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“Els llenguatges es fan universals en el moment que més enllà de traspassar fronteres

físiques i geogràfiques, són capaços de canviar formes de pensar i actuar cap a una

relació humana més pròspera i comprensiva.”

(Salvadó, J., 2001)
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 La reflexió sobre les relacions escolars que donen lloc a la dinàmica
ensenyament-aprenentatge ha d’ésser una constant en els itineraris professionals de
les persones implicades, a fi de cercar possibles solucions a problemes que es
plantegen periòdicament en aquest àmbit.

La Reforma Educativa i el se desenvolupament està suposant una profunda
reestructuració del sistema educatiu, determinant a la vegada el marc institucional on
els protagonistes directes es mouran en la pròxima dècada.

Qualsevol transformació d’esquemes de funcionament ha de comptar amb
l’acceptació i col·laboració sentida del professorat, amb un endinsament a la filosofia
d’actuació plantejada per l’Administració i un dinamisme crític que promogui la
transformació i innovació permanent.

Sense la participació activa dels professors1 no hi pot haver canvi. A fi que es
pugui avançar positivament, els docents han de conjugar coherentment el binomi
actuació i formació permanent. Les activitats de formació unides a un funcionament
cada vegada més autònom dels contextos educatius, han donat com a fruït una
centralització en les vertaderes qüestions educatives que la societat reclama, els
professionals senten i l’administració facilita.

En els últims anys la societat del nostre entorn ha experimentat un canvi
profund. És necessari que aquesta transformació s’harmonitzi amb la filosofia
d’actuació del sistema educatiu. El suport fonamental del canvi ha d’ésser el
professorat i per tant la seva qualificació i dignificació és imprescindible. Aquest
procés s’ha de concebre com un continu de formació permanent. Les innovacions
s’han de manifestar en els projectes docents i en les relacions educatives, així com en
una actualització en noves tecnologies i a la vegada comptar amb els recursos
suficients per a portar a terme la tasca educativa.

7UHV�VyQ�HOV�IDFWRUV�TXH�HVWDQ�LQIOXHQFLDQW�L�GHFLGLQW�OD�LPSRUWjQFLD�GH�OD
IRUPDFLy�HQ�OD�VRFLHWDW�DFWXDO�

� O¶LPSDFWH�GH�OD�VRFLHWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy

� O¶LPSDFWH�GHO�PyQ�FLHQWtILF�L�WHFQROzJLF

� OD�JOREDOLW]DFLy

�³/D� IRUPDFLy� HV� SUHVHQWD� FRP� O¶LQVWUXPHQW� PpV� SRWHQW� SHU� D� GHPRFUDWLW]DU
O¶DFFpV�GH�OHV�SHUVRQHV�D�OD�FXOWXUD��D�OD�LQIRUPDFLy�L�DO�WUHEDOO´����(MARCELO GARCIA,
1999: 13�

El principal repte dels docents és l’adaptació als canvis socials, econòmics,
tecnològics i culturals, a la relació entre treball i oci, així com en la concurrència a la
nova societat de la comunicació i transformació de valors i codis de conducta.

Una formació continua del professorat significa la integració coherent
d’informacions i experiències en un procés permanent de reflexions sobre el saber que
s’ensenya, les capacitats que es volen potenciar i els procediments i mètodes que
s’utilitzen, en una dinàmica permanent de reflexió i investigació sobre l’acció.

1. Al referir-nos a substantius genèrics normalment en masculí, s’entendrà que fem referència
als dos gèneres.

2.  Les cites d’autors expressades en un altra llengua s’han traduït al català.
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Avui estem situats en una aldea global on les comunicacions, canvis
tecnològics i xarxes d’informació han transformat el sistema convencional de relacions
i coneixement. En un món on tots estem més comunicats, on els contactes, modes i
costums han canviat, s’ha de continuar donant una importància forta als propis valors i
idiosincràsia, però a la vegada necessitem elements comuns de funcionament
comunicatiu. L’ésser humà utilitza els sistemes lingüístics com a codis fonamentals per
a relacionar-se. /D� OOHQJXD� DQJOHVD� pV� XQD� GH� OHV� IRUPHV� OLQJ�tVWLTXHV� PpV
XQLYHUVDO�L�XWLOLW]DGD��SHU�WDQW�HO�VHX�DSUHQHQWDWJH�KD�G¶pVVHU�SDUW�VXEVWDQFLDO�GHO
FRQWLQJXW FXUULFXODU�D�O¶jPELW�GH�O¶HQVHQ\DPHQW�GH�OHV�OOHQJ�HV�DO�QRVWUH�VLVWHPD
HGXFDWLX�

Avui dia, segons FERRERES, (1992), és més necessari que mai una
pedagogia de “l’enriquiment”, que sigui capaç de desenvolupar les habilitats
lingüístiques dels nens i nenes a les nostres escoles. Una pedagogia que adopti, com
assenyala “Cummins”, el model “interactiu-experiencial” i deixi de costat el model de
“transmissió convencional” que ha estat funcionant durant molt de temps en
programes d’ensenyament de llengües. Un model que incorpori els principis
fonamentals de l’aprenentatge del llenguatge oral i escrit d’acord amb aquestes noves
concepcions de funcionament psicopedagògic.
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���� 5HFRQHL[HPHQWV

A la vida professional de cadascú es van cobrint etapes, i cadascuna d’elles
dins del conjunt global de la pròpia feina, pren unes característiques determinades.
Després d’un període de deu anys a la Inspecció d’Ensenyament, motivat pel
contingut de la pròpia tasca, em vaig sentir portat a poder treballar d’una manera més
assossegada i continuada en un tipus d’investigació que portés implicats elements de
connexió amb els centres educatius i amb els docents que actuen primordialment a
l’aula com a principal activitat, és a dir, els mestres i professors que exerceixen la
docència a les escoles i instituts i particularment a l’àrea de llengües estrangeres.

Per tant, un primer agraïment a la pròpia Inspecció que m’ha permès fer uns
treballs previs, en el camp de l’avaluació externa, fet que m’ha donat un contingut
substancial i unes experiències i coneixements previs, a fi de continuar aprofundint en
un tema tan interessant com és l’anàlisi de la pràctica docent i la reflexió dels
professionals sobre el seu treball quotidià.

Un segon agraïment al Departament d’Ensenyament per donar-me l’oportunitat
de participar en una llicència d’estudis, que ha servit de marc i m’ha facilitat el temps
adient per dur a terme la realització d’aquest treball, en especial aquelles persones de
la Subdirecció General de Formació del professorat que he tingut l’oportunitat de tenir-
hi un contacte més directe.

I un últim agraïment, que no el menys important, a aquells centres
d’ensenyament i professionals que m’han proporcionat les dades, reflexions, i
observacions, a la vegada que la satisfacció de compartir moments de diàleg i
intercanvi d’opinions sobre el dia a dia a les escoles.

&HQWUHV�SDUWLFLSDQWV�

� CEIP Sant Miquel d’Ascó

� CEIP E. Grau Fontseré de Flix

� IES Flix de Flix

� IES Julio Antonio de Móra d’Ebre

� IES Terra Alta de Gandesa

� IES Gabriel Ferrater de Reus

5HFRQHL[HPHQW�SHUVRQDO�D�

� Professores d’Anglès i Equip Directiu del CEIP d’Ascó

� Professores d’Anglès i Equip Directiu del CEIP E. Grau Fontseré de Flix

� Departament de Llengües estrangeres de l’IES Flix de Flix

� Departament de Llengües estrangeres de l’IES Julio Antonio de Móra
d’Ebre

� Professores d’Anglès de l’IES Terra Alta de Gandesa

� Professors d’Anglès de l’IES Gabriel Ferrater de Reus
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(O�PHX�DJUDwPHQW�WDPEp�D�

Carme Tinoco, Directora del Programa de Llengües estrangeres del
Departament d’Ensenyament a Tarragona, i Vicent Ferreres, Director-coordinador
del present treball de recerca.

Una consideració especial a la família pel seu suport i paciència.

���� �$QWHFHGHQWV�
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Des de la meva perspectiva actual com a Inspector d’ensenyament i el meu
bagatge com a docent durant 20 anys, apart d’un període entremig de tres anys amb
funcions d’assessorament pedagògic a les escoles, em sento motivat a analitzar de
forma acurada les actuacions i vivències dels professors i professores en el camp de
la llengua anglesa dins de l’ensenyament obligatori, Primària i ESO, i a partir
d’aquesta observació en un context educatiu determinat, poder fer aportacions
qualitatives que incideixin en l’actuació i formació del professorat, sense ànim
d’universalitzar les actuacions ni les conclusions i resultats de les intervencions.

Des de l’administració es postula que una escola renovada precisa d’un
professorat igualment renovat, on l’alumnat passa a ésser el protagonista del procés.

La formació permanent s’ha d’articular com una reflexió del professorat sobre
la pràctica docent, que li permeti examinar la seva teoria implícita d’ensenyant, els
seus esquemes de funcionament bàsic i les actituds pròpies que orienten el seu
desenvolupament professional. Així concebuda la pràctica docent es converteix en un
procés d’investigació en l’acció.

La forma més conseqüent de lligar els problemes de formació permanent amb
els problemes reals de la pràctica consisteix en concebre’ls com a processos
d’investigació i experimentació del currículum en els quals, el professorat, al dissenyar
projectes curriculars concrets i reflexionar sobre el seu desenvolupament en el context
singular, no pot obviar l’anàlisi i la reflexió sobre la seva forma d’intervenir a l’aula.

“(O� FXUUtFXOXP� HQ� DFFLy� D� O¶DXOD� HV� FRQILJXUD� FRP� XQ� FRQMXQW� G¶H[SHULqQFLHV
YLVFXGHV��HQ�XQD�VLWXDFLy�RQ�SHUVRQHV��REMHFWHV�L�FRQHL[HPHQWV�� LQWHUDFWXHQ�HQWUH�VL�
G¶DFRUG� DPE� FHUWV� SURFHVVRV� �&RQQHOO\� L� &ODQGLQLQ�� ������� (Q� DTXHVW� VHQWLW� HOV
SURIHVVRUV� QR� HQVHQ\HQ� XQ� FXUUtFXOXP�� DO� FRQWUDUL�� YLXHQ� L� HO� FRQVWUXHL[HQ
FRQMXQWDPHQW�DPE�O¶DOXPQDW´� (ESCUDERO, i altres,  1999:32)

MARCELO GARCIA (1999) en el seu llibre ³)RUPDFLyQ�GHO�SURIHVRUDGR�SDUD
HO�FDPELR�HGXFDWLYR´ en el seu primer capítol manifesta que la estructura conceptual
de la formació del professorat ha de sistematitzar i organitzar les diferents teories
models i orientacions que permetin veure la mateixa com un camps disciplinar en
desenvolupament, abans que com una mera pràctica teòrica. A partir d’això s’ha
d’analitzar HO�FRQFHSWH�GH�IRUPDFLy��OHV�VHYHV�GLIHUHQWV�DFFHSFLRQV�L�VLJQLILFDWV��L
HOV�GLIHUHQWV�FRGLV� que configuren el sistema de formació actual al nostre territori,
per acabar portant el nostre propi concepte de formació d’acord amb les pròpies
vivències i coneixements, i explica que s’ha d’entendre la formació del professorat com
un continu que ha de tenir en compte els següents principis:

- /D�LQWHJUDFLy�GH�SUjFWLTXHV�HVFRODUV��FXUULFXODUV�L�G¶HQVHQ\DPHQW�

- /D� QHFHVVLWDW� GH� FRQQH[Ly� HQWUH� IRUPDFLy� LQLFLDO� L� GHVHQYROXSDPHQW
SURIHVVLRQDO�

- ,QWHJUDFLy�HQWUH�WHRULD�L�SUjFWLFD�

- $WHQGUH�HOV�SULQFLSLV�GH�LQGLYLGXDOLW]DFLy�L�VRFLDOLW]DFLy�

L’experimentació curricular constitueix doncs, una ocasió privilegiada per a
fomentar el treball cooperatiu.

D’aquí tornem a la importància de relacionar teoria i pràctica, tal com diu CARR
I KEMMIS (1988:12) que ³UHGXLU�OHV�GLVWjQFLHV�HQWUH�OD�WHRULD�L� OD�SUjFWLFD�pV�O¶REMHFWH
FHQWUDO�GHO�IHW�HGXFDWLX´. GIMENO (1984) afirma que la relació entre teoria i pràctica i
el tipus de dialèctica que es genera, no només es porta a terme en el context de l’aula,
sinó en tots aquells contextos on es genera la pràctica.

He de fer constar que dins la meva tasca d’inspector d’ensenyament a l’àmbit
concret de les llengües estrangeres, he tingut l’oportunitat de participar en un pla



Jordi Salvadó Muntané

11

d’avaluació3 endegat pel departament d’ensenyament, que ja s’ha portat a terme
durant els tres últims anys, on s’han fet una sèrie d’actuacions sistemàtiques
d’avaluació externa en els centres, com a complement de la seva pròpia avaluació
interna, per a desenvolupar allò que ja va preveure al respecte la llei orgànica 9/1995
(LOPAGCD), concretat mitjançant un ordre de 20.10.97, que regula l’avaluació dels
centres sostinguts amb fons públics.

Aquesta tasca feta durant aquests últims anys  i les seves conclusions m’han
portat a continuar aprofundint en el tema, d’una manera més particularitzada i en un
context determinat, seguint l’esquema de funcionament anterior en els seus aspectes
bàsics, amb un marc de referència  que determina dos premisses importants:

D� &RQVLGHUDU�TXH�O¶HQVHQ\DPHQW�GH�OHV�OOHQJ�HV�HVWUDQJHUHV�KD�GH�EDVDU�
VH�HQ�XQ�HQIRFDPHQW�LQWHQFLRQDGDPHQW�FRPXQLFDWLX�L�GLQV�XQ�FRQWH[W�RQ
HV�PRX�OD�YLGD�TXRWLGLDQD�GHO�QHQ�

E� 7UHEDOO� G¶DXOD� EDVDW� HQ� OD� SUjFWLFD� GH� OHV� TXDWUH� GHVWUHVHV�� ³OLVWHQLQJ�
UHDGLQJ�� ZULWLQJ� DQG� VSHDNLQJ´� IHQW� XQ� qPIDVL� HVSHFLDO� DPE� OD
FRPSUHQVLy�L�H[SUHVVLy�RUDO�

Les fases del procés vindrien explicitades més endavant  quan s’explicarà la
planificació del mateix.

&RP�D�FRQVLGHUDFLRQV�HV�WLQGUj�HQ�FRPSWH�TXH�OD�IXQFLRQDOLWDW�GH�O¶DFWXDFLy
YLQGUj�GHWHUPLQDGD�SHO�YDORU�GHOV�MXGLFLV�HPHVRV�GLQV�GH�O¶DPELHQW�FUHDW�HQWRUQ
D� OD�PDWHL[D� DYDOXDFLy� L� GH� OHV� SURSRVWHV� ~WLOV� L� UHDOLVWHV� TXH� VRUJHL[LQ� HQ� HO
PDWHL[�SURFpV�

3. La meva intervenció s’ha donat dins de l’àrea de llengües estrangeres a la inspecció i a
l’àmbit concret de la comprensió i expressió oral.

����� ([SOLFDFLy�MXVWLILFDWLYD�GHO�WHPD��&ULWHULV�IXQFLRQDOV�

Sempre implica un compromís justificar i explicar la tasca pròpia a la vida
professional, ja que les manifestacions han de contenir tant l’explícit com allò implícit
que comporta un contingut de sinceritat.

Amb la finalitat d’aportacions el més clares possibles i poder ser  coherents i
sistemàtics en el desenvolupament de la investigació, es busquen diferents criteris i a
la vegada complementaris com referents d’explicació del tema que ens ocupa.
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(OV� FULWHULV� IXQFLRQDOV porten implícits els graus de funcionalitat des dels
diferents àmbits de referència, i queden explicitats del mode següent:

������ &ULWHULV� *HQHUDOV�� (En referència a propostes plantejades des de
l’Administració).

En un món cada vegada més intercomunicat, cada vegada més obert per les
facilitats comunicatives que ofereix un sistema sostingut per l’avenç de les noves
tecnologies, on la globalització crea xarxes de relació i comprensió més properes als
interessos individuals i socials de les comunitats, l’aprenentatge de llengües
majoritàries es converteix en un mecanisme obligatori, com a condició indispensable
d’ús relacional entre diferents països i cultures diverses. A partir d’aquí la funcionalitat
dels sistemes educatius regulats ha d’establir els requisits i premisses necessàries per
a vertebrar l’aprenentatge de les llengües estrangeres en els currículums oficials
establerts per les diferents administracions. En aquest cas la llengua anglesa, per
tradició i ús prioritari internacional, pren protagonisme en aquest context.

Una vegada situats en l’àmbit dels protagonistes actius de portar a terme
l’ensenyament aprenentatge de la llengua estrangera, en aquest cas l’anglès, a la
dècada dels 80 es nota un canvi substancial que inicia la ruptura amb el mètode
tradicional i es perfilen noves maneres d’actuació a l’aula i a la vegada noves
perspectives en la formació permanent del professorat. Tot això s’impulsa  a partir de
l’aprovació de la llei d’ordenació del nou sistema educatiu l’any 1990, a fi de conjugar
aquestes expectatives innovadores, sentides ja anteriorment i que amb els nous
postulats es podran afavorir de manera institucional. Expectatives que a la pràctica
diària estaven ja en marxa i constituïen nuclis actius d’innovació i canvi. Es tracta de
buscar noves formules i pràctiques diferents, cap un sistema d’ensenyament de les
llengües estrangeres on predominin finalitats comunicatives sobre les purament
teòriques o formals.

L’any 1987 i 1988 amb la publicació del “Projecte per a la Reforma de
l’Ensenyament” es presenta el que serà un canvi important en el Sistema Educatiu,
sobretot a l’etapa de Secundària obligatòria.

El llibre blanc per la Reforma del Sistema Educatiu (1989:209) en el capítol XIII
al referir-se al professorat i a la seva actuació diu: ³8QD�HVFROD�UHQRYDGD�SUHFLVD�G¶XQ
SURIHVVRUDW� LJXDOPHQW�UHQRYDW��TXH�HV�FRQVWLWXHL[L� MXQWDPHQW�DPE�HOV�DOXPQHV�FRP�D
SURWDJRQLVWD�GHOV�SURFHVVRV�G¶HQVHQ\DPHQW�DSUHQHQWDWJH��/D�UHIRUPD�GH�O¶RUGHQDFLy�L
UHQRYDFLy� FXUULFXODU�� SDVVD� D� WUDYpV� GHO� SURIHVVRUDW� FRP� D� PHGLDGRU� HVVHQFLDO� GH
O¶DFFLy� HGXFDWLYD”. Es parla també de la qualificació i formació permanent del
professorat, com un dret i deure que tenen els professors. En aquest sentint Fullan
afirma que ³/¶HGXFDFLy� pV� XQD� UHVSRQVDELOLWDW� VRFLDO�� FROÂOHFWLYD�� TXH� DIHFWD� D� WRWV� L
FDGDVFXQ� GHOV� VHXV�PHPEUHV�� (Q� DTXHVW� VHQWLW� pV� XQ� DVVXPSWH� S~EOLF� L� KD� GH� VHU
GHIHQVDW� FRP� D� WDO�� 1R� KL� KD� SRVVLELOLWDWV� GH� GHVHQYROXSDU� L� DSURIXQGLU� HQ� OD
GHPRFUDWLW]DFLy� GH� OD� VRFLHWDW� VL� QR� HV� GHPRFUDWLW]D� O¶HVFROD�� $L[z� DGTXLUHL[
GLPHQVLRQV� QRYHV� L� FRPSOH[HV� HQ� HO� FRQWH[W� FDQYLDQW� L� SDUDGR[DO� GH� OHV� VRFLHWDWV
DFWXDOV�� /HV� UHIRUPHV� HGXFDWLYHV� KDQ� GH� FRPSWDU� FRP� D� HOHPHQW� IRQDPHQWDO� HO
SURIHVVRUDW��6L�YROHP�PLOORUV�GRFHQWV�KHP�GH�FUHDU�WDPEp�PLOORUV�HVFROHV�´� (FULLAN
& HARGREAVES, 1997:10).

En general es plantegen WUHV�JUDQV�REMHFWLXV�

����$FWXDOLW]DFLy�SHUPDQHQW�GH�OHV�SUjFWLTXHV�HGXFDWLYHV�

����&DSDFLWDFLy�SHU�VXEPHUJLU�VH�HQ�XQ�PRGHO�FXUULFXODU�REHUW�L�IOH[LEOH�
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����4XDOLILFDFLy�SHU�LPSDUWLU�GRFqQFLD�D�HWDSHV�QRYHV�

Avui l’ensenyament en general i per tant també el de les llengües estrangeres
s’ha de concebre en un context multilingüe i pluricultural. La llengua no és només
vehicle de comunicació, cada llengua és també vertebradora  d’una cultura. El
coneixement de diferents llengües porta a l’obertura d’altres models de pensar i viure
l’existència i afavoreix una més justa valoració de la cultura i llengua pròpies.

Com a membres de la Unió Europea tenim la responsabilitat de desenvolupar
la seva dimensió dins del camp de l’ensenyament, especialment a través de
l’aprenentatge i la difusió de les llengües dels estats membres. Com més llengües es
coneguin, més augmenten les possibilitats de l’individu per aprendre i comunicar-se en
diversos entorns.

El pensament humà i el procés d’abstracció es construeixen a partir de la
llengua, i una bona part de la sociabilitat també. Un bon domini de les llengües
augmenta l’adquisició de coneixements i desenvolupa la pròpia personalitat d’una
manera més rica i comprensiva.

La  importància de l’aprenentatge de les llengües s’ha de reflectir en el seu
tractament als projectes curriculars de centre.

És per aquestes consideracions que la Generalitat de Catalunya, en el marc
fixat per la Logse i en sintonia amb els acords europeus del Tractat de Maastricht, en
el sistema educatiu, ha apostat clarament pel plurilingüisme.

Per a la funcionalitat a la pràctica d’aquests criteris generals haurem de tenir en
compte els postulats normatius genèrics establerts a la llei, com a marc posterior de
desenvolupament. Aquests, pel que fa referència a l’aprenentatge de les llengües
estrangeres i a la formació permanent, serien els següents d’acord amb l’articulat
establert a la LOGSE:

- Pel que fa al 3UHjPEXO, s’especifica que ³OD� SURJUHVVLYD� LQWHJUDFLy� GH� OD
QRVWUD� VRFLHWDW� HQ� HO� PDUF� FRPXQLWDUL� HQV� VLWXD� GDYDQW� XQ� KRULW]y� GH
FRPSHWLWLYLWDW�� PRELOLWDW� L� OOLXUH� FLUFXODFLy�� HQ� XQD� GLPHQVLy� IRUPDWLYD�� TXH
GHPDQD� TXH� HOV� QRVWUHV� HVWXGLV� L� LQVWLWXFLRQV� V¶DMXVWLQ� D� UHIHUqQFLHV
FRPSDUWLGHV�L�VLJXLQ�KRPRORJDEOHV�HQ�O¶jPELW�GH�OD�FRPXQLWDW�HXURSHD��SHU�WDO
GH�QR�FRPSURPHWUH�OHV�SRVVLELOLWDWV�GHOV�QRVWUHV�FLXWDGDQV�DFWXDOV�L�IXWXUV´.

- En quant al 7tWRO�3ULPHU���&DStWRO�,,�

$UWLFOH���, s’especifica:

1.- “/¶HGXFDFLy� SULPjULD� FRPSUHQGUj� WUHV� FLFOHV� GH� GRV� FXUVRV� DFDGqPLFV
FDGDVFXQ� � L� V¶RUJDQLW]DUj� HQ� jUHHV�� TXH� VHUDQ� REOLJDWzULHV� L� WLQGUDQ
FDUjFWHU�JOREDO�L�LQWHJUDGRU´�

2.- ³/HV��jUHHV�G¶DTXHVW�QLYHOO�HGXFDWLX�VyQ�OHV�VHJ�HQWV�

D�����E�����F�����G�����H��OOHQJ�HV�HVWUDQJHUHV��I����´

/¶DUWLFOH��� diu: ³���� O¶HQVHQ\DPHQW� �GH� OHV� OOHQJ�HV�HVWUDQJHUHV�D� O¶HGXFDFLy
SULPjULD�VHUj�LPSDUWLGD�SHU�PHVWUHV�DPE�O¶HVSHFLDOLWDW�FRUUHVSRQHQW�´
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- $O�7tWRO�3ULPHU��&DStWRO�,,,�

$UWLFOH� ��� es concreta: ³/¶HGXFDFLy� VHFXQGjULD� REOLJDWzULD� FRQWULEXLUj� D
GHVHQYROXSDU�HQ�HOV�DOXPQHV�OHV�FDSDFLWDWV�VHJ�HQWV��D�����E��FRPSUHQGUH�XQD
OOHQJXD� HVWUDQJHUD� L� H[SUHVVDU�V¶KL� GH� PDQHUD� DSURSLDGD�� F����� G����� H����� I����
J�����K�����L�����M�����N����´

$UWLFOH� ��� ³/HV� jUHHV� GH� FRQHL[HPHQW� REOLJDWzULHV� D� O¶(62� VHUDQ� OHV
VHJ�HQWV��D���E���F���G���H���I��OOHQJ�HV�HVWUDQJHUHV��J���K���L��´

$UWLFOH� ����  ³(QWUH� OHV� PDWqULHV� RSWDWLYHV� TXH� V¶KDXUDQ� G¶LPSDUWLU� D� O¶(62
V¶LQFORXUj�XQD�VHJRQD�OOHQJXD�HVWUDQJHUD�´

- (Q� HO� &DStWRO� 9 dedicat a l’educació especial i en el seu DUWLFOH� ��,
s’especifica:

Cap. V punt 1 – ³(O�VLVWHPD�HGXFDWLX�GLVSRVDUj�GHOV� UHFXUVRV�QHFHVVDULV
SHU� WDO� TXH�HOV�DOXPQHV�DPE�QHFHVVLWDWV�HGXFDWLYHV�HVSHFLDOV�� WHPSRUDOV� R
SHUPDQHQWV��SXJXLQ�DVVROLU�GLQWUH�GHO�PDWHL[�VLVWHPD�HOV�REMHFWLXV�HVWDEOHUWV
DPE�FDUjFWHU�JHQHUDO�SHU�D�WRWV�HOV�DOXPQHV´.

- En el 7tWRO� 9, sobre la qualitat de l’ensenyament, a l’article 55, es diu: ³(OV
SRGHUV� S~EOLFV� GRQDUDQ� XQD� DWHQFLy� SULRULWjULD� DO� FRQMXQW� GH� IDFWRUV� TXH
DIDYRUHL[HQ�OD�TXDOLWDW�L�OD�PLOORUD�GH�O¶HQVHQ\DPHQW��HQ�HVSHFLDO�D�

D� OD�TXDOLILFDFLy�L�IRUPDFLy�GHO�SURIHVVRUDW

E� OD�SURJUDPDFLy�GRFHQW

F� HOV�UHFXUVRV�HGXFDWLXV�L�OD�IXQFLy�GLUHFWLYD

G� OD�LQQRYDFLy�L�LQYHVWLJDFLy�HGXFDWLYD

H� O¶RULHQWDFLy�HGXFDWLYD�L�SURIHVVLRQDO

I� OD�LQVSHFFLy�HGXFDWLYD

J� O¶DYDOXDFLy�GHO�VLVWHPD�HGXFDWLX´

$UWLFOH����

Art. 56 punt 2.- ³/D�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�FRQVWLWXHL[�XQ�GUHW�L�XQD�REOLJDFLy�D�WRW
HO� SURIHVVRUDW� L� XQD� UHVSRQVDELOLWDW� GH� OHV� $GPLQLVWUDFLRQV� HGXFDWLYHV� L� GHOV
PDWHL[RV� FHQWUHV�� 3HULzGLFDPHQW� HO� SURIHVVRUDW� KDXUj� GH� UHDOLW]DU� DFWLYLWDWV
G¶DFWXDOLW]DFLy� FLHQWtILFD�� GLGjFWLFD� L� SURIHVVLRQDO� HQ� HOV� FHQWUHV� GRFHQWV�� HQ
LQVWLWXFLRQV� IRUPDWLYHV� HVSHFtILTXHV� HQ� OHV� XQLYHUVLWDWV� L� HQ� HO� FDV� GHO
SURIHVVRUDW�GH�IRUPDFLy�SURIHVVLRQDO��WDPEp�D�OHV�HPSUHVHV´.

Art. 56 punt 3.- ³/HV� DGPLQLVWUDFLRQV� HGXFDWLYHV� SODQLILFDUDQ� OHV
DFWLYLWDWV� QHFHVVjULHV� GH� IRUPDFLy� SHUPDQHQW� L� JDUDQWLUDQ� XQD� RIHUWD
GLYHUVLILFDGD�L�JUDWXwWD�G¶DTXHVWHV�DFWLYLWDWV��6¶HVWDEOLUDQ�OHV�PHVXUHV�RSRUWXQHV
SHU�DIDYRULU�OD�SDUWLFLSDFLy�GHO�SURIHVVRUDW�HQ�DTXHVWV�SURJUDPHV´.

El pla de Formació del Departament d’Ensenyament4 ha dividit la formació en
les tipologies següents:

Bloc A: Programes de preparació per al nou sistema educatiu

Bloc B: Formació per a la millora de la pràctica docent i l’adquisició de
nous coneixements.

Bloc C: Programes d’especialització i de qualificació professional.

Bloc D: Formació per a la innovació en centres educatius.

Bloc E: Formació per a l’exercici de funcions específiques.
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Bloc F: Ajuts individuals per a la formació i suport de la recerca
educativa.

Així mateix, aquestes Administracions programaran plans especials mitjançant
acords amb les universitats per facilitar l’accés dels professors a intitulacions
que permetin la mobilitat entre els diversos nivells educatius, inclosos els
universitaris.

Art. 56 punt 4.- ³/HV�DGPLQLVWUDFLRQV�HGXFDWLYHV�IRPHQWDUDQ�

D� (OV�SURJUDPHV�GH�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW

E� /D� FUHDFLy� GH� FHQWUHV� L� LQVWLWXWV� SHU� D� OD� IRUPDFLy� SHUPDQHQW� GHO
SURIHVVRUDW

F� /D� FROÂODERUDFLy� DPE� OHV� XQLYHUVLWDWV�� O¶$GPLQLVWUDFLy� ORFDO� L� DOWUHV
LQVWLWXFLRQV�SHU�OD�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�GHO�SURIHVVRUDW´.

$UWLFOH���

Art. 57 punt 4.- ³/HV�DGPLQLVWUDFLRQV�HGXFDWLYHV�IRPHQWDUDQ�O¶DXWRQRPLD
SHGDJzJLFD� L� RUJDQLW]DWLYD�GHOV� FHQWUHV� L� DIDYRULUDQ� L� HVWLPXODUDQ�HO� WUHEDOO� HQ
HTXLS�GHOV�SURIHVVRUV´�

En referència a aquest últim apartat un aspecte important a considerar
a fi de concretar actuacions en el camp de la llengua estrangera, utilitzant
l’autonomia de centres , una de les expectatives més sentides pels docents en
la seva pràctica diària es el trobar fórmules per augmentar el temps de classe
als alumnes i la disminució de la ràtio a les aules.

�������&ULWHULV�3DUWLFXODUV�

Els contextos d’intervenció de formació del professorat i pràctica a l’aula són
els centres educatius i els docents d’una demarcació geogràfica concreta. En aquest
treball s’incidirà bàsicament en la pràctica a l’aula dels docents i la incidència formativa
i permanent dels mateixos en relació a la seva praxis. L’actual sistema educatiu té
com un, entre altres, dels seus objectius bàsics en formar ciutadans que a l’ acabar
l’ensenyament   obligatori   puguin   expressar-se  i  comprendre   en   els

4. Els continguts dels blocs B i D seran els que incidiran més directament en la tasca educativa
del professorat al que es refereix el present treball.

conceptes bàsics d’una llengua estrangera,  és a partir d’aquesta afirmació que hem
de realitzar actuacions a fi d’observar i avaluar com es porten a terme els processos
de la pràctica (planificació i realització a l’aula) i formular propostes de millora.

