres ..~.. Dre

c) Pensar que existe el Cielo y el Infierno ..7>. ,/
d) Hablar varios idiomas ..4.v/ . ./
e) Ir a comprar al supennercado ..~ ....
f) Decidir tener hijos sin estar casado.:l.v
2: J'..l'..mr al baloncesto cm: los arnigcS..,4..c-.:.

6~\ h) Te;er una sanción del Consell e~colar ..h.t/:
- V) i) Bailar en una discoteca. ..4-;."".

/ j) Buscar un trabajo para el veran04 ...

i.....F fIj Contesta si las siguientes frases son verdaderas o falsas (se descueman los errores)
a) Los bosquirnanos son un pueblo sedentario ....1:...... v'
b) Los bosquimanos viven en grupos de unas 100 personas ....E..'-:/
c) Los bosquimanos viven en el desierto de Gobi ...~ ..¿,/
d) Las mujeres bosquirnanas cazan antes y después del parto.f:v

r'~.) En la zona templada de la Tierra casi no quedan socie)iades de bandas ...Y ..~/
1) Los bosquirnanos se llaman a sí mismos chang ...f./

~
i ) El jefe de.los bosquiman?s es el guerrero más fuerte f:...;....
L ) La mayona de los bosqwmanos no pasa de los 40 años f.~.

i) El publo bosquirnano modifica mucho la naturaleza ...F...:::/
j) Los bosquirnanos comparten toda la comida que consiguen ...Y...?/

!r'lC-eA.~xplica en qué época el ser humano no modificaba el paisaje natural, cuándo empezó a
, modificar10 y cuándo 10 modificó mucho. f\ ~C1..A'J

(r I(orS) Explica por qué no es correct_o de cir que hay culturas superior,:es e inferiores. --- -
\r'''5SlA-1' f.,Nr \ l'



-~

3'V:J f~r) )3~ !~S -(li
NOMBRE ~ ~................................................. so 1-[ -:----\

IDIOMA... .. ....:"qtccrj ~
~~yExplica qué diferencia hay entre un paisaje natural y un paisaje hu~do. ¿Qué tipos de

h \oPaisaje humanizado conoces? Pon ejemplos de cada uno de ellos. &6"'S4Ilj c·vr' ¡,.
. 7t2).-;;'xp~caqué d!fe~enciashay ent:e.un paisaje.co.ntinen:~ y un pai~j~ mediterráneo. vvr\l

gl"vvr~~phca las pnnclpales caractenstIcas del paIsaje ocearuco. '~J~\t-

~\" ¡f4~fine l~ s!guientes p~abras:. i ,L.

~~9TE:~?~;~~ ~'~'
0/ V- ~ ~ ~/~ f~ ~)1-%'~

OD A~. .~

_ '. - Movi,mientostectónic;as." ¡-;'\r;/~~~ ~)&, ~ kQ-c, ~(~)

~
2\ I ~ .... ..:.t:-.~\J . ~. .., .

l~~~~--=-) ?\ \ ~"MN~J L.:' \~vt..'\Vl.-\ ..ll." ¡..¡.~A. - A. Á~

/, \ . ~ ,1~ ..,.,~~ . ,
. ~~tJ. ~ . ~ C\ ~ 4l:AL!' ~\ &J ~e verdadero o fuJso escuentan las resp st s óneas) /~, ..

a) Cuando :1 bosque mediten:áneo se.d~grada ~arece el uadi······ ..·..···..···..··fC· crc'b ~
b) En Espana ~ay zonas ~e clima ?C~~co :......... V "..,._,,__ . .. __-./
c) Las ~onas mas de la TIerra ~stan liffiltadas~or los Clfcu17Iares V.....··---·-·····
d) El hielo no es capaz de eroSIOnarlas montanas f .

."\ e) Los ~osques t!picos d~ I~zona oceánica son de hoja caduca V..-v! .
\./ f) Los nos del clIma ocearuco son muy regulares ~ .

0\ /' g) Figueres forma parte del paisaje urbano V ¡./·..
~ h) Los oasis son ríos secos de los desiertos ~......... . ../

i) El paisaje áe estepa tiene grandes masas de-árboles f v .

~

En las selvas hay muchos árboles porque no llueve excesivamente....·.F.·.V ....···
/1\.,

aciona las siguientes plantas y árboles:

~', Helechos (falguer9: V
i \GarrigL_ V
"7 Abet

[' D fino negr
~Haya(faig



)\/ h e ,~,\ f~
n ," , / [4-'1'" oi-NOMBRE ,.l~.0.'9.?..\'; \'::';.~._ ••...... ~.Wo...L.~ ClJRSO tL ..k .~.Q .

r" ~"-",IDIOMA ... ),.. 2,.y':>;,,,--{. { ••.••v

rl!A2J116
plica qué diferencias hay entre un paisaje mediterráneo y un p<Ysajeoceánico o~"'\r\t

r'lf\c\vT'I'Q plica las principales características del paisaje continental. ¡\'1? ~~~yr
~lPeJ.vJ plica qué diferencia hay entre un paisaje natural y un paisaje humanizado. ¿Qué tipos de o/vr lt

p~e humanizado conoces? Pon ejemplos de cada uno de ellos.
4' ,,\r 4~fine las siguientes palabr . " ~ ¡..

. - Tundra re\ J ¡ '-'

~
} ~~esponde verdadero o falso ( se descu~at;l9s errores)

a) Los esquimales viven en el Polo Norte ..~ .
b) Un uadi es un río por el que baja mucha agua 1?l:,;/'
c) El paisaje de estepa se da en zonas muy lluviosas ..:f..~ .

r~ d) En Australia también se da el clima mediterráneo ..\/. ~ .
\ \ e) Las zonas más cálidas de la Tierra están entre los dos trópicos V ¿ .

~

; I ~ En el clima mediterráneo los ríos bajan con un caudal de agt!a siempre igual..::f/ ..
I,..)L .. 1 dI' dI .. ¿. Jg .os terremotos no mtervIe~en. en e mo ~e e paIsa]e ,.. l,; .

h) Flgueres forma parte del pal~aJe natural t;,I.. .
i) El mar emsiona las COSta5. .... V ...r •••-&(;. .

~ árboles crecen bien en la selva porque las temperaturas son suave.s y llueve poco, ... :::f. ...[,,/

l~~laciona los siguientes árboles y plantas con sus paisajes:. '6. , .. ~ J +-- l•..•
()ü>Gt (lVv'Vl \,r '4¿,

\
\,



NO!v1BRE ,.. Cu:l. . ~::t~~~~~ ~~~":'f:.~~ Cl)RSO~\...€:$.O'..~
IDIOMA ..Co.~ ...

~ln\r~~fine qué es la antropología cultural. o-vvr-'t'\ rl90r qué la mayoría de las sociedades de bandas viven de la recolección? Explica qué
cf (C'1~i~ca la palabra recolección. t?V\."f \1
(¡!\t:~3rsrdecimos qu~ la m~yoria de las,sociedades de bandas son igualitarias, ¿qué estamos
. ir~O?' .Expbcalo ~Ien.. ¡7ltVr h . . .

t l 4 bca bIen por que decImOSque nuestra sOCIedadno esta adaptada al medIOnatural. ~ \¡
~5) el número correspondiente en cada una de las siguientes manifestaciones culturales: .. ti

1.- Formas de vi~ 2.- Estructura social {í Creencias 4.- Medios de comunicación colectiva 0(1'.0 ,;¡v..x...~r'e
a) Buscar un trabajOpara el verano....,1; ...
b) Decidir tener hijos sin estar casado..~ ..c( "
c) Pensar que hay otras vidas después de la muerte..~.~:.
d) Jugar un partido de fútbol con los amigos....?t .... /
e) Recibir una felicitación del prof7sor por haber hecho bien un examen...~ ...(/
t) Hablar varios idiomas.....~ .....II. ti
g) Ir a comprar al supermercado 1 .
h) Hacer un grafitti en la pared..~ft. ti .
i) El ConseIll escolar sanciona a un alumno...., ..~ ..c/
j) Bailar en la fiesta del pueblo ~ V
6)~testa si las siguientes frases son verdaderas o falsas (se descuentan los errores) Ore 1~

Cf--' a) Los bosquimanos son un pueblo nómada....V.....( ¡,,/ (
b) Los bosquimanos viven en grupos de unas 100 personas ,f .
c) Las mujeres bosquimanas cazan antes y después de tener un parto ..F....:...

~"" d) Los bosquimanos viven unos 40 años de media.....-:::::-
\ ,/ \ e) Los bosquimanos viven en el desierto del SáharaX..... .

e) ) f) En ia zona templada de la Tierra quedan muchas sociedades de bandas.f ..v
J g) Las sociedades que más modifican el paisaje son las industríales.::v... .i.- ••

h) Durante mucho tiempo el hombre no ha modificado el paisaje natural..~
i) En las zonas ecuatoriales las sociedades de bandas no van a cazar..'\I..1/..
j) Hace más de 500 años que la sociedad es industrial _

('V~pIicaáO" r~spuestas culturales diferentes anle una misma necesiáaá humana.
~l(P"'&~i\xphca por que no es correcto decIr que hay culturas supenores e infenores.

~

•i
g
!
i
t

I
1
í•

1
-1

1
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1'S) cW1
I 1-

.......c ....>~ifi~\
IDIOMA·::?Y.V

frV;lE @Plica qué es el efecto invernadero, por qué causas se produce y cuáles son sus principales
. c;uenclas. ~li
:'l'P\\dt'2)' áles son las pnncipales consecuencias de los incendios forestales? ,.c~"4' 'G
:-~pllC-t3) plica cuáles son las principales transformaciones del paisaje provocadas por la
, a tura. res; ~Jx.
: vf l~) lica cuáles son las principales consecuencias de la destrucción de la capa de ozono. ~~ ~
y f \~ 5)' uándo empezó la transfonnación del paisaje natural? ¿Por qué motivos? re '\1W1\t
~(\it 6) fine qué es la desertización. ~ \¡ 1

" 7) 1 si las siguientes frases son verdaderas o falsas. (Las respuestas erróneas descuentan
1 .• ppuntos). Se ha de responder dentro del paréntesis. r)v"l (o v-,.MJJ\ ¡l'fa-

¡

(xl
(>O
(F)/
(\1)11'
(v)1
(-)
(v) V
(F) ti
(F) /'
(F) ¡/
(\1) ¡/
(t ) ¡/
(f)v'
(n{/'
(F) t/
(nt/
(V) {/
(F)v'
(F) /

a) La lluvia ácida está peIjudicando a los bosques de las zonas industriaJizadas
b) Los aparatos de aire acondicionado ayudan al calentamiento de la Tierra
c) Los rayos ultravioletas llegan a la Tierra por culpa de la lluvia ácida
d) La desproteción del suelo facilita la erosión
e) Los climatólogos son científicos que estudian la evolución del clima
f) Las encinas son árboles que se recuperan bien después de un incendio forestal
g) La ingeniería genética ha creado plantas resistentes a las plagas
h) Los bosques que están en pendiente resisten mejor los incendios forestales
i) Los todo-terreno y las motos de campo no erosionan casi nada el suelo

~, j) La energía eólica es la producida por la fuerza de las olas del mar
\k) El gas natural es un combustible fósil

~

{ ) El azufre de los ~ombustible es el culpable de ~osaguj~ros de la capa de ozono
. 1) Los rayos ultravlOletas pueden llegar a destruIr los tejados de las casas

m) El agujero de la capa de ozono más importante es el de la zona ártica
n) Las urbanizaciones están perfectamente integradas en el paisaje natural
ñ) La zona mediterránea no ha padecido muchos incendios forestales
o) La contaminación acústica es el ruido de coches, motos, fábricas, etc.
p) Los CfC son los principales culpables de la lluvia ácida
q) La maquinaria agrícola no peIjudica la tierra que se ha de cultivar
r) Los incendios forestales son peores en verano porque los bomberos

. están de vacaciones



s-~ )3~Jl -0:1 -0
NOMBRE H~9- c;.~~.~~:W~.: CURSO ~ .f.:. '~'".O"G/

ID IOrvIA ...c.~1.\)illN....

~

,. '-
1nll fine qué es la antropología. o¡tJ1(

'rf '\«'-'(2 ~ lica qué significa que las sociedades de bandas viven de la caza y de la recolección. C/\/-r \¡
t(l )\~(3J é quiere decir que las sociedades de bandas tienen líderes de prestigio? OV'l'f 11'

Y'f \Ie, 4) lica todas las razones por las que podemos decir que las sociedades de bandas están
~d~das al medio natural. CMtf \r

5)~ el número correspondiente en cada una de las siguientes manifestaciones culturales:
cDJ,.o.~vi.-Formas de vida 2.- Estructura social 3.- (~ree.ncias 4.- Medios de comunicación colectiva

a) Dar la mano cuando se conoce a ~en.~
b) Trabajar en una fábrica .. :A vf. ' (1,( ,(n

)R· l' d' ~ 0\.1\:.-- u vJ-'"J\'J )Il1ULc eurnrse con os anugos en una lscoteca ..-:-.,.......... 1 1 . ,

d) Hablar en catalán.:.k'~.. .