Una vegada situats en un context determinat, s’ha de pensar en buscar aquells
desenvolupaments que beneficien als grups de professors i al centre com a institució.
Castillejo, Sarramona i altres (1986) consideren que és molt important potenciar entre
els docents els estudis de “climes” i promoure situacions didàctiques on els professors
animen l’activitat pedagògica en funció de destreses en les quals es veuen
especialment realitzats.

La pràctica i la reflexió sobre la mateixa és la principal activitat del professor/a.
³/D� SUjFWLFD� pV� XQ� SURFpV� G¶LQYHVWLJDFLy� PpV� TXH� XQ� SURFHGLPHQW� G¶DSOLFDFLy�� 8Q
SURFpV� G¶LQYHVWLJDFLy� HQ� O¶DFFLy�� /HV� WHRULHV� IRUPDOV�� DFDGqPLTXHV� VREUH
O¶DSUHQHQWDWJH�� O¶HQVHQ\DPHQW�R� HO� GLVVHQ\� L� GHVHQYROXSDPHQW� GHO� FXUUtFXOXP�� GH�QR
UHV� VHUYHL[HQ� DO� SURIHVVRU� VLQy� DFRQVHJXHL[� WUDGXLU�OHV� HQ� WHRULHV� DFWLYHV�� HQ
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SHQVDPHQW�SUjFWLF�TXH�DQDOLW]D�UDFLRQDOPHQW�HO�FRPSOH[�HFRVLVWHPD�GH�O¶DXOD�L�IRUPXOD
SURSRVWHV�H[SHULPHQWDOV�G¶LQWHUYHQFLy´  (PÉREZ, 1988:7).

³(O�FXUUtFXOXP�KD�G¶pVVHU�HO�PLWMj�SHU�D�OD�WUDQVIRUPDFLy��KHP�G¶HQWHQGUH¶O�FRP
XQ� SURFpV� GH� GHVHQYROXSDPHQW�� RQ�� WHRULHV�� SURSRVWHV� FXUULFXODUV�� SURIHVVRUV� L
SUjFWLFD�V¶LQWHUUHODFLRQHQ�HVWUHWDPHQW´ (GIMENO,1984:23).

Tenim la necessitat d’entrar en un altre tipus de cultura on la tasca a
desenvolupar sigui objecte fonamental, contraposat a la cultura tradicional dominant
del protagonisme personal i assumpció de “rols”.

�������&ULWHULV�$XWRELRJUjILFV�L�R�+LVWRULRJUjILFV�

Es tracta de connectar el moment actual amb els antecedents anteriors que ha
condicionat la meva trajectòria cap unes perspectives de futur amb uns continguts,
sentits com a positius , de canvi i renovació.

Des del 15-10-1967 que vaig començar la meva tasca com a docent, he estat
vinculat sempre al món de l’ensenyament. He treballat durant 20 anys com a mestre
en diferents tipologies de centres, havent exercit càrrecs directius i tasques
d’orientació professional. Durant tres anys he conegut la realitat de centres de
Primària i Secundària des de la funció d’assessorament psicopedagògic, moment que
vaig realitzar el primer treball d’investigació com a llicenciat universitari amb un estudi
sobre “Estratègies  d’intervenció didàctica per a nens hiperactius”. Amb anterioritat
vaig participar d’una experiència, com a docent col·laborador, en un projecte
d’investigació amb un grup de professors i alumnes de la Facultat de Pedagogia de la
Universitat de Barcelona sobre “La Formació del Professorat dels centres d’E.G.B. a
través de la Investigació-Acció 5”.

La meva connexió a la Universitat ha estat definida com a col·laborador de la
disciplina de Didàctiques Especials, assumint la responsabilitat de la Didàctica de
l’anglès per els alumnes de cinquè de carrera, en moments puntuals durant el curs
acadèmic.

5. El contingut específic era el treball conjunt dels professors de llengua castellana a la segona
etapa d’E.G.B (sisè, setè i vuitè).

Els darrers últims deu anys la meva experiència està immergida en la funció
d’Inspector d’Ensenyament, a la demarcació geogràfica de Tarragona i a l’àmbit
específic de llengües estrangeres, període en el qual he completat la meva formació
amb la realització d’un mestratge a la Universitat Autònoma de Barcelona, sobre
Supervisió i Avaluació de l’educació. Actualment, després de la realització del curs de
doctorat, estic elaborant el treball d’investigació final, amb contingut complementari del
present treball.

La meva preocupació i inquietud sobre la pràctica de l’anglès a l’aula ve
determinada per la decisió d’assumir en el seu moment les classes d’anglès a la
Segona Etapa d’E.G.B. al col·legi públic de La Canonja i la participació al pla
Experimental de Formació del Professorat de llengua anglesa , d’acord amb el guiatge
de la nova llei d’Educació, participant de manera pràctica i intensa en aspectes de
metodologia, projecte pedagògic en equip, reciclatge lingüístic a Anglaterra i
experimentació en centres de Catalunya. És a partir d’aquí quan el contacte amb la
llengua estrangera ha estat constant en diferents facetes  i la motivació a seguir
aportant quelcom en el present treball.
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La màxima satisfacció professional actual ve donada pel contacte amb els
centres i equips de professors i que actualment he pogut intensificar amb el meu
paper d’investigador. També  ha estat important per la meva coneixença i formació, el
haver assumit responsabilitats de formador en cursos d’especialització didàctica i
gestió i direcció de centres, programats pel Departament d’Ensenyament i realitzats
per la universitat Rovira i Virgili.

El meu pas durant sis anys presidint tribunals d’oposicions a Primària i
Secundària m’ha donat una visió àmplia sobre els perfils professionals dels aspirants a
la docència després de la seva formació inicial .

La participació en seminaris i cursos de formació permanent implica cultura
positiva de comprensió cap a la tasca docent com a principal camp de treball i
experimentació, on els professionals prenen protagonisme com actors principals de tot
canvi o reforma educativa.

�������&ULWHULV�HSLVWHPROzJLFV�

Després de molt de temps amb els professors d’anglès de Primària i
Secundària, la impressió emergent del seu palpitar diari a les aules , és la seva
recerca i afany de voler resoldre els problemes que ells anomenen “pràctics”, els del
“dia a dia”.

Els professors de Secundària, en més grau que els de Primària, busquen
moltes vegades “la recepta” que doni solució als seus problemes.

Per a la majoria, les dificultats més significatives venen donades pel clima
general de l’hora de classe: disciplina, comunicació amb els alumnes , motivació al
treball, enfrontaments, apaties. El domini de la llengua no és problema, però si la
relació didàctica, sobretot a secundària.

És molt difícil catalogar i sense ànim de fixar esquemes rígids i assumint el risc
que pot comportar, m’atreviria a fixar tres tipologies genèriques de professor:

a) El professor/a preparat acadèmicament, sense massa experiència, o que
no ha tingut oportunitat de contrastar-la i està “encasellat” en uns
processos fixats en el temps, sensible a comunicar-se bé amb els
alumnes, però que queda desbordat per la dinàmica natural de
comportament de la classe, i no hi ha efectivitat en la seva feina.

b) El professor/a preparat pedagògica i tècnicament, que programa i
estructura bé la seva feina i que domina l’ambient sociològic de la classe i
capaç de crear pautes adequades de funcionament, però no reflexiona ni
contrasta massa la seva feina amb referents més reals que els de la
pròpia dinàmica de transmissió de coneixements. Sol exercir una
docència eficaç, però no aprofundeix en altres facetes comunicatives en
vistes a una educació més integral.

c) El professor/a positivament insegur, que reflexiona sobre la feina i pensa
la manera de connectar millor amb els alumnes .

'H� WRWHV�PDQHUHV�� L�GH� IRUPD�JHQHUDO�� OD� VROXFLy�D�SUREOHPHV�SODQWHMDWV
SUzSLDPHQW� G¶DFWXDFLy� GRFHQW� TXDVL� PDL� pV� WqFQLFD�� GRQFV� FRQVWDQWPHQW� OD
SUjFWLFD� pV� XQD� DFWLYLWDW� FRQVLVWHQW� HQ� JHVWLRQDU� OD� FRPSOH[D� YLGD� VRFLDO� L
SROtWLFD� TXH� UHTXHUHL[� ERQD� FDSDFLWDW� GH� MXGLFL� L� VHQWLW� FRP~�� SRQGHUDFLy�
SHUVSHFWLYD�PRUDO� L� qWLFD��T�HVWLRQV� WRWHV�DTXHVWHV�TXH�FDGD�YHJDGD�VyQ�PpV
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LPSRUWDQWV�HQ�HO�PyQ�GH� O¶HQVHQ\DPHQW�REOLJDWRUL�� L�TXH�QR�HV�SRGHQ� UHVROGUH
G¶XQD�PDQHUD�SXUDPHQW� WqFQLFD�� VLQy�DPE�DFWLWXGV� L� FRPSRUWDPHQWV� FRQFUHWV�
FRPSUHQVLy��QHJRFLDFLy��FRQVHQV��FROÂODERUDFLRQV��HWF��� L�TXDQ�QR�HV� Wp�PDVVD
FRQVFLqQFLD�G¶DL[z�YHQHQ�HOV�IUDFDVVRV�L�DQJRL[HV�

Per això quan el professor/a  vol solucionar problemes pràctics ha de pensar
quina relació tenen amb la teoria i amb el context on es mou. Cada vegada van existint
més professionals amb aquest perfil. D’acord amb Fullan, ³(OV� JUXSV� GH� SURIHVVRUV
GHOV�GLYHUVRV�FRQWH[WRV�KDQ�GH�FUHDU�O¶HVFROD��OD�FXOWXUD�SURIHVVLRQDO�TXH�HOOV�YXOJXLQ´
(FULLAN & HARGREAVES, 1997:11).

Si no hi ha pràctica no hi ha educació, no hi ha relació d’ensenyament
aprenentatge , però també, sense una teoria més o menys explicita i sense un context
que ens marqui l’actuació, la pràctica ens pot resulta estèril i improductiva..

�³8QD� SUjFWLFD� QR� pV� XQ� WLSXV� TXDOVHYRO� GH� FRPSRUWDPHQW� QR� PHGLWDW� TXH
H[LVWHL[� VHSDUDGDPHQW�GH� OD� WHRULD� L� D� OD� TXDO� OL� SXJXL� pVVHU� DSOLFDGD��$PEGXHV� VyQ
DFWLYLWDWV�VRFLDOV�FRQFUHWHV�TXH�HV�GHVHQYROXSHQ�SHU�D�ILQDOLWDWV�FRQFUHWHV��PLWMDQoDQW
GHVWUHVHV� L� SURFHGLPHQWV� L� D� OD� OOXP� G¶XQHV� FUHHQFHV� L� YDORUV´. (KARR I KEMMIS,
1988:126).

³/D� UHODFLy� HQWUH� WHRULD� L� SUjFWLFD� L� HO� WLSXV� GH� GLDOqFWLFD� TXH� HV� JHQHUD�� QR
QRPpV�HV�SRUWD�D� WHUPH�HQ�HO�FRQWH[W�GH� O¶DXOD��VLQy�HQ� WRWV�DTXHOOV�DOWUHV�FRQWH[WRV
RQ�HV�JHQHUD� OD�SUjFWLFD´ (GIMENO, 1990a :20), d’aquí que aquest treball es centra
també en les departaments, equips docents de treball i equips directius.

Formació del professorat i pràctica docent ha d’ésser un binomi unívoc
d’enteniment i relació , on la praxis ha d’ésser un model viu i permanent d’autèntica
formació i investigació en l’acció.

/D�UHFHUFD�TXDOLWDWLYD�FRP�D�SDUDGLJPD�GH�OD�UHODFLy�HVFRODU�L�FRP�D�IRQW
G¶DSRUWDFLy�GH�FRQWLQJXWV�GH�IRUPDFLy�GHO�SURIHVVRUDW�

Aquest treball  està compromès en la pràctica, analitzada en un context
concret, a fi que els protagonistes es puguin sentir actors directes de les seves
responsabilitats; és evident que aquest tipus de procés es legitima com a tal al
desenvolupar teories sentides pels participants, arrelades en situacions concretes
(contextos de primària i secundària a la demarcació de Tarragona).

L’èmfasi està en els docents que intenten resoldre problemes que sorgeixen
diàriament de les seves experiències i situacions específiques, no només a l’aula, sinó
en altres contextos on els professionals estan immersos. ³/D�LQYHVWLJDFLy�pV�HGXFDWLYD
HQ� HO� JUDX� TXH� SRW� UHODFLRQDU�VH� DPE� OD� SUjFWLFD� GH� O¶HGXFDFLy�´ (STENHOUSE,
1987:43) (Citat per CARR I KEMMIS, 1988:176).

Seguint a Maria Berteley (2000) en el llibre: “Un acercamiento etnográfico a la
cultura escolar” explicant la relació de convivència entre investigador  i docents
subjectes de la investigació, manifesta que les vivències metodològiques de
l’investigador aprenen a inscriure i interpretar el punt de vista dels actors i aquelles es
modifiquen en l’inacabable tasca de desxifrar la realitat escolar, a accedir a la
subjectivitat pròpia i aliena i a la vegada buscar la manera de comunicar les pròpies
experiències.

La perspectiva etnogràfica, qualitativa o interpretativa, relacionada amb els
estudis antropològics, i les seves descripcions detallades del que s’esdevé en
contextos socials i cultures específiques, s’introdueix a la investigació educativa de les
últimes dècades, començant als països de cultura anglosaxona.
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El camp de la investigació educativa no s’esgota amb el tractament de les
dimensions històriques i socio-culturals que intervenen a les pràctiques docents.
Investigacions ocupades en documentar altres processos, com els institucionals,
organitzacionals, curriculars, pedagògics o els vinculats amb la formació dels docents,
tracten en certa manera, d’escapar a la tecnologia educativa i a les corrents
funcionalistes, positivistes i conductistes que prevalien fins fa poc i impulsen un
moviment epistemològic que busca abordar les dimensions qualitatives que intervenen
en les seus particulars objectes d’estudi.

No n’hi ha prou amb adoptar tècniques i instruments antropològics que facilitin
la recol·lecció de dades empíriques relatives a la cultura escolar, sinó que s’ha
d’aprofundir en el sentit de les seves indagacions, així com en les discussions
metodològiques que puguin ajudar-nos a construir millors vies d’accés a la cultura
escolar.

Els estudis qualitatius manegen les percepcions subjectives dels participants,
el significat del seu comportament i el context socio-cultural on es produeixen. La
psicologia ecològica registra  el comportament natural de les persones, a fi d’identificar
les seves accions i episodis així com els d’altres persones que actuen cap a les
primeres dins d’una unitat de força ambiental.

Alguns autors s’inclinen per l’estudi del món dels significats, definint el treball
etnogràfic, no només per la seva capacitat descriptiva sinó bàsicament per la seva
possibilitat interpretativa. Aquests autors al estudiar els processos d’aprenentatge i
ensenyament determinats per la cultura, així com els comportaments, valors rutines,
costums i funcions d’un grup concret, critiquen la validesa absoluta de les concepcions
culturals hegemòniques i el poder dels símbols dominants.

�������&ULWHULV�G¶LQWHUqV�VRFLDO��VHJRQV�QHFHVVLWDWV�UHDOV�

Des de la Llei General d’Educació  de 1970 la preocupació per la formació del
professorat i la seva vinculació a la pràctica ha estat un tema en augment.

En els últims anys, si hi ha un camp on s’estan realitzant esforços  és en el de
la formació del professorat en tots els nivells educatius.

BENEDITO (1988:43)  deia referint-se a la investigació i l’actuació docent que
³OD� IRUPDFLy� GHO� SURIHVVRUDW�� VHQVH� SRU� D� HTXLYRFDU�VH� HV� SRW� FRQVLGHUDU� O¶jPELW� GH
PDMRU�LPSRUWjQFLD�SHU�HO�GHVHQYROXSDPHQW�L�PLOORUD�GH�OD�TXDOLWDW�GH�O¶HQVHQ\DPHQW��(O
SURIHVVRU�pV�OD�SHoD�HVVHQFLDO�HQ�OD�LQWHUYHQFLy�GLGjFWLFD´�

Dins de la gamma de tota la dinàmica de formació que es produeix actualment,
la incidència més forta de relació directa cap una actuació docent, cada vegada més
directament implicada amb els interessos del protagonistes, els postulats del sistema i
les necessitats socials, ve donada per la formació del professorat desenvolupada dins
els Plans de Formació de Zona, emanats institucionalment des de la subdirecció
General de Formació Permanent i Recursos pedagògics del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els objectius bàsics de:

� FRQWULEXLU�D�OD�PLOORUD�GH�OD�SUjFWLFD�GRFHQW�L�O¶RUJDQLW]DFLy�GH�FHQWUHV�

� RIHULU� XQ� PDUF� G¶DFWXDFLRQV� G¶DFRUG� DPE� OHV� QHFHVVLWDWV� GHO� VLVWHPD
HGXFDWLX�L�DPE�HOV�LQWHUHVVRV�GHO�SURIHVVRUDW�L�FHQWUHV�

� DIDYRULU� OD� SURJUDPDFLy� WHUULWRULDO� G¶DFWLYLWDWV�� DPE� FULWHULV
GHVFHQWUDOLW]DGRUV�L�SDUWLFLSDWLXV�
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³(O�GHVHQYROXSDPHQW�FXUULFXODU�HQ�HOV�FHQWUHV��OD�SUjFWLFD�GRFHQW�D�O¶DXOD
L� HO� GHVHQYROXSDPHQW� SURIHVVLRQDO� GHOV� GRFHQWV� VyQ� DFWLYLWDWV
LQWHUUHODFLRQDGHV�´ Aquest enunciat es pot considerar el fonament bàsic del
funcionament dels centres educatius al servei d’una societat en constant canvi.

L’important  no es queda en l’enunciat sinó quin desenvolupament pràctic li
donem, quina filosofia d’actuació utilitzem i quins valors predominen en l’aplicació del
mateix. És a dir com es comporten els protagonistes.

En oposició a una enfocament de dinàmica educativa basada purament en una
formulació d’objectius, on l’èxit del procés posterior es mesura avaluant un resultats
amb incidència positiva, Stenhouse argumenta que el desenvolupament curricular i la
consegüent pràctica educativa és essencialment un assumpte de desenvolupament
del professor i ha d’estar més firmament relacionat amb les perspectives i valors dels
propis protagonistes i de les pròpies escoles. ³3HU� OD� PDMRULD� GHO� SURIHVVRUDW�� OD
SULQFLSDO� IRQW� G¶LQIRUPDFLy� VREUH� OHV� FRQVHT�qQFLHV� GH� OHV� VHYHV� DFFLRQV� HVWj
FRQVWLWXwGD� SHU� OD� VHYD� FODVVH� L� HOV� VHXV� HVWXGLDQWV�� SHUz� VDEHP� TXH� QR� QRPpV
DTXHVWD�LQIRUPDFLy�pV�SDUFLDO�L�PDQFD�GH�QRWRULHWDW��L�VL�HV�SHQVD�XQD�PLFD�DL[z�FUHD
LQFHUWHVHV��eV� LPSRUWDQW�GRQDU�DOV�GRFHQWV� OD�FDSDFLWDW� L� IOH[LELOLWDW�QHFHVVjULHV�SHU�D
IHU�MXGLFLV�GLVFUHFLRQDOV�VREUH�HO�FXUUtFXOXP��HOV�PqWRGHV�G¶HQVHQ\DPHQW�L�OD�GLVFLSOLQD
D�OHV�VHYHV�SUzSLHV�FODVVHV´�FULLAN & HARGREAVES. (1997:64-65�. Amb aquest fi
parlar d’un model de procés de desenvolupament curricular, el qual tingués la
capacitat d’augmentar la professionalitat dels professors, adoptant una posició
investigadora cap a la seva pròpia pràctica curricular. Stenhouse, l’anomena un PRGHO
GH�SURFpV perquè està relacionat amb la millor comprensió per part del professorat
del procés del currículum, més que amb la producció de resultats d’aprenentatge pre-
establerts. D’aquest mode l’enfocament processal s’interessa pel desenvolupament de
la qualitat dels processos curriculars més que per l’augment de la quantitat dels
resultats de l’aprenentatge.

El panorama educatiu del nostre país està essent en els últims anys influenciat
per WUHV�FDQYLV�

D� /D� VXEVWLWXFLy� GHO� SDUDGLJPD� R� HOV� FRUUHQWV� GRPLQDQWV� HQ� HO
SHQVDPHQW�HGXFDFLRQDO�GH�OD�FRPXQLWDW�DFDGqPLFD�

E� (OV�DYHQoRV�HQ�OHV�QRYHV�WHFQRORJLHV

F� (O�FDQYL�GH�GLUHFWULXV�RILFLDOV�UHODWLYHV�DO�VLVWHPD�HGXFDWLX�

Els WUHWV�FDUDFWHUtVWLFV de les diferents expectatives de la comunitat educativa es
podrien sintetitzar en:

- XQ�DEDQGRQDPHQW�GH�OHV�WHRULHV�QHRSRVLWLYHV

- XQ�LQFUHPHQW�HQ�O¶LQWHUqV�SHU�OD�ILJXUD�GHO�SURIHVVRU

- XQD�PDMRU�DWHQFLy�DO�TXH�SDVVD�D�OHV�DXOHV�

En quant a les QRYHV� WHFQRORJLHV el canvi social és molt important ja que
permeten utilitzar enormes quantitats d’informació en entorns interactius i
interdisciplinaris.

En quant a les GLUHFWULXV�RILFLDOV es plasmarien en:

- 8Q� DSRVHQWDPHQW� DFWXDO� GHOV� FDQYLV� G¶HVWUXFWXUD� HQ� HO� VLVWHPD
G¶HQVHQ\DQoD�
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- 'HVHQYROXSDPHQW�GH�SURMHFWHV�DXWzQRPV�GH�FHQWUH�

- 7UHEDOO�HQ�HTXLS�GHOV�SURIHVVRUV�L�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�

5HIOH[LRQDU�VREUH�OD�WDVFD�G¶HQVHQ\DU�L�OD�G¶LQYHVWLJDU�VREUH�O¶HQVHQ\DQoD�pV
OD�FRQVHT�qQFLD�LPPHGLDWD�GHOV�FDQYLV�UHVVHQ\DWV�

'LILFXOWDWV�TXH�HQV�SRGHP�WUREDU�R�SXQWV�GH�SDUWLGD�GLItFLOV

- Desencant del professorat i manca de motivació cap a tasca educativa.

- Manca de tradició i cultura en el treball d’equip.

- Formació inadequada a les noves tecnologies com a via de suport i
vehiculació dels processos d’ensenyament-aprenentatge

- Arrelament a corrents renovadores basades en experiències particulars o
deduccions estadístiques de grans mostres experimentals que dificulten
mentalitats obertes a altres tipus d’investigació més contextualitzades.

3HU�D�XQHV�SHUVSHFWLYHV�SRVLWLYHV�GH�IXWXU�KHP�GH�FRPSWDU�DPE�XQ�SURIHVVRUDW
PRWLYDW�SHU�D�O¶HQVHQ\DPHQW�L�OD�LQYHVWLJDFLy�

Seguint la cultura dels continguts exposats i investigats per autors com
+XEHUPDQ�� )XOODQ�� +DUJUHYHV�� -LPpQH]�� =DOEDO]D�� 0DUFHOR� L� DOWUHV, el principal
problema de l’ensenyament no és la formació cultural de continguts del professor, ni
l’adquisició de les tècniques més sofisticades, ni apartar als “ineptes” de la professió,
sinó crear, mantenir i motivar els bons professionals al llarg de la seva carrera, des
d’un punt de vista de tot allò que guarda positivitat en quant a l’equilibri, l’optimisme i la
satisfacció i creativitat. Segons FULLAN & HARGREAVES, (1997:93)� ³8Q� HOHPHQW
EjVLF�HVWDULD�HQ�OD�SURIHVVLRQDOLWDW�LQWHUDFWLYD�GHO�SURIHVVRUDW��TXH�VXSRVDULD�

• HO�MXGLFL�GLVFUHFLRQDO�FRP�D�QXFOL�GH�SURIHVVLRQDOLWDW

• OHV�FXOWXUHV�GH�WUHEDOO�GH�FROÂODERUDFLy

• OD�IRUPDFLy�FRQWLQXDGD

• PDMRU�GRPLQL��HILFjFLD�L�VDWLVIDFFLy�HQ�OD�SURIHVVLRQDOLWDW

7RW�DL[z�GLQV�G¶XQ�IRQV�GH�WUHEDOO�TXH�DEDVWDULD�EjVLFDPHQW�HO�GRFHQW�HQ� OD�VHYD
UHODFLy�DPE�HOV�FRPSDQ\V��HOV�HTXLSV�GLUHFWLXV�� OD�FRPXQLWDW�HGXFDWLYD� L� OD�FRPXQLWDW
HVFRODU�L�VRFLDO´�

- L’ensenyament no ha d’ésser una activitat irracional, és a dir realitzada sense
cap base teòrica, ni tampoc l’aplicació d’uns criteris de racionalitat purament
científico-tècnica, reduint els seus problemes a continguts merament de
ciència aplicada.

- La identificació de l’ensenyament com àmbit de l’activitat pràctica i com
objecte de coneixement, interessa objectivament als professors, reduïts a
vegades (per pròpia inèrcia o consideracions externes) a la condició de
treballadors funcionaris, amb les connotacions socials predominants al
respecte, expropiats de la reflexió teòrica sobre la seva tasca  o inconscients
del seu pensament professional.

- El professor ha d’ésser un actor conscient del seu propi paper amb una
intencionalitat ètica que reflexioni i posi en dubte postulats i investigui com a
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conseqüència de l’anterior, la millor manera de relacionar-se amb els elements
del procés d’ensenyament-aprenentatge.

/D� QHFHVVLWDW� G¶XQLU� LQWHUHVVRV� GHO� VLVWHPD� DPE� H[SHFWDWLYHV� GHOV� GRFHQWV� L
YLFHYHUVD�

Hem de tenir en compte l’experiència personal del propi investigador i dels
participants actius en l’experimentació, del coneixement on es desenvolupa l’acció i
l’assumpció d’unes normes socio-culturals que marcaran l’ètica de funcionament.

Es parteix d’un focus i unes finalitats investigadores que podran ésser
matisades pels propis participants així com es vagi avançant en el temps.

Es tracta bàsicament d’un anàlisi de contextos definits en diferents centres de
Primària i Secundària i activar els continguts mitjançant l’observació de com actuen
uns professionals concrets, en  aquest cas docents de llengua estrangera als centres,
amb intervenció també dels equips directius.

Com a visió àmplia de l’interès educatiu, i dins el context d’aquesta
investigació, en el seu moment serà important la intervenció d’una assessora en
llengües estrangeres, que treballa pel departament d’ensenyament, vinculada al centre
de Recursos de Llengües estrangeres i amb actuació a l’àmbit geogràfic de
Tarragona, com a persona vinculada a directrius institucionals que coneix necessitats
del sistema i a la vegada coneixedora també dels contextos reals on actuen els
docents, que ens donaran la seva visió i anàlisis del context on ens movem.

La supervisió o direcció general que donarà marc coherent a la investigació ve
avalada per un professor de la URV, catedràtic de Didàctica general, que ha treballat,
investigat i publicat en el tema de les llengües estrangeres i la seva didàctica.

L’estudi de cas en un centres concrets es fa durant el curs 2000-2001. Són dos
centres de Primària i quatre de Secundària, en part d’ells estan treballant de manera
expressa programes d’innovació en el camp de la llengua estrangera amb l’aval del
departament d’ensenyament.

Durant l’última dècada s’han anat agafant mostres d’actuació en diversos
centres de la demarcació de Tarragona, d’una manera expressa o be pel propi
contingut del dia a dia, que serviran de bagatge i realitat per contrastar i referenciar el
treball d’aquest últim any.

La metodologia que s’utilitza és bàsicament qualitativa.

En el treball s’empraran tècniques, com poden ésser qüestionaris o petites
estadístiques que donen configuració a observacions significatives, però bàsicament
les estratègies de recollida d’informació es centraran en entrevistes, observacions,
diaris, notes de camp i estudi de documents.
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���� 2EMHFWLXV�TXH�HV�SUHWHQHQ�DVVROLU

*(1(5$/6

$�����$QDOLW]DU�HO�FRPSRUWDPHQW�GRFHQW�GHOV�SURIHVVRUV�G¶DQJOqV

%�� 3URPRXUH� QRYHV� FXOWXUHV� GH� IRUPDFLy� G¶DFRUG� DPE� O¶DQjOLVL� L� UHIOH[Ly
HIHFWXDGD�FRQMXQWDPHQW�

&�� &RQVHQVXDU� FDQYLV� LQQRYDGRUV� D� OD� SUjFWLFD� GH� O¶HQVHQ\DPHQW� GH
O¶DQJOqV

'�� (VWDEOLU� PHFDQLVPHV� GH� SDUWLFLSDFLy� L� RSLQLy� D� DOWUHV� SHUVRQHV
LPSOLFDGHV�HQ�HO�SURFpV�G¶HQVHQ\DPHQW�GH�O¶DQJOqV�L�GLIHUHQWV�DOV�SURSLV
GRFHQWV�

 

&21&5(76

��� $QDOLW]DU� HOV� FRPSRQHQWV� WHzULFV� L� SUjFWLFV� GHOV� SURIHVVLRQDOV� GH
O¶HQVHQ\DPHQW�GH�O¶DQJOqV�HQ�UHODFLy�DOV�SURFHVVRV�GH�IRUPDFLy�L�LQQRYDFLy�

��� &RQqL[HU� OHV�FRQGLFLRQV�GH�GHVHQYROXSDPHQW�SURIHVVLRQDO� L� LQVWUXPHQWDO�HQ
HOV�GLIHUHQWV�FRQWH[WRV�GH�O¶DFFLy

��� $QDOLW]DU� L� FRQqL[HU� HOV� SURFHVVRV� GH� SODQLILFDFLy� �GHVHQYROXSDPHQW� L
FRQFUHFLy�GHOV�FRQWLQJXWV�FXUULFXODUV�

���2EVHUYDU�SURFHVVRV�L�UHVXOWDWV�G¶DYDOXDFLy�
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��� ,QFLGLU� GH� PDQHUD� SDUWLFLSDWLYD� HQ� OHV� WHRULHV� L� SODQWHMDPHQWV� TXH
GHVHQYROXSHQ�L�FRQGLFLRQHQ�OD�WDVFD�GRFHQW�

���2EVHUYDU�SURFHVVRV�GH�WUHEDOO�GH�OD�WDVFD�GLDUL�GHO�SURIHVVRU�

��� (VWDEOLU� PHFDQLVPHV� GH� ³IHHG�EDFN´� G¶DFRUG� DPE� O¶REVHUYDFLy� L� DQjOLVL
G¶HOHPHQWV�

��� 3URPRXUH� UHXQLRQV� FRQMXQWHV� DPE� O¶HTXLS� GLUHFWLX� GHO� FHQWUH� L� HOV� GRFHQWV
G¶DQJOqV�

��� ([SOLFLWDU�FOLPHV�L�FXOWXUD�GH�WUHEDOO�HQ�HTXLS�L�SURMHFWHV�GH�FHQWUH��

����&RQqL[HU�RSLQLRQV�G¶DOXPQHV�UHVSHFWH�DO�SURFpV�G¶HQVHQ\DPHQW�DSUHQHQWDWJH
GH�OD�OOHQJXD�DQJOHVD�

����6DEHU� O¶RSLQLy� G¶H[SHUWV� LPSOLFDWV� HQ� HO� FRQWH[W� RQ� GHVHQYROXSD� OD
LQYHVWLJDFLy�

����9LYHQFLDU�DFWLWXGV�GHOV�GRFHQWV�HQ�HOV�GLIHUHQWV�DVSHFWHV�GH�OD�VHYD�WDVFD�

���� 0DUF�WHzULF�L�FRQFHSWXDO�

��������(SLVWHPRORJLD�GH�OD�UHFHUFD�TXDOLWDWLYD�

$� 3ULPHU�QLYHOO�

En un primer nivell de reconstrucció epistemològica dins del paradigma
qualitatiu, trobarem que posseeix nexes amb l’orientació  implícita que regeix la
inscripció i interpretació de l’acció significativa dels actors que participen en la
construcció de la cultura escolar  i agafa, seguint a BERTELY (2000) de:

La psicologia social representada per ³*HRUJH�+HUEHUWPHDG´ (1982), significa
que la persona es construeix al interactuar socialment i al col·locar-se al lloc dels
altres, com a producte de tal procés, la persona integra a si mateix a l’altre generalitzat
o el conjunt d’experiències que resulten rellevants i significatives per a un grup social
específic.

L’investigador educatiu a partir d’aquesta orientació suposa que els subjectes
que actuen a l’escola es formen en la seva funció al interactuar i prendre el paper que
cadascun d’ells ha d’assumir en situacions d’ensenyaments i aprenentatge específics.

L’intervencionisme simbòlic ”d’(UYLQ� *RIIPDQ “ (1970) en quant sosté que la
realitat és producte d’una construcció social, que tota situació humana es construeix
en un context, i que els significats es creen i recreen en la interacció social quotidiana.

L’investigador educatiu pensa que la realitat escolar es construeix socialment,
que les situacions estudiades es produeixen en contextos específics i que els
significats del que implica participar i aprendre en les escoles són creats i recreats a la
vida escolar quotidiana.
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En quant a la fenomenologia social de “Alfred Schuzt” (1971) afirma que la vida
social està conformada per realitats múltiples o subuniversos simbòlics; que cada
realitat compta amb els seus propis codis, enquadres significatius, normes de
comportament i formes de validesa; i que aquestes realitats són producte de
construccions intersubjectives, on intervenen dos o més subjectes.

L’investigador educatiu, assumeix, de mode similar, que la realitat escolar és
múltiple; que en cada context educatiu es construeixen codis enquadres i universos
simbòlics irrepetibles; i que el seu interès està posat en esdeveniments on participen
dos o més actors.

La sociologia comprensiva de ³0D[�:HEHU´, i el seu concepte d’acció social
significativa juntament amb el corrent hermeneutic i la seva noció de text contribueixen
a la definició semiòtica de la cultura i a l’interès de l’investigador, no en el que es parla
sinó en allò dit, en el “noema”, en el pensament, en el contingut i intencionalitat de la
parla; supòsits epistemològics que expliquen, en part, perquè l’investigador educatiu
estudia les situacions escolars com accions socials que tenen sentit pels participants i
perquè en lloc de recopilar i codificar accions i opinions superficials, incursiona en el
sentit profund del que es diu i es fa a les escoles. No n’hi ha prou amb utilitzar guies
d’observació tancades i prèviament estructurades, aplicar enquestes o integrar llistes
de categories on la veu i el comportament dels escolars són presents. És necessari
construir xarxes i relacions significatives entre representacions i actuacions
característiques que, i tot pels mateixos protagonistes, podrien romandre ocultes o
desconegudes.

 En aquest primer nivell de reconstrucció epistemològic, l’enfocament
psicoanalista permet qüestionar la utilitat de la racionalitat científica i del pensament
positivista per a estudiar el comportament individual i col·lectiu; incideix més enllà de la
superfície de l’acció social significativa; i considera el pes dels mecanismes
inconscients i processos d’identificació subjectiva en el comportament humà.

³0ROWV�GRFHQWV�FDXHQ�HQ�DFWLYLWDWV�G¶LQGLYLGXDOLVPH�L�VLWXDFLRQV�G¶DQJRL[D�GHJXW
D�OHV�H[SHFWDWLYHV LQDEDVWDEOHV� TXH�GH�YHJDGHV�HV�PDUTXHQ�HQ�HO�WUHEDOO�VHQVH�OtPLWV
SUHFLVRV�� (QV� DTXHVWV� DQ\V� V¶KDJXp� GH� IHU� IURQW� D� XQ� FRQMXQW� GH� SUHVVLRQV� FDGD
YHJDGD�PpV�JUDQV�L�G¶H[SHFWDWLYHV�FDGD�YHJDGD�PpV�XUJHQWV�G¶H[FHOÂOqQFLD�G¶XQD�VqULH
GH� UHVSRQVDELOLWDWV� HQ� DXJPHQW�� $OJXQHV� G¶DTXHVWHV� SUHVVLRQV� DFWXDOV� VyQ�� OD
LQWHJUDFLy�G¶DOXPQHV�DPE�QHFHVVLWDWV�HGXFDWLYHV�HVSHFLDOV��HO� WUHEDOO�DPE�HVWXGLDQWV
G¶RULJHQ� qWQLF� L� OLQJ�tVWLF� GLIHUHQW�� OD� SURSRUFLy� FUHL[HQW� GH� WUHEDOO� VRFLDO� TXH� KDQ� GH
UHDOLW]DU� FRP�D� IXQFLy� SUzSLD� L� OD� SUHSDUDFLy� L� UHDOLW]DFLy� GH� WUHEDOO� EXURFUjWLF� GHULYDW
GHOV� FRQWLQJXWV� GH� OD� 5HIRUPD� HGXFDWLYD�� $L[z� ID� TXH� HOV� GRFHQWV� VHQWLQ� OD� IDOWD� GH
WHPSV�SHU� D� FROÂODERUDU� HQWUH� HOOV�PDWHL[RV��&RP�TXH�KL� KD� WDQWHV� FRVHV� SHU� IHU�� HO
WHPSV� GH� FRPSDUWLU� DPE� HOV� FROÂOHJXHV� FDO� UHVWDU�OR� DO� TXH� IDOWD� SHU� D� VDWLVIHU
QHFHVVLWDWV�XUJHQWV�GH�OD�FODVVH��$L[t�HOV�SURIHVVRUV�HV�UHWLUHQ�D�OHV�VHYHV�UHVSHFWLYHV
DXOHV� L� WDQTXHQ� OD� SRUWD� SHU� D� FRPSOLU� DPE� OHV� VHYHV� REOLJDFLRQV�� LQFOzV� GXUDQW� HO
WHPSV� G¶HVEDUMR�� SUHIHULQW� IHU� FRVHV� L� WUHEDOODU� VROV� D� SODQLILFDU� DPE� HOV� FRPSDQ\V�´
(FULLAN & HARGREAVES, citant a Flinders – 1988 – 1997:23)

L’investigador educatiu, amb esquemes d’aquest enfocament, ofereix la
possibilitat d’aprofundir en xarxes socialment construïdes, que en alguna mesura
poden resultar superficials al suposar que tot acte i paraula són conseqüència d’una
producció conscient, ja que la gent sap molt més del que és capaç d’expressar.

%� 6HJRQ�QLYHOO�GH�UHFRQVWUXFFLy��/D�[DU[D�FXOWXUDO�
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La investigació qualitativa a més de documentar la vida quotidiana a les
escoles ha d’abastar l’anàlisi dels processos històrics , socials i estructurals que
intervenen en la seva generació.

L’investigador educatiu centrat en aquest paradigma no ha d’examinar casos
específics basats en referents educatius estructurals i macrosocials, sinó que ha de
realitzar estudis de cas. És a partir d’aquí que les conclusions, continguts i fets que
descobreix com anàlisi d’una realitat puguin ésser assumits i reflexionats per altres
contextos propis dins del mateix sistema sense ànim de generalitzar conclusions o
esquemes futurs de funcionament

No es tracta de buscar una veritat que legitimi una situació sinó inscriure i
interpretar les múltiples veritats que posen en dubte un discurs escolar hegemònic.

L’investigador educatiu dins d’aquest paradigma s’ha d’implicar en la xarxa
d’interpretacions i significats i ha de fer explícit el procés d’autocomprensió que
experimenta al interpretar , narrar i produir textos davant la situació que investiga. No
només ha de mostrar el punt de vista dels participants, sinó les seves prenocions
teòriques i personals, així com les seves transformacions.

Algunes tasques bàsiques que l’investigador etnogràfic, en el camp educatiu,
ha de tenir en compte al iniciar el seu treball de camp, són:

- La definició del protocol d’investigació

Saber amb claredat el que busca al escollir un determinat espai empíric.

Demostrar la viabilitat del seu enfocament metodològic a la llum de preguntes
d’investigació clares i justificades

- La delimitació del referent empíric

Selecció de situacions empíriques que resultin rellevant a la investigació:

- context (urbà, rural...)

- actors (mestres, directius, classe...)

- escenaris (seminari, equips de treball, grup d’alumnes...)

- unitats d’observació i entrevista

- Selecció i domini de tècniques i instruments d’investigació

L’observació sistemàtica com a tècnica fonamental d’actuació. El domini de
tècniques i instruments s’adquireix a la pràctica, a partir de fer i dialogar de
manera permanent. És necessari aprendre habilitats com observar, escoltar,
callar, escriure i esquematitzar amb rapidesa i agilitat i documentar de mode
detallat el context, l’escenari, els actors i el comportament.

- Primeres inscripcions, inferències factuals i càlculs

S’han de transcriure els registres d’observació i entrevista a la columna
d’inscripció, a més de construir les primeres inferències factuals i càlculs a la
columna d’interpretació.

��������,QQRYDFLy�

³(VWj� GHPRVWUDW� TXH� OHV� SURSRVWHV� TXH� YHQHQ� GH� IRUD�� VHQVH� LPSOLFDFLy� QL
DSRUWDFLy� SHU� SDUW� GHO� SURIHVVRUDW�� SURYRTXHQ� FDQYLV� VHFXQGDULV� D� O¶HVFROD�� TXH� SRF
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DOWHUHQ�HO�VHQWLW�GHO�FRQHL[HPHQW�� OHV� UHODFLRQV�TXRWLGLDQHV�HQWUH�HOV�TXH�HQVHQ\HQ� L
DSUHQHQ�L�OD�FXOWXUD�GRFHQW´. (CARBONELL, 2000:26)

³/D� UHHVWUXFWXUDFLy� GH� O¶(62� KD� JHQHUDW� LQTXLHWXG�� PDOHVWDU� L� FRQIOLFWH� SHU
GLYHUVHV�L�FRPSOH[HV�UDRQV��HQ�OHV�TXDOV�QR�HQWUDUHP�DTXt��$TXHVWD�VLWXDFLy�FDQYLDQW�L
SUREOHPjWLFD�KD�JHQHUDW�XQ�DPSOL�YHQWDOO�GH�FUtWLTXHV�� ODPHQWDFLRQV�L�TXHL[HV��SHUz�D
OD�YHJDGD�WDPEp�KD�SURPRJXW�OD�UHFHUFD�G¶DOWHUQDWLYHV�LQQRYDGRUHV�D�IL�GH�IHU�TXHOFRP
PpV�TXH�VREUHYLXUH�GLD�D�GLD�D� OHV�DXOHV��3DXOR�)UHLUH�PRWLYD��HQ� OD�VHYD�FRQFHSFLy
HGXFDWLYD�� D� FRQYHUWLU� OHV� GLILFXOWDWV� HQ� SRVVLELOLWDWV�� (O� FRQIOLFWH� ID� FUpL[HU� L� HQ� HOV
GLIHUHQWV�QLYHOOV�GH�O¶HQVHQ\DPHQW�KL�KD�XQD�SDUW�FRQVLGHUDEOH�GHO�SURIHVVRUDW�GLVSRVDW
D�WUHEDOODU�SHU�XQD�HVFROD�GLIHUHQW´ (CARBONELL, 2000:27).

Les tensions i contradiccions formen part de la innovació. El conflicte està
inscrit en el complex i contradictori procés de tota innovació i canvi a l’escola. Per tant
no es tracta de prendre mesures preventives per evitar-lo sinó de crear el clima
necessari per afrontar-lo i gestionar-lo col·lectivament i en la mesura de les seves
possibilitats resoldre positivament amb decisions de diàleg i consens. Afrontar el
conflicte és beneficiós per a provocar el canvi i enfortir l’autoritat de l’equip docent.

La principal força impulsora del canvi són els professors i professores que
treballen cooperativa i coordinadament en els centres i que es comprometen a enfortir
el clima escolar, creant una autonomia de funcionament que atengui més a criteris
d’ordre ètic i moral que no merament econòmics i acadèmics.

&RP�D�IDFWRUV�FODX�SHU�D�SURPRXUH�LQQRYDFLRQV, assenyalarem:

1. Equips docents consolidats i integrats en el context escolar propi.

2. Xarxes d’intercanvi i cooperació. Col·laboracions crítiques i assessoria i
recolzament extern.

3. Plantejament de la innovació i canvi dins d’un context territorial.

4. Afavorir els rituals simbòlics i clima ecològic a l’escola.

5. Institucionalitzar la innovació.

6. Conquistar temps i espais per a la reflexió i l’acció.

7. Crear oportunitats i possibilitats a fi que les innovacions puguin ésser viscudes
amb intensitat, reflexionades en profunditat i avaluades amb rigor.

)DFWRUV�TXH�SRGHQ�GLILFXOWDU�OD�LQQRYDFLy

Les resistències al canvi són d’índole  diversa: la debilitat de les relacions
interpersonals, l’absència de compromisos a compartir objectius comuns, els
enfrontaments, tensions i inèrcies que dificulten plantejar alternatives i generar
expectatives, la manca de planificació i coordinació, l’aplicació homogeneïtzada i
descontextualitzada de la innovació, les condicions de la seva aplicació, la presa de
decisions, la disponibilitat i grau d’implicació del professorat i la rigidesa de
l’organització i gestió dels centres així com dels espais i temps escolars.

MIGUEL ANGEL SANTOS (2000) en la seva obra /¶HVFROD�TXH�DSUqQ fa una
distinció entre obstacles interns i externs de tancament al canvi. Entre els primers
menciona: objectius confusos, manca de recompenses, uniformitat d’enfocaments,
escassa inversió, diagnòstic equivocat, manca de perfeccionament, precipitació,
passivitat... Entre els externs: resistències al canvi, incompetència dels agents externs,
supercentralització, actituds defensives, absència d’estímuls, desconnexió entre teoria
i pràctica, poca base científica, conservadorisme i dificultats d’observació.
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$OWUHV�IDFWRUV�GH�EDVH�WUDGLFLRQDO�

1. Les resistències i rutines del professorat.

2. El rebuig de la crítica i reflexió sobre la pràctica.

3. L’individualisme i el corporativisme intern.

4.  La manca de creença en les reformes educatives.

5. L’intervencionisme administratiu.

6. La saturació i fragmentació de l’oferta pedagògica.

³/D� LQQRYDFLy� HVWj� DVVRFLDGD� DO� FDQYL� GHOV� FHQWUHV� L� SURIHVVRUV�� SHUz� QR
QHFHVVjULDPHQW�DOV�SURFHVVRV�GH��UHIRUPD´ (CARBONELL, 2000:0)

�³6L� DSRVWHP� SHU� XQD� FRQFHSFLy� GH� O¶HQVHQ\DPHQW� FRP� D� VHUYHL� S~EOLF�� HOV
DOXPQHV�KDQ�GH�UHEUH�XQ�DSUHQHQWDWJH�TXH�HOV�SHUPHWL�DIURQWDU�FUtWLFDPHQW�HOV�FDQYLV
DFFHOHUDWV� GH� O¶DFWXDO� VRFLHWDW� GH� OD� LQIRUPDFLy� L� HO� FRQHL[HPHQW´ (CARBONELL,
2000:14).

Aquest nou model formatiu requereix una major sintonia entre pensar i sentir, i
entre el desenvolupament de l’abstracció i els diversos aspectes de la personalitat. Es
tracta d’associar en un mateix acte de significat i en qualsevol proposta educativa, el
coneixement amb l’efecte, el pensament amb els sentiments, el raonament amb la
moralitat, l’acadèmic amb el personal i l’aprenentatge amb els valors. L’UNESCO ha
definit (1996) en el seu conegut informe Delors com els quatre pilars bàsics de
l’educació:

- aprendre a conèixer

- aprendre a fer

- aprendre a ser

- aprendre a conviure

L’escola ha de mostrar interès cap a la intel·ligència ètica i emocional com a
camp de reflexió i intervenció en les relacions i els conflictes i com ajuda per a
construir les diferents subjectivitats de l’alumnat. S’ha d’equilibrar la importància de
tres factors que emmarquen l’estructura del funcionament educatiu, que són:
l’economia, la cultura i la política.

“Un factor important a considerar com a filosofia d’actuació és OD� LQFHUWHVD
deguda a la producció accelerada del coneixement i els canvis imprevisibles. Com a
contrapartida la societat busca referents de seguretat i certesa. D’aquí la importància
de córrer riscos i no tenir por a l’equivocació, fonts inestimables d’aprenentatge i
progrés. Hem de naturalitzar la necessitat d’aprendre a viure en un entorn
d’inseguretat, on el món del treball i la pròpia vida quotidiana ens enfronten a conviure
amb canvis molt més ràpids i freqüents que els actuals, amb un major risc cap el
fracàs, i ens situa en períodes d’incertesa i ràpida adaptació (CARBONELL, 2000:16)

La vinculació entre escola i societat no ha d’ésser simplement un espai de
reproducció d’esquemes i valors dominants, sinó també una relació de confrontació i
pluralitat on és possible il·luminar projectes innovadors alternatius.

Hem de saber trobar continguts educatius que ens ajudin a millorar l’escola en
quant a aconseguir millores en aspectes de sociabilitat i llibertat individual,
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coneixements que portin a una educació més sòlida i propostes innovadores cap un
aprenentatge més actiu, eficaç i exitós.

CARBONELL (2000:17) defineix el concepte G¶LQQRYDFLy com “XQD� VqULH
G¶LQWHUYHQFLRQV��GHFLVLRQV�L�SURFHVVRV��DPE�FHUW�JUDX�G¶LQWHQFLRQDOLWDW�L�VLVWHPDWLW]DFLy
TXH� WUDFWD� GH� PRGLILFDU� DFWLWXGV�� LGHHV� L� FXOWXUHV�� FRQWLQJXWV�� PRGHOV� L� SUjFWLTXHV
SHGDJzJLTXHV�� L� D� OD� YHJDGD� LQWURGXLU�� HQ� XQD� OtQLD� UHQRYDGRUD�� QRXV� SURMHFWHV� L
SURJUDPHV��PDWHULDOV� FXUULFXODUV�� HVWUDWqJLHV� G¶HQVHQ\DPHQW� L� DSUHQHQWDWJH�� PRGHOV
GLGjFWLFV�L�XQD�DOWUD�IRUPD�G¶RUJDQLW]DU�L�JHVWLRQDU�HO�FXUUtFXOXP��HO�FHQWUH�L�OD�GLQjPLFD
GH�O¶DXOD´�

&RQGLFLRQDPHQWV�LQKHUHQWV�D�OHV�LQQRYDFLRQV

- Ideològic

- De relació de poder en el control del coneixement

- Pel context sociocultural

- De conjuntura econòmica

- De les diferents polítiques i el grau d’innovació de les mateixes dels diversos
agents educatius.

Fullan juntament amb “Hargreaves” diu que ³DFRQVHJXLU� OD�PLOORUD�GH� O¶HVFROD
GHSqQ� GH� OD� FRPSUHQVLy� GHO� SUREOHPD� TXH� LPSOLFD� HO� FDQYL� HQ� OD� SUjFWLFD� L� HO
GHVHQYROXSDPHQW� GH� OHV� HVWUDWqJLHV� FRUUHVSRQHQWV� SHU� D� SURGXLU� UHIRUPHV
DYDQWDWMRVHV´� FULLAN ( 1997:7)

Una reforma educativa s’insereix en la modificació del sistema. Una innovació
educativa es mou en l’àmbit del context escolar en una situació determinada. El
professorat mai assimila una reforma o una innovació si no modifica pensament,
hàbits i actituds.

El fonament d’una innovació està més en el per què es fa que en el com es fa.

L’important d’una experimentació innovadora no és produir canvis quantitatius
sinó qualitatius.

��������)RUPDFLy�SHUPDQHQW�

Segons les consideracions que fa al respecte el Consell Escolar de Catalunya
en el document “El mestre de primària” (2000), la reforma educativa dels anys 1990 ha
representat una resposta a les  exigències  de noves tecnologies del món del treball i
del món de la informació i de la comunicació, que reclamen més formació per a uns
treballadors que han d’ésser capaços de donar resposta a problemes nous. Aquesta
reforma educativa, quantitativa i qualitativa, ha oblidat la formació inicial del
professorat, ha afectat únicament a la reestructuració  dels estudis de mestres per
acomodar-los a la LOGSE i a la creació de noves especialitats, sense modificar
durades ni continguts en profunditat. La formació del professorat de secundària
encara està en bolquers. La formació permanent va unida al terme qualitat
d’ensenyament, que l’entenem en un sentit unívoc i objectivable sociològicament; no
obstant tenir contradiccions significatives d’acord amb el seu ús, a vegades com a
potestat de permanència d’esquemes no igualitaris i com a ressonància de
permanència de poders fàctics que sempre aprofiten les contextualitzacions per



Jordi Salvadó Muntané

30

manifestar i divulgar la seva supremacia. El professor Carlos Lena  Alegón , el primer
catedràtic de sociologia de l’educació a Espanya, mort en accident de tràfic als anys
vuitanta, en un article inèdit recollit en la seva tesi doctoral per   Carlos   Alvarez,  posa
de  manifest  els  postulats  contradictoris  de  l’expressió“qualitat d’educació” no
sempre en benefici d’una socialització i democratització de l’educació, sinó en el
manteniment dels postulats d’aquells que mantenen parcel·les de poder.

(O�SURIHVVRU�SURWDJRQLVWD

L’ensenyança és una professió motivadora si sabem equilibrar les
competències tècniques amb les socials. S’ha d’articular la professionalitat com un
compromís ètic i social; d’intentar conèixer millor a l’alumne i els processos
d’ensenyament i aprenentatge, i a la vegada entendre a l’escola i l’entorn i fer-lo
comprensible als altres per transformar-lo.

El professor ha de tenir un peu a l’escola, i l’altre a la societat.

El mestre ha de recuperar el seu orgull i dignitat i reinventar el concepte de
vocació, distanciant-se de la visió messiànica d’apostolat d’abans, com de les
concepcions tecnocràtiques i asèptiques d’avui. La vocació és un compromís amb la
passió per les diverses dimensions del coneixement, psicològiques, epistemològiques,
socials i ètiques i polítiques i per la curiositat permanent en tot el que passa a l’aula,
en el centre i la comunitat, perquè la vocació és una decisió individual que es projecta
cap el col·lectiu.

3HUILO�GHO�SURIHVVRUDW��&RPSRUWDPHQW�WUDGLFLRQDO�L�SUHVHQW�LPPHGLDW

�����������VEZ JEREMIAS i VALCARCEL PEREZ,  (1989), basant-se en l’experiència de
contacte permanent amb els professors d’anglès a les aules, i partint de la base que
es considera la figura del professor amb interacció bàsica i permanent amb l’alumne i
el currículum, i a la vegada pensant en la superació del concepte tradicional, on el
professor pren un rol més important per arribar a una visió més actual, on el professor
afavoreix no solament la relació entre ell i l’alumne, sinó també entre alumne-alumne i
alumne-currículum, i mitjançant aquesta observació explicada de relació amb els
professors actuals (faria referència als docents dels anys 80-90), van treure les
següents conclusions en quant a la idiosincràsia del professorat:

a) L’èmfasi de l’actuació docent es posa fonamentalment en l’adquisició de
coneixements.

b) Qualsevol amb un cert coneixement està capacitat per donar classe a
alumnes de primària. (llavors E.G.B.)

c) Qualsevol equívoc en el procés d’aprenentatge és culpa exclusiva de les
condicions de l’alumne.

d) El professional tendeix a un ús excessiu del llibre de text, encara que a
vegades es conscient d’això, però no canvia per motivacions diverses.

e) Aprenentatge més centrat en la matèria que en l’alumne.

f) Absència d’objectius i continguts que atenguin a necessitats de l’alumne i al
context on es mouen.
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g)    Metodologia basada en imitació de models.

h)  Tendència a una exigència del coneixement de les regles.

i) Correcció gramatical immediata.

j)   Absència de reflexió lingüística L1-L2, així com una referència a la llengua
anglesa com una forma més de comportament lingüístic.

Després de passar un qüestionari a un grup de professors sobre la seva visió de
l’ensenyament de la llengua, analitzats els resultats i combinat amb les observacions
que havia fet directament i tenint en compte que es van treure lectures diferencials i no
una tipologia única de professor, van proposar uns punts bàsics encaminats a la
formació del professor en llengües estrangeres a fi de definir en certa manera un perfil
de professor que pogués atendre necessitats d’aprenentatge basades en un
enfocament comunicatiu de la llengua, de les quals destacaríem les següents:

- Un professor que tingui en compte les necessitats lingüístiques i
d’aprenentatge dels alumnes, els seus interessos, les seves actituds,
motivacions, estratègies cognitives i socials...  de forma que pugui orientar el
procés d’ensenyament-aprenentatge de la forma més real, autèntica i natural
possible.

- Un professor que tingui coneixement del sistema lingüístic de la llengua
anglesa (les propietats formals i sistemàtiques) i de les regles d’ús que
governen els aspectes pragmàtics de la comunicació.

- Que tingui domini de les estratègies necessàries per a dirigir i controlar les
operacions lingüístiques en llengua anglesa.

- Que tingui en compte a l’alumne com a centre d’aprenentatge, i no la matèria.

- Que tingui en compte allò que l’alumne pot aportar personalment al seu procés
d’aprenentatge.

- Que sigui capaç d’analitzar allò que l’alumne necessita aprendre i com ho fa
per aprendre-ho: les estratègies cognitives i socials que desenvolupa per a
una progressió en la competència i ús de la llengua.

- Que tingui en compte que el coneixement d’una llengua implica no solament
un domini de regles gramaticals i un inventari d’estructures i lèxic, sinó també
aquelles regles que formen part del sistema del comportament social del
parlant.

- Que sigui capaç de desenvolupar unes estratègies d’aprenentatge centrades
en la interacció i en la comunicació, creant a classe un clima “d’aprenentatge
autèntic”

- Que sàpiga comunicar-se i entendres amb els alumnes.

La funció del professorat és crear les condicions per a provocar una relació
fluïda i significativa amb el coneixement mitjançant el màxim desenvolupament de les
potencialitats de l’alumnat. El bon mestres és el que ensenya als alumnes a prescindir
d’ell mateix. Lluny d’ésser tècnics o simples transmissors del currículum, els
professors són practicants reflexius que busquen millorar contínuament el seu treball
en bé dels interessos dels nens i nenes a qui ensenyen. El mestre ha d’exercir sense
complexos el seu poder i autonomia per a millorar l’escola. Ha de tenir capacitat per
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actuar amb independència de criteri i que se li reconegui el seu protagonisme en les
decisions al voltant de la selecció, organització, i transmissió del currículum.

Orientacions segons Fullan & Hargreaves (1997) per l’eficàcia de l’acció
docent:

� Autoestima i coherència amb un mateix

� Reflexió sobre la pròpia pràctica

� Prendre decisions i assumir riscos

� Confiança amb els processos i les persones

� Compromís de treball amb els companys

� Consensuar actuacions i valorar el treball dels altres

� Assumir la pluralitat evitant dispersions

� Redefinir la tasca més enllà de la pròpia aula

� Equilibri entre vida personal i professional

� Relacionar-se institucionalment

� Formació permanent

� Connexionar positivament les relacions amb els alumnes

� Comprensió de la cultura escolar

� Relacions externes en clau positiva

L’alumne aprèn més del comportament docent que del seu coneixement, d’aquí
la importància de la relació pedagògica afectiva, de la implicació emotiva a l’acte
d’ensenyar, del valor de la seducció i de la comunicació. Una visió que es fonamenta
en una autoritat del docent, lluny tant de l’autoritarisme del model tradicional com de la
concepció mestre-company de les pedagogies espontaneïstes.

/D�IRUPDFLy�FRQWtQXD

La formació contínua es realitza en dos plans complementaris: l’individual amb
l’adquisició contínua d’un saber sòlid i actualitzat en les diferents àrees del
coneixement i el col·lectiu, amb l’intercanvi d’idees i experiències i la tasca cooperativa
que incentivi una cultura innovadora en els centres cap a un futur que promogui
ciutadans cultes, crítics i solidaris.

            En opinió expressada per GIMENO SORIA, (1998), dins del camp de la
formació permanent del professorat hem de situar bé els indicadors com a segments i
components del procés, sobre els quals s’observa per poder obtenir dades i prendre
decisions. S’ha de treballar sobre la definició de indicadors agrupats en: els que fan
referència a l’entitat organitzadora, els que fan referència als formadors, els que fan
referència als professors en formació, els que fan referència a l’activitat de formació i
els que fan referència a l’avaluació de l’activitat. Aquests indicadors ens han de portar
a definir uns instruments que siguin coherents amb les necessitats avaluatives dels
agents, que expliciten la demanda i amb tots els components operacionals de
l’avaluació.

               VALE i FEUNTEUN  (1998)  manifesten que encara que tots els professors
d’anglès que s’inscriuen en una activitat de formació sembla que tenen els mateixos
interessos, a la pràctica es veuen inquietuds i expectatives diferents. Per tant cal
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establir unes bases comunes de funcionament d’acord amb les activitats individuals i
els diferents enfocaments de partida que cadascú pot sentir per l’aprenentatge i
ensenyament de la llengua.

$� )RUPDFLy�SHUVRQDO�L�SHGDJzJLFD�EjVLFD

El professional ha de conèixer i tenir facultat crítica davant les teories
pedagògiques existents al seu entorn tant sincrònicament com
diacríticament. La formació personal, cultural i professional precisa de
temps intensos d’autoconformació que no poden ésser substituïts pel
cursilisme ni diluir-se en el col·lectiu.

%� )RUPDFLy�FROÂODERUDGRUD

Crear temps, oportunitats, espais i estímuls per aprendre. La cultura
col·laboradora comença al centre enfortint el projecte educatiu i les
innovacions mitjançant la participació, creant petits grups de professors i
professores que treballen en un projecte d’investigació, obrint les aules a
altres docents del centre o fora d’ell, per a fomentar l’observació i l’anàlisi
compartit de la intervenció educativa i a la vegada establir estructures de
recolzament entre ells. Aquesta col·laboració ha de continuar en trobades
per a intercanviar experiències, discussions per anar avançant en el model
d’escola desitjada, seminaris o grups de treball per aprofundir en alguna
àrea o temàtica específica i per a proposar alternatives al currículum,
visites a altres centres per a poder mirar-se en el mirall a distància, en fi,
avançar cap un concepte pedagògic diferent que ajudi a canviar l’escola.

FERRERES I MOLINA, (1995)��proposen potenciar el que anomenen la
cultura de la col·laboració.�Una professionalitat de relació interactiva ha de
veure amb la capacitat de prendre decisions substantives, aquelles que fan
referència al que és desitjable, dialogant i interac- cionant amb els altres.
Això definirà una capacitat que s’asseu sobre la reflexió i anàlisi del sentit
del nostre treball i la manera en que el desen- volupem. Es camina cap a
una idea de professors i escoles totals, amb la recuperació dels aspectes
més emocionals i elementals de la  nostra condició humana i professional.
Ésser feliç per a ser un bon ensenyant.

&� 7HRULD�L�SUjFWLFD�UHIOH[LYD

L’experiència no és suficient. No n’hi ha prou amb portar molt temps a
l’aula per a generar coneixement formatiu; l’experiència s’ha de sotmetre a
l’autocrítica, a l’anàlisi, la interrogació, a la mirada de l’altre.

La formació permanent més sòlida i fructífera és la que s’aprèn a partir
de la reflexió sobre la pràctica innovadora, aquella que obliga a modificar
plantejaments originaris i que a la fi comporta un canvi personal, ideològic i
professional.