~

e) La sentencia de un jue~
O~ Una obra de teatro~ /'

. d 'd 2. Vg) Una pareja ecl e casarse r/
h) La existencia del Infierno :? .
i) Saber que algo es pecado.Á ..
j) El Consejo escolar expulsa a un alumno del Instituto.~

V.,p ®ntesta si las siguientes frases so~ verdader,:, o.talsas (se descuentan los errores):
a) Los bosquunanos superan los 60 anos de medla~..... /
b) Las mujeres bosquimanas van a cazar y los hombres recolectan ...17...:.. J,a:::.. t.; ""..Alh 'é'lr.

" c) El desierto del Kalahari está al norte de Africa.~' O'' ,1 y ''4

8d)Comer es una necesidad humana con respuestas culturales diferentes ...~ ...V
el) Los colores de la camiseta de un equipo pertenece a las formas de vida .."'f.~/

t) Las sociedades que menos modifican el paisaje son las industriales ..... :F. .... /'
g) Las sociedades de bandas que viven en las zonas tropicales no cazan.~ .
h) La recolección es la actividad más practicada por las sociedades de bandas \l ...¿/
i) En la zona templada de la Tierra no quedan sociedades de bandas ..~
j~ce más de 500 años que la sociedad es industrial.~ ....

e,z,
~" f\r7) efine con tus palabras qué es la cultura. ~r \f

-r:r\~'>.k:l\ca dos repuestas culturales diferentes ante una misma necesidad humana.
'bJ)Jv(/V~ _ - - - - - - ~pt i



Contesta cinc de les preguntes següents:

bc.r,,\¡rl.- En un mapa, ~l.~_;2;.'esCala? -"'~ Fr-5~v'J re~~it
·~),,\);i~c-r2.- Quines són les etapes de la historia de la hunanitat? ~~r!l.. ~ l\ tA".