/¶(QVHQ\DPHQW�GH�O¶DQJOqV��8Q�HQIRFDPHQW�FRPXQLFDWLX�

En una societat de relacions interculturals i multiculturals cada vegada més
vigent, l’ensenyament-aprenentatge de llengües de comunicació comú, és una part
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molt important a tenir en compte en els estudis de formació obligatòria dins del
sistema educatiu.

Mitjançant l’aplicació progressiva dels continguts de la Reforma Educativa al
nostre país es possibilita l’avançament regulat de l’estudi de llengües estrangeres, en
aquest cas l’anglès, als primers anys de l’ensenyament obligatori dels alumnes.

Començar l’aprenentatge d’una llengua estrangera als vuit anys permet fixar
unes bases sòlides des del punt de vista auditiu i fonètic, atesa la plasticitat perceptiva
dels alumnes. La manca d’inhibicions, la capacitat comunicativa i l’interès per totes les
formes d’expressió fan que aquest aprenentatge sigui més espontani i inconscient.

Hi ha dues condicions bàsiques i necessàries per l’aprenentatge de noves
llengües, l’una és el contacte amb la llengua que es vol aprendre i l’altra, l’ús
d’aquesta llengua en situacions significatives.

Dins el context escolar els principis intrínsecs d’aprenentatge s’han d’unir a una
bona organització dels aspectes circumdants: el treball en equip, horaris,
rendibilització del mestre especialista, reducció de grups, espai, materials.

             Per a STERN, (1983:411), “HO�ERQ�DSUHQHQWDWJH�GH� OHV� OOHQJ�HV�HVWUDQJHUHV
V¶KD�GH�EDVDU�HQ�TXDWUH�HVWUDWqJLHV�EjVLTXHV�

- (VWUDWqJLHV�GH�SODQLILFDFLy�DFWLYD

$SUHQGUH�XQD�OOHQJXD�pV�XQD�WDVFD�HQRUPH�L�FRPSOH[D��6¶KDQ�GH�IL[DU�HWDSHV�
REMHFWLXV� L� VXEREMHFWLXV�� D� PpV� GH� SDUWLFLSDU� DFWLYDPHQW� HQ� WRW� HO� SURFpV� GH
GHFLVLRQV�VREUH�O¶DSUHQHQWDWJH�

- (VWUDWqJLHV�G¶DSUHQHQWDWJH�DFDGqPLF��H[SOtFLW�

eV�XQD� WDVFD�FRJQLWLYD��VXSRVD� O¶HVWXGL� L�SUjFWLFD�G¶XQ�VLVWHPD� IRUPDO� UHJXODW�
DPE� DWHQFLy� D� FHUWV� WUHWV�� FRQFHSWXDOLW]DFLy�� �IRUPDFLy� G¶KLSzWHVLV��
PRQLWRULW]DFLy� GH� OD� SUzSLD� DFWXDFLy�� LQGHSHQGqQFLD� SURJUHVVLYD� GH� OD� SUzSLD
OOHQJXD��WUDQVSDUqQFLD���HWF�

- (VWUDWqJLD�VRFLDO�G¶DSUHQHQWDWJH

$FFHSWDFLy� GHOV� HVWXGLV� G¶LQIDQWLOLW]DFLy� L� VDWHOLW]DFLy�� /OXLWD� SHU� VXSHUDU�ORV
HQYHUV� O¶DXWRQRPLD�� 5HFHUFD� GH� FRQWDFWH� DPE� QDGLXV�� 'HVHQYROXSDPHQW
G¶HVWUDWqJLHV� FRPXQLFDWLYHV�� 3DUWLFLSDFLy� DFWLYD� HQ� O¶~V� DXWqQWLF� GH� OD� OOHQJXD
VHJRQD�

- (VWUDWqJLD�DIHFWLYD

6XSHUDFLy� GHOV� SUREOHPHV� HPRWLXV� L� HPRFLRQDOV� GH� O¶DSOLFDFLy� GH� OD� VHJRQD
OOHQJXD� �ODQJXDJH� VKRFN� DQG� VWUHHVV� DQG� FXOWXUH� VKRFN� DQG� VWUHHVV�� L
SHUVLVWqQFLD�� 'HVHQYROXSDPHQW� G¶DFWLYLWDWV� SRVLWLYHV� D� WUDYpV� GHO� PDWHL[
OOHQJXDWJH�GH� O¶DOXPQH��GHO�FRQWH[W�RQ�HV�PRX� L�GHO�FRQWH[W�GH� OD� OOHQJXD�TXH
V¶DSUqQ´�

��������&XUUtFXOXP��7HRULD�L�SUjFWLFD�HGXFDWLYD�GH�O¶DQJOqV�

El projecte lingüístic dins del Projecte educatiu, fixarà els criteris generals per al
tractament i ús de les llengües al centre.

L’article 2.8 del Decret 96/19926 assenyala, dins del camp lingüístic, assolir
com a objectiu al finalitzar l’E.S.O. “comprendre i produir missatges orals i escrits amb
propietat, autonomia i llibertat en cadascuna de les llengües que s’hagi estudiat.”
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6. Normativa que estableix l’ordenació d’ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

El projecte curricular defineix per a cada centre la proposta de
desenvolupament del currículum prescrit, mitjançant un conjunt de propostes
d’intervenció pedagògica adequades a la seva realitat, amb èmfasi en els següents
aspectes:

• Les decisions metodològiques referides a l’ensenyament-aprenentatge de les
llengües i els seus criteris d’avaluació

• La distribució dels continguts i dels crèdits de l’àrea de llengua i de l’àrea de
llengües estrangeres al llarg de l’etapa.

• L’oferta i la distribució de crèdits variables a l’E.S.O. (reforç, iniciació,
aprofundiment).

• La participació d’aquestes àrees en l’oferta i programació dels crèdits de síntesi

• El tractament interdisciplinari de l’àrea de llengua i de l’àrea de llengües
estrangeres amb les altres àrees.

• Els criteris per al disseny i la programació d’adequacions curriculars.

El caràcter globalitzador que tenen les decisions que cal prendre en el projecte
curricular pel que fa a l’ensenyament-aprenentatge de les llengües, n’exigeix una
planificació coherent, que fa necessària l’actuació coordinada de tot el professorat de
llengües del centre.

             Hi ha coincidència entre les diferents teories de l’aprenentatge (Piaget,
Vigotsky, Bruner, etc...) en què l’adquisició de les competències reposa sobre
l’experiència, sobre l’acció de l’aprenent i per tant, està lligada a les situacions
d’aprenentatge i treball dels alumnes. Per aprendre a fer és necessari fer. El
currículum real, com a mitja d’aprenentatges que resulten de l’experiència dels
alumnes en el seu treball quotidià dins l’escola, en relació amb els professors,
companys i coneixements, és diferent del currículum formal.“ (L’educació primària.
Consell Escolar de Catalunya.2000.)

(O�WUDFWDPHQW�FXUULFXODU�GH�OHV�OOHQJ�HV�HVWUDQJHUHV

El nou model curricular prescriu començar l’aprenentatge d’una primera llengua
estrangera al cicle mitjà de l’Educació Primària (175 hores) i continuar amb el mateix
al Cicle Superior (175 hores) amb un total de 350 hores. Com a norma general s’ha de
preveure que l’alumne continuï a Secundària amb la mateixa llengua estrangera que
ha fet a Primària.

Es donen models per distribuir les hores de llengua estrangera a ESO:

a)

Primer cicle

(trimestres)

Segon cicle

(trimestres)

1r  2n  3r 4t  5è  6è 1r  2n  3r 4t  5è  6è

Llengua
estrangera

 2   2    2

hores setmanals

2    2    2

hores setmanals

2   2    2

hores setmanals

2    2    2

hores setmanals
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Amb un total de 6 crèdits: 280 hores a l’Etapa.

Aquesta opció permet un contacte continuat a tota l’Etapa amb la llengua
estrangera.

b)

Primer cicle

(trimestres)

Segon cicle

(trimestres)

1r  2n  3r 4t  5è  6è 1r  2n  3r 4t  5è  6è

Llengua
estrangera

 3   3    *

hores setmanals

3    3    *

hores setmanals

3   3    *

hores setmanals

3    3    *

hores setmanals

* El tercer trimestre es reserva per oferir un crèdit de síntesi o variable amb
contingut de llengua estrangera.

Segons l’article 11 del Decret 96/1992  el centre està obligat a fer una oferta de
sis crèdits variables tipificats de segona llengua estrangera, que seran optatius per
l’alumnat. Aquesta segona llengua estrangera es pot començar a oferir al cicle
superior d’Educació Primària. A més dels crèdits variables d’oferta obligada de segona
llengua estrangera (dins dels tipificats) el centre programarà altres crèdits variables de
totes les llengües estrangeres presents al centre.

Atenint-se al projecte educatiu de centre, el professorat haurà de prendre
decisions en el projecte curricular respecte a :

- nombre i distribució dels crèdits variables al llarg de l’etapa

- alumnes a qui aniran adreçats

- coneixements de la llengua previs recomanats per poder-los cursar

- nombre de crèdits interdisciplinaris i amb quines àrees es programaran
conjuntament (visual i plàstica, música, ciències socials, ciències
experimentals, etc.)

- professorat que els impartirà

RIBE (1994:470), afirma que “OD� LPSOHPHQWDFLy� G¶DVSHFWHV� LPSRUWDQWV� HQ
O¶DSUHQHQWDWJH�G¶XQD�VHJRQD�OOHQJXD�FRP�SRGHQ�pVVHU�

o SURFHVVRV�GH�PRWLYDFLy

o DXWRPRQLWRULW]DFLy�L�FRQWURO

o FHQWUH�G¶LQWHUqV

o DSUHQHQWDWJH�DPE�O¶DOXPQH�FRP�D�FHQWUH

o SURFHVVDPHQW�GH�OOHQJXD�L�FRQWLQJXWV

o WqFQLTXHV�L�HVWUDWqJLHV�GH�SURFHVVDPHQW�L�GH�WUHEDOO

o FRSODQLILFDFLy

o LQWHUDFFLy�GH�JUXS
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o SDUWLFLSDFLy�GH�OD�SHUVRQD�HQ�HOV�GLIHUHQWV�QLYHOOV�GHO�SURFpV

o FUHDWLYLWDW

o HWF�

9LQGUDQ� FRPSOHPHQWDWV� SHU� DOWUHV� EDVDWV� HQ� XQ� WUDFWDPHQW� JOREDOLW]DW� GH� OHV
WqFQLTXHV�PHWRGROzJLTXHV�FRP�

o HVWUDWqJLHV�GLGjFWLTXHV�GLIHUHQWV

o DWHQFLy�D�OD�GLYHUVLWDW

o XWLOLW]DFLy�FRQMXQWD�GH�OHV�TXDWUH�KDELOLWDWV

o WqFQLTXHV�G¶DXWRGHVFXEULPHQW�JUDPDWLFDO�SHU�WUDFWDU�HOV�HUURUV

o WUDFWDPHQW�GLIHUHQFLDW�GLQV�G¶XQD�WDVFD�JOREDO

o HWF´

MUÑOZ, CARME� en un article anomenat: “La ensenyança de llengües
estrangeres: ja hi dediquem prou temps?” ( 2001:7), afirma ³TXH�HO�JUDQ�DYDQWDWJH�GH
OD� LQFOXVLy� GH� OD� OOHQJXD� HVWUDQJHUD� DO� FXUUtFXOXP�� GHV� GH� OHV� SULPHUHV� HGDWV�� pV� GH
WLSXV�HGXFDWLX��HQ�FRQVWLWXLU�XQ�HQULTXLPHQW�GH�O¶HGXFDFLy�LQWHJUDO�GHOV�QHQV��HQWHVD�QR
QRPpV�FRP�D�WUDQVPLVVLy�L�DGTXLVLFLy�GH�FRQHL[HPHQWV�VLQy�WDPEp�FRP�D�SUHSDUDFLy
SHU� D� XQD� LQFRUSRUDFLy� SOHQD� HQ� OD� VRFLHWDW� WUDQVFXOWXUDO� FRQWHPSRUjQLD�� 8QD
LQWURGXFFLy�SULPHUHQFD�SRW�WDPEp�WHQLU�XQ�HIHFWH�SRVLWLX�HQ�OHV�DFWLWXGV�GHOV�DSUHQHQWV
HQYHUV� DOWUHV� OOHQJ�HV� L� DOWUHV� FRPXQLWDWV� OLQJ�tVWLTXHV�� MD� TXH� HOV� QHQV� PpV� MRYHV
HVWDQ� PpV� REHUWV� DOV� UHSWHV� SVLFROzJLFV� L� VRFLDOV� TXH� O¶DSUHQHQWDWJH� GH� OOHQJ�HV
UHSUHVHQWD�´

���������5HIOH[LRQV�L�RULHQWDFLRQV�GLGjFWLTXHV�(per a fer més efectiu l’ensenyament-
aprenentatge de les llengües estrangeres).

Els objectius generals d’àrea i etapa fan referència al desenvolupament de la
capacitat comunicativa. És a dir, la programació s’ha de centrar en la comprensió i
expressió tant de la llengua oral com l’escrita. Alhora cal que la reflexió i l’anàlisi del
sistema lingüístic desenvolupats en les llengües oficials es tinguin en compte, per tal
de millorar la competència comunicativa dels alumnes en llengües estrangeres. Atès
que la llengua s’aprèn mitjançant el seu ús, el marc escolar ha d’oferir a l’alumne el
màxim contacte possible amb la llengua estrangera, tant a la classe com en altres
contextos. Així mateix, les activitats que es proposin haurien de desvetllar interès per
buscar ocasions de practicar-la fora de l’aula.

���������(QIRFDPHQW�FRPXQLFDWLX��&RQWLQJXW�L�HVWUDWqJLHV�PHWRGROzJLTXHV�

� /¶HQVHQ\DPHQW�pV�XQ�SURFpV�GH�FRPXQLFDFLy

No es pot no comunicar.

³'¶� DOJXQD� PDQHUD�� V¶DVVHQ\DOD� TXH� � WRWD� FRQGXFWD� HPHVD� HQ� XQ� FRQWH[W
FRPXQLFDWLX�FRQVWLWXHL[�SHU�VL�PDWHL[D�XQ�PLVVDWJH��HV�XQD�FRQGXFWD�FRPXQLFDWLYD��<
FRP�VLJXL�TXH�HO�VXEMHFWH�QR�SRW�GHL[DU�GH�FRPSRUWDU�VH�G¶�DOJXQD�PDQHUD��WDPSRF�SRW
GHL[DU� GH� FRPXQLFDU�VH�� (V� FRPXQLFD� QR� QRPpV� HO� TXH� SDUOD� VLQy� HO� TXH� HVFROWD�
SHUTXq�HVFROWD��\�HO�TXH�QR�HVFROWD�SHU�QR�DWHQGUH�DO�PLVVDWJH�GH�O¶DOWUH�� MD�pV�SHU�VL
PDWHL[�XQD�IRUPD�GH�FRPXQLFDU�TXH�QR�O¶� LQWHUHVVD��R�TXH�HVWj�HQ�XQ�DOWUD�FRVD��HWF�
/HV� SDUDXOHV�� HO� VLOHQFL�� OD� FRQGXFWD� QRUPDO� R� OD� GHVRUGHQDGD�� WRW� FRQVWLWXHL[� HQ� VL
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PDWHL[� PLVVDWJHV� TXH� HO� SURIHVVRU� UHS�� $PE� DL[z� V¶� LQGLFD� TXH� OD� FRPXQLFDFLy� SRW
pVVHU� WDQW� FRQVFLHQW� FRP� LQFRQVFLHQW�� 4XH� SURIHVVRU� L� DOXPQH� HQYLHQ� PLVVDWJHV� D
PROWV�QLYHOOV�L�SHU�PROWV�GLYHUVRV�FDQDOV��,�QR�VHPSUH�V¶�HVWj�HQ�VLQWRQLD´���ZABALZA,
(1987:224)

� $QjOLVL�GH�GHVWUHVHV�OLQJ�tVWLTXHV

o 1DWXUDOHVD�GH�OD�FRPSUHQVLy�RUDO

Anderson i Lynch (1988), citats per NUNAN, (1998:23-25), subratllen que l’oient
ha d’integrar les següents habilitats espontàniament:

- Identificar els senyals orals d’entre els sons circumdants

- Segmentar el missatge en paraules

- Discernir la sintaxi dels enunciats

- Formular una resposta adequada a l’audició interactiva

Segons Richard (1987), citat també per Nunan, la comprensió oral referida a una
conversa implica habilitat pel següent:

- Retenir fragments de llenguatge de diferent longitud durant espais

- Disminuir els sons diferencials del missatge lingüístic

- Reconèixer les particularitats d’accentuació de les paraules

- Reconèixer l’estructura rítmica de l’anglès

- Reconèixer les funcions d’accentuació i entonació per indicar l’estructura
informativa dels enunciats

- Identificar paraules clau o importants

- Reconèixer formes reduïdes de les paraules

- Distingir la separació entre paraules

- Reconèixer el sentit lògic d’ordenació de paraules

- Reconèixer el vocabulari bàsic utilitzat

- Endevinar el sentit de les paraules del context

- Reconèixer les categories gramaticals

- Reconèixer estructures i recursos sintàctics principals

- Reconèixer la cohesió en el discurs oral

- Reconèixer les formes el·líptiques de les unitats gramaticals i frases

- Detectar els constituents d’una frase

�����o 1DWXUDOHVD�GH�O¶H[SUHVVLy�L�LQWHUDFFLy�RUDO

Segons Pattison, citat també per Nunan (1998), una comunicació oral
satisfactòria implica el desenvolupament del següents aspectes:

- L’habilitat per articular els components fonològics de la llengua de forma que
sigui possible la comprensió.

- El domini de les particularitats de l’accentuació, els ritmes i l’entonació
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- Un nivell acceptable de fluïdesa

- Les habilitats transaccionals i interpersonals

- L’habilitat per succeir-se en torns llargs i curts de l’expressió oral

- L’habilitat per a desenvolupar-se en la interacció

- L’habilitat per negociar el significat

- L’habilitat per saber escoltar en una conversa

- L’habilitat per conèixer i negociar el propòsit d’una conversació

- La utilització de fórmules i marcadors de la conversació que siguin apropiats

Continuant amb Nunan (1998) ens parla de la naturalesa de la comprensió
escrita. Una comprensió escrita eficaç implica el següent:

- Utilitzar destreses per abordar les paraules, com identificar la correspondència
entre so i símbol.

- Utilitzar els coneixements gramaticals per a captar el significat; per exemple,
d’interpretar les formes no personals dels verbs.

- Utilitzar diferents tècniques per a objectius diferents; per exemple, llegir en
general o en detall per a identificar paraules clau o la informació.

- Relacionar el contingut del text amb els propis coneixements previs sobre el
tema.

- Identificar la intenció retòrica o funcional d’oracions aïllades o segments dels
textos.

   o 1DWXUDOHVD�GH�O¶H[SUHVVLy�HVFULWD

Una expressió escrita coherent implica:

- Dominar la mecànica de la composició de les lletres

- Dominar i disciplinar-se a les convencions geogràfiques i de puntuació

- Utilitzar el sistema gramatical per a fer patent el significat que es vol
transmetre

- Organitzar el contingut per a distingir la informació principal de la secundària

- Polir i revisar els primers escrits o esborranys

- Seleccionar un estil adequat d’acord amb la destinació de l’escrit

o 3ULQFLSLV�EjVLFV�GHO�PqWRGH�FRPXQLFDWLX�

Segons NUNAN ( 1987: 214)
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Anàlisi del producte

���F��$QjOLVL�GH�WzSLFV��E���$QjOLVL�LQWHUQDFLRQDOD��$QjOLVL�IRUPDO

                                               41

Comprendrà:
    Estructures
    Funcions
    Nocions
    Temes
    Tasques

Facilitador del procés de la comunicació de les
tasques i textos dels participants. Analitzador
de necessitats, conductor i organitzador del
procés.

Enfocament
comunicatiu

Teoria de l’aprenentatge

Programa

Les activitats impliquen comunicació real.
La utilització del llenguatge significatiu
incentiva l’aprenentatge

La llengua és un sistema per a
expressar el significat i la seva
funció bàsica és la intervenció

Basats en les necessitats dels
alumnes. Han d’incloure habilitats
funcionals i finalitats lingüístiques

Impliquen processos de compartir
informació. Negociar significats.
Interaccionar

Teoria de la llengua
Objectius

Tipologia d’activitats

Paper de l’alumne

Paper dels materials

Com a negociador que
dóna i rep Papers autèntics basats en

tasques i facilitadors de la
interacció

  Paper del professor
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Un bon exemple podria ésser treballar a base d’activitats amb una dinàmica i
finalitats concretes prenent com a mostra no única, però sí interessant i efectiva, la
programació al respecte que presenta el Seminari d’anglès de la Zer Baix Camp-
Tarragona, a les terceres jornades de llengües estrangeres a Tarragona els dies 26 i
27 de novembre de 1999, i que ho especifiquen com a fruit de la seva experiència en
activitats sobretot de comprensió i expressió oral. Itinerari que resumirien en els
següents punts:

� Activitats de llengua oral

/D�OOHQJXD�V¶DSUqQ�TXDQ�V¶XWLOLW]D

� Activitats que creen un context de comunicació oral

&DGDVF~�Wp�XQD�LQIRUPDFLy�TXH�QHFHVVLWD�O¶DOWUH�

/D� OOHQJXD� HV� FRQYHUWHL[� HQ� XQ� LQVWUXPHQW� QHFHVVDUL� SHU� D� OD
FRPXQLFDFLy�

$TXHVW�FRQWH[W�GH�FRPXQLFDFLy�UHDO�HVGHYp�XQ�JUDQ�HVWtPXO�SHU�O¶~V�GHO
OOHQJXDWJH�

� Activitats que impliquen “Mental engagement”

,PSOLTXHQ�FRQFHQWUDFLy��OzJLFD�L�PHPzULD�

� Activitats de relació

&UHHQ�XQ�FOLPD�IDYRUDEOH��,QWHUDFFLy�L�FRQILDQoD�

3RWHQFLHQ�O¶DXWRFRQILDQoD�

     Anàlisi del procés

D��+DELOLWDWV�FRPXQLFDWLYHV
    - les quatre destreses

E��2ULHQWDFLy
     - exactitud
     - fluïdesa

F��DVSHFWH�SHGDJzJLF
���������interaccions
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$FRVWXPHQ�DO�ULVF�L�QDWXUDOLW]HQ�O¶HTXLYRFDFLy�

3URPRXHQ�OD�LQWHUDFFLy�L�FRRSHUDFLy�

,PSOLTXHQ�DFWLYLWDWV�FRPXQLFDWLYHV�H[SUHVVLYHV�QR�SUzSLDPHQW�RUDOV�

� Activitats basades en el joc

$IDYRUHL[HQ�XQD�FRPSHWLWLYLWDW�VROLGjULD�L�GH�GLYHUWLPHQW��QR�DJUHVVLYD�

5HEDL[HQ� OD� WHQVLy� G¶DSUHQHQWDWJH� IRUPDO� GH� OD� OOHQJXD� L� O¶DOXPQH
JDXGHL[�GH�O¶DFWLYLWDW�

&UHHQ�QHFHVVLWDW�GH�FRPXQLFDFLy�

/¶DOXPQH�HVWj�HQ�WRW�PRPHQW�PRWLYDW�

/¶HOHPHQW�O~GLF�SUHGLVSRVD�D�SRVLFLRQV�SRVLWLYHV�FDS�D�O¶DSUHQHQWDWJH�

(V�SURPRX�FRQILDQoD�L�LQWHUDFFLy�HQWUH�HOV�DOXPQHV�

,PSOLFD� XQ� DSUHQHQWDWJH� GH� YDORUDFLy� GH� OHV� DFWLWXGV�� YDORUV� L� QRUPHV
LPSOtFLWHV�HQ�OD�SUzSLD�DFWLYLWDW

� Activitats que contenen poca llengua escrita.

1RPpV�V¶HVFULX�O¶LPSUHVFLQGLEOH�

� Activitats on no hi ha correcció directa del mestre.

'yQD�FRQILDQoD��HV�WROHUHQ�HOV�HUURUV�L�QR�KL�KD�HYLGqQFLHV�SHUVRQDOV�

� Activitats que contenen continguts seleccionats pel mateix llibre de text.

$FWLYLWDWV�L�YRFDEXODUL�WUHEDOODW�DQWHULRUPHQW�

)LW[HUV�GH�UHIRUo�

&RQWLQJXWV�DGLHQWV�DO�WHPD�D�WUDFWDU�

Això es facilitarà:

a) Despertant l’interès de l’alumnat per activitats en què la llengua sigui un
instrument per a la comunicació: lectura, cançó, teatre, jocs, esport,
cinema, mitjans de comunicació, viatges, estades, intercanvis,
correspondència, etc.

b) Educant l’alumnat en una autonomia, aprendre a aprendre, una reflexió i un
autocontrol del propi procés d’aprenentatge que el dugui a continuar
l’aprenentatge d’idiomes un cop acabat el període d’escolarització.

c) Adaptant-se al procés d’aprenentatge d’idioma de cada noi i noia, d’acord
amb les capacitats, l’estil i el ritme de cadascú

d) Oferint propostes en un grau de dificultat que, tot i adequar-se al nivell de
coneixements de llengua de l’alumne, li suposin un repte que el motivi a
esforçar-se

�������� 7HFQRORJLD�GH�OD�LQIRUPDFLy�L�FXUUtFXOXP�GH�OOHQJXD�

La utilització de la tecnologia de la informació per part del professorat ha estat
fins ara més com a usuari que com a recurs didàctic.

La tecnologia de la informació ajuda a desenvolupar estratègies per al
tractament de la informació en qualsevol forma que es presenti: text, números, sons,
imatges..., i requereix la realització d’activitats de creació, recollida, emmagatzematge
i processament de dades i presentació i comunicació de la informació en formes
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diverses. Totes aquestes activitats tenen un estret lligam amb les tasques que es fan
habitualment a l’aula de llengua.

Les noves tecnologies estan ja aquí i han de ser un suport i via d’utilització molt
important al camp educatiu i a l’ensenyament de les llengües en particular. De tota
manera, tal com afirma la comissària europea d’educació, cultura i esport, senyora
9LYLDQQH�5HGLQ� a la presentació a Catalunya de l’any europeu de les llengües (2001),
no poden ésser la panacea de tot procés i s’explica del mode següent:

³/HV� QRYHV� WHFQRORJLHV� FRUUHQ� HO� SHULOO� GH� FUHDU� QRYHV� IDFWXUHV� VRFLDOV� HQWUH
DTXHOOV� TXH� VH¶Q� VDEHQ� VHUYLU� L� OHV� VDEHQ� IHU� VHUYLU� L� HOV� TXH� QR�� 1R� FUHF� TXH� OHV
WHFQRORJLHV� GH� OD� LQIRUPDFLy� L� OD� FRPXQLFDFLy� IDFLQ� GHVDSDUqL[HU� OD� FXOWXUD� HVFRODU�
SHUz� VL� VHUDQ� XQ� HOHPHQW� LPSRUWDQW� GH� OD� QRVWUD� YLGD� IXWXUD�� 6LQy� VRP� FDSDoRV� GH
JHVWLRQDU�TXH�OHV�QRYHV�WHFQRORJLHV�HVWLJXLQ�D�O¶DEDVW�GH�WRWV�HOV�HVFRODUV�IUDFDVVDUHP
HQ� OD�FRQVWUXFFLy�GH� OD�VRFLHWDW�GHO� IXWXU��/HV�7,&� WLQGUDQ� WDQWD� WUDQVFHQGqQFLD�HQ� OD
VRFLHWDW� TXH� V¶KDQ� G¶DUELWUDU� PHVXUHV� HGXFDWLYHV� L� SODQLILFDU� DGHTXDGDPHQW� HOV
UHFXUVRV�D�IL�GH�QR�FUHDU�FLXWDGDQV�DQDOIDEHWV�HQ�DTXHVWD��QRYD�FXOWXUD�TXH�IRUPDUj
SDUW�G¶XQD�PDQHUD�LQWHQVD�HQ�OD�YLGD�GHO�IXWXU´��3DYHOOy�0LHV�YDQ�GHU�5RKH��%DUFHORQD
���DEULO������.

Per tal d’integrar la tecnologia de la informació a les àrees de llengua, el
professorat i l’alumnat han d’ésser coneixedors de la varietat i naturalesa de les eines
a fi de seleccionar els processos més adequats a cada situació.

A continuació s’expressen unes determinades eines que no pretenen ésser
definitives, a causa del constant canvi i progrés en aquest camp:

� 3URFHVVDGRU�GH�WH[WRV

Permeten la manipulació del text en pantalla i la seva posterior impressió.
Suposa un canvi qualitatiu en la percepció de l’alumne ja que:

- facilita la incidència en el procés per a un millor producte final

- permet naturalitzar l’error com quelcom que és rectificable

- afavoreix la creativitat

- afirma l’autoestima

- els treballs poden presentar-se més acurats

- promou la cooperació i potencia el treball en equip

- potencia l’autonomia.

� $SOLFDFLRQV�PXOWLPqGLD

Permeten la possibilitat de combinar en un ordinador diferents tipus
d’informació: text, so, gràfics, imatges fixes, animades, etc. Dins el mateix
suport, als quals es pot accedir de forma interactiva.

Tot això ofereix noves maneres d’explorar, analitzar i comunicar la
informació i convida a l’alumnat a fer ús de la seva creativitat, a prendre una
actitud crítica davant les activitats que realitza i els resultats obtinguts, a
reflexionar i fer-se càrrec del seu procés d’aprenentatge, i a enriquir el seu
bagatge cultural.
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� 3URJUDPHV�GH�FRPXQLFDFLy

Les eines telemàtiques permeten que l’alumnat pugui tenir comunicació
real i immediata amb altres estudiants d’arreu del món utilitzant la llengua
objecte d’estudi. Això exercita una sèrie de destreses i motiva al coneixement i
comunicació.

� 3URJUDPHV�G¶H[HUFLWDFLy�OLQJ�tVWLFD

Aquest programa permet la preparació d’exercicis adaptats a les
necessitats de l’alumne, que poden ésser utilitzats en un racó, en un aula
d’autoaprenentatge o d’una manera molt més integrada a les activitats d’aula.

L’avantatge que ofereix aquest tipus de programes és que converteixen
l’exercitació en una activitat entretinguda i, en gran part, autònoma per a
l’alumne.
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���� 'LVVHQ\

El plantejament ha estat fer actuacions a Primària i Secundària obligatòria dins
el camp de l’ensenyament de l’anglès.

Els nous enfocaments de l’ensenyament i el desenvolupament de la
comunicació i les relacions a tots els nivells, ha fet que els plantejaments educatius
estiguin en constant avaluació i canvi, fet que actualment es concreta al nostre país en
una Reforma Educativa que està començant a incorporar-se al nostre àmbit social i
professional. En aquest sentit la part dedicada a la formació en les llengües
estrangeres cobra avui especial importància en el camp internacional dins del context
en què ens movem.

Per a poder contribuir i reflexionar a la vegada que intentar donar respostes, és
per això que es planteja aquest contacte amb la realitat viva dels professors i
professores que treballen en aquest camp.

És un intent d’explicitar els pensaments, opinions i actuacions del docent d’una
manera oberta i contrastada entre ells mateixos com a equips de treball i els
observadors externs, teòrics o tècnics que des de la investigació directa comparteixen
espais i temps en un intercanvi constant.

La relació entre pràctica docent i formació permanent del professorat ha estat
vigent de forma permanent a l’activitat de tot professional.