. n~~'-\
~~~~.~ 3.- Anorena quatre tipus diferents de mapes i digues en que es basa cadascun. tc:s~d~

". o 4. _ El ron conegut pels europeus no ha estat el mateix en les diferents epoques
6XP\(ccf"historiques. Explica-he. (\ss',n, 6v1'\\'

5.- Entre cadis i Bilbao hi ha aproximadament850 Kms.en línia recta. Quina dis-
c"'-..Q.o".lo-ltanciahi haura en centírnetres en un mapaa escala 1:6.000.000 ? ~~p~f;, ~

6.- lmagina't que sobre un planol a escala 1:10.000 la distancia entre el teu
{dlC\,..Q(>~entrei l'Ajuntarrent és de 17 cms. Quina és la distancia real entre els dos

edificis? • 1'€&r~Y\:" ~
¡
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SITUA:Muntanyes de l-Atles. 111a de Madagascar. cap de Bona Esperanc;:a.Serralada Hi.m8laia. Arxipelag japones. Austral:ia

Golf de Bengala. Golf Persic. Muntanyes Rocalloses. Serralada deIs Andes. Terra del Foc. canal de Panana. Peninsula de

Florida. Peninsula de Jutlandia (Dinamarca). lIla d-Islandia. Mar BilUica. lIla de sardenya. Peninsula de Bretanya.

Pirineus.
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ANÁLISI DEL MATERIAL ESCRIT.

A)PltOGBA,MES





- Que és un mapa?

-Subratlla els conceptes que corresponguin
amb el texto

Analisi feta en
relació a 26
preguntes

corresponent a 1
prova esCritL- Vetapa en que els homes són nomades i

viuen en coves s'anomena: __
- Com s'anomenen les etapes en que dividim la
histOria de la humanitat?
-Quins problemes pot provocar una

alimentació
incorrecta?
-Quines són les causes de fam a molts parsos

del món?
-Relaciona amb fletxes els conceptes de
l'esquerra amb els que correspongui de la
dreta.
-Calcula la mida real deis següents objectes.

18-11-12-13-14-15-22-23-
24-25

-Anomena productes del camp propis de la zona on
vivim nosaltres.
-Quins problemes pot provocar una alimentació
incorrecta?

18-11-12-22-23-24-25-
26

1-2-3-4-5~7-8-9-18-
19-20

- L'etapa en que els homes són nomades i viuen en
coves s'anomena: __
- Com s'anomenen les etapes en que dividim la histOria
de la humanitat?
-Subratlla els conceptes que corresponguin amb el texto



1-12-18-21-34-
36-42-

-Explica qué es el efecto invernadero, por qué causas
se produce y cuales son sus principales
consecuencias.
- Explica les principales características del paisaje
continental.
-Explica bién por qué decimos que nuestra sociedad
no está adaptada al medio natural.
-Explica en qué época el ser humano no modificaba el
paisaje natural, cuando empezó a modificarlo y
cuando lo modificó mucho. Pon fecl1as siempre que
las s as.
-Define que es antropología cultural.
-Define que es la desertización.
-Define con tus palabras que es cultura.
-Define las si ientes abras: tundra: arri
-Responde verdadero o falso (se descuentan los
errores).
-Di si las siguientes frases son verdaderas o falsas (las
respuestas erroneas descuentan puntos). Se ha de
responder dentro del paréntesis.

Analisi feta en
relaci6 a 43
preguntes

corresponents a
6 proves escrites

deis diferents
grups.

3-4-7-8-11-16-22-
23-24-28-29-38-
31-32-33-37-38-

39-43

5 9-10-15-17-27 -Explica qué diferencias hay entre un paisaje
mediterráneo y un paisaje oceánico.
-Explica dos respuestas culturales diferentes ante una
misma necesidad humana.

1 - Compara las características culturales de las
sociedades de bandas con las de nuestra sociedad y
busca las rinci les diferencias.

5 5-14-20-25-40. -Pon el número correspondiente en cada una de las
manifestaciones culturales.
Relaciona (con flechas) los siguientes árboles y
lantas con sus isa· es.

1-2- 3-4-7-8-9-10-11-12-15-16-17-
18-21-22-23-24-27-28- 29-30- 31-
32-33- 34- 36-37-38- 39-42-43.

-Define que es una sociedad de
bandas.
-Explica qué diferencias hay entre un
paisaje mediterráneo y un paisaje
oceánico.
-Define ue es antro lo fa cultural.

Resposta breu

Opci6 múltiple -Pon el número correspondiente en
cada una de las manifestaciones
culturaIes.
-Relaciona (con flechas) los
siguientes árboles y plantas con sus

·sa·es.



El JDÓnconegut pels europeus no ha estat el
mateix en les diferents epoques histOriques.
E lica-ho.
-En un mapa. Que es l'escala?
Defineix les ules o essions se ents:
-Anomena 4 tipus diferents de mapes i digues
en que es basa cadascún.
-Escriu la capital corresponent a cada un deis

-808se ents.
-Entre Cadiz i Bilbao hi ha aproximadament

850 km. En linia recta. Quina distancia hi
haura en centímetres en un mapa a escala
1:6.000.000?

-Situa en el mapa: muntanyes de l'atles, llla de
M asear .....

Anillisi feta en
relad6 a 14
preguntes

corresponent a 3
proves escrites.

Indica els noros deis moviments de la terra, la durada i
que origina cada un.

-Ex lica com •em orientar-nos 1sol.
-Quines són les etapes de la histOria de la humanitat?
-Entre Cadiz i Bilbao hi ha aproximadament 850 km.

En línia recta. Quina distancia hi haunl en centímetres
en un ma a escala 1:6.000.000?

-En el mapa adjunt escriu en ellloc corresponent el noro
deis pai808 segllents:

-En el ma ad'unt situa els noros s ents.



Analisi textual deis Registres d'avaluació:

S 'han extret les unitats de registres considerades com a factors que cada un deIs professors anota de manera explicita en el

seu quadern. Amb aquesta analisi pretenem observar que és el que enregistra el professor, com ho enregistra i com utilitza

aquesta informaci6 en el moment d'haver d'atorgar una qualificaci6 final. Així mateix, aquesta analisi també ens ha de

servir per contrastar amb la informaci6 procedent de les entrevistes als docents i als estudiants.

(5 temes= 5 ves escrites .
Cada dia pregunta a classe les
solucions deIs deures. Té en
compte que al llarg del crooit
tothom hagi resp6s el mateix
nombre de teso
En els registres simplement

"actitud".
Recull les llibretes de tant en
tant per controlar la realitzaci6
deIs exercicis, així com altres
as es de la llibreta.
Al llarg de les explicacions va
formulant preguntes
específiques als diferents
estudiants. També intenta que
al finalitzar el credit tots hagin
respOs aproximadament el
mateix nombre de ntes.
Es obligatorio Recull el treball
una ve a elaborat.

4- Control (exercicis de la
llibreta)

Proves escrites
Promig de la puntuaci6 de la
prova de cada tema + les faltes
d'oTto fia.
Cada dia pregunta a classe les
solucions deIs deures. Té en
compte que al llarg del crOOit
tothom hagi resp6s el mateix
nombre de preguntes.

4- Deures (que pregunta a
classe).

Recull els exercicis al final de
5- Exercicis de síntesi (no cada tema.
obligatoris).

Qualificaci6 (I-S-B-N-E) amb fletxes
(i!) i en el cas de Insuficient hi posa
la tuaci6 exacta amb números
Assenyala amb un punt quan no fan
els deures. No s'anota si aquests estan
bé o malament.

Qualificaci6 (I-S-B-N-E) amb fletxes
(tÜ i si no els tenen fets ho assenyala
amb (.) un punto

(t ).:Bé.
U): malament o fluix.
(.) no ho sap o no escolta.

Comptabilitza numerlcament el
nombre de faltes totals.
De la nota de la trOva hi descompte
les faltes (aprox. Cada 10-15 faltes,
baixa 0'5 unts. Puntuaci6 numenca.
Simbologia propia:
T(hoté):
T- (00 té malament)
Tr (ho té regular)
T+ (ho té bé)

NT(noho
Simbologia propia:
T+: boté bé.
T-: bo té malament.
TR: bo té regular.
NT: no boté.



Promig de totes les puntuacions Puntuació numerica + notes de classe
6- Nota final del credit i ho arrodoneix sempre amb (reduit + o =) i obté una qualificació

l'al~a amb les anotacions que té (l-8-B-N-E).
deIs deures i exercicis síntesi.

1- Temes del credit Qualificació (l-8-B-N-E).
(excepte l'últim tema que 4 proves escrites.
no es fa prova per falta de
tem s.

Promig de les 4 qualificacions Qualificació (I-8-B-N-E).
de les oyes escrites.



ANNEXI0

TRIANGULACIÓ

Analisis corresponents al procés de triangulació de les dades.



nan2u aCIO e es a es e a qua a lmenSl •
Quarta dimensió: Actuacions i decisions en relació a l'or2anització de l' avaluació.

Categories • Moments Instruments Tipologia de les proves escrites Factors que es tenen en compte

• Avaluaci6 inicial. . Proves escrites. - Assaig ampli - Nota avaluaci6 inicial .
Igual en - Avaluació continua - Assaig restringít - Notes de les proves escrites.
tots els (regístres). - Observació directa i indirecta. - Resposta breu. - Control de la llibreta.

escenaris - Avaluació sumativa . Opció múltiple. - Preguntes orals.
(5 proves escrites una - Treba1lde recerca.
al finalitzar cada tema). - Proves escrites molt amplies

(aorox. 15 aüestions)
Professor Divergents

A en els
escenaris
Escenari 1 Al- GrMics, preguntes obertes. Al: Treball a classe, atenció, llibreta ordenada,

- Durant: A2- no ho sapo nota d'examen.
comportament, deures. AJ· 20 preguntes i contestar· les de A2. Actitud, comportament, examens i deures.

memoria. AJ: Examens i l'actitud.
Escenari 2 - Final: Al- 11 preguntes obertes. Al : Com el tractes a ell i els examens.

Proves escrites al final A2- Moltes preguntes. A2: Deures i examens.
del tema i el treball de AJ- 10 oremmtes d'escriure. AJ:Unzero.

Escenari 3 recerca. Al- Preguntes amb espai i mapes. Al: Actitud, estudiar, deures i nota d' examen.
A2- creuetes, de resposta breu i A2: Comportament, deures, actitud, nota global
obertes. d'examen.

Estudiants
AJ: Comportament, examens i treballs.

Escenari 4 Al- Mapes, grMics i preguntes obertes. Al : Examens, deures i actitud
A2- grMics, mapes i fletxes. A2: Treballs, l'actitud.
AJ- 10 oremmtes obertes. AJ: Examens (primer de tot) i comoortament

Escenari 5 Al- 10-15 preguntes assaig ampli i Al: Examen, comportament i deures.
restringít. A2: Escoltar, saber i deures.
A2- preguntes obertes i grMics. AJ: treball i nota d' examen.
AJ-mapes.

- Av.continua - Proves escrites. -Assaig ampli, restringít, de resposta - Av. Sumativa: Nota proves escrites.
Material - Av. Sumativa parcial: - Observació directa (preguntes a breu i d'opci6 múltiple. -Av continua: Controlllibreta, preguntes a

Una prova escrita de classe) classe, deures, treball de recerca,i actitud.
cada tema. - Observació indirecta (treball de Predominen les d'opció múltiple.

recerca)



nan2u aClo e es a es e a clOqueoá .ItneOSI•
Cinquena dimensió: Informació sobre I'avaluació enels estenaris.

Categories • Que, guan i com Importancia de la informació Feedback deis resultats alUmQes Feedback deis resultats families.
informa

- Coneix. Conceptuals - Molt important. Volen coneixer - A partir de la nota de les ~ivitats. - Pel tQtor.
Igual en puntuals. demandes concretes. - Registres de qUll1ificacions.
tots els - Pagines delllibre
escenaris concretes. - Alumnes valoren molt les

- La tipologia de preguntes. "notes".
- Quan: 1 setmana de

Professor
temps.
- Com: de manera oral.

A Divergents
en els
escenaris
Escenari 1 Al : Estudiar tot elllibre i Al : Coneixements conceptuals. Al: feedback per la nota preguntes

resumir. Sempre orienta. A2: Coneix. Conceptual. prova.
A2: Recordar coses i A3: Tot és important. A2: feedback nota examen.
apuntar-les. A3:--
A3: No ho sapo

Escenari 2 Al : Fitxes i un dossier. Al : Escoltar i aprendre. Al: Feedback nota preguntes prova.
A2: Va dir quasi totes les A2: Coneix. Conceptual. A2:No
preguntes. A3:Tot A3:No
A3:Noho sé.

Escenari 3 Al: Va dir el que haviem Al : Estudiar i coneix. AI:No

Estudiants
d'estudiar. Conceptuals. A2: nota prova.
A2: No recorda. A2: Estudiar i tecniques d'estudi A3:No
A3: Va faltar a classe (no A3: Pagines que sortiran.
ho sao).

Escenari 4 Al: No recoda bé. Al : Aprendre; coneix. Conceptual Al: feedback respostes a l' examen.
A2: Va donar preguntes. tot. A2:No
A3: No dóna pistes. A2:No ho sé. A3: No i no ti importa.

A3:Ni idea.

Escenari 5 Al: Fitxes, preguntes, Al: Tot (coneix. Conceptuals). AI:No
pissarra. A2:Ni idea. A2:No
A2: Llibre i fotocOpies A3: Coneix. Conceptuals. A3:No
A3: No ho sé.



nangu aCI e es a es e a ercera Imensl .
Sisena dimensió: Representacions construides pels professors deis escenaris.

Categories Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3 Escenari 4 Escenari 5

Professor - Grup normal- heterogeni. . Grup amb problemes de . Grup amb problemes de - Alumnes amb alt nivell . Tots molt interessats i

A rendiment academic. comportament escolar. moltes ganes de treballar.

Estudiants Al: Treballador. Al: Igual que els altres. Normal Al : Diuen que som els pigors. Al: Millor. Al: El millor.

Com A2: Normal, Xerraire. hi ha una mica de tot. A2: Pitjor ens portem molt A2: Ens diuen que som el grup A2: Grup molt oo. (Molts profes
A3:Estlibé. A2: Pitjor. Parlen molt malament millor. diuen que som els que fem més

deflneixel A3: Millor. Molta gent graciosa. A3: Per a mi la millor. A3: Per a mi el millor. la feina i que apreniem molt).
seugrup- A3: EL pigor perque sempre

classe. estant fent tonteries.

Fonts
d'informació

Professors

CAS A: Diferencies detedades a artir deis rocés de trian ulació.
Tercera dimensió Quarta dimensió Sisena dimensió

# nivells de complexitat
i exigencia del contingut.

Esc.2- Grup amb problemes
rendiment.
Esc.3: problemes comportament.
Esc 5: molt interessats i ganes de
treballar.
Esc 2: difereix l'alumne 3.
Esc 3: difereix l'alumne 3.
Esc5: Difereix l'alumne 3.

Seguiment l'adapta al
ritme de la cIasse.

El temari és el mateix i acaben tots en el mateix
temps. I
Mateix rocés i roves d'avaluació .•

No es lliure cap prova En els regís
hi figura aquesta
a l'avaluació inicial. Nota.



nan2u aCl e es a es e a ercen lmenSl .
Tercera dimensió: Actuacions i decisions en relació a l'or2anització del credit.

Categories • Contingut SeqUenciació i importancia Habilitats i capacitats del procés Actuacions i activitats
contingut (demandes d'estudilaprenentatge

concretes)