³$�OD�YLVWD�GH�OHV�WHQGqQFLHV�LQVWLWXFLRQDOV�LPSHUDQWV�HQ�JHQHUDO�HQ�HOV�GLYHUVRV
SDwVRV�L�FRQWH[WRV��SRGHP�DILUPDU�HO�FDQYLDQW�URO�GHO�SURIHVVRU� L�SUHYHXUH�DFFLRQV�GH
IXWXU�SRVLWLYHV��(Q�XQ�SULPHU�OORF�HV�YHX�OD�QHFHVVLWDW�GH�GHILQLU�HO�SHUILO�GHO�SURIHVVRU�
QR�VRODPHQW�FRP�D�PLWMj�SHU�D�XQD�VHOHFFLy�LQLFLDO�GHO�FDQGLGDW��VLQy�WDPEp�FRP�D�~QLF
FDPt�SHU�DFRQVHJXLU�XQ�GLVVHQ\�FXUULFXODU�GH�OD�VHYD�IRUPDFLy�TXH�SHUPHWL�GLVPLQXLU�DO
Pj[LP�OD�GLVWjQFLD�HQWUH�XQV�FRQWLQJXWV�WHzULFV�L� OHV�H[LJqQFLHV�GHULYDGHV�GHO�URO�TXH
VH�OL�DVVLJQD�DO�SURIHVVRU�HQ�FDGD�FRQWH[W�FRQFUHW��L�TXH�WDQ�FDQYLDQW�FRP�pV�SUHFLVD
G¶XQ� VLVWHPD� GH� IRUPDFLy� SHUPDQHQW�� SHU� GDPXQW� GH� WRW�� TXH� SHUPHWL� O¶DMXVWDPHQW
FRQVWDQW�

3HU�DOWUH�FRVWDW�KL�KD�XQD�HVWUHWD�UHODFLy��OD�IRUPDFLy�GHO�SURIHVVRUDW�KDXUj�GH
WHQLU�HQ�FRPSWH�XQD�H[LJqQFLD�FUHL[HQW�� OD�VHYD� LPSOLFDFLy�HQ�HO� WHL[LW�VRFLDO� L� OD�VHYD
SDUWLFLSDFLy� HQ� OD� VRFLHWDW� FRP� XQ� DJHQW� LPSUHVFLQGLEOH� GH� FDQYL�´(FRANCES I
VELLOSO, 1988:317).

L’estudi parteix de l’experiència personal dels participants i del propi
investigador, el coneixement del context on es desenvolupa i l’assumpció d’unes
normes sòcio-culturals que marcaran l’ètica de funcionament.

Es parteix d’un enfocament amb finalitats investigadores que aniran essent
matisades pels propis participants així que es vagi avançant en el temps.

Es tracta bàsicament d’una anàlisi de contextos definits i en diferents centres
de Primària i Secundària a Tarragona i observar com actuen uns professionals
concrets, en aquest cas, professors i professores de llengua anglesa, amb intervenció
també dels equips directius de centres. És a través de la reflexió conjunta sobre els
continguts d’aquesta observació, una de les finalitats bàsiques d’aquest treball i a
partir d’aquí establir propostes de millora que surten dels propis protagonistes.

Es constata també una actuació amb alumnes a fi que a partir de la seva opinió
al respecte, com un element més de reflexió dels propis docents.
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Es remarca també la participació d’una professional, assessora del programa
de llengües estrangeres del Departament d’Ensenyament, coneixedora de la realitat
de Tarragona, ja que és la delimitació geogràfica on intervé.

La supervisió general que donarà marc coherent a la investigació ve dirigida
per un professor de la URV, catedràtic d’Escola universitària, de Didàctica especial,
persona que ha investigat bàsicament en el camp de l’ensenyament de les llengües.

L’estudi de cas es fa durant el curs 2000-2001 en sis centres de la Delegació
de Tarragona, tres de primària i tres de secundària, ubicats primordialment a la Ribera
d’Ebre i alguns d’ells implicats en projectes d’innovació en el camp de les llengües
estrangeres, amb l’aval del departament d’Ensenyament.

Des de l’any 1992 al 1999, s’han fet actuacions expresses en altres centres7 de
la demarcació, bàsicament utilitzant gravacions de les classes i entrevistes posteriors
amb els professors, fet que servirà de bagatge i contrast per solapar i observar
l’evolució metodològica en aquest camp, durant el temps d’implantació de la reforma
Educativa a partir d’ésser publicada la LOGSE el curs 1990-1991.

7.Centres del Baix Penedès i Tarragonès.

�������0RVWUD�GH�FHQWUHV�
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&HQWUHV�G¶DFWXDFLy��&DUDFWHUtVWLTXHV�JHQHUDOV�

∗ Ubicació geogràfica: Terres de l’Ebre

∗ Població de la localitat: 500 habitants

∗ Ocupació:                  Agricultura: 5%

     Indústria: 55%

     Comerç: 15%

     Serveis: 15%

     Construcció: 10%

∗ Famílies estables: 80%

∗ Edat cònjuges: mitjana

∗ Fills per parella: 1-2

∗ Nivell socio-econòmic: mitjà

∗ Professors del centre: generalment de la comarca o zones properes

∗ Alumnat de la pròpia localitat i de les poblacions properes

 

(VWXGLV

ESO: completa

Grups: 15

Alumnes: 410

BATXILLERAT: 1er i 2on

Modalitats:

� Ciències de la Naturalesa i Salut: 2 grups

� Humanitats i ciències socials: 2 grups

� Tecnologia: 1 grup

Alumnes: 118

CICLES FORMATIUS:

Grau mitjà:

� Gestió Administrativa: 1 curs, 1 grup amb 19 alumnes

� Instal·lacions i manteniment electromecànics: 2 cursos, 2
grups amb 43 alumnes

                       Grau superior:

,(6�Q���
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� Secretariat: 1 curs, 1 grup amb 15 alumnes

� Instal·lacions elctrotècniques: 2 cursos, 2 grups amb 30
alumnes

DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES: 7 professors

Total professors al centre: 50

Ratio aproximat alumnes/professor: 9

 

∗ Ubicació geogràfica: Terres de l’Ebre

∗ Població de la localitat: 5000 habitants

∗ Ocupació: Agricultura: 5%

Indústria: 30%

Serveis: 15%

Comerç: 40%

Construcció: 10%

∗ Famílies estables: 80%

∗ Edat cònjuges: mitjana

∗ Fills per parella: 1-2

∗ Nivell socio-econòmic: mitjà

∗ Professors del centre: generalment de la comarca o zones properes

∗ Alumnat de la pròpia localitat i de les poblacions properes

(VWXGLV

ESO: completa

Grups: 15

Alumnes: 380

BATXILLERAT: 1er i 2on

Modalitats:

� Ciències de la Naturalesa i Salut: 2 grups

� Humanitats i ciències socials: 2 grups

� Tecnologia: 1 grup

Alumnes: 140

CICLES FORMATIUS:

Grau mitjà:

� Gestió Administrativa: 1 curs, 1 grup

,(6�Q���
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� Electromecànica de vehicles: 2 cursos, 2 grups

Alumnes: 48

DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES:

5 professors d’anglès

1 professora de francès

Total professors al centre: 58

Ratio aproximat alumnes/professor: 10

∗ Ubicació geogràfica: Terres de l’Ebre

∗ Població de la localitat: 4000 habitants

∗ Ocupació: Agricultura: 25%

Indústria: 25%

Serveis: 20%

Comerç: 20%

Construcció: 10%

∗ Famílies estables: 80%

∗ Edat cònjuges: mitjana

∗ Fills per parella: 1-2

∗ Nivell socio-econòmic: mitjà

∗ Professors del centre: generalment de la comarca o zones properes

∗ Alumnat de la pròpia localitat i de les poblacions properes

(VWXGLV

ESO: completa

Grups: 15

Alumnes: 425

BATXILLERAT: 1er i 2on curs

Modalitats:

� Ciències de la Naturalesa i Salut: 2 grups

� Humanitats i ciències socials: 2 grups

� Tecnologia: 1 grup

Alumnes: 125

CICLES FORMATIUS:

Grau mitjà:

,(6�Q���
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� Gestió Administrativa: 1 curs, 1 grup; 16 alumnes

� Equips i instal·lacions electromecàniques: 1 curs, 1 grup;
6 alumnes

Total: 22 alumnes

DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES:

5 professors d’anglès

1 professora de francès

Total professors al centre: 52

Ràtio aproximat alumnes/professor: 10

∗ Ubicació geogràfica: Terres de l’Ebre

∗ Població de la localitat: 5000 habitants

∗ Ocupació: Agricultura: 5%

Indústria: 55%

Serveis: 15%

Comerç: 15%

Construcció: 10%

∗ Famílies estables: 80%

∗ Edat cònjuges: mitjana

∗ Fills per parella: 1-2

∗ Nivell socio-econòmic: mitjà

∗ Professors del centre: de la comarca

∗ Alumnes: de la localitat

(VWXGLV

Educació infantil: 83 alumnes, 4 grups

Educació primària: 197 alumnes, 11 grups

Nombre de mestres: 21

Mestres d’anglès: 2

Ratios: Alumnes/grup: 17        Professor/grup: 1,5

&(,3�Q���

&(,3�Q���
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∗ Ubicació geogràfica: Terres de l’Ebre

∗ Població de la localitat: 3000 habitants

∗ Ocupació: Agricultura: 15%

Indústria: 50%

Serveis: 10%

Comerç: 10%

Construcció: 15%

∗ Ambient familiar estable

∗ Pares de mitjana edat

∗ Mitjana de 2 fills per parella

∗ Nivell socio-econòmic: mitjà

∗ Professors del centre: majoritàriament de la comarca

∗ Alumnes: de la localitat

 

(VWXGLV

Educació infantil: 44 alumnes, 3 grups

Educació primària: 89 alumnes, 6 grups

Nombre de mestres: 13

Mestres d’anglès: 2

Ratios: Alumnes/grup: 15

Professor/grup: 1,5
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���� 3ODQLILFDFLy�

Els contextos d’intervenció de formació del professorat i pràctica a l’aula són
els centres educatius i els docents d’una demarcació geogràfica concreta. En aquest
treball s’incidirà bàsicament en la pràctica a l’aula dels docents i la incidència formativa
i permanent dels mateixos en relació a la seva praxis.

L’actual sistema educatiu té com un dels seus objectius bàsics, entre d’altres,
el formar ciutadans que al finalitzar l’ensenyament obligatori puguin expressar-se i
comprendre els aspectes bàsics d’una llengua estrangera. Aquí cobra molta
importància, a fi de poder arribar a aquesta finalitat, el rol de professor i els criteris
eficaços d’aprenentatge. VALE I FEUNTEUN�� (1998:40)�estableixen que ³/D�SULRULWDW
EjVLFD� GH� WRWD� UHODFLy� G¶HQVHQ\DPHQW� pV� HVWDEOLU� XQD� ERQD� FRPXQLFDFLy� SURIHVVRU�
DOXPQH�� (O� SURIHVVRU� KD� GH� VHU� WDPEp� RUJDQLW]DGRU� L� HQJUHVFDGRU�� /¶KDELOLWDW� SHU� D
SRUWDU�D�ERQ�WHUPH�OD�WDVFD�WH�PpV�D�YHXUH�DPE�OD�FRPSUHQVLy�GHO�GHVHQYROXSDPHQW
GHOV� QHQV� L� QHQHV� L� GH� OHV� VHYHV� QHFHVVLWDWV� L� LQWHUHVVRV� TXH� DPE� OD� PDWHL[D
PHWRGRORJLD�GH� O¶DQJOqV��3HU�D�XQ�ERQ�DSUHQHQWDWJH�QR�Q¶KL�KD�SURX�DPE�VHJXLU�XQD
SURJUDPDFLy�FHQWUDGD�~QLFDPHQW�DPE�DVSHFWHV�OLQJ�tVWLFV��pV�QHFHVVDUL�SUHVHQWDU�XQD
VLWXDFLy�FRQFUHWD�RQ�O¶DSUHQHQWDWJH�GH�OD�OOHQJXD�VLJXL�XQD�SDUW�LQWHJUDO�GH�WRW�HO�SURFpV
G¶DSUHQHQWDWJH�

(OV�QHQV� L�QHQHV�DSUHQHQ�PLOORU�TXDQ�SDUWLFLSHQ�SOHQDPHQW�DPE�OHV�DFWLYLWDWV�
HV�YDORUD�HO�VHX�WUHEDOO�L�O¶HVIRUo�TXH�IDQ�

eV�LPSRUWDQW�TXH�HOV�SURIHVVRUV�WLQJXLQ�OD�RSRUWXQLWDW�GH�UHIOH[LRQDU�VREUH�DOOz
TXH�HOV�VXFFHHL[�XWLOLW]DQW�GLIHUHQWV�FRQWH[WRV�L�HQIRFDPHQWV�GLGjFWLFV�

(OV�QHQV� L� QHQHV�QR�DSUHQHQ� OD� OOHQJXD�FRP�TXHOFRP�VHSDUDW�� VLQy�FRP�SDUW
G¶XQD� H[SHULqQFLD� G¶DSUHQHQWDWJH� JOREDO� L� OD� UHVSRQVDELOLWDW� GHO� SURIHVVRU� pV
SURSRUFLRQDU�OD�´

Els mateixos autors en la mateixa línia especifiquen que:

³(O� SURIHVVRU� G¶DQJOqV� PROWHV� YHJDGHV� HV� YHX� REOLJDW� D� DFRQVHJXLU� XQV
UHVXOWDWV� SHUFHSWLEOH� LPPHGLDWV�� 6H� VHQWHQ� SUHRFXSDWV� SHO� VHX� SURSL� UHQGLPHQW�� HOV
SDUHV�YROHQ�VHQWLU�SDUODU�DQJOqV�DOV� VHXV� ILOOV�� O¶DGPLQLVWUDFLy�H[LJHL[�SURYHV�HYLGHQWV
GHO�SURJUpV�GHO�QHQ��$TXHVW�SODQWHMDPHQW�FRPSRUWD�HO�VHX�SHULOO�� MD�TXH�HO�IHW�TXH�HOV
QHQV� QR� SURGXHL[HQ� QR� VLJQLILFD� H[DFWDPHQW� TXH� QR� DSUHQJXLQ� R� QR� VH� QµDGRQLQ�´
(VALE i FEUNTEUN, 1998:41).

El disseny de la investigació identifica com es va realitzant la mateixa i quins
passos es donen. El disseny pretén ésser un punt de partida de quelcom que
comença i està obert a totes les contingències del procés.

En aquest moment com a punt de partida d’esquema inicial, hem decidit les
finalitats i l’enfocament, així com les bases de desenvolupament de la investigació.

En la tipologia de l’estudi qualitatiu�³HO�GLVVHQ\�pV�O¶HQIRFDPHQW�SURJUHVVLX�L�DL[z
YRO�GLU�TXH�HV�YD�IHQW�D�PHVXUD�TXH�V¶DYDQoD´� (GUERRERO, 1993:38)

Per tant és lògic que el disseny només està acabat quan acaba la investigació,
ja que es va reconstruint al llarg del procés.

A continuació exposarem un quadre general com esquema teòrico-pràctic del
desenvolupament de la investigació:
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a)Analitzar el comportament docent dels professors d’anglès
b) Promoure noves cultures de formació d’acord amb l’anàlisi i reflexió efectuada
conjuntament
c)  Consensuar canvis innovadors a la pràctica de l’ensenyament de l’anglès
d)  Establir mecanismes de participació i col·laboració

Experts i
col.laboradors

Relacions
d’ensenyament-
aprenentatge

Canvi i
proposta de
millora

Necessitats de la
llengua anglesa.
Metodologia

Reflexió sobre
l’acció

Centre Aula
Equips docents
Departaments
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���� 0HWRGRORJLD�

La metodologia que utilitzarem és bàsicament qualitativa, tal com diuen TAYLOR I
BOGDAM�(1986:20) ³�/D�PHWRGRORJLD�TXDOLWDWLYD�HV�UHIHUHL[�HQ�HO�PpV�DPSOL�VHQWLW�D�OD
LQYHVWLJDFLy�TXH�SURGXHL[�GDGHV�VLJQLILFDWLYHV��OHV�SDUDXOHV�GH�OHV�SHUVRQHV��SDUODGHV
R�HVFULWHV��L�OD�FRQGXFWD�REVHUYDEOH´�

3URFpV�PHWRGROzJLF

El diàleg i la socialització, així com el debat i l’argumentació incideixen en la
construcció col·lectiva d’un camp d’investigació, que te les seves fissures, com en
aquest cas de mètode interpretatiu.

Investigadors i pràctics han de complementar-se, seguint a 0DUJDULWD
%DUWRORPp� 3OD en les seves idees i publicacions sobre la investigació i pràctica
col·laboradora, especifica que els problemes d’investigació són mútuament definits per
pràctics i investigadors i que els professors universitaris i els d’ensenyament de
primària i secundària col·laboren en la recerca de solucions dels problemes de la
pràctica diària d’aquests últims, i a la vegada els resultats de la investigació són
utilitzats en la solució de problemes.

Els pràctics desenvolupen competències, habilitats i coneixements
d’investigació i els investigadors pròpiament apliquen metodologies i estudis de camp
que donen informació per desenvolupar el procés.

Definirem aquesta perspectiva d’investigació qualitativa en educació com una
orientació epistemològica que es mou en els diferents nivells de reconstrucció,
incorpora diferents enfocaments interpretatius i s’inicia a partir de la inscripció i
interpretació de subjectivitats. La cultura escolar com producte contingent d’una
construcció social i intersubjectiva específica (BERGER I LUCKMARM, 1979), es
configura a partir de la triangulació permanent entre tres tipus de categories:

Al vèrtex inferior d’un triangle invertit s’ubiquen les categories socials, definides
com representacions i accions socials inscrites en els discursos i pràctiques
lingüístiques i extralingüístiques dels actors. En un altre vèrtex ubicat al nivell superior
esquerre del mateix triangle, s’ubiquen les categories de qui interpreta, que es
desprèn de la fusió entre el seu propi horitzó significatiu i el del subjecte interpretat.
L’últim vèrtex superior situa, de modes paral·lel, les categories teòriques produïdes per
altres autors, relacionades amb l’objecte d’estudi.

��������/¶HVWXGL�GH�FDV��

CATEGORIES
TEÒRIQUES

CATEGORIES
DE L’INTERPRET

CATEGORIES SOCIALS
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� (VWUDWqJLHV�SHU�D�LQYHVWLJDU�D�O¶DXOD�L�OD�IRUPDFLy�GHO�SURIHVVRUDW�

Explicació

El plantejament d’una investigació no té la finalitat en sí mateixa, si no que
representa una via per a millorar la qualitat de l’ensenyament i la formació del
professorat.

L’estudi de cas va més enllà de significar una estratègia investigadora per a
convertir-se a la vegada en una metodologia apropiada per a desenvolupar en els
professors/ores actituds i habilitats reflexives des d’una perspectiva interpretativa dels
propis protagonistes de l’acció.

Endinsant-se en el comportament i desenvolupament del professorat Fullan i
Hargreves especifiquen que ³'HJXW�D�TXH�JUDQ�SDUW�GH�OHV�LGHHV�GH�GHVHQYROXSDPHQW
GHO� SURIHVVRUDW� VyQ� GH� FDUjFWHU� IUDJPHQWDUL�� HV� SRVHQ� HQ� PDU[D� D� WRWD� YHORFLWDW� L
V¶LPSRVHQ�GH�GDOW�D�EDL[��V¶RFXSHQ�GHO�SURIHVVRU�GH�PDQHUD�LQFRPSOHWD��3DVVHQ�SHU�DOW
GLYHUVHV� QHFHVVLWDWV� GHOV� GRFHQWV� VHJRQV� HOV� DQ\V� G¶H[SHULqQFLD�� JqQHUH�� HWDSD� GH
FDUUHUD� L� OD�VHYD�YLGD�HQ�JHQHUDO��7UDFWHQ�DO�SURIHVVRU�GH� IRUPD�SDUFLDO� L�QR�FRP�XQ
SURIHVVRU�R�SURIHVVRUV�WRWDOV��1R�WHQHQ�HQ�FRPSWH�HO�VHX�PRGH�GH�GHVHQYROXSDU�VH�L
FDQYLDU�� (Q� HOV� PRGHOV� GH� GHVHQYROXSDPHQW� GHO� SURIHVVRUDW� ILQV� DUD� V¶KDQ� LQYHUWLW
PROWV�HVIRUoRV�SHU�D�SHUIHFFLRQDU� OHV�GHVWUHVHV�WqFQLTXHV�GHOV�GRFHQWV��SHUz�GRQDGD
O¶DFFHOHUDFLy�HQ� OD�TXH�V¶HIHFWXD�HO�FDQYL� L�HO�SHUIHFFLRQDPHQW��V¶KDQ�GHL[DW�GH�FRVWDW
TXDWUH�DVSHFWHV�LPSRUWDQWV��FRP�VyQ�

�� (OV�SURSzVLWV�GHO�SURIHVVRU�

�� (O�SURIHVVRU�FRP�D�SHUVRQD�

�� (O�FRQWH[W�GHO�PyQ�UHDO�HQ�HO�TXDO�WUHEDOOHQ�HOV�GRFHQWV�

�� /D� FXOWXUD� GH� O¶HQVHQ\DPHQW�� OHV� UHODFLRQV� GH� WUHEDOO� TXH� HOV� HQVHQ\DQWV
PDQWHQHQ�DPE�HOV�FRPSDQ\V´

(FULLAN i HARGREAVES, 1989:41).

Tot això, d’acord amb els mateixos autors, ha donat lloc a errors d’interpretació
i a problemes de col·laboració que defineixen en quatre apartats:

- %DOFDQLW]DFLy� formació de “capelletes” o grups que funcionen diferenciats o
oposats a altres.

- &RPRGLVPH� és una actitud col·laboradora que no aprofundeix en la reflexió i
la crítica, es queda en intercanvi d’opinions, idees, materials, etc.

- $UWLILFLDOLWDW� es planifica tot però d’una manera burocratitzada i poc profunda.

- ,PSRVLFLy� quan s’obliga a treballar en grup sense motivació suficient.

� /¶HVWXGL�GH�FDV�FRP�LQYHVWLJDFLy�D�O¶DXOD

L’estudi de cas com a mètode d’investigació no és exclusiu del camp educatiu,
s’ha utilitzat amb certa freqüència en el camp antropològic, sociològic, polític,
econòmic, etc.
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Criteri genèric a tenir en compte:

S’emmarcaran dins del paradigma interpretatiu, per tant en el nostre estudi
remarcarem la seva diferenciació des d’altres perspectives, hem de veure en quin
moment és apropiat el seu ús, definirem les seves característiques bàsiques,
distingirem els diferents dissenys i diferents tipologies que pot adoptar i a la vegada
hem de ser reflexius sobre les diferents crítiques que se li donen.

Les arrels hem de situar-les en la sociologia de Chicago dels anys 20,
inspirada en els mètodes i tècniques de l’antropologia social i després en els corrents
etnogràfiques. Apart del corrent interpretatiu també s’han realitzat estudis de casos
des dels paradigmes positivista i socio-crític.

� 'HILQLFLy

Alguns autors assenyalen que l’estudi de cas és un examen intensiu o complert
d’una faceta, una qüestió o potser els esdeveniments que ocorren en un marc
geogràfic en el pas del temps. Contribueix essencialment al coneixement i comprensió
d’un fenomen educatiu, sigui individual, organitzat, social o situacional.

Segons WALKER (1983:45) ³pV�O¶H[DPHQ�G¶XQ�H[HPSOH�G¶DFFLy´

Tenim doncs en primer lloc un examen, S’examina quelcom amb la intenció
d’entendre-ho. El propòsit d’aquesta comprensió pot ésser explicatiu, descriptiu i/o
explorador. I en funció dels propòsits que s’itinerin, es determinaran les estratègies i
tècniques del seu desenvolupament.

En segon lloc hi ha el terme exemple. Aquest és una unitat d’estudi individual
que pot ésser un marc, un individu, una organització, un conjunt unitari de documents,
o bé un esdeveniment particular o un programa.

El tercer element a considerar es l’acció, que assenyala el caràcter actiu,
dinàmic i viu en l’evolució del cas.

Una visió més completa de l’estudi de casos es treu de la compaginació de
diversos autors, quan es diu que és un mètode d’investigació que permet un estadi
holístic i significatiu d’un esdeveniment o fenomen contemporani dins el context real
en què es produeix, on és difícil establir els límits entre fenomen i context i requereix
l’ús de múltiples fonts d’evidència.

� &DUDFWHUtVWLTXHV�GHOV�HVWXGLV�GH�FDV

Segons diferents autors quedarien sintetitzades en els següents aspectes claus:

a) totalitat; ha de reflexionar tots els elements que componen la realitat del cas en
una unitat

b) particularitat: han d’oferir una imatge vívida i única de la situació

c) realitat: un estudi de cas no és només una estratègia d’accés a la realitat per a
conèixer-la sinó que forma part de la mateixa

d) Participació: Els membres del cas són participants reals del mateix i ho són
també de la investigació juntament amb l’investigador.

e) Negociació: En el transcurs d’un estudi de cas es negocia des de l’ús de la
informació obtinguda fins els rols durant l’estudi, passant per la negociació de
perspectives i significats entre els participants.
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f) Confidencialitat Degut a la implicació d’organitzacions, situacions o persones
de la vida real on els resultats de l’estudi poden afectar les seves vides, la
investigació ha de plantejar-se en termes que no perjudiquin als participants.

g) Accessibilitat: assenyala que la informació derivada de l’estudi ha d’ésser
accessible a audiències no especialitzades.

� 'LIHUHQWV�WLSRORJLHV�G¶HVWXGLV�GH�FDV

Venen determinats per criteris tal com:

- la manera en què s’enfoca el cas

- el contingut treballat

- els plantejaments fets

- la unitat d’anàlisi escollida

- el disseny de l’estudi a desenvolupar

- els atributs del cas

Moltes vegades s’ha marcat una radical diferència entre l’estudi de cas com a
investigació o com avaluació. No obstant nosaltres seguint a Walker, advocarem per
un estil democràtic que uneixi ambdós aspectes, això exigeix un desplaçament dels
interessos dels investigadors i/o dissenyadors cap els interessos dels pràctics. Aquí es
solapen els conceptes d’investigació i avaluació ja que l’estudi es converteix en un
servei per  la comunitat que a la vegada participa en el mateix.

Guba i Lincoln (1981) assenyalen quatre orientacions possibles des d’on
realitzar un estudi de cas: a) fer una crítica o portar a termini un enregistrament de
fets, situacions o esdeveniments, que caracteritzin el cas més o menys com ha
succeït. b) representar, descriure fets o situacions, c) ensenyar, proporcionar
coneixement o instruir sobre un cas, i d) avaluar o comprovar i/o contrastar els
efectes, relacions o circumstàncies que es donen en una determinada situació.

� 3RVVLEOHV�DYDQWDWJHV�L�LQFRQYHQLHQWV�D�WHQLU�HQ�FRPSWH

- A diferència d’altres mètodes d’investigació, l’estudi de cas connecta
directament amb la realitat

- Reconeix la complexitat i vincles del context on es treballa

- La dinàmica pròpia de l’estudi indueix a l’acció

- Produeix resultats accessibles a diferents audiències i els seus possibles
efectes no depenen de la interpretació-traducció que determinats
especialistes facin de la mateixa.

- L’objecció més comú feta a l’estudi de cas es refereix a la manca de
validesa externa del mateix, i a la seva escassa possibilitat de
generalització científica. De totes maneres, des d’una concepció qualitativa,
aquella validesa ja no es planteja com a objectiu de la investigació.

- El problema de l’estudi de cas  no és tant la de generalització com de
transferibilitat. En aquest sentit, l’estudi de cas no presenta una mostra i
l’objectiu de l’investigador és expandir i generalitzar teories (generalització
analítica) i no enumerar freqüències. Donar mostres de la transferibilitat del
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cas és una preocupació i exigència bàsica en els estudis de cas, però no la
seva generalització científica (Walker, 1983).

- Existeix la possibilitat de la generalització de l’exemple estudiat a la classe
més amplia que aquest exemple podria representar. L’estudi de la pràctica
docent de l’anglès a un centre, en alguna mesura, pot ésser transferible a
centres propis que fan la mateixa actuació.

- Els estudis de cas han estat criticats perquè escapen del llenguatge de la
teoria. Precisament també te finalitat expressa utilitzar el llenguatge
quotidià que porti al coneixement, que ve especificat pel sentit comú.

- Un problema important es la precisió i exactitud amb què els resultats
obtinguts representen allò que es pretenia estudiar. Això es la validesa
interna de l’estudi, la relació entre els fets i les representacions.

En l’estudi de cas tal problema es converteix en el de la credibilitat de l’estudi,
traslladant-se la responsabilitat als participants. Allò que sembla que te validesa pels
participants és realment el que importa.

Un altre problema és el de la consistència i estabilitat de les dades. Donat que
l’estudi es refereix a un cas en acció, en evolució constant, seria difícil que una altra
persona que “repetís”, trobés els mateixos resultats. Per això la fiabilitat s’assegura a
través de l’ús de procediments clars i explícits que permetin a qualsevol persona
intentar una rèplica del cas “a través de les dades” que han quedat explicitades.

També s’ha afirmat que l’estudi de cas des del corrent interpretatiu representa
una acció conservadora, ja que incideix sobre la realitat però no transforma, segons
Kemmis (1983) es corre el risc de recolzar “l’status quo” de la situació estudiada, de
seguir el seu joc. La solució vindria donada per l’establiment d’una base amplia de
negociació i discussió amb els participants que permeti avançar en l’estudi.

� /¶HVWXGL�GH�FDV�FRP�HVWUDWqJLD�SHU�D�OD�IRUPDFLy�GHO�SURIHVVRUDW

En educació, i més concretament en Didàctica, existeix un ampli cos de
coneixements que segons alguns autors (Doyle 1986), poden ésser sistematitzats
mitjançant casos que presentin principis didàctics en acció. No obstant aquests
principis que la investigació ha identificat no poden prendre’s com a lleis generals i
vàlides en qualsevol situació didàctica.

� 'H�OD�UHFHUFD�GHO�SURIHVVRU�HILFDo�D�O¶HVWXGL�GHO�FRQHL[HPHQW�H[SHUW

L’estudi de casos en la formació de professors/ores pot ésser eficaç en la
mesura en què propicia situacions formatives a través de les quals els professors/ores
en formació o en exercici van adquirint coneixement en relació a l’ensenyament.

³+L�KD�IDVHV�R�HVWDGLV�HQ�O¶HQVHQ\DPHQW��8Q�JUDQ�QRPEUH�G¶HQVHQ\DQWV�SDVVHQ
SHU�OHV�PDWHL[HV�HWDSHV��OHV�PDWHL[HV�FULVLV��OD�PDWHL[D�WLSRORJLD�G¶HVGHYHQLPHQWV��HOV
PDWHL[RV� GHVHQOODoRV� D� OD� FDUUHUD�� LQGHSHQGHQWPHQW� GH� OD� JHQHUDFLy�� KL� KD� WDPEp
VLWXDFLRQV�GLIHUHQWV�VHJRQV�HO�PRPHQW�KLVWzULF�GH�OD�FDUUHUD´�(HUBERMAN, 1989:11).
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Shulman va plantejar com a objectiu estudiar què coneixen els professors/ores
en relació al contingut que ensenyen, on i quan van adquirir aquest coneixement, com
i perquè es transforma aquest contingut durant la formació del professorat i com
s’utilitza aquest contingut durant l’ensenyament a l’aula ( Wilson i Shulman, 1987).

La semàntica d’aquest coneixement ha d’ésser d’acord amb les següents
categories:

- coneixement del contingut

- coneixement pedagògic general. Principis i estratègies de gestió i
organització de classe

- coneixement del currículum, materials i programes

- coneixement de continguts pedagògics: coneixement de la matèria

- coneixement de com ensenyar-la

- coneixement dels alumnes i les seves característiques

- coneixement del context educatiu: característiques del grup, comunitat,
cultura...

- coneixement de les finalitats, propòsits i valors educatius

+XEHUPDQ8� distingeix varies etapes o estadis en el desenvolupament
professional del docent amb continguts inherents i diferents en cadascuna d’elles, que
descriu d’acord amb la següent classificació:

D� Seguint a )LHOG��L�:DWWV� es parla al començament de la professió d’un estat
de VXSHUYLYqQFLD i de GHVFREULPHQW, per a passar a una fase
d’H[SORUDFLy que va donant PDGXUHVD i HVWDELOLWDW. Per alguns autors de
tendència psicoanalítica (FI�� (ULNVRQ�� ������ :KLWH�� ����) aquesta fase
G¶HVWDELOLW]DFLy�L�G¶LGHQWLILFDFLy�SURIHVVLRQDO, és el moment clau i decisiu
en el desenvolupament professional de l’ensenyant.

Aquesta etapa d’estabilització té com a característica principal el sentiment
de pertinença a un cos professional com a element de cert prestigi i
seguretat i el sentiment d’independència i reafirmació de la personalitat com
a ensenyant. Després dels primers deu anys de treball, considerats com
una primera fase, trobaríem quatre fases més del desenvolupament del
docent.

8. Tret del llibre “La vie des enseignants.Evolution et bilan d’une profession”

E� )DVH�GH�GLYHUVLILFDFLy� &RRSHU������� la resumeix així:

Durant aquesta fase, l’ensenyant busca nous estímuls, noves idees,
nous compromisos. Sent la necessitat d’implicar-se en projectes de
significació i envergadura. Busca mobilitzar aquest sentiment de nous
coneixements d’eficàcia i competència (30-40 anys).

F� /¶HWDSD� GH� GHFDwPHQW�� Intervenen circumstàncies diverses tant d’ordre
psicològic i personal com familiar, social i econòmic. S’entra una mica en
crisi amb l’agreujant de la monotonia pel treball. No es dóna igual ni en el
mateix amb les dones i homes, les primeres, segons un estudi de 3ULFN
������ ho acusen més tard i menys temps però amb més intensitat.
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Aquesta crisi sol començar en els homes als 35 fins als 55. A les dones va
dels 35 als 45.

G� /¶HWDSD�GH�VHUHQLWDW�L�GLVWjQFLD�DIHFWLYD (45-50 anys).

Una regressió de l’activisme. Es descriuen com a menys sensibles o
menys vulnerables a l’avaluació de l’altre. És una etapa d’acceptació del
com jo soc i com veig i menys influenciat per com em veuen els demés.
Augmenten els sentiment de confiança i serenitat. L’ensenyant es deixa
anar una mica, és menys rígid i té una actitud més espontània i tolerant a
classe. Segons una de les conclusions de l’estudi de 3ULFN������� hi ha una
reconciliació entre el ser ideal i el ser real, es remarca la distància afectiva
entre professor i alumne. Els professors de 50-60 anys, sobretot a
secundària, es tornen especialment conservadors i amb visions més
negatives de la realitat.

H� /D� WHQGqQFLD� FDS� D� OD� UHWLUDGD: Comporta diferents tendències i
sentiments no definits d’una manera general i que diversifica modes de
pensar i fer, així com de saber estar els últims anys de professió.

� /¶HVWXGL�GH�FDVRV�FRP�HVWUDWqJLD�SHU�D�IRUPDU�SURIHVVRUV�UHIOH[LXV

Un dels objectius principals de la formació del professorat consisteix en la
necessitat de formar als professors a fi que arribin a ser reflexius de la seva pròpia
pràctica, en la idea que la reflexió serà un instrument de desenvolupament del
pensament i l’acció. 'RQDOG�6FK|Q ha proposat en els seves publicacions el concepte
de reflexió en l’acció com el procés mitjançant el qual els pràctics aprenen a partir de
l’anàlisi i interpretació de la seva pròpia activitat docent.

Clandinin estableix una característica del coneixement pràctic i és la d’ésser
personal�� ³/D� FRQFHSFLy� GHO� FRQHL[HPHQW� SUjFWLF� SHUVRQDO� pV� OD� GHO� FRQHL[HPHQW
H[SHULHQFLDO��FDUUHJDW�GH�YDORU��SRVLWLX� L�RULHQWDW�D� OD�SUjFWLFD��(O�FRQHL[HPHQW�SUjFWLF
SHUVRQDO�HV�FRQFHS�FRP�D�WHPSWDGRU��VXEMHFWH�D�FDQYL�L�WUDQVH�QW��HQ�OORF�GH�TXHOFRP
IL[��REMHFWLX� L�VHQVH�FDQYL����(O�FRQHL[HPHQW�SUjFWLF�SHUVRQDO� LPSOLFD�XQ�SXQW�GH�YLVWD
GLDOqFWLF�GH�OD�WHRULD�L�OD�SUjFWLFD “ (CLANDININ, 1986:20)

Els professors tenen teories (teories pràctiques, implícites, d’acció) sobre el
que és l’ensenyament. Aquestes teories que influeixen la forma en què els professors
pensen i actuen a classe, potser romanen inconscients per als professors, o com a
mínim queden articulades internament.

La reflexió sobre la pràctica docent ha de tenir sobre un mateix i també després
de l’observació d’experiències d’altres.

Una de les avantatges més destacades de l’estudi de casos és la seva
contribució al desenvolupament del pensament estratègic, l’anàlisi crítica i la resolució
de problemes.

L’estudi de casos ens aporta l’oportunitat de fer explícites les pròpies creences
i sentiments.

�������� (VWUDWqJLHV�G¶DQjOLVL�GH�O¶HVWXGL�GH�FDV�

Quan treballem en estudis de cas no convé separar el cas en si mateix de les
estratègies didàctiques que es segueixen quan s’analitzen aquests casos. estableixen
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que el fet central del mètode del cas és la discussió, no els professors aprenen a
identificar problemes reals, reconèixer els subjectes clau i els seus plans i ésser
conscients dels aspectes de la situació que contribueixen al problema.

L’anàlisi de cas requereix metodologies que combinin l’anàlisi individual amb el
treball en petit o gran grup. En aquest sentit el professor o animador en l’estudi de cas
ha d’ésser un coneixedor de tècniques de treball i discussió en grup.

Dependències o condicionament de l’estudi de cas

Tipologia del cas tractat:

• Resolució de problemes

• Diagnosticar situacions

• Descriure fets

 Estructura pròpia del cas:

• Amplitud

• Quantitat d’informació

 Presentació del cas:

• Per escrit

• Vídeo

• Àudio

    Grandària  del grup

• Petit

• Nombrós

Els professors són subjectes que constitueixen el coneixement en la mesura
que l’integren en la seva estructura cognitiva (³0DUFHOR´ 1987). A fi que això es
produeixi és necessari presentar als professors situacions que siguin significatives, és
a dir, que tinguin quelcom a dir amb el que coneixen.

El professor que utilitza estudis de cas en l’ensenyament no ha d’ésser directiu
en el fons i si directiu en la forma. La no directivitat està relacionada amb el fet de no
aportar opinió, judicis, idees personals, evitant en la mesura del possible tota
avaluació i inducció en les seves intervencions. A més consisteix en acceptar totes les
opinions, així com la seva formulació sistemàtica. L’aspecte directiu de la seva funció
consisteix en assegurar que les fases d’estudi de casos es compleixin, en donar la
paraula, equilibrar les intervencions dels membres, la distribució de les fases, control
del temps, síntesi parcial i final de treball en grup.

Per a poder participar en una situació d’estudi de cas a nivell personal els
participants hauran de demostrar les qualitats bàsiques, a fi de poder dur a terme amb
èxit l’experiència:

Mentalitat oberta

Responsabilitat

Entusiasme
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������� 'HILQLFLy� GHO� SURWRFRO� G¶LQYHVWLJDFLy�� /HV� SUHJXQWHV� L
GLPHQVLRQV� GH� O¶DQjOLVL (Pla d’actuació als centres – estudi de
cas).

(/(0(176�'(�683(59,6,Ï

�� 2UJDQLW]DFLy�KRUjULD�

• Hores setmanals

• Durada de les sessions

• Tipus de crèdits i distribució: ESO

�� (ODERUDFLRQV�FXUULFXODUV

6HJRQ�QLYHOO�GH�FRQFUHFLy

a. Seqüencialització d’objectius i continguts

- comprensió oral

- expressió oral

- comprensió escrita

- expressió escrita

- funcionament i ús de la llengua

- coneixement socio-cultural

- estratègies d’autoaprenentatge

b. Criteris metodològics i de recursos

b.1. d’intervenció didàctica

- presentació motivadora d’objectius i continguts

- comprovació de coneixements previs

- contextualització en situacions de comunicació

- participació activa dels alumnes

- ús majoritari de la llengua per part del mestre

- ús majoritari de la llengua per part dels alumnes

- “input” ric en llengua

b.2. criteris d’estratègies d’atenció a la diversitat

- elements contextuals a l’aula;

treball alumnes

espais de lectura

làmines, murals

- material imprès

llibres de text
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textos escrits

llibres de lectura

- recursos tecnològics: audiovisuals, informàtics.

c. Criteris d’avaluació

c.1. En quant a instruments:

proves

Produccions alumnes

Observació sistemàtica

c.2. En quant a correcció d’activitats:

- intervencions en els processos i en el resultat

- correcció:

fora aula

individual a classe

col·lectiva

autocorrecció

- prioritats:

estructures

recursos expressius

aspectes formals: ortografia, fonètica

c.3. En quant al seguiment del procés d’ensenyament-aprenentatge

- registre qualificacions

- registre assoliments

- registre adquisicions habilitats

c.4. En quant a l’ús dels resultats d’avaluació

- informes

- modificacions

- diversificació activitats

��������7HUFHU�QLYHOO�GH�FRQFUHFLy

- Distribució dels continguts en unitats de programació al llarg del cicle.

- Elaboració de les unitats de programació

Esquema a analitzar:

• objectius didàctics

• continguts

• procés metodològic (itinerari)

• temporalització

• activitats aprenentatge

• activitats d’avaluació
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• fedd-back

����,QGLFDGRUV�SHU�DYDOXDU�O¶REVHUYDFLy�D�O¶DXOD

- Situació de l’aula

- Ambientació, distribució (parets, distribució mobiliari, distribució alumnes)

- Professor: domini de la llengua, domini de la situació d’aprenentatge
(interès, disciplina, motivació)

- Metodologia: expositiva, participativa...

- Ús de la llengua per part de l’alumne:

Correcció

Temps d’utilització

- Èmfasi en l’expressió oral

- Autoaprenentatge: no dirigisme

����7UHEDOO�SRVWHULRU

- Entrevista amb el professor/a

- Anàlisi de les situacions

- Propostes de millora

- Qüestionari sobre contingut lingüístic

- Anàlisi de treball en equip

- Entrevista amb l’equip directiu

���0DWHULDO�G¶REVHUYDFLy�FRPSOHPHQWDUL

- Diari del professor

- Apunts sobre seguiment de l’aprenentatge

- Opinions personals prèvies i posteriors

- Sessió conjunta amb l’equip directiu i altres professors del centre per
aportar opinions i reflexions sobre la llengua anglesa i la seva vinculació
al centre.

����&ULWHULV�G¶DYDOXDFLy

- Instruments

• Proves periòdiques

• Produccions dels alumnes

• Observació sistemàtica

• Autoavaluació

- Correcció d’activitats

• Intervenció: Procés i Resultat
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• Correcció:

Fora l’aula

Individual a l’aula

Col·lectiva

Autocorrecció

Correcció mútua

• Prioritats correcció

Estructures lingüístiques

Recursos expressius

Aspectes formals: ortografia, sintaxis, fonètica

• Criteris seguiment del procés d’ensenyament aprenentatge:

Registre qualificacions activitats

Registre assoliment objectius i continguts

Registre adquisició habilitats lingüístiques

Registre participació

• Criteris ús resultats avaluació

Emissió d’informes d’avaluació

Modificació programació

Diversificació d’activitats

Plantejament noves estratègies

RESULTATS D’AVALUACIÓ

- Nombre d’alumnes amb valoració global de cicle PA en finalitzar el darrer curs 
escolar

- Nombre d’alumnes amb valoració global PA en l’àrea en finalitzar el cicle el 
darrer curs escolar

- Nombre d’alumnes (%) que passen a ESO amb l’anglès suficientment assolit

- Nombre d’alumnes valorats en NM en l’àrea que segueixen un programa 
específic.

���'RFXPHQWV�SHUVRQDOV

♦ Diari de classe: Historia, bibliografia, experiències

♦ Anotacions: Circumstàncies significatives que cal resaltar

♦ Contacte amb pares: Informes periòdics

♦ Fitxes personals: Aspectes rellevants, anècdotes, petits secrets.

����'RFXPHQWV�GH�JUXS

Actes de les reunions de:
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Equips docents

Departaments

Equip directiu

���&RQVLGHUDFLRQV

- Saber amb claredat el que es busca en escollir un determinat espai empíric.

- S’ha de partir d’un protocol en el qual, entre altres coses, demostri la
viabilitat del seu enfocament metodològic, a la llum de preguntes
d’investigació clares i justificades.

- L’enfocament qualitatiu o interpretatiu en educació s’aplica a preguntes
d’investigació específiques, i no a problemes, en els quals un enfocament
quantitatiu o deductiu pot resultar més adequat i productiu.

- Les preguntes etnològiques, que revelen l’interès per conèixer
l’esdeveniment escolar i entendre’l, estan vinculades amb dimensions
d’anàlisi que col·loquen a l’investigador en millor condicions per a delimitar
el seu referent empíric, escollir les tècniques e instruments adequats,
reconèixer el sentit que orientarà les seves inferències factuals in
conjectures i definir els cossos i conceptes teòrics que emmarcaran les
seves interpretacions.

Tenint en compte les tres dimensions bàsiques que incideixen en la cultura
escolar, com són la institucional, la política-social i la curricular, i centrant-nos en
aquella última  com a principal contingut de la investigació, dirigirem els esforços a la
investigació del mode en que es construeix el coneixement escolar a les aules.
Posarem l’accent en els aspectes empírics i explícits del currículum escolar, a més
d’incidir en les formes en què s’administren els recursos a l’aula, la perspectiva
pedagògica dels docents, les estratègies didàctiques utilitzades, les expectatives
d’aprenentatge dels alumnes i altres aspectes relacionats amb la vida de l’escola.

��������'HOLPLWDFLy�GHO�UHIHUHQW�HPStULF�

L’investigador delimita el context (urbà, rural) , els actors (directius, mestres),
els escenaris (entorn, aules...) i les unitats d’observació i entrevista (situacions o
temes significatius9 que ajudaran a aprofundir en les dimensions de la investigació
amb un esforç d’anàlisi de saber que s’inclou i què s’exclou.

La delimitació del referent empíric, si bé respon a les preguntes i dimensions
d’anàlisi que constitueix el protocol d’investigació, no prové de l’interès de
l’investigador per validar o negar hipòtesi prèvies, sinó de la necessitat de comptar
amb un mapa comprensiu que asseguri i estimuli la interlocució amb els informants. Al
delimitar els seus camps d’estudi, l’etnògraf no pretén comptar amb indicadors que el
portin a avaluar la pràctica docent del mestre observat; no defineix un repertori de
preguntes tancades que indueixin les respostes dels seus informants i ratifiqués els
seus teoremes; ni pretén tampoc perfilar el que es fa o es diu sense considerar el
context en el qual s’inscriuen les representacions i accions socials. L’investigador
delimita el referent empíric que l’ajudarà a inscriure del mode més sistemàtic, complert
i fidedigne, aquelles situacions i processos útils per a construir les seves primeres
inscripcions i interpretacions.

6HOHFFLy�L�GRPLQL�GH�WqFQLTXHV�L�LQVWUXPHQWV�G¶LQYHVWLJDFLy�



Jordi Salvadó Muntané

68

La tècnica que caracteritza el treball etnogràfic en educació ha estat definida
per )UHGHULFN�(ULFVRQ� com observació participativa (1989).

El subjecte observant o entrevistat tractarà de comportar-se sobretot en les
primeres etapes del treball de camp, d’acord amb el que suposa que espera observar i
escoltar l’investigador. Aquest se’n dóna compte a mesura que passa el temps que els
actors observats o entrevistats comencen a modificar les declaracions i accions d’allò
que creien que deuria dir i fer en un primer moment, cap a altres codis de
representació i acció que contradiuen el que van dir i fer anteriorment.

El domini de les tècniques i instruments s’adquireixen a la pràctica, a partir del
fer i el diàleg permanent amb investigadors experimentats.

7UDQVFULSFLy�GHOV�IHQzPHQV�REVHUYDWV

S’han de transcriure els registres d’observació i entrevista en una columna
d’inscripció i construir les primeres impressions en una columna d’interpretacions.

'RFXPHQWV�HWQRJUjILFV

El document etnogràfic és l’objectivació concreta de processos d’indagació
particulars, que permeten sintetitzar moments específics de la construcció objectiva i
mostren l’status de validesa de les inscripcions i interpretacions produïdes.

1- Extracció dels significats d’uns registres d’observació

2- Ubicar i definir les categories d’anàlisi

3- Lectura i ubicació dels registres, aprofundir amb la informació i definició de
patrons recurrents i contradictoris, així com situacions excepcionals.

4- Descripció de notes analítiques que complementen la informació

5- Subratllar i formular preguntes, inferències i conjectures en tots els
registres d’observació i entrevista, i estructuració d’un llistat de “x” patrons
específics i escollir aquells que contenen el necessari per a convertir-se en
categories d’anàlisi.

����� 'HVJORVVDPHQW� GH� OHV� WDVTXHV� HQ� HOV� GLIHUHQWV� QLYHOOV
G¶DQjOLVL�

�U�QLYHOO�G¶DQjOLVL

- Escollir un camp problemàtic

- Establir les dimensions que intervenen (institucional, curricular o social)

- Delimitar el referent empíric de l’estudi (context, escenari, actors i
comportament)

- Realitzar registres ampliats d’observació i entrevista.

- Subratllar allò que té importància

- Preguntar, inferir i identificar els patrons emergents en la columna
d’interpretació.

- Crear llistes de patrons emergents.
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- Estructurar quadres de categories que incloguin els patrons emergents i
facilitin l’accés als fragments empírics que els donen contingut.

- Realitzar lectures teòriques que el permetin identificar conceptes i trobades
relacionades amb el seu camp problemàtic.

�Q�QLYHOO

- Realitzar observacions o entrevistes focalitzades en una segona etapa de
treball de camp

- Realitzar els nous registres d’observació i entrevista.

- Valorar la  informació de les primeres categories d’anàlisi i patrons
emergents.

- Organitzar la informació a partir del seu últim registre de categories.

- Analitzar amb profunditat els patrons emergents vinculats amb categories.

- Detectar noves possibilitats de triangulació teòrica

�U�QLYHOO

- Nexes específics en la redacció d’assaig escrits finals amb resum de tot
l’anterior.

���� 5HFXUVRV�L�WqFQLTXHV�

INSTRUMENTS DE RECOLLIDA DE DADES: CARACTERÍSTIQUES

Sistema de registre Procediment Observador Context

A) Qüestionari - a

            - b

            - c

............- d

            - e

Categoritzat i) Investigador

j) Professors/ores
d’anglès

Primària i

Secundària a

Tarragona

B) Pauta de

    supervisió

Categoritzada k) Investigador

l) Equip directiu

m) Direcció

n) Centre

C) Pauta

     d’observació a

     classe

Categoritzada

semi-oberta

Investigador o) Aula

D) Gravació Tecnològic Personal especialitzat Tutoria
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     a l’aula

E) Entrevista

     professors

     equip directiu

Descriptiva Investigador Tutoria

F) Actes.

    Equips docents.

    Departaments

Narratiu Investigador

Coordinadors/ores

Tutoria - despatx

G) Notes i diaris

     de classe

     Notes de camp

Narratiu Investigador Aula

H) Documents

     varis

Varis Investigador i

col·laboradors

Departament
seminari

No es poden definir com a exclusius ni originals d’aquesta metodologia, però si
són importants per aquesta finalitat.

Segons KEMMIS I ADELMAN, (1988) la metodologia de l’estudi de cas és
etnogràfica i les tècniques i procediments d’ús comú inclouen l’observació (participant i
no participant), l’entrevista (diferents graus d’estructuració), les gravacions
audiovisuals, notes de camp i la negociació dels productes.

La investigació com és lògic té apartats en que els instruments i les dades són
de caire quantitatiu que complementen la perspectiva qualitativa. I així s’utilitzaran
tècniques com poden ésser qüestionaris o petites estadístiques que donen
configuració a observacions concretes, però bàsicament les estratègies de recollida
d’informació es centraran en entrevistes, observacions, diaris, notes de camp i
gravacions de vídeo.
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����5(68/7$76�2%7,1*876�

Una vegada s’han fet les intervencions d’acord amb les premisses del disseny,
en aquest apartat explicitarem aquelles situacions que dins del conjunt analitzat,
poden tenir més significació d’acord amb els objectius i finalitats que ens hem
plantejat.

Tot allò que s’ha observat, contrastat o analitzat en els cinc centres descrits,
serà explicat a continuació. Es remarca que algunes situacions s’expliciten amb la
mateixa estructura cada centre i altres de forma diferenciada o unilateral, d’acord amb
moments, actuacions o èmfasis específics a remarcar. I també ha determinat el
mostrar anàlisis diferents el propi context o idiosincràsia del centre.

������$QjOLVL�GH�GRFXPHQWDFLy�

S’ha analitzat tots aquells documents que el centre, departament i professors
posseeixen per l’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa.

- Projecte educatiu

- Projecte curricular

- Programacions d’àrea

- Diari del professor

- Actes d’avaluació

- Actes de sessions del departament/seminari
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Dins de la visió genèrica s’ha fet èmfasi especial en la comprensió i expressió oral
amb l’anàlisi més aprofundit de:

- (O� SODQWHMDPHQW� GH� OD� OOHQJXD� RUDO� HQ� HOV� GRFXPHQWV� GH� SODQLILFDFLy� GH
O¶jUHD�

- &RQHL[HPHQW� GH� OHV� HVWUDWqJLHV� HPSUDGHV� D� O¶DXOD� SHU� IRPHQWDU
O¶DSUHQHQWDWJH�GH�OHV�KDELOLWDWV�RUDOV��WDQ�UHFHSWLYHV�FRP�SURGXFWLYHV�L�OD
UHVSRVWD�GHOV�DOXPQHV�

- /D� PHWRGRORJLD� KD� HVWDW� HVVHQFLDOPHQW� TXDOLWDWLYD� L� HOV� PHPEUHV� GHO
FHQWUH�LPSOLFDWV�HQ�HO�SURFpV��KDQ�SDUWLFLSDW�HQ�OHV�GLIHUHQWV�VHVVLRQV�GH
FRQWUDVW� G¶RSLQLRQV� DPE� SHUVSHFWLYD� GH� SURJUDPDU� FRQFOXVLRQV� DPE
SURSRVWHV�GH�PLOORUD�
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�������3URMHFWH�(GXFDWLX�

En general el projecte educatiu conté els els elements característics d’aquest
document, en algun cas s’ha d’actualitzar. No hi ha massa referències al tractament
lingüístic d’un idioma estranger, més aviat hi ha indicacions sobre el tractament
general de les llengües.

Sí en canvi, dins del contigut  del projecte lingüístic  es fa una descripció dels
diferents aspectes sobre el tractament de la llengua estrangera, que en tots els casos
s’ajusta a la normativa vigent.

�������3URMHFWH�&XUULFXODU��(Segon nivell de concreció)

Consta dels següents apartats:

CONTINGUTS

     Procediments   Fets i conceptes Actituds, valors i normes

Comprensió oral Comprensió oral Generalitzats

Expressió oral Expressió oral

Comprensió escrita Comprensió escrita

Expressió escrita Expressió escrita

Aspectes socioculturals Aspectes socioculturals

OBJECTIUS REFERENCIALS DE:

Comprensió oral

Expressió oral

Comprensió escrita

Expressió escrita

Aspectes socioculturals

S’especifica la metodologia amb un llistat de recursos.

&(,3�Q���
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Els criteris d’avaluació estan explicitats en referència als mateixos àmbits
anteriors dels continguts i objectius. Existeixen criteris de promoció. (El contingut
documental es podrà veure en el material complementari del treball).

El WHUFHU�QLYHOO�GH�FRQFUHFLy està molt ben definit tant des del punt de vista
formal com de contingut amb els següents apartats:

• Objectius didàctics

• Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals

o Estructures comunicatives elementals

o Morfosintaxi, fonologia i ortografia

o Lèxic

o Aspectes socioculturals

• Continguts de procediments

• Continguts d’actituds, valors i normes

• Activitats diverses d’aprenentatge, utilitzant estratègies i recursos
diferenciats, com: “speaking”, “video”, “listening”, “computer”, “reading and
writing”, “games”,... i amb explicació de l’activitat.

• Activitats d’avaluació

• Temporalització

• Referències bibliogràfiques

En una estructura molt ben definida, s’haurien d’explicitar els àmbits d’actuació
(comprensió, expressió, ...). Les professores manifesten que això ho tenen
explicitat al segon nivell de concreció i és allí on es remeten per aplicar-ho a la
unitat de programació.

El segon nivell de concreció es pot considerar molt similar al CEIP nº 1:
complert i estructurat.

En quant al tercer nivell, l’estructura correspon a la de descrita al CEIP nº 1,
fent èmfasi en l’apartat de Metodologia, on està explicat de mode genèric i molt
detallat tot els procés metodològic de les diferents tipologies d’activitats que es poden
presentar en cadascuna de les unitats de programació. Un altre aspecte diferencial
respecte al CEIP nº 1 és l’assignació d’un apartat als eixos transversals per a treballar
la llengua anglesa.

Els dos centres estan immersos en projectes d’innovació dins la programació
que fa el Departament d’ensenyament.

&(,3�Q���

,(6�Q���
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En la programació d’un crèdit que conté 5 unitats s’especifiquen els següents
apartats:

OBJECTIUS DIDÀCTICS

CONTINGUTS

Procediments.

1. Pràctica de la llengua

1.1 Composició oral

1.2 Composició escrita

1.3 Expressió oral

1.4 Expressió escrita

2. Reflexió sobre la llengua estrangera, la comunicació i l’aprenentatge

3. Tècniques de treball

FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS

1. Aspectes pragmàtics. Principals funcions comunicatives

2. Aspectes semanticoformals de la llengua

2.1 Fonologia i fonètica: aspectes prosòdics fonamentals; sistema fonològic
de la llengua

2.2 Gramàtica: morfologia i sintaxi fonamentals: gramàtica textual (alguns
connectors bàsics)

2.3 Lèxic: camps semàntics bàsics; els mots i les expressions que derivin
dels interessos dels alumnes; els mots transparents i pròxims;
expressions idiomàtiques més freqüents (frases fetes)

2.4 Ortografia: els grafemes regulars i la seva relació amb els fonemes
components; l’ortografia gramatical i arbitrària corrent

3. Llengua i cultura

4. Tipologia de situacions i documents de treball

VALORS, NORMES I ACTITUDS

1 Valoració de la comunicació interpersonal

2 Respecte per la pluralitat cultural i valoració de la pròpia activitat

3 Obertura i curiositat intel·lectuals

4 Valoració de l’aprenentatge d’una llengua estrangera i dels elements
diversos que hi incideixen.

/D�XQLWDW�GLGjFWLFD�FRQWp

- Objectius didàctics
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- Continguts de:

o Procediment

o Coneixements

o Actituds, valors i normes

- Activitat d’ensenyament-aprenentatge

o Generals

o Ampliació

o Reforç

- Activitats d’avaluació

o Inicial

o Autoavaluació

o Avaluació del professor

o Avaluació formativa

o Opcionalment: “Diagnòstic Test”

o Avaluació final

- Continguts transversalment relacionats amb altres matèries

- Criteris d’avaluació

- Adequacions curriculars

- Acords i temes tractats en les actes del departament

La programació la individualitza cada professora explicitant una temporalització
i unes activitats a realitzar a la classe, sense una sistematització dels elements a
tractar. Es reflecteixen els criteris d’avaluació. També s’expliciten els acords i temes
tractats en el departament.

En aquest moment s’està treballant per definir els elements que correspondrien
al segon nivell de concreció del projecte curricular. Es fan també estadístiques dels
resultats d’avaluació.

No hi ha pràcticament documentació escrita d’aspectes referents a la comu-
nicació amb els pares, a excepció de la tramitació temporal dels resultats acadèmics.

-     S’exposen opinions bastant crítiques respecte a poder comptar amb els recursos
necessaris per a un bon ensenyament de la llengua estrangera.

,(6�Q���

,(6�Q���
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- No hi ha massa documentació escrita.

- El grup de professors que forma el departament no es veu massa estable ni
cohesionat degut als canvis en la plantilla que es produeixen cada curs.

- Programació sobre projectes d’acord amb la utilització dels recursos del centre i no
massa estructurada

- Bon document escrit sobre el laboratori d’idiomes a la classe de llengües i el seu
contingut de treball especificat en:

o Temporalització de la feina

o Propostes de treball d’acord amb els recursos

o Objectius generals

o Metodologia emprada

o Material elaborat

o Criteris avaluadors
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������$1¬/,6,�'¶$&78$&,216�

S’han fet actuacions comuns en alguns casos i parcials en d’altres.

�������,QWHUYHQFLy�DPE�HOV�SURIHVVRUV��(CEIP nº 1 i 2 i IES nº 2 )

4�HVWLRQDULV��REVHUYDFLy�GH�FODVVH��HQWUHYLVWHV��RSLQLRQV�«

(Annexos 1,2)

2EMHFWLXV�

• Saber l’opinió del departament d’anglès respecte a la seva tasca i formació.

• Contrastar les seves opinions amb altres punts de vista.

• Analitzar aspectes significatius de la pròpia teoria educativa.

• Reflexionar sobre la pràctica.

• Definir criteris propis d’actuació en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

,QGLFDGRUV�

• Dades personals, socio-culturals i acadèmiques dels professors.

• Formació permanent i docència.

• Valoració sobre l’ensenyament de la llengua anglesa.

• Autoobservació i valoració de la planificació i actuació docent a l’aula.

9DOLGDFLy�

El qüestionari i altres elements d’observació no han estat experimentats ni
pretenen tenir una validació científica contrastada. Estan elaborats com un conjunt de
continguts plantejats des de l’experiència del propi investigador, amb l’opinió i
col·laboració d’experts, amb la finalitat d’analitzar un context molt concret i dialogar
amb els protagonistes al respecte.

- OBSERVACIÓ: l’apartat d’observació a l’aula s’ha portat a terme al CEIP nº 1 on a
la vegada s’analitzen d’una manera més global les respostes dels dos professors
que han estat consensuades prèviament per ells mateixos.
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$��'DGHV�SHUVRQDOV�L�VRFLRFXOWXUDOV�GHOV�SURIHVVRUV�

Professorat:

Majoritàriament femení

Edat mitjana: entre 25 i 40 anys

Llengua materna: majoritàriament català

Nivell socio-econòmic progenitors: mitjà – baix

Nivell familiar nuclear propi: mitjà

Estudis realitzats: els propis de la carrera

%��3URIHVVRUDW�G¶DQJOqV�

L’escola compta amb dos professores titulades d’anglès, entre 10 i 15 anys
d’experiència. Tenen els estudis propis de la carrera més idiomes, apart de l’anglès
complementen la seva docència amb altres matèries.

Després d’uns dies de contacte permanent amb les professores d’anglès a
base de entrevistes, qüestionaris, observació de documentació, opinions i diàlegs
contrastats amb l’equip directiu s’explicita el següent al respecte:

&��2SLQLRQV�VREUH�O¶HQVHQ\DPHQW�L�OD�IRUPDFLy�LQLFLDO�L�SHUPDQHQW�

Les dues professores han consensuat prèviament les respostes.

La formació inicial es considera que no ha estat prou adequada. La formació
permanent està considerada quantitativament insuficient i qualitativament bastant
bona. S’ha fet per voluntat pròpia i professionalitat i s’ha buscat augmentar
coneixements, professionalitzar-se, buscar mitjans per a complir millor la feina i com a
reflexió i preocupació de la pràctica educativa.

Es pensa que la formació permanent s’ha de fer en horari lectiu.

Les professores pensen que les característiques que defineixen la
professionalitat com a docent es basen en un bon coneixement de la matèria que
s’imparteix i en una bona organització i preparació de la mateixa.

Com a plantejament d’innovació es busca sobretot:

• Reflexionar i pensar sobre el que es fa a fi d’adaptar nous
plantejaments cada dia a la pròpia funció d’ensenyant.

• Una utilització millor dels recursos potenciant  l’ús de les noves
tecnologies.