- Contingut conceptual - Mateix ordre llibre de text (com a . capacitats memorístiques - Accions: llegir llibre, exercicis del quadem de
(5 temes: paisatge, guia). - capacitats de comprensi6. treball, remarca les coses més b8siques, corregir

Igualen cultura, contaminació, - Incideix en les coses que els deures en grup, preguntes a classe després de

tots els relleu i medi ambient). considera més b8siques. - No saben com tenen que estudiar els llegir la lli~ó, proposta d' exercicis de síntesi.

escenaris -Temes són exactament - Més incidencia en el tema 2 i alumnes.
els mateixos en tots els més llarg i complicat el tema 4.
grups.

Professor - Diferents rovells de - Escenari 1 més activitats de les planificades.
B Divergents complexitat del - Escenari 2 molta insistencia en l' atenció.

en els contingut. . Escenari 3 es fan menys exercicis deIs
escenaris programats. Classe en castella.

Escenari 1 B 1: Relleu i clima Bl: Tot és important. B 1: selecció el més important, llegir i Aceions: llegir llibre, explica, fa preguntes i
Espanya. B2: Aprendre. repetir .. exercicis.
B2: História. B3: No recordo. B2: Llegir, resumir i estudiar.
B3: PaYsos B3: No estudia.

Estudiants Escenari 2 Bl: Contaminació. Bl: Tot Bl: Llegir moltes vegades, memoritzar. Aceions: llegir llibre, explica, ens fa subratllar i
B2: Península, B2: Mar, vents perque ho repeteix B2: Llegir varies vegades i memoritzar i fer exercicis del quadern.
muntanyes i rius. molt. fermapes.
B3: No recorda. B3: No ho sap perque no ho diu. B3: Estudia a l'autocar.

Escenari 3 Bl: Relleu d'Espanya. Bl:Noho sé. B 1: Passar a nel, estudiar i fer mapes. Accions: llegir llibre, explica, ens fa subratllar,
B2: Espanya. B2: Espanya, capitals, sistema B2: Resums i estudiar deIs resums. pregunta per ordre llista, agafar apunts, exercicis
B3: No recorda. central i muntanyes. B3: Resum (amb les mateixes paraules) delquadern.

B3: Estudiar. oer escurcar i estudiar.
5 temes de contingut - Llibre: exercicis de contingut basicament

Material conceptual. Mateix ordre delllibre. conceptual.



nanRU aClo e es a es e a qua a ImenslO.
Quarta dimensió: Actuacions i decisions en relació a I'orl!anització de l' avaluació.

Categories • Moments Instruments Tipologia de les proves escrites Factors que es tenen en compte

- Avaluació inicial (del - Proves escrites. - Assaig ampli - Exercicis de classe.
Igual en llibre) - Assaig restringit. - - Exercicis de casa.
tots els - Avaluació continua - Observació directa i indirecta. - Opció múltiple. - Exercicis de sintesi (voluntaris)
escenaris (registres). - Atenció a classe (si segueix alhora de

- Avaluació sumativa lIegir).
(4 proves escrites una - Molta importancia a la nota de les

Professor
al finalitzar cada tema). • proves escrites .

Divergents
B en els

escenaris

Escenari l - Durant: Bl:4 preguntes i 1 deV-F. B 1: Exercicis, entendre les coses i examens.
atenció B2: 4 preguntes i 1 V- F B2: Comportament i sobretot examens.

Estudiants
(comportament), B3: Sempre posa 1 de V-F. B3: Deures, examens i faltes d"ortografia.

Escenari 2 deures, exercicis de Bl: V- F, fletxes i preguntes d"assaig B 1: Examens, exercicis i atenció a classe
sintesi. ampli. Respondre # !libre explicar de manera personal.

B2: Preguntes i V· F. B2: Examens, deures, exercicis i faltes
- Final: B3: V- F (i sinó s"encerta baixa la nota) d"ortografia.Una mica el comportament.
Proves escrites al final B3: Examens és el aue més importa.

Escenari 3 del tema. Bl: V- F B 1: Examen el primer, després el treball a classe i
B2:V-F el comportament.
BE:V-F B2: Sobretot la nota d"examen.

B3: Examen el mésimportant i les faltes de
1"examen.

-Av. Inicial: marcada - Proves escrites. Ampli, restringit i d'opció múltiple. Av. Continua: Deures (preguntats a classe),
Material pelllibre a rinici de - Observació directa: correcció Presentació treball sintesi, Faltes d"ortografia.

cada tema. exercicis en veu alta.; si segueixen Predominen les d'assaig ampli. Av. Sumativa parcial: Promig de les 4 notes deis
-Av. Continua: alhora de llegir ... examens i els que tenen un + i els falta poc per
registres. -observació indirecta: Exercicis de arribar a la qualificació més alta els puja.
- Av. Sumativa parcial: sfntesi (voluntaris)
una prova escrita de Ex: 6,9+ (+)=Notable.
cada tema.



nangu aCI e es a es e a CIDQuena Imensl .
Cinauena dimensió: Informació sobre I'avaluació en els escenaris.

Categories • Que, quan i com informa Importancia de la Feedback deis resultats alumnes Feedback deis resultats famflies .
informació

- Primer dia: el significat de - Molt important: - A partir de la nota deis examens. - Pel tutor.
Igual en l'escala de qualificacions. a) gent angoixada pels - Registres de qualificacions.
tots els - Com es puntuen els examens examens per no - En general poca receptivitat i
escenaris (Y- F descompten). suspendre o bé no col.laboració per part deis pares/mares.

- Continguts conceptuals aprovar.
concrets. b) Volen saber les
- Durant rexamen: els avisa del demandes concretes.

Professor temps. e) Perque el resultat pot
B implicar sanció en

altres ambits.
Divergents
en els
escenaris
Escenari 1 Bl : Coneixem. Conceptuals BI: Tot Bl : Feedback notes d' examen (suma

B2: Coneix. Conceptuals B2: Aprendre total)
puntuals que els fa subratllar. B3: Coneix. Conceptual B2: Feedback pels examens.
B3: Estructura de l' examen. B3: No feedback

Escenari 2 B1:Coneix. Total del sistema B1: Aprendre BI:No
d'examens (puntuació, B2: Coneix. Conceptual B2:No
estructura..) B3:Nohosap B3:No
B2: V-F; comarques ...estudiar.
B3: no recorda

Escenari 3 B1:El relleu d'Espanya i la BI:Nohosé BI:No

Estudiants vegetació. B2: Coneix. Conceptual B2:No
B2: Les capitals i el que sortiria B3: Estudiar B3: Si perque no estudia i no ha fet els
de coneix. Conceptual. exercicis.
B3: V- F; preguntes ...



nanJr;u ael e es a es e a sIsen a Imensl •
Sisena dimensi6: Re ~resentacions construides pels professors deis escenaris.

Categories Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3

Professor - Funciona bé: Grup treballador i divertit. - Funciona bé pero: preadolescents amb problemes • Grup amb dificu1tats "necessítats educatives
B d'atenció. especials" (p. 11).

Estudiants B1:El méstranquilen comparacióels altres. B1:D'estudiarel pitjor(diuen) BI: Totesles ~lassess6niguals.
Com B2:Normal.Unamicaganduls. B2:diuen:queés el pitjorquevanmésendarrerits B2:El pigorperquehi ha moltsnensqueno vana eole

B3:Bonsamiesi companys. B3:Els profesdiuen:elspitjorsqueno treballeni es ni escolten.Les eiassesles fa en eastellll.
defineixel portenmalament B3:El millorperquetinebonsatníes.
seugrup-

classe.

Fonts d'informatió
Professors

CAS B: Diferencies detectades a artir deis
Tercera dimensió

# nivells de complexitat
del contin 1.

uarta dimensió
- Grup amb dificultats "necessitats educatives
es ecials" . 11 .

B2: El pitjor perque hi ha molts nens que no van a cole
ni escolten. Les classes les fa en castellll.

(excepte en un cas B2 els altres estudiants d'aquest grup
no coincideixen amb la representació que té el docent
del classe .

El temari és el mateíx rcontingut és el contlnguO.

Mateix rocés i roves d'avaluació.



nane;u aCI e es a es e a ercera Imensl •
Tercera dimensió: Actuacions i decisions en relació a l'or2anització del credit.

Categories --. Contingut SeqUenciació i importancia Habilitats i capacitats del procés Actuacions i activitats
contingut (demandes d' estudi/aprenentatge

concretes)
- Contingut conceptual (5 - Mateix ordre llibre de text (com - capacitats memoristiques - Accions: llegir llibre, explicar i introduir nova
temes: La terra on vivim, aguia). acompanyades de recursos que informaci6 i exereicis.

Igual en la representaei6 de respai, - Més importants: tema 3 i 5 que facilitin el record que

tots els els oceans i continents, hi dediquen més temps i treball. constitueix.la part practica de la

eseenaris reseor~a i elimes i materia.
paisatges).

Professor - 5 temes obligatoris en
e tots els grups.

- Diferents nivells de - Ritme de treball ve marcat pel
Divergents complexitat del contingut grup elasse.
en els - Aspectes afectius, relacionals i motivacionals.
escenaris (més tranquiHitat, més tensi6, més serietat...)

Escenari 1 CI: Paisos fisies CI: Saber el més esseneial. CI: Activitats de repas, llegeix.,busca la Accions: llegir delllibre, explica, subratllar,

Estudiants C2: Rius, muntanyes .. C2: Que l'escoltem. Capitals. paraula clau per recordar-se de tota la sortir a la pissarra i exereicis.
C3: Capitals. C3: No ho sé. frase.

C2: Llegir vl\riesvegades fins que li
queda.
C3: Llegir una mica.

Escenari 2 CI: Rius d'Espanya i CI: Contingut conceptual. CI: Activitats de repas, les llegeixo, Accions: llegir llibre, explica, ens diu el més
relleu. C2:-- repeteixo i parelmare pregunta. important, fa llegir als alumnes, fa preguntes,
C2: Relleu, rius, sistema C3: Estudiar. C2: Llegir, repetir i empollar algunes sortir a la pissarra i exercicis.
central coses.
C3: Rius, Espanya i C3: Llegir i memoritzar el més important.
Fran~a.

llibre 5 temes de eontingut Mateix ordre llibre de text Exereicis basicament de continguts conceptuals.
conceptual.

Material gUla 5 temes de contingut Mateix ordre llibre de text Memorització i comprensió més altres Treball teOrio=explicaci6 professor,lesctures,
conceptual. factors: planificació, relació, reflexió, consultes, preguntes..

autoavaluació ... Treball pr8ctie: activitats lligades als
coneixements teOrics.



rlane:u aClo e es a es e a qua a Imensl .
Ouarta dimensi6: Actuacions i decisions en relaci6 a l'ore;anitzaci6 de l' avaluaci6 .

Categories • Moments Instruments Tipologia de les proves escrites Factors que es tenen en compte

- Proves escrites (= activitats de repas). - Assaig amplio
Igual en - Avaluaci6 sumativa - Assaig restringit.
tots els (4 proves escrites una - Observaci6 indirecta (el treball, - Resposta breu - EIs continguts conceptual s de les proves
escenaris al finalitzar cada tema i l'interes, l'esfory ..). - Opci6 múltiple (situar en escrites.

una avaluaci6 "global" mapes, gnlfics ...). - L' interes, esfory i el treball.
que inc10u tota la

Professor
materia i serveix per
pujar la nota).

e Divergents
en els
escenaris
Escenari 1 - Durant: C 1: Assaig ampli i resposta breu. CI: el treball diari, el comportament i els

comportament. C2: Més mIperque ja esta acostumat examens.

Estudiants
a aquesta tipologia d'examens. C2: L' esfory, el comportament i els examens.

- Final de cada tema: C3: Activitats de repas imapes. C3: l'examen i l'actitud.
Escenari 2 Proves escrites al final C 1: Assaig ampli i restringit C 1: el contingut de les preguntes de l' examen.

del tema i la prova C2: Preguntes d'assaig. C2: L'examen, l'esfory, si estudies i el
global. C3:NOhosap. comportament.

. C3: Els examens i el comoortament .
- Exercicis fets a casa o

Material a classe. - Proves escrites. Assaig ampli, restringit, resposta breu i Mitjana de les proves parcials i els exercicis de
-Proves parcial s opei6 múltiple. classelcasa o la nota de la prova global si aquesta
d'avaluaci6. és superior a la mitjana.
-Prova d'avaluaci6
global (continguts Els valors, habits i actituds de I'alumnela serviran
teOrics i procediments). pee arrodonir a la baixa o a I'alya la nota final.



nan2u aCI e es a es e clOquena 1men SI •
CinQuena dimensió: Informació sobre I'avaluació en els escenaris.

Categories --. Que, quan i com informa Importancia de la Feedback deis resultats alumnes Feedback deis resultats famflies.
informació

Inici credit: dates aproximades - Sí els interessa pero la - A partir de la nota deis examens. - Pels resultats finals. Si són negatius sí
Igual en de les proves i el contingut que responsabilitat és totalment preocupació, pero no en tots els casos.
tots els entrara. deis estudiants ja que ell ja

escenaris lliura les activitats de repaso
Uoa setmaoa abaos: lliura les
activitats de repAso

ProCessor Dies abaos prova: dubtes,
e qUestions de les activitats de

repaso
Duraot la prova: criteris de
puntuació.

Divergents
en els
escenaris

Estudiants Escenari 1 CI: Ja ho sabem. Són les C 1: El més important del CI: No Feedback (sí per la nota).
mateixes aetivitats de repaso contingut. C2: No feedback(sí per la nota).
C2: Activitats de repaso C2: Contingut conceptual i C3: No feedback(sí per la nota).
C3: Activitats de repaso actitudinal.

C3: No ho sapo
Escenari 2 CI: activitats de repaso El tipus CI: Contingut conceptual. CI: No (sí per la nota).

d •examen sempre és el mateix. C2: --- C2: No (sí per la nota).
C2: El relleu d'Espanya i les C3: estudiar pels examens. C3: No pero creu que és perque no ha
activitats de repaso estudiat rúltim examen.

Guia de Que avaluarem:
Material I'alumne/a Contingut: 1)vocabulari;

2)loca1ització geogrMica; 3)
localització temporal;
4)comprensió textual i visual;
5)Síntesi, 6) Relació:
Tipologia i demanda de les
proves: l)vocabulari; 2)
Qüestions; 3) practica.



rlan2u aCl e es a es e slsena lmenslO.
Sisen a dimensió: Representacions construides pels professors deis escenaris.

Categories Escenari 1 Escenari 2

Professor - Dispersos . Macos.
e - costa parar atenció. . Ganes de treballar.

- no segueixen el ritme. - Carinyosos.
- Tranquils i més uniformes.

Estudiants
Com CI: Grupets d'estudiants i diuen que som xerraires. CI:Moit bo.

C2: Diuen que parlem molt. C2: Es pot treballar bé.
defineixel C3: Una mica xerraire. C3: Una mica OOigpero normal, bé, oo.
seugrup-

c/asse.

. I er nCles etecta es a partir e proc e trlan2u ael •.
Fonts d'informació Tercera dimensió Quarta dimensió