• Buscar maneres de motivar permanentment a l’alumne

• Assistir a cursos i conferències que donin cada dia més coneixement
de com ensenyar.

El treball global d’educador cap a la formació integral de l’alumne és vist com:

&(,3�Q���
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• Orientador i fomentador de les seves capacitats per un rendiment el
més positiu possible

• Motivar cap al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne

• Formador de potencialitats cap a un mon social i laboral posterior als
estudis

La significació que es dóna a fer de mestre es veu com:

• Un divertiment i una satisfacció a més d’una vocació

• Sap greu el poc prestigi i reconeixment social que se li dóna

Relació i clima de centre:

• Plena satisfacció al respecte

• Treball en equip positiu

• Bona relació i coordinació amb l’equip directiu

• Decisions de claustre bàsicament per consens

'� 9DORUDFLRQV�JOREDOV�VREUH�O¶HQVHQ\DPHQW�GH�OD�OOHQJXD�DQJOHVD�

• Necessitat fonamental d’aprendre aquest idioma

• Nombre d’hores setmanals insuficients

• Molta importància als objectius comunicatius

• Bastant importància als objectius lingüístics i psico-lingüístics

• Menys importància als objectius pròpiament gramaticals

• Priorització de la comprensió i expressió oral

• Avaluar d’acord amb el progrés individual de l’alumne

• Utilització significativa de mitjans audiovisuals.

• Atenció a la diversitat

(��2EVHUYDFLy�GH�O¶DFWLYLWDW�GRFHQW

- 15 març 2001 de 9:45 a 10:50.

- Nivell 6è.

- 16 alumnes

� 'LVWULEXFLy�GH�OD�FODVVH
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� )DVHV�GHO�GHVHQYROXSDPHQW�GH�OD�FODVVH�L�FRQWLQJXWV ��������7HPSV

0. INTRODUCCIÓ: una cançó 1’

2EVHUYDFLy��HOV�DOXPQHV�HV�YDQ�PRVWUDU�EDVWDQW�GLVFLSOLQDWV�

1. “SIMON SAYS” 4’

Activitat de comprensió oral. La mestra diu la frase i els

alumnes fan l’acció.

2EVHUYDFLy��OD�SURIHVVRUD�V¶H[SUHVVD�PROW�Ep�HQ�DQJOqV�

2. UN ALTRE JOC 2’

La professora diu: veig alguna cosa que comença per

P, R, S ... l’alumne contesta.

3. TREBALL AMB EL LLIBRE 10’

Es treballa un tòpic. Es dóna prioritat a la comprensió i expressió

oral. Es continua amb el FDVVHWWH i es canta una cançó de

música SRS.

2EVHUYDFLy��KL�KD�ERQD�SDUWLFLSDFLy�

4. “ACTIVITY BOOK” 2’

2EVHUYDFLy�

     -    9RFDEXODUL�PROW�DwOODW��QR�HV�IDQ�HVWUXFWXUHV�JUDPDWLFDOV

 �����5HVSRVWHV�PROW�UjSLGHV�G¶LQWHUDFFLy�SURIHVVRU�DOXPQHV

 �����1R�KL�KD�FUHDWLYLWDW�SHU�SDUW�GHOV�DOXPQHV

����������(OV�DOXPQHV�LQWHUYHQHQ�HVSRQWjQLDPHQW

����������1R�HV�IDQ�DFWXDFLRQV�SHU�SDUHOOHV

     -    (V�GyQD�SULRULWDW�D�OD�FRPSUHQVLy�VREUH�O¶H[SUHVVLy

5. RETALLAR 10’

Una vegada preparada l’activitat la professora diu:

“we are going to play a game with that”

(anem a fer un joc amb això)

2EVHUYDFLRQV�

- /D�SURIHVVRUD�KR�WH�WRW�PROW�EHQ�SUHSDUDW��SHUz

Alumnes

Professor
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YD�XQD�PLFD�SUHFLSLWDGD

- /D�LQWHUDFFLy�pV�VHPSUH�SURIHVVRUD�DOXPQHV

La professora mostra el material retallat, a la vegada que diu el nom

i els alumnes busquen en el seu material. (El vocabulari i la conversa

versa sobre els “aliments”).

- /D�PHLWDW�GHO�WHPSV�G¶DTXHVWD�DFWLYLWDW�YD�VHU�OD�IHLQD�GH�UHWDOODU

6. “LISTEN TO THE CASSETTE” 7’

És molt semblant a l’exercici anterior, on la professora dóna

protagonisme a la gravació del cassette per a interaccionar amb

els alumnes.

7. “WHAT DO YOU WANT FOR LUNCH?” 10’

(Què vols per a menjar?)

La professora mostra una vinyeta als alumnes i aquest diu que vol

per a menjar.

2EVHUYDFLRQV��DTXt�KR�SUHJXQWD�D�FDGD�DOXPQH�SDUWLFXODUPHQW��/D

SULPHUD�LQWHUDFFLy�pV�SURIHVVRUD�DOXPQH��SHUz�GHVSUpV�HV�YD�IHQW

SHU�SDUHOOHV��&DGD�DOXPQH�SDUWLFLSD�XQV����VHJRQV�DSUR[LPDGDPHQW�

La professora posa a la pissarra “I want pizza with ...” i els alumne han

d'acabar de completar-ho per escrit i oralment.

Aquesta activitat ha estat la més fructífera des del punt de vista de
l’expressió oral, però s’hagués pogut combinar amb altres activitats més
variades.

8. Com a activitat final s’escolta una cançó sobre el tema dels “aliments” i els
alumnes intenten buscar en el llibre de text el que diu la cançó.

A l’acabament la professora dóna alguna explicació i diu el que farà el
proper dia.

La classe ha durat 60’. Pensem que és una mica llarga. L’ideal seria entre 40 i
50 minuts.

En el cas pràcticament impossible que els únics protagonistes de la classe
fossin els alumnes, els 60 minuts dividits per 16 alumnes donaria una intervenció
teòrica de 3,75 minuts per alumne. Aproximadament damunt la realitat seria treure un
50% d’intervencions de professor i temps mort, el que donaria una intervenció
aproximada d’expressió oral de 2’  per alumne.

En una altra sessió de 30 minuts s’ha passat una SURYD� FROÂOHFWLYD GH
FRPSUHQVLy� RUDO, amb 25 ítems amb quatre respostes cadascuna on havien
d’assenyalar la vertadera. Prova que ha estat superada amb ERQV�UHVXOWDWV per WRWV
HOV�DOXPQHV�
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)��(QWUHYLVWD�DPE�OD�SURIHVVRUD

Es basa en un diàleg sobre la classe observada on la professora argumenta i
respon d’acord amb les observacions de l’investigador. L’investigador procura definir
fets concrets que ha observat sense entrar massa en avaluacions, deixant que sigui la
mateixa professora qui mitjançant la reflexió arribi a postular sobre modificacions de la
seva actuació en base a l’autoconvenciment d’acord amb les explicitacions de
l’investigador. I  a la vegada allò que li contrasti o no hi estigui d’acord, argumentar-ho
perquè l’observador pugui tenir altres elements que en principi no coneixia, a fi
d’arribar a converses que exemplifiquin l’actuació.

En el quadre següent s’especifiquen els resultats globals de l’actuació d’acord amb les
conclusions conjuntes d’aquesta entrevista.

4XDGUH�UHVXP�GHOV�UHVXOWDWV�G¶REVHUYDFLy�GH�OD�FODVVH��valorat per consens entre
l’observador i la professora).

Gens   Poc    Bastant  Molt

1. Grau d’utilització, per part de la professora de la
llengua anglesa

X

2. Domini, per part de la professora, de la llengua
anglesa

X

3. Adequació que fa la professora de la llengua anglesa
al nivell de la classe

X

4. La classe és centra en activitats de comunicació oral X

5. El professor té en tot moment el control de la classe X

6. La classe és rica en input comprensible X

7. El professor utilitza estímuls multisensorials i/o
estratègies amb eficàcia per les activitats orals

X

8. Les activitats de llengua oral estan contextualitzades X

9. La professora utilitza estratègies per facilitar la
comprensió

X

10. La professora comprova la comprensió del text oral X

11. La professora utilitza activitats per a facilitar
l’expressió oral

X

12. La professora implica a tots els alumnes en
l’expressió oral

X

13. Els alumnes utilitzen correctament la llengua anglesa X
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en les activitats plantejades

14. Els alumnes demostren fluïdesa quan s’expressen X

15. Els alumnes tenen oportunitat de fer ús creatiu de la
llengua.

X

16. Els alumne participen amb aprofitament en les
activitats orals de la classe

X

17. Les activitats tenen en compte la diversitat de
capacitats o interessos

X

18. Les activitats fomenten la interacció entre els alumnes X

19. Hi ha un enregistrament sistemàtic de l’evolució dels
aprenentatges

X

20. Els alumnes coneixen els objectius de la matèria X

*��(QWUHYLVWD�DPE�O¶HTXLS�GLUHFWLX�GHO�&(,3

,PSUHVVLy�VREUH�O¶HQVHQ\DPHQW�G¶DQJOqV�DO�FHQWUH

Treta sobre:

- observacions directes

- observacions indirectes

- per mitjà de les opinions dels professors

- pels resultats escolars

- pel que diuen els pares

L’equip directiu manifesta que:

- Han observat directament alguna classe

- Han analitzat les unitats de programació mitjançant l’estudi d’una unitat
didàctica elaborada pels professors

- S’han implicat en els horaris i distribució de classe

- Han llegit algunes actes de les reunions

- Parlen amb els professors d’anglès

- Al claustre es tracten temes referents a llengües estrangeres

- Es fan intercanvis amb altres escolars

- S’interessen i s’informen sobre activitats de formació

- Es preocupen per la didàctica de l’anglès
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- Participen com escola en programes d’innovació, entre ells el “Projecte
Orator” i “Comenius”

- Es comenta que l’anglès és una matèria en progrés. És nota les
millores que es donen en el pas del temps. Posen de manifest que ha
augmentat en molt la qualitat del professorat en el qual i tenen total
confiança

- Diuen que no coneixen massa el P.C. de Centre de llengües
estrangeres, però creuen que ha d’estar ben definit ja que les
programacions i actuacions es veuen molt coherents

       -     Hi ha certa reticència a augmentar l’horari de dedicació a l’anglès per a
no per perjudicar altres matèries que continuen considerant-se
fonamentals com són: matemàtiques, llengua catalana i castellà.

$��'DGHV�VRFLRFXOWXUDOV�L�SHUVRQDOV�GH�OHV�SURIHVVRUHV�G¶DQJOqV�

3URIHVVRUD��

Edat:mitjana

Llengua materna: català

Nivell sociocultural dels progenitors: mitjà

Nivell sociocultural de la família nuclear pròpia. Mitjà

Estudis: propis de la professió, EOI

Situació professional: mestra propietària

Responsabilitat a l’escola. Docència

Anys d’experiència: 14

Assignatures: anglès i altres

3URIHVVRUD��

Edat: mitjana

Llengua materna: català

Nivell sociocultural dels progenitors: mitjà

Nivell sociocultural de la família nuclear pròpia: mitjà

Estudis: propis de la professió, EOI

Situació professional: mestra propietària

Responsabilitat a l’escola: docència i coordinadora cicle mitjà

Anys d’experiència. 10 anys

Assignatures: anglès i altres.

&(,3�Q���
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%��2SLQLRQV�VREUH�HQVHQ\DPHQW�L�IRUPDFLy�SHUPDQHQW

��&RQVLGHUDFLy�VREUH�IRUPDFLy�FRPSOHPHQWjULD

Quantitativament més que suficient i qualitativament bona

&��3HQVDPHQW�SURIHVLRQDO�FRP�D�GRFHQWFRP�D�GRFHQW

- (Q�TXDQW�D�OD�SUzSLD�IRUPDFLy

3URIHVVRUD��

Bona preparació pedagògica per la
tasca a desenvolupar

Un bon coneixement de la psicologia
de l’alumne

Coneixement bo de les matèries que
imparteix

3URIHVVRUD��

Bona preparació pedagògica per la
tasca a desenvolupar

Coneixements de les matèries a impartir

Una bona organització i preparació de
les lliçons i treballs amb els alumnes

- 4XDQW�D�SODQWHMDPHQWV�HQ�OD�LQYHVWLJDFLy��,QQRYDFLy�HQ�OD�WDVFD�GRFHQW

3URIHVVRUD��

Realitzar tasques d’actuació i reflexió
pedagògica amb els companys

Buscar la manera de motivar
permanentment l’alumne

Assistir a cursos i conferències

3URIHVVRUD��

Reflexionar i pensar sobre el que es fa

Buscar la manera de motivar l’alumne

Assistir a cursos i conferències

- (O� WUHEDOO� JOREDO� FRP� D� SURIHVVRUD� DO� VHUYHL� GH� OD� IRUPDFLy� LQWHJUDO� GH
O¶DOXPQH

3URIHVVRUD��

Orientar i motivar cap el
desenvolupament integral de la
personalitat

Orientar i fomentar les capacitats per a

3URIHVVRUD��

Incidir en la formació de ciutadans cap a
un món canviant

Orientar i motivar cap al
desenvolupament integral de la
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un rendiment positiu

Incidir en la formació de ciutadans cap
a un món canviant

personalitat

Formar les potencialitats de l’alumne per
a la seva integració social i laboral

- 4Xq�VLJQLILFD�³IHU�GH�PHVWUH´"

3URIHVVRUD��

Un ofici com un altre per guanyar-se la
vida

Una vocació al servei dels demés

3URIHVVRUD��

Un ofici  com un altre per guanyar-se la
vida

Una vocació al servei dels demés

- 0RWLYDFLy�SHU�GHGLFDU�VH�D�OD�WDVFD�GRFHQW

3URIHVVRUD��

Influència de les mestres que vaig tenir

Influència de la mare

M’agrada molt

3URIHVVRUD��

Per vocació i gust

Estic satisfeta d’haver escollit aquesta
professió

- 9DORUDFLy�GH�OD�SURIHVVLy

3URIHVVRUD��

Es valora com molt útil pel serveis als
demés encara que socialment no té el
prestigi que es mereix

Condicions agradables de treball

Socialment es pensa que és un ofici
segur amb moltes avantatges laborals

3URIHVVRUD��

Es valora com molt útil pel serveis als
demés encara que socialment no té el
prestigi que es mereix

Condicions agradables de treball

Socialment es pensa que és un ofici
segur amb moltes avantatges laborals

- &OLPD�GHO�FHQWUH

 3URIHVVRUD��  3URIHVVRUD��
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 Molt bo

 Bon treball d’equip i entesa entre
els professors del claustre

 Es treballa amb coordinació i consens
pel que fa a temes com:

    - Planificació i programació

    - Innovació a l’aula

    - Renovació de la metodologia

    - Avaluació

    - Intercanvi d’experiències

    - Elaboració de materials

 

 Molt bo

 Bon treball d’equip i entesa entre els
professors del claustre

 Es treballa amb coordinació i consens
pel que fa a temes com:

    - Planificació i programació

    - Innovació a l’aula

    - Renovació de la metodologia

    - Avaluació

    - Intercanvi d’experiències

    - Elaboració de materials

 

- 3DUWLFLSDFLy�HQ�OHV�DFWLYLWDWV�H[WUDHVFRODUV�GHO�FHQWUH

  Són els pares, per mitjà de l’AMPA, els que organitzen activitats de:

• Psicomotricitat

• Idiomes

• Artístiques

• Informàtica

• Atletisme

��3UREOHPHV�D�O¶DXOD

3URIHVVRUD��

Desinterès d’alguns alumnes

Poca col·laboració d’algunes famílies

3URIHVVRUD��

Comportament dels alumnes

Poca col·laboració per part d’alguns
pares

��3DUWLFLSDFLy�HQ�HO�FHQWUH

3URIHVVRUD��

Membre d’un equip

Col·laboradora

Ganes de millora

3URIHVVRUD��

Participativa i col·laboradora

Activa

Ganes de millora

'��9DORUDFLy�VREUH�O¶HQVHQ\DPHQW�GH�OD�OOHQJXD�DQJOHVD
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CURRICULUM I FORMACIÓ PROFESSORAT

• Formació complementària en idioma anglès i cursos, seminaris i altres de
formació permanent

• Es ressalta la gran importància del coneixement de la llengua anglesa en un
món sense fronteres.

��(Q�TXDQW�D�REMHFWLXV�FRPXQLFDWLXV

0ROWD�LPSRUWjQFLD %DVWDQW�LPSRUWjQFLD 0HQ\V�LPSRUWjQFLD

Realitzar interaccions verbals

Utilitzar recurs expressius no
verbals

Exposar vivències i opinions

Comprensió global (oral, escrita)

Manifestar sentiments i
inquietuds

��(Q�TXDQW�D�REMHFWLXV�OLQJ�tVWLFV

0ROWD�LPSRUWjQFLD %DVWDQW�LPSRUWjQFLD 0HQ\V�LPSRUWjQFLD

Pronunciació correcta dels sons

Riquesa i precisió de vocabulari

Acceptabilititat gramatical

Correcció ortogràfica

Estructuració del discurs

��(Q�TXDQW�D�REMHFWLXV�SVLFRFRJQLWLXV:

0ROWD�LPSRUWjQFLD %DVWDQW�LPSRUWjQFLD 0HQ\V�LPSRUWjQFLD

Utilitzar estratègies

Motivar l’alumne

Promoure monotorització de
l’aprenentatge

Seguretat i confiança

Processar el contingut d’un text

Regles relatives a l’organització de
la llengua
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��(Q�TXDQW�D�REMHFWLXV�HGXFDWLXV�

0ROWD�LPSRUWjQFLD %DVWDQW�LPSRUWjQFLD 0HQ\V�LPSRUWjQFLD

Respecte a diferències culturals i
lingüístiques

Socialització

Autonomia educativa

��4XDQWLILFDFLy�GH�OD�LPSRUWjQFLD�DYDOXDWLYD�GH�GLIHUHQWV�REMHFWLXV

Comunicatius           45 %

Lingüístics           35 %

Psicocognitius10 %

Educatius             10 %

��4XDQWLILFDFLy�GH�OD�LPSRUWjQFLD�DYDOXDWLYD�GHOV�REMHFWLXV�OLQJ�tVWLFV

Pronunciació correcta del sons de la llengua 25%

Riquesa i precisió del vocabulari 25%

Acceptabilitat gramatical 25%

Correcció ortogràfica 15 %

Estudi del text 10%

��9DORU�DYDOXDWLX�VHJRQV�WLSRORJLD�GH�SURYHV

3URYHV�HVFULWHV

0ROWD�LPSRUWjQFLD %DVWDQW�LPSRUWjQFLD 0HQRU�LPSRUWjQFLD

Comprensió de textos

Proves estructurades

Semiestructurades

Proves no estructurades

Productes de treball

3URYHV�RUDOV

0ROWD�LPSRUWjQFLD %DVWDQW�LPSRUWjQFLD 0HQRU�LPSRUWjQFLD
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Comprensió de gravacions
mitjançant proves
estructurades i
semiestructurades.

Lectura en veu alta
Entrevista
Dramatitzacions

��&ULWHULV�G¶DYDOXDFLy��,PSRUWjQFLD

0ROWD %DVWDQW 3RFD

Referència als objectius
fixats

La progressió individual de
l’alumne

L’adequació a la norma
lingüística

La mitja dels resultats de classe

Els continguts del programa

��4XL�HVWDEOHL[�OD�TXDOLILFDFLy�ILQDO�GH�FXUV

95% el professor

5% l’alumne

��9DORUDFLy�GHO�PDWHULDO�GLGjFWLF�TXH�V¶XWLOLW]D

Cassette: molt útil

Vídeo: útil

Ordinador: útil

Llibre de text: molt útil

Llibre de consulta: molt útil

Biblioteca de classe: poc útil

Làmines murals: útils

Mapes : poc útils

Apunts i documents: útils

Jocs didàctics: molt útils

Laboratori d’idiomes: útil

(��5HIOH[LRQV�JHQHUDOV

 
• El mètode comunicatiu i els objectius pròpiament lingüístics és la part més

important de l’itinerari a seguir.

• Les normes gramaticals queden en segon terme.
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• És important treballar el llenguatge del propi context proper al nen i la nena

• El professor ha d’ésser guia i comunicador més que corrector. Ha de
permetre la participació i el diàleg.

• S’ha d’atendre a la diversitat, amb tractaments individuals dins del possible.

• Els alumnes han de treballar en una atmosfera més col·laboradora que
competitiva.

S’ha escollit aquest IES per aprofundir en les opinions de les professores, amb
l’aplicació d’un qüestionari  per contestar i reflexionar sobre  el binomi tasca docent i
formació permanent.

Després de les sessions de treball entre l’investigador i les professores del
Departament de Llengua Estrangera, a base d’entrevistes, diàlegs, contrast
d’opinions, observació i anàlisi de documentació i aplicació d’un ampli qüestionari, es
passen a ressaltar les següents dades:

$���&RQWH[W�VRFLRHGXFDWLX�GH�O¶HVFROD

Població: mitjana

Procedència professors: Comarca, regió i Aragó i València

Procedència alumnat: del mateix poble, de la comarca, immigració diferent
llengua i cultura

Perfil socioeconòmic de les famílies: mitjà

Treball familiar: serveis, agricultura, indústria

Famílies majoritàriament estables

Edat dels cònjuges: mitjana

Nombre de fills per parella: dos

Titularitat del centre: públic

Nivell educatiu: ESO

Nombre de professors de llengua estrangera: 5 d’anglès, 1 de francès.

Ràtio alumnes per classe: 25

%���'DGHV�SHUVRQDOV��L�VRFLRFXOWXUDOV�GH�OHV�SURIHVVRUHV

Sexe: les sis professores: femení

Edats: 36-25-28-38-36-28

Nivell sociocultural progenitors: mitjà-alt

Nivell sòciocultural família nuclear: alt

,(6�Q���
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&���'DGHV�SURIHVVLRQDOV�L�DFDGqPLTXHV�JHQHUDOV�GH�OHV�SURIHVVRUHV

Estudis realitzats: llicenciatura superior

Resultats acadèmics: 5 alts, 1 normal

Situació professional: Plaça en propietat: 4.   Plaça provisional: 2

Una d’elles es cap de departament i la seva dedicació horària es totalment a
tasques de docència.

Anys d’experiència: 13-13-12-3-2-4

A banda d’ESO, excepte una, totes fan classe a batxillerat.

'��2SLQLy�VREUH�O¶HQVHQ\DPHQW�L�OD�IRUPDFLy�SHUPDQHQW

����)RUPDFLy�FRPSOHPHQWjULD�HQ�HO�WHPSV�GH�GRFqQFLD

Prof. 1 ³4XDQWLWDWLYDPHQW� LQVXILFLHQW� L� TXDOLWDWLYDPHQW� UHJXODU�� /¶KD� IHW� SHU� YROXQWDW
SUzSLD�L�SHU�DXJPHQWDU�FRQHL[HPHQWV´�

Prof. 2. ³4XDQWLWDWLYDPHQW� LQVXILFLHQW� L� TXDOLWDWLYDPHQW� UHJXODU�� /¶KD� IHW� SHU� REOLJDFLy
OHJDO� L� YROXQWDW� SUzSLD� L� KD� EXVFDW� DXJPHQWDU� FRQHL[HPHQWV�� EXVFDU�PLWMDQV
SHU�D�FRPSOLU�PLOORU�OD�IHLQD�L�FRP�D�UHIOH[Ly�FDS�D�OD�SUjFWLFD�HGXFDWLYD´�

Prof. 3. ³4XDQWLWDWLYDPHQW� LQVXILFLHQW� L� TXDOLWDWLYDPHQW� UHJXODU�� /¶KD� IHW� SHU� REOLJDFLy
OHJDO� L� YROXQWDW� SUzSLD�� L� KD� EXVFDW� IHU� FXUUtFXOXP�� UHODFLRQDU�VH�� DPSOLDU
FRQHL[HPHQWV�L�SURIHVVLRQDOLW]DU�VH´�

Prof. 4 ³4XDQWLWDWLYDPHQW� LQVXILFLHQW� L� TXDOLWDWLYDPHQW� UHJXODU�� /¶KD� IHW� SHU� YROXQWDW
SUzSLD� L� KD� EXVFDW� DXJPHQWDU� FRQHL[HPHQWV�� EXVFDU� PLWMDQV� SHU� PLOORUDU� OD
IHLQD�L�FRP�D�UHIOH[Ly�GH�OD�SUjFWLFD�HGXFDWLYD´�

Prof. 5� ³4XDQWLWDWLYDPHQW� LQVXILFLHQW� L� TXDOLWDWLYDPHQW� UHJXODU�� /¶KD� IHW� SHU� YROXQWDW
SUzSLD� L� KD� EXVFDW� DXJPHQWDU� FRQHL[HPHQWV�� PLOORUDU� OD� IHLQD� L� UHIOH[LRQDU
VREUH�OD�SUjFWLFD�GLjULD´�

Prof. 6 ³/¶KD� IHW� SHU� YROXQWDW� SUzSLD� L� SURIHVVLRQDOLWDW� L� KD� EXVFDW� DXJPHQWDU
FRQHL[HPHQWV�� SURIHVVLRQDOLW]DU�VH�� PLOORUDU� OD� IHLQD� L� UHIOH[LRQDU� VREUH� OD
SUjFWLFD�GLjULD´.

-� � &RP� HV� YHX� DFWXDOPHQW� DTXHVWD� IRUPDFLy� SHUPDQHQW� L� OD� SHUVSHFWLYD� GH
IXWXU"

Prof 1. ³(Q� JHQHUDO� HO� SURIHVVRUDW� GH� VHFXQGjULD� QR� Wp� XQD� ERQD� SUHSDUDFLy
SHGDJzJLFD�R�GLGjFWLFD��L�OL�pV�GLItFLO�DIURQWDU�HOV�GLIHUHQWV�QLYHOOV�L�SHFXOLDULWDWV
GH�O¶(62��/D�IRUPDFLy�SHUPDQHQW�pV�SUjFWLFDPHQW�LQH[LVWHQW´�

Prof 2. ³(OV�FXUVRV�GH�IRUPDFLy�VyQ�UHSHWLWLXV�L�VXSHUILFLDOV��$�EDQGD�W¶KDV�GH�GHVSODoDU
L�PDQFD�WHPSV´�

Prof 3.  ³/D�)RUPDFLy�,QLFLDO�3HGDJzJLFD��&$3��pV�LQVXILFLHQW��/D�IRUPDFLy�SHUPDQHQW
pV�LQWHUHVVDQW�SHUz�GLItFLO�SHU�QRVDOWUHV��MD�TXH�HOV�FXUVRV�LQWHUHVVDQWV�HV�IDQ
D�7DUUDJRQD� L� %DUFHORQD� L� WHQLP� GLILFXOWDW� GH� WHPSV� L� GHVSODoDPHQW�� &RP� D
SHUVSHFWLYHV�GH�IXWXU��HP�WURER�HQ�GLIHUHQWV�SURMHFWHV��IRUPR�SDUW�G¶XQ�JUXS�GH
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WUHEDOO�GH�OOHQJ�HV�HVWUDQJHUHV��HVWLF�IHQW� OD�WHVL�GRFWRUDO� L�DPE�JDQHV�GH�IHU
PpV�FRVHV�TXH�HP�SHUPHWLQ�PLOORUDU�HOV�FRQHL[HPHQWV�L�OD�SUjFWLFD�GRFHQW´�

Prof. 4. ³1R�RSLQD�DO�UHVSHFWH´�

Prof. 5. ³/D� IRUPDFLy� SHUPDQHQW� HQ� OOHQJ�HV�HVWUDQJHUHV�D� OD� FRPDUFD�pV� WRWDOPHQW
LQH[LVWHQW�D�VHFXQGjULD��/D�8QLYHUVLWDW�QR�SUHSDUD�SURIHVVRUV´�

Prof. 6. ³/D�IRUPDFLy�TXH�V¶LPSDUWHL[�QR�VHPSUH�Wp�HQ�FRQVLGHUDFLy�OD�UHDOLWDW�GH�O¶DXOD�
/D�SUHSDUDFLy�WHzULFD�GH�OHV�VLWXDFLRQV�pV�LQWHUHVVDQW�SHUz�QR�Wp�HIHFWLYLWDW�VL
pV� GLItFLO� SRUWDU�KR� D� O¶DXOD�� (Q� HO� FDV� FRQFUHW� � GH� OHV� ³QRYHV� WHFQRORJLHV´
P¶KDQ� DSRUWDW� FRQHL[HPHQWV� SHU� WUHEDOODU� DGPLQLVWUDWLYDPHQW� SHUz� SRFV
UHFXUVRV�SHU�DO�GLD�D�GLD�GH�O¶DXOD´�

-  �&DUDFWHUtVWLTXHV�TXH�GHILQHL[HQ�PLOORU�OD�WHYD�SHUVRQDOLWDW�FRP�D�GRFHQW

♦ (Q�TXDQW�D�OD�SUzSLD�IRUPDFLy�L�DFWXDFLy

Prof. 1. “&RQHL[HPHQW�ER�GH�OHV�PDWqULHV�TXH�LPSDUWHL[R�
8QD�ERQD�RUJDQLW]DFLy�L�SUHSDUDFLy�GH�OHV�OOLoRQV�L�WUHEDOOV�DPE�HOV�DOXPQHV�
8Q�ERQ�FRQHL[HPHQW�GH�OD�SVLFRORJLD�GH�O¶DOXPQH´�

Prof. 2. “&RQHL[HPHQW�ER�GH�OHV�PDWqULHV�TXH�LPSDUWHL[R�
%RQD�SUHSDUDFLy�SHGDJzJLFD�SHU�OD�WDVFD�D�GHVHQYROXSDU�
8QD�ERQD�RUJDQLW]DFLy�L�SUHSDUDFLy�GH�OHV�OOLoRQV�L�WUHEDOOV�DPE�HOV�DOXPQHV´.