Professors # nivells de complexitat Explícita únicament i a nivell verbal
del contingut. Capacitat me Inoristica l'esfony, l'interes ...

Estudiants + Comportament

Material El temari és el mateix En els registres no consta de manera

1 explícita cap apartat referent al
Altres habilitats i estrategies comportament deis estudiants.

Les proves escrites si que varien en
diferents nivells de complexitat
(selecció diferenciada de les activitats de repas).



ANNEXll

ESTUDI COMPARATIU



Atribueix el resultat Els pares només Segonsla Tot i que a nivell
negatiu general de la intervenen en el normati va tot i que departamental es contempll
classe a I'Bctlvitat del La tasca d'avaluar la Per a ell la forma ideal procés d' e/a cal BdBptar-1a en la proporció de 40.40

proressor •el que ha de considera oesada. Ilarga i d'avaluar és mitjan~ant el mitjan~ant !l!.M!!I relació al grup 20 ... ·no se sent quartat pe.
canviar és ell (p.l04) o bé dificil més que métode de l' entrevbta i la classe, alunmes i la normativa" (p.l8l)ja qu

és que l' eumen no esta desagradable °ja que si la IndIvldUBItot i que per informació que els objectius. cal adaptar-Ia al gmp que
ben contruIt ·si suspenen vals fer molt i molt bé t 'hi ara és impossible pel proporciona aquest, tensdavant.
el 90% és que l'examen has de passar moltes nombre d'alwnnat a part d 'baver-m
esta mal plantejat"(p. hores (p. 79) Davant la preocupació alguna Resisténcia a no tenir

103) Li preocupa la "de serobjectlu" problematica present ractitud en el
Planteja la coheréncia qualificació de les proves proposa ·proves especial, és el moment de la qualificació
entre l' ensenvament. assaig lIIqlli i considera objectives que siguin resultat académico final, prioritmnt els
ra1umne i l' avaluaci6. molt més tacil la clares i "Dical contingnts eonceptUBls
·Tñas de posar al seu qualificaci6 del test. l'avaluació constant" tutor ...aquest és de "...no baixo mai la nota
nivell , ensenyar el que (p.65). notable, excel.lent perque t 'has portat

puguin aprendre i avaluar (p.l50) malament" (p.l58)
alla que has ensenyat

.109)
L'avaluació és deis Els pares Desque va Els canvis Centra el seu
alumnes i la seva intervenen en el come~ar com a introdurts des discurs en els Infraval ora la importancia

ftmcionalitat és que procés a partir de la docent ba canviat en de l'inici del instruments de la normativa dient que
serveix com B element figura intennitja dos aspectes: en la credit han defensant la prova més "que dictar unes

motlvBdor pels deis tuton tot i baluda de nivells I estat en el escrita tlpus asulg normatives cal tenir una
mateixos a1unmes per que en general "111 en el seu nivel moment de ampllper mica de sentlt comú del
autosuperarse i com a ha poca d' exlg~DCIa, qUBUllcar les contemplar altres profesao," (p. lOl) i
recun ronnatlu del receptlvltat Ifalta proves babilitats reconeix que a nivell

mateh funclonament de coLlaboracl6 escrites en (d' expressió, departamental "no hi han
de la vId•... "de la (p.69).i aixo ho qué s'ba d'escriure ..) , una criteris establerts ni re

mateixa manera que si mostra en el mostrat desvalorant la que se li assembli (p.32) fe
vaig a unajQbrica i no desconeixement menys prova d'opci6 que indica la independénci:
faig res emfaranfora deis pares sobre el ellgent ·en múltiple. i la individualitat deis

(p.22) nou sistema alguna casos Contemplació docents en el moment
La utili tat és per d' avaluació. hem estirat la d'aspectes cada d'avaluar.

ralumne Ila fanúlla nota (p. 73) vegada DS
d'aquest, no per a el1 subjectlus.
"que crec queja els

conec prou bé (p, 22)

La funcionalitat de Atribueix el resultat La tasca d'avaluar és La seva forma ideal La participació deis Des que va Tot i no dir- No ha sap, depen Segons el docent i el seu ca
ravalUBci6 és negatiu general de la percebuda com a d' avaluar tot i que és tal i pares en el procés come~ar com a ho de la situaci6 (p. de departament la normativ

pereebuda pel docent classe a posslbles modus, desagradable tant pel com ell valora a1s seus es troba en funcl6 docent ha canviat en expllcitament, 122) només té una funcl6
com a una tasca causes que es poden professor com per a1umnes, consitiria anf¡ deis resultats el nivel d' exigencia alllarg del orientativa I de pauta en

important i obligatoria trobar en els 3 verteu del l'a1umne/a,jaque "tu has les entrevistes per llnals obtinguts a com en el nivell de procés es pot funció de la dinamica de 11
centrada en fer una triangle Interactlu: en el de ser el jutge" (p. 40) i fomentar el diMeg, la partir de les proves tolerancia .. "abans veute comba classe.

valoracl6 del progrés contingut, si s'ajusta al aquest aspecte repereuteix interactivitat i sobretot escrites i si aquests era molt més canviat en fet Els poreentatges del % no
de l'a1unmeJL nivell de l'a1umnat, a negativament en com a recuts per són negatius, tot i rlgid ...ara demanes de "donar més s' apliquen al peu de la lIetn

La utilitat ésque serveix I'activitat educativa del l' acti vitat educati va del interpretar els baixos que en molts casos poc i dónes més temps de ja que és molt dificil puntut
coma recurs r rofessor, si és optima i docent ·tu has de ser el resultats académics, és r d' aquests i de a facilitats .117) classe aIs les actituds un 30%. 1 de fe



impulsar als alwrmes a
estudiar" si allo no hi

veus la necessitat
d'aplicació immediata
l/avors t'has de veure
una mica obligat ... una
d'aquestes obligacions
seria l'avaluació (p. 36)

en el context que envolta
a l'alwrme.A1eshores
centrats en aquests

aspectes pel professor es
important d'analitzar la
situació localitzant les

causes, els motiuso

jutge,ja /loets unamic.Ja
diuen compte .. (p. 40)

El docent redueix
l' angoixa que Ii suposa el
fet de qualificar atribuint
la Il1I\ximaresponsabilitat

i dependencia deis
resultats de la qualificació
als alwmes Ojoho pasao

malment i miro d'elimtnar
aquest mal trago i donar

la responsabilitat als
alumnes (p. 40)

aixo que només caldria
realitzar entrevistes amb

aquel1s que presenten
algun tipus de

problematica. Actualment
les fa tot i que es més a

nivel1 informal de
passadls.

les expectatives
deis mateixos

pares, tampoc hi ha
intereso En general
els pares tampoc
no es preocupen
en "ajudar-Ios a

estudiar o animar-
los a treballar "(p.

79)

alwmesper
preparar-se
I'examen.

pel docent aquestes actitud
ja queden ja han de qued8J

reflexades en la prova
escrita.

Utilitza com a sinónims
valorar enlloc d' avaluar.

• Les casel1es i/o seccions sombrejades són els aspectes diferencials que presenta el docent en relació als altres professors.



Conceptualitza l'assignatura de socials "com a molt conceptual, molt
abstracte" (p. 173) i implica capacltats eom la memomtlea tia capacltat
de comprellSló. és a dir, d' entendre a110 que es lIegeix per explicar-ho anm

les seves paraules.
Reconeix que se 'Is insisteix molt a1s estudiants de que han d' estudiar pero no
té cIar si els ensenyen el com EIs ensenya tecniques d' estudi per ensenyar a

estudiar les socials amb proeediments a1gorftmics com "llegir, entendre.
tancar el11ibre i intentar explicar-ho de manera resumida. .. (p, 149) i la

tecnica defer resums.
Pel docent l' aprenentatge de les socials requereix de dues capacitats

bAsiques: la mermristica i la part de comprensió,
Reconeix que no tenen resolt el fet d'explicar a1s a1umnes com s'hauria

d'estudjar "no sé si som capafos d'explicar com s 'ha d'estudiar (p. 85).

La seqtlenciació deIs temes és per l' ordre presentat i ho segueix amb el
IIibre de text, tot i que aquest "és una gula que no és tancada, és ampliada
(p. 123) decidint al seu criteri els aspectes que call1lqlliar o bé que no cal

fer,

El contingut del credit el composen 5 temes estipulats per
departament: 1) la població; 2) població i territori; 3)

població i urbanisme; 4) poblacions i diversitat i 5)
Migracions.

El contingut es troba determinat per departament, consta de 5
temes els quals la majoria són de Geografia tIsica i 1 tema

d' Antropologia: 1) paisatges naturals de la terra; 2)Cultures
(temes d'antropologia ..); 3)Contaminació, agricultura i

paisatge natural, 4)relleu i paisatges d'Espanya: 5)Problemes
medi ambiental s,

La seqOenciació deIs temes és per l' ordre presentat i tot i que no hi ha un
tema més important que un a1tre, el docent reconeix que el 2n tema "el

tracta més a poc a poc perque és l'única antropologia que veuen en tota
I'ESO (p,44) i el tema 4 ha estatftnalment el "més llarg l complicat" (p.

72),
Intervenció de la logopeda concretitza: A1umnes presenten una capacitat

mermristica molt baixa, uan manca d' autonomia en el procés d' estudi la qual
l' atribueix a la prim8ria. .. "els pauten massa(p,60) i aspectes de planificació:
fer els deures és una cosa i empollar i/o estudiar pels exAmens n' és una a1tra.Degut a les baixes expectatives que presenta el docent d'aquests estudiants

i, segurarnent barrejat anm la pereepció de la "base fluixa de socials",
considera que no cal tractar ni fer-Ios entendre a1S alumnes la utilitat ilo
funcjona1jtat de les C Socials "ja no discuteixo amb ells la utilitat de les
soetals, no? ... (sijo vu/l ser l'!fermera perque caral vu/lles socials .. ?) mira
deixem'ho amb cultura general ...ja no entrem en aquesta discussió .. (p.
17),

Parteix de que les Socials abarquen moltes parts, tant teoriques com
practiques. No obstant aixo pel professor considera que hi ha d 'haver una

part de IDlmorització i111'Ortant que cal potenciar, pero aquest proeés no s'ha
de fer en el "huit" sinó que ha d' anar recolzat de recursos que facilitjn el

~ com per exemple a través deIs atIes, imatges...

El contingut ve estipulat per departament i consta de S temes
que són: 1)la terra o vivim; 2)la representació de I'espai;
3)els oceans i els continents, 4) l'escOl9ll de la terra i 5)

climes i paisatges.

La seqOenciació deIs temes és per l' ordre presentat i considera que els més
importants són el tema 3 de Geografia tIsica i el tema S (de climes i

paisatges) recooneguent que amb aquestes dues tematiques hi dediquen, en
proporció a la resta de continguts, moltes més sessions i molt més trebalI.

La majoria d' aquests temes són de contingut conceptual tot i
quea \'inici del crédit els l1iuren una guia en que hi figuren

a1tres aspectes com la funcionalitat de les Socials, com
treballar a casa, tecniques d'estudi...aspectes que no es

treballen a classe, únicament s'exposen a \'iniciar el credit.



Taula 3. Com araei6 deis docents. Conee ei6 deis diferents
l».Crit~ri.1 IIldlc*dors

Defineix ela grups en funci6 dela resultats lICadémlcs,
csscnt ela "a1umnes normals" ela que no presenten csp

problematica de cap tipos (els anomena brillants,
IhllIDreres, privilegiats)

"aquest nano és de notable, ~ce/.lent (p. J50)"
"el mil/or de tots, alumnes de nivel/ escolar mil/or" (p.36)

Les problematigues diyerses fan referencia tant a
l' aprenentatge, motivació, l' actitud, el cOIqlOrtament,

aspectes d'adaptació (illBIlÍgrants) .

~ltillg1'~ l~ i~;
-Reflexa actituds autorit8ries davant aquest tipos d'alwnnat per evitar

disciplina. "Quan el6 he tingut he manatjo(p.45)
- La problematica general que presenten aquests alwnnes és baslcament pl'Oblemes
de lleaguatge Id' expressló; per expressar-se a la seva manera, domini llenguatge,
vocabulari .. , i la _1IClI de plaDitkadó 110bilbits d'estlMlt "unajeina que l ñon

d'acabar a casa només lajan un 25, 30% els altres passen (poJ77)

Defineix els diferents grups en funció deis aspe«:tcs
inteLlectuals i actitudinals que presenten a classe

classificant-Ios com a treballadol'llldivertits; intel.1igents
pero amb molts dispersió al' atenció j fantasia (pre-

adolescentsja co1!f/ictuades" (p. ll): i amb necessitats
educatives especial s (aprenentatge, motivació ... )

Contlnuament esta caracteritzant als alumnes de Ir ESO comparant-Ios amb els
estudiants de BUP 1cou.

·POi Rferit~líllI.~~hó faa~(lillamllill~Ji,¡_d.l$~
La problematica general que presenta aquests docent deis alumnes llOés d' aquests

sinó que sorgeix de la comparació dita anteriormcnt.: aleshores segons ell, hi ha una
baixada de nivells important. fet que co~orta que les expectatives dOaquests siguin

molt baixes cap aquests estudiants "la base és malt fluixa, malt fluixa (p. 17) i els
costa pensar i comPrendre o no són capacos d' integrar coneixements ; d' escoltar

d'estar una hora assentats estar atents, déficits que els atribueix a I'edat. "La part de
com rendre hi ha gent que té moltes dificultats probablement per tenir 12 anys .86)

Els percep cada vegada més infantils, aspecte que ho atribueix en el canvi en la
Reforma "abans eren els grans del centre i en canvi ara són els més petits i es
comporten com a tal "(po22), presenten moltes dificultats educatiyes individyals

sobretot en tennes alectillS "necessitat de carinyo, d'atenció ... , d'aprenentatge (parar
atenció. reflexionar, pensar sobre les coses..planificar), no tenen assumitlJ!!lli.1

d'estudi i no són autóllOms "són malt mecanics"aixo de reflexionar i de pensar no
estan madurs.,(p. 28).

p¡,ldiíc:ODl: .~. gOJlllraIIM.!l8tU4i~~l"lIW"la .~...
8lI8isteixc.lt a a~siJwlemcnt~qi¡o lila .

majorlail'lIIiUrutU no ~Onc(mscients de
. r eelsobli

Defineix el grups en termes extrems puntualitzant en un
d'ells únicament les caracteristlques negadves (dispersos,
els costa parar atenció"i no segueixen el ritme ..) i l'altra

únicament les positlves (macos, ganes de treballar,
carinyosos .. o).

Al finalitzar el credit atribueix els millors resultats
academics al grup considerat més oo.



Taula 4. Comparació deis docents. Procés ensenyament- aprenentatee credit

El temari ve estipulat a nivel! de departament del centre, i es fa per a L'actuaei6 general que utilitza el docent per impartir les classes del
tots els grups igual pero segons el docent "s 'adapta a la resposta del crédit de socials és a partir delllibre de text, tot i que existeixen

grup c/asse (P,128) i aixó implica el mateix temari pero amb diferents modificacions (d' ampliaci6 o de reducci6) segons el seu criteri) i és
nivells de c~lexitat "en a1gunes classes podem aprofundir més i en conscient que "realitza el mateix en tots els grups".

a1tres no puc apretar tant (p. 128) Tanmé potencia I'ensenyarnentlaprenentatge de técniques d'estudi (fer
resums i la practica d'un procés algoritmic d'estudi).

Seguiment delllibre de text, la !libreta per anotar les lIIt1'liacions, els
exercicis del !libre i els fa fer un treball de recerca del tema que ells

vuIguin.
L' actuaci6 general del docent independentment del grup és a partir del

!libre de text i del quadem d' exercicis adjunt al !libre. La din8mica
general és la de lIegir les!li~ (20 minuts) i alternar la lectura amb els

exrcicis del quadem ..(l5 minuts ..)remarca molt les coses bl\siques,
cada dia corregeixen els deures i pregunta a classe en funci6 de la
quantitat de notes que tinguin els a1umnes. Al finalitzar cada lIi~ó

proporciona uns exrcicis de slntesi que són voluntaris. Reconeix que
procura fer ellJllteix a tot arreu, tot i que explicita que "alguna aspectes
aix( t01!iencials, d'ampliació i tal ...dic al1 e millor deixem-ho có"er (p,

47.

Els temes són exactarnent els mateixos en tots els grups, pero el que
varia és el nivel! d'exigéncia i de complexitat en funci6 del grup classe
que té davant. "El contingut és el contingut ..... els continguts són els

mateixos ara el nivell d'exigencia canvia (p. 46)

Els cinc temes han de ser iIqlllrtits obligat6riament en tals els grups
classe ja que es troba establert a nivell d'llrea "des de 1'area es proposen
aquestes unitats i s 'han defera tots els grupa (p. 57)

L' actuaei6 general del docent, independentment del grup és a partir del
!libre de text, el qua! van lIegint i posteriorrment ell explica o aprofita
per introduir nova inforlJllCi6, i fer els exercicis que propasa ellJllteix

!libre.



Taula 5. Com aració deis docents. Actuacions i decisions en relació a ravaluació.
E34.1'1~ogi.1
. Qlntln ut
Comja hem vist la

tipologia de els proves és
molt diversa contemplant
gairebé totes les opeions, i

pel que fa al contingut
intenta que surti tot.

Explicita una avaluació inicial a
I'inici del credit que també puntua,

una avaluació continua "defet
contfnuament ha esticfent ... estas
apuntant"(p.183) i una avaluació
sumativa feta amb proves escrites

les quals al finalitzar el credit n'ha
realitzat un total de 4 proves (com

anornena ell "controls"

Explicita una avaluació inicial en
el moment de come~ar cada un

deis temes. que ve marcada i
construIda en elllibre de texto

L'avaluació continua tot i que no
rexplicita pel seu nom la realitza a
partir d' agafar anotacions sobre si

han fet els exercicis a casa, els
exercicis de slntesi que 56n

voluntaris al finalitzar cada tema,
preguntes a classe i una avaluació
sumativa total de 4 proves escrites

a l' acabar cada un deis temes

"1'avaluació consta d' una prova en
cada unítat " (p. 72).

Només explicita les proves
puntuals que es realitzen al final
de cada tema, tot i que per manca

de temps es fan un total de 4
proves escrites. i "1'avaluació

Reconeix que el procés
d'avaluació no se centra

únicarnent arnb les proves escrites
"avaluar no és únicament posar un

examen" (p.58).
Av. Continua: Metode de

l' observació (directa: treballs de
recerca; i indirecta (preguntar a

classe)
Av inicial i sUIRÚivafa ús de les

proves escrites bl\sicarnent
d' assaig ampli i restringit.

Utilitza el tenue "oontrol" per
referlr-se a lea proves eacritea".

L'avaluació inicial lafaapartirde
les activitats del lIibre dc text; la

continua pel métode de
l' observació directa (preguntes a

classe i corregir els deures de
manera col. lectiva també

preguntant ..) i indirecta a través
deis exercicis de sintesi que 56n

voluntaris). L'avaluació sumativa
fa ús de les proves escrites tant
d'assaig ampli. restringit com

d' opeió múltiple (verdader-fals).

Utilitza el tenne ClWúena per
referir-se a lea provea eacritCl,

Tota l' avaluació la fa a partir de
proves escrites tipus assaig ampli i
restringit. tot i que les preguntes

d'aquestes proves les proporciona
a1sestudiants a partir d'un conjunt

que ell anomena "activitats de
repas"i d'aquestes n'extreu una

Es reflexa una preocupació per
abodar-ho tot "s 'ha han d'estudiar
tot "(p.142).... I'examen consta de
15 preguntes que és practicarnent

tot el que fem (p.l40)
Les proves consten de preguntes

assaig BIqlIi (fer resums d'un
tragment i explicar coses de
mem>ria) i assaig restringit
(quadres sinóptics)" i opeió

múltiple (relacionar).

Les preguntes de diferent tipologia
(assaigampli. restringit. i d'opeió
múltiple) s' expressen en paraules
diferents a les delllibre per tal

d' evitar que els a1wrmesaboquin
l' empollada directa delllibre
"procuro fer examens on sigui

dificil contestar amb un tras apres
delllibre" (p, 29) pertal de

potenciar la capaci tat de
comprensió tot i que reconeix que
en I'examen un 90% de preguntes

56n de caire memorlstic.
Per evitar aquest fet rnemorlstic

també proposa preguntes que
impliquin el fet d 'haver de

relacionar o de trobar diferencies i
semblances tot i que reconeix que
amb nens de 12 anys cal anar en

eompte per no trepitjar el eamp del
pensament abstracte.

El sistema per a la cosntruceió de
la prova, segons el docent Ii

permet tractar la diversitat dins del
grup, ja que un 90010de les

preguntes que posa, '~othom hi pot
arribar (p, 77) i després en posa
a1RUfillde més complexa per a la

La tipologia de preguntes
en un mateix examen és

molt diversa i el eontingut
no vol que el posin tal i
com ho diu elllibre sinó
amb paraules diferents.

Les tipologies de
preguntes 56nbasicarnent
d'assaig ampli (explica..).

d'assaig restringít
(defineix les paraules

segQents)i d'observació
indirecta ma s. es..

En el moment de qualifiear: El
factor més i~rtant i el que rnés
valora és el resultat de les proves

escrites i els a1tres56n
"reguladors" d' aquesta qualificació
sempre i quan la nota dels ex.amens
sigui positiva. Aquests factors 56n:
exereicis de casa, classe. sintesi. si
segueix quan toca lIegir i el nivell
d'atenció a classe emprat segons

els docent com a "arne~a"
perque estiguin quiets i atents
"mirant de cohesionar-los una

mica per tenir.los atents (p. 81)

En el moment de puntuar: que la
gent no respongui a la pregunta de
manera memorlstica, sinó amb les
seves paraules ''procuro penalitzar

a la gent que no en/én res ...a
['empollan li tinc una mica de

mania~. 55)
En el moment de qualificar el

professor té en compte les
diferents notes de les diferents

profves escrites realitzades 2valoro
molt la nota de al prova escrila, la
resta serveix per arrodonir (p. 43)
com per exemple si treballa, si té



global" en que hi entra tots els
continguts del crédit i serveix per

arrodonir la nota.

mostra que constituiti la prova
escrita.

gent més trampada (p.77).
També admet que aquest sistellB Ii

permet construir les proves en
ftmció del grup i en el cas que el

grup sigui dolent. pots agafar
aquelles que s6n més

jQci/s .•(p.100), tot i que hem pogut
veure. que en els 2 grups planteja

exactament la prova amb les
mateixes e es.

En el moment de puntuar prioritza
els continguts conceptual s "per

més bon nen i bono persona que
sigui si la seva capacitat no arriba
a assolír o adquirir uan serie de
coneixements és evident que ... (p.

125)



Taula 6. Comparació deis docents •• Informació i comunicació en relació a I'avaluació.
J E372.••.•fonuacibindil"eda I E373.hDp!!rtaneillde la Íllfotnlll\:i4 l.·· E374.FeeabaekmUltlltllmiméiU:l~

Aquesta categoria sorgeix a partir de la informació
que el docent els dóna a l' alumne com a "pistes· del

que sera la prova escrita i en que els alumnes he
poden tenir present o bé passar-he per alt. Per

exemple aquest docent els diu les pagines delllibre
que poden sortir "els dic,.d'aquesta pagina

preguntaré alguna cosa" (p. 148) fet que implica que
l' alumne esbrini d' aquella part que és el que pot

arribar a sortir.
És conscient que es passen la infonnació de les

preguntes de la prova entre un grup i altra..pero ell he
considera com un element de motivació per estudiar

allo que ell vol que aprenguin, aspecte que reflexa que
l' examen constitueix un pes important pels estudiants

en aue "si aproven aauests poden estar salvats".

:E371. Que.q".utloom'liafotnl.
La infonnació que els hi dóna fa referencia a

qüestions molt puntuals de tematiques que
sortiran a la prova escrita com les qüestions que

s'han ampliat a classe "us la preguntaré per
tant estudieu-Ia bé (p. 140) i les coses que a ell

li interessa que estudirn (les preguntes que
m 'interessa que estudifn malt doncs ja els hi

dic" (p. 142)
Els avisa amb una setmana de temps tot i que
ells ja saben que és després de cada lli~o, 2

lli~ons perque quedi repartida la quantitat de
feina, quan fan una prova

La infonnació que proporciona als estudiants es
centra en com sera l' examen més que en el
contingut que entra. De fet ell reconeix que

juga a tractar-los de persones graos i per tant
"no us diré mai les preguntes, ni el que s 'ha de
subratllar .. (p. 7).. 81de la tipologia de preguntes

que constitueixen l' examen i la puntuació
especialment les d' opció múltiple que

descompten" que no juguin a la quiniela"(p.
88)

També els consciencia en que l' examen és una
cosa important "és el mornent de donar el 100%

i durant al realització d' aquests els genera
missatges de tranquil.litat, de regulació del

temps ...

També reconeix que se'ls informa deis factors
que "regularan la nota" tot i que creu que els
alwnnes no ho entenen "el perque de tot el

procés (p. 61)

Tot i que no els diu rnai les preguntes de l' examen, ni
els fa subratllar, si els deixa missatges com: "al tanto
que aixo ésfonamental (p, 45), "algunes preguntes
van d'aquest nucli de la llifO (p, 45) enrabiant-se si
allo que ha suggerit no he contesten bé a l'examen

Ell rnateix reconeix que "si die a elasse alxll és
Important. ••estas dient alxo sortiri •••no els dios
alxo sortiri per ve~onya, pero si són UD8 mica

Restos Ja bo poden saber (p. 89)

En el llibre de text els aspectes més importants ja
estan assenyalats amb negreta (informació més

directa) tot i que altes aspectes que no ho estan i ell
els considera també importants.

El professor reconeix que insisteix i reoeteix molt més
UDS asPectes que altres i aquests són els que sortiran a
les proves, tot i que ell sempre diu expllcitarnent que
"s'ha de saber tot". "..... a classe quan surten sempre
els insisteixo més en unes concretes i aquelles són les
que posaré a l'examen ells no saben que
aquelles que pregunto són les que posaré, pero jo dic:
aquelles que treballem més aqul són les que heu de
saber .. , (p. 90)

El docent reconeix que els alwnnes d'aquesta
etapa donen molta més importancia a les notes

que no en la primllria, és per aixo que abans d'un
examen els estudiants li pregunten "mestre que

sortira. .. em demanen quines preguntes posaré .. (p.
148)

Aleshores creu que l' examen és molt important
pels estudiants.

En general el docent reconeix que els estudiants si
que els interessa la infonnació de com sera

ravaluació per diferents qüestions: a)voldrien que
se'ls hi donés les preguntes per ser molt més facil
"la seva felicitat ma.xima seria que dies abans de
l'examen li donessis l'examenfotocopiat .. (p. 61):

b)per l' angoixa que presenta la gent davant els
examens (uns per no suspendre i els altres per no
aprovar i c) per la familia i per les conseqüencies
negatives que pot susposar un suspes (nintendo ...).

Creu que els alwnnes els interessa la informació.
Pero dins deis seu sistema, depen si els estudiants
volen o no volen treballar i aqul ell ja no hi pot fer

massa res: "ells ja saben que preporant-se bé
aquelles activitats aprovaran l'avaluació. ara la
gent que no vol treballar doncs no treballa ..... Jo

ja no els puc dir res "(p. 78). D'altra banda, el
rnateix sistema comporta la queixa deis estudiants
d'haver d'estudiar moltes activitats i llavors que

alhora de la veritat només se'Is hi valori unes
quames, perceben d'aquesta manera les proves

com a molt fll.cils

El feedback sobre els resultats tant de l'avaluació
continua com de la sumativa els hi proporciona a
partir de la nota que han tret en cada una de les
activitats, tenint aquesta el maxim significat tant

pel docent com pels alumnes.

El feedback sobre els resultats del procés queden
redults amb les notes deis examens en que els
corregeix, els lliura als estudiants perque se'1

mirin una estona i el torna a recollir.

Una vegada feta la prova i corregida, el docent la
deixa mirar als estudiants els hi 4eixa POrtar a
~ per comentar-lo amb els pares i després el
recull com a recurs que li recolza els resultats de
cada un deis estudiants, ja que "és una prova que
tine que em justifica aquella nota pero és
ciar si hi han reclamacions dones tu tens allo (p.
91). Els estudiants s'han d'apuntar la nota que
han tret de cada prova a l' agenda.



ANNEX12

PROPOSTA D'UN INSTRUMENT

Procés seguit per a l'elaboració de l'instrument



Resultats generals que generen preocupaciólconflicte en relació les dimensions i categories de
I'estudi.

• No es tenen c1arsi explicitats els objectius de les proves escrites (EX. Faltes d'ortografia, compten??)
• No sé massa bé com construir les proves escrites.
• No sé massa bé com contemplar els continguts procedimentaIs i actitudinals.
• No sé rnassa bé comjustificar als estudiants la seva qualificació.
• No sé massa bé com puntuar les preguntes d'assaig.
• L'avaluació és dificil perque has d'avaluar aspectes subjectius deIs alurnnes. Aleshores m3.xima

responsabilitat al professor.
• L'avaluació és viscuda tant pels professors com pels estudiants com una situació de judici, com a una

experiencia negativa i obligatoria.

• Les ciencies socials és una materia conceptual i abstracte.
• Les capacitats necess8ries són les de memoria i comprensió.
• Generalment hi ha una base molt fluixa de ciencies socials.
• GeneraIrnent els alumnes no tenen rnassa interes per les ciencies socials.
• hnportancia en les tecniquesd'estudi perque els alurnnes aprenguin a estudiar.

68 dimensió: La percepció deIs professors deis alumnes de Ir ESOés que són molt dependents, els
costa pensar, comprendre, estudiar •••

• Que els costa explicar, tendeixen a repetir.
• No fan els deures.
• Tenen una base molt fluixa de c. Socials.
• Els costa comprendre.
• Els costa pensar.
• Són molt mecimics
• EIs costa estar atents.
• EIs costa integrar i relacionar els coneixements de diferents temes.
•. No són conscients de la necessitat d'aprendre.
• Vana l'escola perque se'ls hi obliga.
• Presenten necessitat de carinyo i d'atenció
• 8ón molt dependents.

38 dimensió: Procés d'ensenyament- aprenentatge en els grups percebuts amb més dificultat i amb
poca motivació.

Situat en un grup-classe determinat:
Quines actuacions eomposen una elasse de cieneies sodals des de que entres a elasse fins que surts
d'aquesta?
• Llegim el llibre de texto
• Expliquem el que hem llegit.
• Aportem informació complementaria.
• Proposem exercicis, activitats (obligatoris/voluntaris).
• Proposem deures._



• Relacionades amb el contingut conceptual
• Individuals len grupo
• A classe/ fom del context aula.
• Material: lIapis i paperl audiovisualsl jocs/ .
• Quin tipus d'habilitats suposen les activitats? recordar, memoritzar, comprendre, relacionar,

• EIs resultats academics.
• La motivació i l'interes deIs estudiants per la materia.
• La participació deIs estudiants en les activitats del procés.
• Si segueixen el ritme.
• Depenent de: el grau d'atenció, el grau de quietud, el grau d'afectivitat.
• Amb necessitats educatives especials.

Com em sento jo generalment davant el grup-classe:
• Tmnquil.
• Distes (aleshores puc fer bromes)
• Enfadat Ga entro a classe amb mal humor).
• Amb tensió.
• la no valla pena ni qüestionar-nos la utilitat ni la funcionalitat de la materia.

• Preocupació per haver de qualificar proves d'assaig.
• Preocupació per construir proves objectives clares.
• No se suspCnper aspectes de comportament o d'actitud.
• Es realitzen en tots els grups-classe unes mateixes proves escrites amb les mateixes demandes.
• Es fan proves escrites molt amplies per contemplar tot el contingut, especialment el conceptual.
• Les preguntes més objectives comporten un procés de memorització.
• Les qualificaeions finals es perceben com a dades objectives.
• L'avaluació cada vegada ha de contemplar aspectes més subjectius. Aleshores aixO és percebut com

l'augment de la responsabilitat per part del docent.
• Tot i que es té en compte altres aspectes, el que té més pes són les qualificaeions obtingudes de les

proves escrites.
• L'avaluació dels credits variables es diferent deIs credits obligatoris. En els variables s'avalua la feina

que es fa.
• L'examen com a prova molt important i és on els alumne shan de donar el maxim de sí mateixos.
• EIs tres tipus de contingutja han de quedar reflexats en la prova escrita. A partir d'aquestaja es

valoren tots els continguts.
• Més importancia en els continguts conceptuals.

• Les proves escrites són les mateixes pero el valor numeric no té el mateix significat per a tots els
estudiants.

• La prova escrita es construeix proposant un 9QO!o de preguntes considerades optimes per a tots els
estudiants i un 10% que serveixen per discriminar entre el grup d'alumnes.

• Percepció de que les proves escrites han de ser les mateixes per a tots els estudiants i grups-classe ja
que sinó seria motiu de queixa per part deIs estudiants.



• Del conjunt de preguntes que es faciliten previament a la realitzBció de la prova,la selecció de e1s que
composaran la prova escrita es fa en funció del grup-classe, considerant que així s'atén a la diversitat
del grupo

(Ho saben basicament perque?)
• Perque es repeteixen molt.
• Perque es repassem molt sovint.
• Perquepensemque és el més important del tema.
• Perque és el que més hem treballat i estudiat.

• L1egir-ho tot vanes vegades.
• Repetir en veu alta el que s'ha llegit.
• Apuntar en un foli per recordar-ho.
• Resumir i estudiar d'aquests resums.
• Seleccionar i10 subratllar el més important.
• Planificar el procés.
• Entendre.
• Buscar le sparaules clau per facilitar el record
• Empollar, memoritzar
• Relaxar-me
• No estudiar

• La dificultat/facilitat deIs exarnens.
• DeIs professors (de al manera que expliquen i com els hi agrada a ells que ho expliquis).
• La dificultat/facilitat que els hi suposa la materia.
• La motivació cap a la materia.
• Habilitats que comporta l'estudi de les assignatures (mates diferent c. Socials).(empollar/entrendre).
• Sempre s'estudia igual independentment del contexto



la dimensió:
"Explicitació del

concepte d'avaluació"

2a dimensió:
"Explicitació del

concepte de la materia".

3a dimensió:
"Explicitació del procés

d'ensenyament-
aprenentatge de la

materia en diferents
grups-classe" .

5a dimensió:
"Representació del

classe".

4a dimensió:
"Actuacions i decisions
deIs professors respecte

l'avaluació en els
diferents grups classe".

Funció i utilitat de
l'avaluació.

L'avaluació com a tasca
docent.

Idees deIs professors sobre
les ciencies socials.

Aetuacions i decisions en
relació l'organització del

credit.

Representació que es
construeix el professor de
cada un deIs grups-classe.

Actuacions i decisions en
relació l'organització de

l'avaluació.

Preocupació per haver d'avaluar ja
que es concep com a tasca dificil i
complicada.

Preocupació sobre el procés d' estudi que
han de seguir els estudiants per enfrontar
les ciencies socials.
Preocupació deIs docents perque en
general els alumnes de Ir d'ESO són molt
dependents, poc reflexius, no tenen un
habit d'estudi, els costa pensar,
comDrendre..

Preocupació per la falta de motivació i de
treball aixi com, per la baixada de nivells

respecte el contingut conceptual deIs
grups classe considerats amb més

problemAtiques.

Preocupació per ser objectiu.
(preocupació per "ser just" en el moment

de puntuar les proves, d'avaluar els
continguts procedimentals i actitudinals

etc.)
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L'avaluació és viscuda com a una tasca dificil i generalment
complicada. Pretenem promoure la reflexió sobre els aspectes
funcional s de l'avaluació proporcionant orientacions per portar-la a
terme i esdevenir un instrument útil i formatiu per a tots els agents que
intervenen en el procés.
Els professors saben i els hi diuen als alumnes el que han d'estudiar
pero en canvi no saben el com ho han d'estudiar. Dins la línia de les
estrategies d'aprenentatge pretenem que els professors reflexionin
sobre l'aprenentatge de la seva materia i que ensenyin als estudiants,
com a part inherent al procés d'ensenyament- aprenentatge, a ser
estrategics.

Es manifesten notables diferencies respecte la complexitat i exigencia
del contingut aixi coro, el grau d'afectivitat i interactivitat que deIs
professors en relació el grup-classe. Pretenem promoure la reflexió
sobre el conjunt d'actuacions i decisions aixi com els patrons
d'interactivitat que es construeixen en els diferents grups classe tenint
en compte la representació que es té del grupo En definitiva, es pretén
la reflexió sobre el procés d'ensenyament- aprenentatge d'aquells
grups que són considerats més problematics i/o més desmotivats.

Els professors neeessiten arguments, proves per poder justificar la
qualificació de cada estudiant. És per aquest motiu, que generalment
l'avaluació de l'aprenentatge es redueix a la realització de proves
escrites. Pretenem promoure la reflexió en base a criteris, indicadors
que guiin i clarifiquin el procés d'avaluació de l'aprenentatge per tal
de que aquesta preocupació no es limiti únicament al procés
d'assignació de les qualificacions sinó que, l'objectivitat se centri en
la millora del Drocés instructiu.



Preocupaci6 per atendre a la diversitat a
partir de l'avaluaci6.

Tot i que cada professor té una diversitat de grups classe els
procediments d'avaluaci6 del resultat de l'aprenentatge són els
mateixos en tots els grups. Aspectes com que el que el valor numeric
de la prova escrita no té un mateix significat, o que les proves escrites
contenen preguntes amb diferent grau de complexitat per discriminar
entre els alumnes, la baixada de nivells etc ....ens indica la necessitat
de reflexionar sobre el que implica, des de la concepci6
constructivista, atendre la diversitat a partir de l'avaluaci6.
L'avaluaci6 dins una etapa comprensiva com l'ESO ha d'esdevenir
una activitat d'especial importancia en el procés de resposta a la
diversitat deis alumnes.



2a dimensió:
"Actuacions i decisions
deis alumnes en relació

les practiques
avaluatives".

Coneixement sobre les
demandes d'avaluació.

Preocupació deis estudiants per
coneixer directa o indirectament les
demandes de la prova escrita.

2a dimensió:
"Actuacions i decisions
deis alumnes en relació

les practiques
avaluatives".

Actuacions i decisions Preocupació sobre el procés d'estudi que
preses en el procés d'estudi. han de seguir els estudiants per enfrontar

les ciencies socials.

Es manifesten notables diferencies entre els estudiants qui saben
"intuir", a partir de les intencions i les actuacions del professor, les
demandes d'avaluació i estudiants que no tenen idea del que sortira a
la prova escrita, a banda del que el professor els ha indicat
verbalment. Pretenem que els alumnes reflexionin sobre les
condicions i les demandes del context que no són transferides
directament pels professors. Segons Biggs (1996) l'estudiant
construeix l'estructura d'una materia en funció de com interpreta la
demanda d'avaluació i posteriorment aquesta percepció el porta cap a
un enfocament d'estudi· renentat e més su rficial o rofund.
EIs resultats mostren com la majoria d' estudiants segueixen un mateix
procés d'estudi en que generalment, el podem situar dins de
l'enfocament superficial de l'aprenentatge. Només en dos casos es
manifesta un enfocament estrategíc. Dins la linia de les estrategies
d'aprenentatge considerem imprescindible que els estudiants disposin
d'instruments procedimentals perque siguin autonoms i cap~s de
construir o tionar el seu ro i coneixement.

*EIs dos aspectes seleccionats per a la construcció de les pautes de reflexió deis estudiants es troben molt interrelacionats. Aixi mateix, pensem que aquests faetors també estan
relacionats amb les caracteristiques que presenten en general els alumnes que obtenen baixos resultats. Majoritariament els resultats revelen la presencia d'un autoconcepte
academic i una autoestima negativa, poques expectatives respecte a les seves possibilitats d'exit i una desmotivació generalitzada cap a la materia. Davant aquesta situació és
dificil pretendre que s'activi un procés d'estudi/aprenentatge. Creiem que amb la reflexió sobre la manera de com enfrontar i aprendre la materia podem contribuir al trencament
d'aquest cercle viciós que envolta aquests estudiants i repercutir directa o indirectament en la millora d'aquests constructes psicologics.



Aprenem 8 reflexionar sobre el procés d'avaluació del resultat de I'aprenentatge per tal d'esdevenir
una funció útil, clara i comprensible.

Avaluació i
autoavaluació

Quin tipos d'informació vuU recollir?
Tinc cIars i defineixo per escrit els objectius que em proposo avaluar?
Aquests objectius els desplego en els diferents tipus de continguts i
capacitatsque impliquen? .
Per a que vuU aquesta informació? De que me servid?
Pels estudiants? Perque coneguin els seus progressos i les seves dificultats i/o
mancances ...?
pels pares?
Per a mi?: per coneixer com van, per detectar els seus errors, per justificar
davant d' ells, per coneixer els meus errors, per introduir canvis en el procés

d'e!a, per coneixer i posteriorment poder ajustar-me a les seves necessitats,
per millorar la meya acció docent. ....
A partir de quines vies/instruments obtindré aquesta informació?
Proposaré una diversitat de metodes (observació, diaris, carpetes, proves
escrites) .
Proposaré els metodes adaptats a cada grup-cIasse.
Proposaré una diversitat de proves escrites
Com i quan donaré a coneixer i negociaré aquesta informació 8mb els
estudiants?
M'interessa compartir i treballar amb eUs sobre els mecanismes ocults,
implicits que s'amaguen en tot procés d'avaluació? Per que? Per a que?
Com corregiré aquestes proves?
Tinc definits per escrit els criteris d'avaluació?
Tinc definits per escrit els criteris de puntuació?
Tinc definits per escrit els criteris de Qualificació.
Hi ha aspectes que no han quedat prou cIars als estu4iants?
Comprovo si entenen les preguntes que jo vull que contestin?
Els regulo i els aviso del temps del que disposen o del que queda?
Observo si els estudiants viuen aquesta situació com a angoixantltensa? Per
que? Els transmeto algunes missatges per tal de crear un clima agradable, de
tranquiHitat? Com penso que incideix aquest clima en els resultats de la
prova?
Quina és la reacció deis estudiants quan veuen la prova?
Ofereixo missatges específics en relació alguna (lüestió general?
Davant els resultats obtinguts:
Em qüestióno quins són els motius d'aquests resultats?
Reflexiono sobre quina informació em proporciona a banda de les
qualificacions?
Em plantejo les vieslmaneres per compartir-ho amb els estudiants? De
manera individual/coHectiva?
Si aquesta informació és negativa: em qüestiono sobre com pot rebre aquesta
informació l'estudiant?
Ens plantegem conjuntament amb eIl les causes que generenaquest resultat?
Negociem i ens proposem petites metes per assolir?
Aquests resultats em permeten reflexionar sobre la meYa acció docent? Em
proposo petites i noves metes que m'ajudin a ajustar-me al grup-cIasse que
tinc davant?
Em facilita la comprensió del procés d'ensenyament- aprenentatge?



2a dimensió: Preocupació sobre com ajudar als alumnes a estudiar les ciencies
socials.

Primer bloc: "Retlexionem sobre I'estat de coneixement que tenim de la materia".
Concepte de les ciencies socials com a materia curricular:
Com conceptualitzo i entenc jo les ciencies socials? En comparació amb les c. experimentals? 1
en comparació amb les matematiques?
Quines són les capacitats i habilitats necessanes per estudiar les ciencies socials?
Podem a partir de les c. socials, treballar continguts procedimentals? Quins?
1els actitudinals? Quins? .,.
Penso que les ciencies socials en general atrauen, els interessa als estudiants de Ir ESO? Per
que?
Si no és aix.í?Puc trobar maneres/vies per activar la curiositatlmotivació per la materia?
Quin penso que pot ser el punt fort del contingut? 1 el més debil? Perque? .
Per que en definitiva: quina funcionalitat i utilitat tenen les ci~ncies socials pels estudiants de
primer d'ESO?
Procés d'estudi de les ciencies socials:
Si m'hagués de posar a estudiar 5 temes de ciencies socials: Com ho furia? Que faria primer?
Quines estriltegies utilitzaria per potenciar el record? 1 la comprensió? Com m'organitzaria?
Que tindria en compte? .

Abans: Planifico previament el procés?
Em plantejo el que he de fer, el perque i quin és l'objectiu principal?
Nonnalment, sé extreute els punts/idees principals de la materia a estudiar?
Tinc en compte les estrategies que utilitzaré?
Com m' organitzaié la materia en funció del temps del que disposo?
Tindré en compte les condicions del moment? La disponibilitat, l'objectiu a assolir, el meu estat
d'anim, la meya motivació per aconseguir l'objectiu, qui m'avaluara, com m'avaluara. ....

Mentre: Vaig regulant/ajustant el procésenfunció de les CDracterlstiques del moment?
Em plantejo si segueixo la planificació establerta? Si no~ aix.í?Per que?
Cree que vaig avan~ant?
Tinc que introduir improvisacions?
Comprovo si entenc el que vaig estudiant?

Després: Autoavaluo el procés seguit?
He aconseguit l'objectiu que em proposava?
El conjunt d'actuacions desplegades m'han servit en aquesta ocasió? Per que?
Quins aspectes modificaria si hagués de tornar a comen~ara estudiar? Per que?
Com m'he sentit alllarg del procés? Podria haver fet quelcom per millorar el meu
estatlmotivació? .



3a dimensió: Preocupació per la falta de motivació i treball deis grups considerats més
p roblem atics.

M'he plantejat per escrit alguna vegada com percebo els diferents grups classe?
Quines característiques generals els atribueixo? Per que?
Com em sento davant d'ells?
Quin és el meu estat d'irnim? Com em repercuteix aquest estat en la meya actuació docent?
Quins patrons d'interacció es donen entre ells ijo? Depen deis alumnes? Amb quins interactuo més i amb
quins menys? Per que?
En general, quin clima es respira a l'aula? Com cree que se senten els alumnes? Tots?
Hi ha una bona relació entre ells com a grup-classe?
Quan m'enfado: que faig?

Si percebo aquests grups-classe com a diferents i ioclos puc sentir-me "diferent" en funció del grup-
classe que tinc davant: m'he plantejat alguna vegada COlO pot repercutir aquest estat en el procés
d'ensenyament- aprenentatge?

En el contingut:
En la manera de plantejar-lo, de presentar~lo.
En uns grups amplio el contingut.
Explico coses relacionades amb les experiencies deis alurnnes, aconseguint un clima més motivador,
d'interes.
En les activitats d'ensenyament- aprenentatge:
En la metodologia:
En els patrons d'interactivitat que es construeixen dins l'aula:

Reflexiono sobre el per que es considera un grup "problematic"? Quins són els motius, les causes? Són
tots els alumnes o només d'alguns en concret?
Com se senten aquests estudiants? Com incideix aquest estat en el procés d'ensenyament- aprenentatge?
Des del centre es fa quelcom per millorar i entendre ia problematica d'aquests estudiants?
1jo que faig?
Em qüestiono si el que faig ho he fet bé i si no m'ha funcionat em plantejo els motius?
Que puc fer per trenear amb la rutina que caracteritza aquest ambient a l'aula i que reflexa contínuament
la problematica d'aquests estudiants? ..
Puc proposar aetivitats d'ensenyament- aprenentatge que estiguin Iligades al seu ''món''?
Puc potenciar espais de debat, opinió per tal de que puguin expressar els seus sentiments? Perque donin a
coneixer el que pensen ells?
Si em situo en al seva perspectiva, ara coneguda: puc entendre el seu comportarnent? Puc entendre la
seva manera de.fer, d'actuar, de sentir?
Que puc fer perque se sentin bé a l'aula? Que puc fer perque s'adonin que ells també poden aprendre i fer
coses útil s? Que puc fer per poder-los reconeixer i felicitar?

(Ja entro a classe amb mal humor.
No els qüestiono la utilitat ni la funcionalitat de la materia.
No fem el mateix que els altres grups: (menys contingut; menys activitats)



4a dimensió: Prcocupació per avaluar el resultat de l'aprenentatge de manera "objectiva".
(relacionat amb la pauta corresponent a la primera dimensi6).

Aprenem a reflexionar sobre la ~onstrucció de les proves escrites per tal de que siguin útils, clares i
funcionals. .

Avaluació i
Autoavaluació

Construcció de PrOves escrites:
(Abans de considerar aquests punts, seria interessant haver reflexionat
sobre els aspectes que es proposen en la pauta de la dimensió).

Qüestions preliminars:
Per que m'interessa passar aquesta prova escrita? És el mil10r instrument per
aconseguir el que vull?
Que puc detectar a partir d'aquesta? (progressos, dificultats, mancances ...).
Que en faré deIs resultats?

Una vegada s'ha pres la decisió de construir la prova escrita peravaluar el
resultat de l'aprenentatge:
Tinc en compte la relaci6 d'objectius, continguts, capacitats, habilitats que tinc
escrits?
A partir de la prova, m'interessa contemplar explícitament els continguts
procedimentals i actitudinals? (a }'igual que la la dimensió cal escriure'ls de manera clara i
precisa aixi com definir els criteris d' avaluació i pwrtuació).
A partir de que?
Quina tipologia de preguntes hi figuraran? Totes, només algunes ...Perque?
Com poden repercutir en el procés d'estudi deIs estudiants?
Quines demandes formularé? Quines habilitats són necess3ries per respondre a
aquestes demandes?
Els estudiants, en funci6 del que hem fet, són cap~ de desplegar en exit
aquestes habilitats? Tots? Només algunes preguntes ....
Els que potser no: per que?
Si d'entrada sé que alguns estudiants no seran cap~s de respondre de manera
optima: faig alguna intervenci6? Per que?
Quin és el grau de dificultat de cada una de les preguntes?
Quina informaci6 m'aportara cada una de les preguntes?
Tinc en compte el coneixement condicional? El temps del que disposen, la
metodología seguida a classe, la din3mica d'aula,.les activitats d'ensenyament-
a nentat e ro sades, el u d'interacció establert
Una vegada construida la prova i abans de passar-la als estudiants:
Reviso si he complertambels passos proposats en la planificaci6.
Reviso si les preguntes contemplen el que volem aconseguir (objectius,
habilitats, capacitats).
Em qUestiono si la pregunta pot ser interpretada de diferent manera. Si els
estudiants la entendre tal i com '0 vull.
Analitzo si les respostes han estat les que jo m' esperava? He aconseguit els
objectius que em proposava?
Em proporciona informació optima per detectar les causes del resultat de
l'aprenentatge? Em permet detectar les possibles causes deIs errors?
Si hagués de tomar a construir la prova. Quines preguntes hi deixaria? 1quines
trauria? Per que?
Recullo i comparteixo les opinions deIs estudiants sobre la dificultat/facilitat de
la prova? Que els ha costat més? Per que?
Per avaluar aquests objectius, tomaría a utilitzar la prova escrita o uHlitzaria
algun altre instrument?



Aprenem a atendre a la diversitat a partir de la informació de l'avaluació del resultat de
l'aprenentatge.

(previament a la consideració d'aquests punts seria interessant haver dedicat un temps a
reflexionar sobre els aspectes proposats en la la i la 4a dimensió).

En la prova escrita:
Que hauria de ser comú per a tots els estudiants? Per que? Quina
informaci6 n'obtindria?
Que hauria de ser diferent? Per que? Quina informaci6 n'obtindria?
Com s'han ates les diferencies alllarg del procés instructiu?
En el cas que hi hagin diferencies en relaci6 el que, el coro i el quan s'ha

Atenem a la diversitat en el ensenyat, així com en el grau d'ajut i interacci6 per part del professor,
moment de proposar i com queden reflectides aquestes diferencies en la prova escrita?
construir les proves escrites? En el cas de que consideri l'opció de diversificar les proves obé

proposar instruments diferents per als diferents estudiants: penso que
aquesta diversificaci6 en la recollida d'informaci6 pot comportar queixes
per part deIs estudiants? Per que ho cree? Per que no ho cree?
Si em plantejo construir proves escrites diversificades o bé utilitzar
instruments diferents en funci6 de l'alumnat: com els explicaria als
estudiants aquesta decisi6? Els hi explicaría abans, mentre fan la prova o
després de la realitzaci6 d'aquesta?

Davant els resoltats:
Considero si la próva ha estat ajustada a les caracterlstiques i a les
necessitats deIs estudiants?
En general: M'ha permes obtenir informaci6 ¡>erdetectar els progressos i
les dificultats deIs estudiants?

Atenem a la diversitat a Coro l'han percebut els alumnes? Els ha incidit en algun aspecte? Els hi
partir de les informacions ha aportat alguna informaci6 rellevant?
obtingudes en les proves Comparteixo, analitzo i comprenc conjuntament amb ells aquesta
escrites? informaci6?

En aquests espais: els encoratjo i els ajudo a que s'autoavaluin ells
mateixos? A que detectin per si mateixos, les causes deIs errors?
Em proporciona una informaci6 valida que em permet prendre deeisions
en relaci6 el procés d'ensenyament- aprenentatge del gru~lasse?
Em proporciona una informaci6 valida que em permet prendre decisions
en relaci6 a1sprogressos i els problemes de cada un deIs estudiants?
Aquesta informaci6: em pot proporcionar indicadorS, criteris per atendre
a la diversitat de cada un deIs meus estudiants?
Si no és així, quan tomi a construir les proves escrites: que hauré de
modificar ~1 1JVU<'1obtenir aquests criteris?



2a dimensió: "Coneixement sobre les demandes d'avaluació i el procés d'estudi de les ciencies
socials".

Aquesta pauta de reflexió pels estudiants requereix d'una presentació i d'una guia per part d'un
adult (professors, pares/mares, psicopedagogs ••) per ajudar als estudiants a iniciar aquest procé$ de
reflexió sobre la seva manera d'actuar.

Aprenem a descobrir que és el que vol el professor que aprenem per poder estudiar de manera
facil, útil i que ens permeti aprendre un munt de coses.

Seleccionem el coneixement declaratiu:
Sobre la taula poso tot el material de que disposo: IIibre/llibreta/mapeslllibre

Planificació activitats: a1eshores em pregunto:
(abans de que és exactament el que em demana el professor? Que penso que li agrada més?

comen~ara Que penso que e's més important per a elI? Per que?

estudiar farem un Que ha dit elI que estudiéssim?

pla d'acció). Que ha dit que preguntara? Com i quan ha donat aquesta informació?
És que: I'ha repetit moUes vegades? O I'heu estat treballant molt? O perque
contínuament us repeteix que aixo és important?
Delllibre: que em penso que posara? Per que m'ho penso?
De la lIibreta:

Pero primer hem de
Delllibre d'exercicis:

fer de detectius Seleccionem el coneixement procedimental.

privats: hem Una vegada hedecidit les coses que he d'estudiar i d'on les he d'estudiar que faré

d'endevinar que és el amb aquesta informació? Com m'ho organitzaré per aprendre-ho tot?

que vol el professor Potser, podria reduir la informació construint esquemes, resums, o bé subratIlant

de nosaltres. Hem el més important, apuntant-ho en un foli? Que em va més bé i que m' agrada més?

d'investigar com Per que?

podem estudiar per Quina és la meya manera d' estudiar? (lIegir-ho tot varies vegades, repetir en veu
a1ta...).

aprendre molt. Si ho fes d'una altra manera: penso que m'ajudaria a aprendre-ho millor i potser
més rapid i més taeil?
O potser no?
Pue provar-ho si em funciona?
Si tine por de quedar-me en blane davant d'un examen o tine por de que no me'n
recordi de totes les coses que he d'estudiar: pue demanar-li el professor que
m'ajudi a aprendre a estudiar? Com ho fa elI per aprendre les ciencies socials
sense cap problema?
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