Prof. 3 “&RQHL[HPHQW�ER�GH�OHV�PDWqULHV�TXH�LPSDUWHL[R�
%RQD�SUHSDUDFLy�SHGDJzJLFD�SHU�OD�WDVFD�D�GHVHQYROXSDU�
8QD�ERQD�RUJDQLW]DFLy�L�SUHSDUDFLy�GH�OHV�OOLoRQV�L�WUHEDOOV�DPE�HOV�DOXPQHV´�

Prof. 4 “&RQHL[HPHQW�ER�GH�OHV�PDWqULHV�TXH�LPSDUWHL[R�
%RQD�SUHSDUDFLy�SHGDJzJLFD�SHU�OD�WDVFD�D�GHVHQYROXSDU�
%RQ�FRQHL[HPHQW�GH�OD�SVLFRORJLD�GH�O¶DOXPQH´

Prof. 5 “&RQHL[HPHQW�ER�GH�OHV�PDWqULHV�TXH�LPSDUWHL[R�
8QD�ERQD�RUJDQLW]DFLy�L�SUHSDUDFLy�GH�OHV�OOLoRQV�L�WUHEDOOV�DPE�HOV�DOXPQHV
8Q�ERQ�FRQHL[HPHQW�GH�OD�SVLFRORJLD�GH�O¶DOXPQH´�

Prof. 6 “&RQHL[HPHQW�ER�GH�OHV�PDWqULHV�TXH�LPSDUWHL[R�
%RQ�HTXLOLEUL�SHUVRQDO�HQ�HO�GHVHQYROXSDPHQW�GH�OD�IXQFLy
8QD�ERQD�RUJDQLW]DFLy�L�SUHSDUDFLy�GH�OHV�OOLoRQV�L�WUHEDOOV�DPE�HOV�DOXPQHV´�

• (Q� TXDQW� DO� SODQWHMDPHQW� G¶LQQRYDFLRQV�LQYHVWLJDFLRQV� HQ� OD� WDVFD
GRFHQW

Prof. 1. ³%XVFDU�OD�PDQHUD�GH�PRWLYDU�SHUPDQHQWPHQW�D�O¶DOXPQH�D�IL�GH�QR�UHVXOWDU�OL
DEXUULGD�OD�FODVVH�
&RSLDU�PRGHOV�GH�IRUD�TXH�SHQVR�HP�SRGHQ�VHUYLU�SHU�OD�PHYD�WDVFD�
5HIOH[LRQDU�L�SHQVDU�VREUH�HO�TXH�IDLJ�D�IL�GH�QRXV�SODQWHMDPHQWV�HQ�HO�GLD�D
GLD´�

Prof. 2  ³%XVFDU�OD�PDQHUD�GH�PRWLYDU�SHUPDQHQWPHQW�D�O¶DOXPQH�D�IL�GH�QR�UHVXOWDU�OL
DEXUULGD�OD�FODVVH�
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$YDOXDU�SRVLWLYDPHQW�PpV�OHV�DFWLWXGV��YDORUV�L�WUHEDOOV�GH�O¶DOXPQH�TXH�QR�OD
TXDQWLWDW�GH�FRQHL[HPHQWV�
&RPSDUWLU�WDVTXHV�G¶DFWXDFLy�L�UHIOH[Ly�SHGDJzJLFD�DPE�HOV�FRPSDQ\V´�

Prof. 3  ³%XVFDU�OD�PDQHUD�GH�PRWLYDU�SHUPDQHQWPHQW�D�O¶DOXPQH�D�IL�GH�QR�UHVXOWDU�OL
DEXUULGD�OD�FODVVH�
5HIOH[LRQDU�L�SHQVDU�VREUH�HO�TXH�IDLJ�D�IL�GH�QRXV�SODQWHMDPHQWV�HQ�HO�GLD�D
GLD�
'RQDU�PpV�LPSRUWjQFLD�DOV�SURFHVVRV�L�DQjOLVL�GH�OD�WDVFD�GLjULD�TXH�DO�SURSL
UHVXOWDW�ILQDO´�

Prof. 4  ³5HIOH[LRQDU�L�SHQVDU�VREUH�HO�TXH�IDLJ�D�IL�GH�QRXV�SODQWHMDPHQWV�HQ�HO�GLD�D
GLD�
%XVFDU�OD�PDQHUD�GH�PRWLYDU�SHUPDQHQWPHQW�D�O¶DOXPQH�D�IL�GH�QR�UHVXOWDU�OL
DYRUULGD�OD�FODVVH�
$YDOXDU�SRVLWLYDPHQW�PpV�OHV�DFWLWXGV��YDORUV�L�WUHEDOOV�GH�O¶DOXPQH�TXH�QR�OD
TXDQWLWDW�GH�FRQHL[HPHQWV´�

Prof. 5  ³%XVFDU�OD�PDQHUD�GH�PRWLYDU�SHUPDQHQWPHQW�D�O¶DOXPQH�D�IL�GH�QR�UHVXOWDU�OL
DYRUULGD�OD�FODVVH�
&RSLDU�PRGHOV�GH�IRUD�TXH�SHQVR�HP�SRGHQ�VHUYLU�SHU�OD�PHYD�WDVFD�
5HIOH[LRQDU�L�SHQVDU�VREUH�HO�TXH�IDLJ�D�IL�GH�QRXV�SODQWHMDPHQWV�HQ�HO�GLD�D
GLD´�

Prof. 6  ³%XVFDU�PHWRGRORJLHV�DOWHUQDWLYHV�D�OHV�DFWXDOV�TXH�TXHGHQ�MD�REVROHWHV�
5HIOH[LRQDU�L�SHQVDU�VREUH�HO�TXH�IDLJ�D�IL�GH�QRXV�SODQWHMDPHQWV�HQ�HO�GLD�D
GLD�
%XVFDU�OD�PDQHUD�GH�PRWLYDU�SHUPDQHQWPHQW�D�O¶DOXPQH�D�IL�GH�QR�UHVXOWDU�OL
DEXUULGD�OD�FODVVH´�

���9LVLy�JOREDO�GHO�WHX�WUHEDOO�FRP�D�SURIHVVRU�DO�VHUYHL�FRPSOHUW�GH�O¶DOXPQH

Prof. 1� ³2ULHQWDGRU� L� PRWLYDGRU� FDS� DO� GHVHQYROXSDPHQW� LQWHJUDO� GH� OD� VHYD
SHUVRQDOLWDW�
)RUPDGRUD�GH� OHV�SRWHQFLDOLWDWV�GH� O¶DOXPQH�FDS�D� OD�VHYD� LQWHJUDFLy�DO�PyQ
ODERUDO�L�VRFLDO�
3HUVRQD�TXH�WUDQVPHW�XQV�FRQHL[HPHQWV�L�GHVSUpV�KD�GH�MXWMDU� L�FDWDORJDU�VL
V¶KDQ�DGTXLULW�DGHTXDGDPHQW´�

Prof. 2���³2ULHQWDGRUD�L�IRPHQWDGRUD�GH�OHV�VHYHV�FDSDFLWDWV�SHU�D�XQ�UHQGLPHQW�HO�PpV
SRVLWLX�SRVVLEOH�
)RUPDGRUD�GH� OHV�SRWHQFLDOLWDWV�GH� O¶DOXPQH�FDS�D� OD�VHYD� LQWHJUDFLy�DO�PyQ
ODERUDO�L�VRFLDO�
,QGXLU� D� OD� VROLGDULWDW� L� FROÂODERUDFLy� FRP� D� DVSHFWHV� IRQDPHQWDOV� GH
GHVHQYROXSDPHQW�GH�O¶pVVHU�KXPj´�

Prof. 3��³�)RUPDGRUD�GH�OHV�SRWHQFLDOLWDWV�GH�O¶DOXPQH�FDS�D�OD�VHYD�LQWHJUDFLy�DO�PyQ
ODERUDO�L�VRFLDO�
2ULHQWDGRUD�L�IRPHQWDGRUD�GH�OHV�VHYHV�FDSDFLWDWV�SHU�D�XQ�UHQGLPHQW�HO�PpV
SRVLWLX�SRVVLEOH�
$YDOXDGRUD� GH� OHV� SRVVLELOLWDWV� GHOV� DOXPQHV� D� IL� GH� FDWDORJDU�ORV� VHJRQV
O¶HVIRUo�L�FDSDFLWDW�GHOV�PDWHL[RV´�
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Prof. 4���³2ULHQWDGRUD�L�IRPHQWDGRUD�GH�OHV�VHYHV�FDSDFLWDWV�SHU�D�XQ�UHQGLPHQW�HO�PpV
SRVLWLX�SRVVLEOH�
2ULHQWDGRUD� L� PRWLYDGRUD� FDS� DO� GHVHQYROXSDPHQW� LQWHJUDO� GH� OD� VHYD
FDSDFLWDW�
3HUVRQD�TXH�WUDQVPHW�XQV�FRQHL[HPHQWV�L�GHVSUpV�KD�GH�MXWMDU� L�FDWDORJDU�VL
V¶KDQ�DGTXLULW�DGHTXDGDPHQW´�

Prof. 5� � ³2ULHQWDGRUD� L� PRWLYDGRUD� FDS� DO� GHVHQYROXSDPHQW� LQWHJUDO� GH� OD� VHYD
FDSDFLWDW�
)RUPDGRUD�GH� OHV�SRWHQFLDOLWDWV�GH� O¶DOXPQH�FDS�D� OD�VHYD� LQWHJUDFLy�DO�PyQ
ODERUDO�L�VRFLDO�
3HUVRQD�TXH�WUDQVPHW�XQV�FRQHL[HPHQWV�L�GHVSUpV�KD�GH�MXWMDU� L�FDWDORJDU�VL
V¶KDQ�DGTXLULW�DGHTXDGDPHQW´�

Prof. 6� � ³2ULHQWDGRUD� L� PRWLYDGRUD� FDS� DO� GHVHQYROXSDPHQW� LQWHJUDO� GH� OD� VHYD
FDSDFLWDW�
)RUPDGRUD�GH� OHV�SRWHQFLDOLWDWV�GH� O¶DOXPQH�FDS�D� OD�VHYD� LQWHJUDFLy�DO�PyQ
ODERUDO�L�VRFLDO�
2ULHQWDGRUD�L�IRPHQWDGRUD�GH�OHV�VHYHV�FDSDFLWDWV�SHU�D�XQ�UHQGLPHQW�HO�PpV
SRVLWLX�SRVVLEOH´�

��4XLQD�VLJQLILFDFLy�Wp�HO�IHU�GH�SURIHVVRU

Prof. 1      “8QD�YRFDFLy�DO�VHUYHL�GHOV�DOWUHV
8Q�GLYHUWLPHQW�L�VDWLVIDFFLy´

Prof. 2      �³8QD�YRFDFLy�DO��VHUYHL�GHOV�DOWUHV´

 Prof. 3    “8QD�YRFDFLy�DO�VHUYHL�GHOV�DOWUHV
 ����8Q�GLYHUWLPHQW�L�VDWLVIDFFLy
 ����8Q�WUHEDOO�TXH�QR�WH�SUHVWLJL�VRFLDO
 ����$MXGDU�D�PDGXUDU�DOV�DGROHVFHQWV´
 

 Prof. 4����³8Q�RILFL�FRP�XQ�DOWUH�SHU�JXDQ\DU�PH�OD�YLGD
 ����8QD�YRFDFLy�DO�VHUYHL�GHOV�DOWUHV
 ����8Q�GLYHUWLPHQW�L�XQD�VDWLVIDFFLy´
 

 Prof. 5����³8Q�RILFL�FRP�XQ�DOWUH
 ����8QD�YRFDFLy�DO�VHUYHL�GHOV�DOWUHV
 ����8Q�GLYHUWLPHQW�L�XQD�VDWLVIDFFLy´
 

 Prof. 6����³8QD�YRFDFLy�DO�VHUYHL�GHOV�DOWUHV´
 

-�(O�SHUTXq�G¶DTXHVWD�GHGLFDFLy�GRFHQW�L�FRP�pV�DFWXDOPHQW

Prof. 1    “/D� GRFqQFLD� pV� XQD� DFWLYLWDW� FDGD� YHJDGD� PHQ\V� YDORUDGD� VRFLDOPHQW�
/¶HVFROD�pV�XQD�³JXDUGHULD´�

Prof. 2� � ³6HPSUH� P¶KD� DJUDGDW� UHODFLRQDU�PH� DPE� OHV� SHUVRQHV� L� FRPSDUWLU
FRQHL[HPHQWV�� +D� HVWDW� XQD� YRFDFLy�� (QFDUD� TXH� DYXL� pV�PpV� GLItFLO� GHO
TXH�HP�SHQVDYD��$�YHJDGHV�SHQVR�TXH�QR�KR�UHVLVWLUp´�
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Prof. 3������³6HPSUH�KH�YROJXW�VHU�SURIHVVRUD�L�PDL�KH�FDQYLDW�DTXHVWD�LGHD��+H�VHQWLW
DGPLUDFLy� SHOV� SURIHVVRUV� TXH� KDQ� WLQJXW� YRFDFLy�� 6HQWR� VDWLVIDFFLy� SHU
HQVHQ\DU��0¶DJUDGD�DFWXDU�L�HP�ID�IHOLo�YHXUH�FRQWHQWV�DOV�PHXV�DOXPQHV´�

Prof. 4������³1R�RSLQD´

Prof. 5������³$FWXDOPHQW�GHVFRUDWMDGRU´

Prof. 6����³0¶DJUDGD�HQVHQ\DU��(P�GyQD�VDWLVIDFFLy�YHXUH�D�O¶DOXPQH�TXH�DSUqQ�HQFDUD
TXH� OD� VHYD� PRWLYDFLy� pV� EDL[D�� (OV� SURIHVVRUV� KHP� SHUGXW� SDUW� GH� OD
GLJQLWDW��/D�QRVWUD�IHLQD�L�OD�QRVWUD�LPDWJH�HVWj�GHVFRQVLGHUDGD´�

- �5HODFLy�L�YDORUDFLy�GHO�FOLPD�GHO�FHQWUH

Prof. 1   �³1RUPDO
9DORUD�OD�ERQD�FRRUGLQDFLy��OD�SODQLILFDFLy�L�SURJUDPDFLy�L�OD�LQQRYDFLy�D�O¶DXOD�
(V� WUHEDOOD� Ep� HQ� HO� FDPS� GH� O¶DYDOXDFLy�� O¶LQWHUFDQYL� G¶H[SHULqQFLHV� L
HODERUDFLy�GH�PDWHULDOV�GLGjFWLFV´�

Prof. 2����³0ROW�ERQD�
&ODXVWUH�SDUWLFLSDWLX�
%RQD�FRRUGLQDFLy�L�GLjOHJV�SHGDJzJLFV�
(Q�TXDQW�D�OD�LQYHVWLJDFLy�L�LQQRYDFLy�FRVWD�XQD�PLFD�PpV�
/HV� SULQFLSDOV� DFWLYLWDWV� H[WUDHVFRODUV� TXH� HV� IDQ� VyQ�� HVSRUWLYHV�� WHDWUHV� L
H[FXUVLRQV´�

Prof. 3���³5HODFLy�QRUPDO�
(O�FODXVWUH�TXHOFRP�SDVVLX�
(V�WUHEDOOD�Ep�OD�SODQLILFDFLy�L�SURJUDPDFLy�L�EDVWDQW�Ep�O¶DYDOXDFLy´�

Prof. 4���³%RQD�UHODFLy�
(V� WUHEDOOD� Ep� OD� SODQLILFDFLy� L� SURJUDPDFLy�� %DVWDQW� Ep� O¶DYDOXDFLy� L� UHJXODU
O¶RUJDQLW]DFLy´�

Prof. 5���³%RQD�UHODFLy�
+L�KD�ERQD�FRRUGLQDFLy�HQWUH�HOV�HTXLSV�GH�WUHEDOO��HQFDUD�TXH�QR�KL�KD�PDVVD
GLjOHJ�SHGDJzJLF�
(V�SODQWHMD�Ep�HO�WHPD�G¶DYDOXDFLy´�

Prof. 6���³%RQD�UHODFLy��H[FHSWH�DOJXQ�DwOODW�
/D� VLWXDFLy� SHUVRQDO� DIHFWD� D� OD� IHLQD�� VREUHWRW� DTXHOOV� TXH� QR� HVWDQ
LGHQWLILFDWV�DPE�HO�SURMHFWH�GH�FHQWUH�
9DORUD� PROW� Ep� WRWHV� OHV� DFWLYLWDWV� GH� SODQLILFDFLy�� SURJUDPDFLy�� DYDOXDFLy� L
LQQRYDFLy�TXH�HV�GXHQ�D�WHUPH�DO�FHQWUH´�

- �3ULQFLSDOV�GLILFXOWDWV�L�SUREOHPHV�D�OD�IHLQD�GLjULD

Prof. 1����³,QGLVFLSOLQD�GHOV�DOXPQHV
 'LYHUVLWDW�GH�QLYHOOV�
 )DOWD�G¶LQWHUqV�GHOV�DOXPQHV�
 7HPSV�LQVXILFLHQW�SHU�WUHEDOODU�DOOz�SODQLILFDW´�
 

Prof. 2����³3UREOHPHV�GH�FRQGXFWD��PRWLYDFLy�L�SDUWLFLSDFLy�SHU�SDUW�GHOV�DOXPQHV
 0DQFD�GH�PLWMDQV´
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Prof. 3���³(Q�TXDQW�DOV�DOXPQHV��EDUUHMD�GH�PRWLYDFLRQV��QHFHVVLWDWV��QLYHOOV�FXOWXUDOV�

VRFLDOV��HFRQzPLFV�L�LQWHOÂOHFWXDOV�
 0DQFD�GH�WHPSV�L�UHFXUVRV´�
 

Prof. 4����³,QGLVFLSOLQD�D�O¶DXOD
 0DQFD�G¶LQWHUqV�SHU�SDUW�GHOV�DOXPQHV´�
 

Prof. 5����³(QRUPH�GLYHUVLWDW�GH�QLYHOOV
 ,QGLVFLSOLQD�SHU�SDUW�GHOV�DOXPQHV�
 0DQFD�G¶LQWHUqV�D�OD�FODVVH�SHU�O¶HVWXGL�
 3RTXHV�KRUHV�GH�FODVVH´�
 

Prof. 6� � � � ³7UREDU� O¶HTXLOLEUL� HQWUH� OD� OOLXUH� H[SUHVVLy� GHOV� DOXPQHV� L� HO� GHVFRQWURO� L� OD
PDQFD�G¶RUGUH�

 0DQFD�G¶LQWHUqV�GHOV�DOXPQHV�
 0DQFD�GH�UHFXUVRV�
 'HSHQGqQFLD� GHOV� DOXPQHV� YHUV� HO� SURIHVVRU�� 0DQFD� G¶DXWRQRPLD� GHOV

DOXPQHV´.

- �5HODFLy�DPE�OD�FRPXQLWDW�L�DGPLQLVWUDFLy

Prof. 1       ³1R�RSLQD´

Prof. 2  �³6HQWLPHQW�QHJDWLX��&XOSD�D�(QVHQ\DPHQW�GHO�PDO�IXQFLRQDPHQW�GHO�VLVWHPD�´

Prof. 3      �³7LQF�LQTXLHWXGV�SHUz�KL�KD�PROWD�GHVPRWLYDFLy�L�GHVLOÂOXVLy�JHQHUDO�´

Prof. 4       ³1R�RSLQD´

Prof. 5 ������³1R�RSLQD´

Prof. 6      �³0DVVD�FDQYLV�GH�FHQWUH��0¶DJUDGD�O¶RUJDQLW]DFLy�L�HODERUDU�PDWHULDOV�
'LILFXOWDWV�G¶RUJDQLW]DFLy�SHU�SRGHU�GHVHQYROXSDU�Ep�OD�WDVFD´�

(��9DORUDFLRQV�VREUH�O¶HQVHQ\DPHQW�GH�OD�OOHQJXD�DQJOHVD

Totes les professores consideren bàsic i molt important l’ensenyament de la llengua
anglesa.

- 9DORUDFLRQV�G¶DVSHFWHV�FRQFUHWV�GHO�SURFpV�G¶HQVHQ\DPHQW�DSUHQHQWDWJH

2EMHFWLXV� FRPXQLFDWLXV: Les sis professores ho valoren molt, exceptuant algun
aspecte que li donen un valor de bastant.

� Interaccions verbals
� Recursos no verbals
� Exposar vivències
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� Expressar opinions
� Manifestar sentiments i actituds
� Comprensió global de situacions

2EMHFWLXV�OLQJ�tVWLFV� Les sis professores ho valoren entre bastant i molt. Estaria un
nivell per sota de la valoració dels objectius comunicatius.

• Pronunciació correcta dels sons
• Riquesa i precisió de vocabulari
• Accentuació gramatical
• Estructuració del text
• Ordenació dels elements

2EMHFWLXV�SVLFRJQLWLXV� Les sis professores ho valoren entre bastant i molt.

•  Regles relatives a l’organització de la llengua
•  Utilització d’estratègies
•  Promoure control de l’aprenentatge
•  Motivar a l’alumne
•  Capacitat de processar un text

 

2EMHFWLXV�HGXFDWLXV� Les sis professores ho valoren entre bastant i molt.

• Socialització
• Autonomia educativa
• Acceptació de diferències lingüístiques i culturals

$YDOXDFLy��Valor percentual que donen les professores als diferents tipus d’objectius.

Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Prof. 4 Prof. 5 Prof. 6
Comunicatius 40% 50% 30% 20% 40% 40%
Lingüístics 30% 30% 40% 50% 30% 30%
Psicognitius 30% 10% 20% 10% 30% 30%
Educatius 0% 10% 10% 20% 0% 0%

Dins dels objectius lingüístics, importància a (%):

Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Prof. 4 Prof. 5 Prof. 6

Pronunciació
correcta de sons

15% 10% 20% 10% 15% 25%

Riquesa i precisió de
vocabulari

20% 20% 30% 20% 20% 25%

Estructuració
gramatical

30% 50% 20% 60% 30% 25%

Correcció ortogràfica 20% 10% 10% 10% 20% 25%

Estructuració del text 15% 10% 20% 0% 15% 0%
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9DORU�DOV�GLIHUHQWV�WLSXV�GH�SURYHV

Escrites: Les sis professores ho valoren entre bastant i bé
Orals: Les sis professores ho valoren entre poc  i bastant
Altres, (produccions treballs): Les sis professores li donen poca valoració

9DORUDFLy�GHOV�FULWHULV�UHIHUHQWV�HQ�HO�SURFpV�G¶DYDOXDFLy

• La progressió individual de l’alumne: 5 professores li donen molta
importància i una bastant.

• L’adequació a la norma lingüística: 4 professores li donen bastant
importància i 2 poca.

• La mitjana dels resultats de classe: 1 professora li dóna molta importància,
4 professores poca i 1 bastant.

• Els objectius fixats: 2 professores li donen molta importància, altres 2
bastant i altres 2 poca.

• Els continguts del programa: 1 professora li dóna molta importància, 3
professores bastant i una altra poc.

4XL�HVWDEOHL[�OD�QRWD�ILQDO�GH�O¶DOXPQH"

3 professores afirmen que el 100% l’assumeixen elles mateixes.
1 professora afirma que el 50% ella i l’altre 50% l’alumne
1 professora afirma que l’acorden entre ella mateixa i l’alumne
1 professora afirma: 50% la pròpia professora

10% l’alumne
10% consens entre alumne i professor
10% el conjunt d’alumnes de la classe
10% els professor d’altres assignatures que imparteixen
classe a l’alumne
10% els professors del seminari

9DORUDFLy�GH�OD�XWLOLW]DFLy�L�~V�GHO�PDWHULDO�GLGjFWLF�SHU�SDUW�GH�OHV�SURIHVVRUHV

Nº professors.

Molt Bastant Poc Gens

Cassette 1 3 1 1

Vídeo 0 4 1 1

Llibre de text 4 2 0 0

Llibre consulta 3 2 0 1

Làmines/murals 0 0 3 3

Apunts propis 1 3 0 2

 

       - S’utilitzen diferents llibres de text que es van renovant segons la normativa.
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       - Totes les professores manifesten que farien falta més hores de llengua anglesa
a la setmana

-  5HVSRVWHV�D�XQ�T�HVWLRQDUL�GH����tWHPV�SHU�VDEHU�O¶DFRUG�R�GHVDFRUG�JOREDO�GH
OHV�SURIHVVRUHV

Conceptes significatius sobre l’aprenentatge de l’anglès.

Nº Professors
d’acord

Nº Professors
desacord

1-El llenguatge és un sistema de normes gramaticals 3 3

2-El vocabulari és la part més important del llenguatge 3 3

3-El llenguatge és bàsicament una manera de
comunicació parlada

2 4

4-El llenguatge és una manera d’establir relacions
socials i amistat.

6 0

5-Cada llenguatge dóna un únic camí d’organitzar
l’experiència.

0 6

6-Aprendre gramàtica és essencial per aprendre
llenguatge

3 3

7-Els llenguatges només es poden aprendre amb una
conscient aplicació de les regles gramaticals

0 6

8-L’aprenentatge del llenguatge s’aprèn millor exposat
informalment d’acord a com el parlen els nadius

4 2

9-L’aprenentatge del llenguatge és millor quan el
professor es preocupa d’una acurada exposició del
mateix.

3 3

10-El llenguatge s’aprèn millor utilitzant-lo en
situacions reals a la classe

6 0

11-El significat es coneix més a través de la traducció
que no directament

0 6

12-L’aprenentatge del llenguatge és millor si està
centralitzat en el context més que en el propi
llenguatge formal

6 0

13-No hi ha que transferir d’una destresa a l’altra
quan s’aprèn la llengua

1 5
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14-Estructurar i planificar bé la programació és el
millor mode d’organitzar un curs de llengua

4 2

15-Per a començar a aprendre és important analitzar
el contrast i diferencia entre llengua materna i el
llenguatge objecte d’aprenentatge

0 6

16-La programació s’ha de basar en conèixer àrees
de dificultat en la gramàtica i en la pronunciació

0 6

17-La programació s’ha de basar en les necessitats
comunicatives dels alumnes

5 1

18-La programació ha de tenir en compte el que els
alumnes volen i els seus interessos, encara que
siguin diferent a les seves necessitats

6 0

19-Alhora d’escollir han de prioritzar les necessitats
comunicatives sobre les gramaticals

6 0

20-La millor programació és aquella que no focalitza
exclusivament el llenguatge

1 5

21-La responsabilitat de la programació és del
professor

4 2

22-El professor ha de ser un model lingüístic per als
alumnes

4 2

23-El professor no ha de restringir el seu llenguatge a
la classe com una exposició de la riquesa i varietat del
mateix

6 0

24-El professor ha de corregir constantment els errors
dels alumnes

0 6

25-El professor ha de motivar a intervenir
constantment els alumnes a classe

6 0

26-El professor ha d’evitar desviar-se cap a una altra
programació, text o planificació

0 6

27-El professor ha de promoure una atmosfera
agradable a classe

6 0

28-El professor ha de tenir sempre a les seves mans
el control de la classe

2 4

29-El professor ha de qüestionar-se el seu
ensenyament com a inquietud de millora

5 1

30-El professor ha d’estendre clarament el seu treball
en col·laboració amb la comunitat educativa

5 1
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31-No hi ha diferencies importants entre estudiants de
diferents edats i procedències

2 4

32-Els estudiants necessiten estar motivats i
interessats pel professor

5 1

33-Els estudiants de vegades no saben el que és
millor per ells i han de ser aconsellats pel professor

1 5

�������4�HVWLRQDUL�DOXPQHV�( IES 1, 2, 3 ).  (Annex 3)

2EMHFWLXV�

a. Saber l’opinió dels alumnes respecte a l’àrea d’anglès

b. Contrastar els resultats amb altres consideracions d’observació

c. Analitzar aquells aspectes que tinguin més significació

,QGLFDGRUV�

- Condicions físiques de la classe

- Reflexió individual de cada alumne respecte al seus comportaments
davant l’àrea

- Opinió sobre els continguts de la matèria

- Judici sobre l’actuació del professor/ora

- Utilitat i suficiència dels recursos utilitzats per l’ensenyament de
l’anglès.

9DOLGDFLy�

- Experimentació en un grup pilot

- Pre-visualitzacó per experts

- Preguntes sobre allò que els preocupa més o que hi donen més
importància

5HVXOWDWV�(Annex 4.)
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(VWUXFWXUD�GHO�T�HVWLRQDUL

Aspectes Finalitats Preguntes

Condicions aula - Espai físic

- Mobiliari

- Acústica

- Estètica

- Distribució d’elements

1 a 5

Reflexió alumnes sobre
propi comportament

- Satisfacció personal

- Treball

- Participació

- Disciplina

- Atenció

- Relació

6 - 15

Continguts curriculars  - Importància de la matèria

- Facilitat d’aprenentatge

 - Adequació del temps

- Ràtio a la classe

- Utilització de la llengua

16 - 21

Metodologia del
professor/ora

- Domini de la matèria

- Relació d’aprenentatge

- Planificació i actuació

22 - 28
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- Avaluació

Recurs i materials - Llibre de text

- Materials complementaris

- Altres materials didàctics

- Ús de tecnologies

-   Representacions i simulacions

29 - 33
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$�� '¶DFRUG�DPE�OD�LQIRUPDFLy�IDFLOLWDGD�SHU�&DUPH�0RUHQR�7LQRFR
�&RRUGLQDGRUD� WHUULWRULDO� GHO� &5/(� D� OD� 'HOHJDFLy� GH� 7DUUDJRQD��
GLVSRVHP�GH�OHV�VHJ�HQWV�GDGHV�

,PSUHVVLy�JOREDO�GH�O¶HQVHQ\DPHQW�GH�O¶DQJOqV�D�OD�GHPDUFDFLy�GH�7DUUDJRQD

La impressió és força positiva en general. Des del curs 93/94 quan s’implantà
la reforma al cicle mitjà de primària, els especialistes i mestres que imparteixen
l’anglès han fet un gran esforç per actualitzar-se i adaptar la metodologia de la llengua
estrangera a les directrius de la Reforma educativa. S’han fet cursos de formació a
l’entorn de la didàctica de la LE a totes les comarques (els primers anys al voltant de
la introducció de l’anglès als vuit anys i darrerament sobre aspectes més concrets com
ara diferents tècniques i recursos per a treballar la llengua oral etc.). Després
d’aquests set anys de formació molts mestres es plantegen la necessitat de constituir-
se en seminaris i grups de treball per elaborar materials adaptats cada vegada més a
la seva realitat i a la diversitat cada vegada més àmplia d’alumnat. Aquest curs 00/01
són diverses les comarques que compten amb seminaris d’anglès i grups de treball:
Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp, Ribera d’Ebre, Baix Ebre, Montsià i Alt Penedès.
També cal dir que hi ha una part de professorat amb menys inquietuds i es limita a
seguir el llibre de text. Afortunadament avui en dia el mercat n’està ple de molt bons
materials per a l’ensenyament de l’anglès i gairebé tots els mètodes disposen d’una
gran varietat de recursos (llibre de text, workbood, flashcards, posters, cassets, CD,
vídeo, guies didàctiques, fulls d’observació...)

3UHSDUDFLy�OLQJ�tVWLFD�GHOV�SURIHVVRUV�RUHV

Tot i que amb la incorporació de les noves generacions aquest aspecte ha
millorat notablement, continua sent l’assignatura pendent del professorat de primària.
En general la major part del professorat a Primària intenta parlar en anglès el major
temps possible però encara manca “fluency and accuracy”. A secundària el
professorat domina la llengua (la qual cosa no vol dir que la utilitzi com a llengua
vehicular) però manca metodologia.

Una bona solució al problema seria una bona formació inicial, és a dir que a
l’escola de mestres, la formació sigui actualitzada quant a les noves metodologies i
recerca universitària i probablement un increment d’hores qualitatiu quant a preparació
lingüística. La solució ideal rauria en una modificació dels plans d’estudi i
l’obligatorietat de romandre uns mesos al país de la llengua objecte d’estudi com a
part de la formació inicial dels estudiants.

3UHSDUDFLy�PHWRGROzJLFD�L�GLGjFWLFD�GHOV�SURIHVVRUV�RUHV

En aquest aspecte  hi ha un bon nivell en general. Des de sempre el col·lectiu
de mestres de llengua estrangera s’ha sentit molt motivat per estar al dia de les
novetats didàctiques i metodològiques. Al començament de la implantació de la
Reforma es van fer infinitats de cursos, trobades i xerrades metodològiques amb un
èxit total d’assistència.
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0RWLYDFLy��LQWHUqV��VDWLVIDFFLy��UXWLQHV��GHVHQFDQWV���

La motivació i l’interès és alt com ja s’ha comentat anteriorment. Els mestres
n’estan satisfets de la seva tasca, disposen d’uns materials força engrescadors que
els  hi facilitaran molt la feina. No obstant, aquesta avantatja també comporta una
certa rutina. Hi ha molts mestres que amb tan sols seguir el llibre de text ja en tenen
prou i no fan de tant en tant una “autoavaluació”. Els objectius finals son tant generals
que comporten una certa relaxació. Després de set anys de Reforma en la llengua
estrangera també s’ha notat un cert desencant en els mestres que imparteixen el cicle
superior en quant al nivell de llengua adquirit pels alumnes. Són molts els que pensen
que “abans en sabien més”, que van poc preparats a l’ESO. Potser s’ha pecat en fer
molta preparació didàctica per al cicle mitjà –que era realment la novetat de la
Reforma– i no s’ha insistit prou en fer una sistematització d’aspectes com ara la
lectura i escriptura, al cicle superior.

7UHEDOO�HQ�HTXLS

Es pot trobar una mica de tot. Són moltes les escoles en que cada mestre
imparteix l’idioma a uns nivells determinats i es coordina poc amb l’altre/s que ho facin
a la mateixa escola. També n’hi ha que passa tot el contrari. En els centres en que
només hi ha un especialista que imparteix la llengua estrangera es tendeix a formar
grups de treball o seminaris. També cal dir que això succeeix més a l’àmbit rural  que
en les ciutats. Aquest curs tenen seminaris d’anglès a  La Ribera d’Ebre, Montsià, Baix
Ebre, Baix Penedès, Alt Camp, Tarragonès i Baix Camp, fet que demostra l’interès en
general pel treball en equip.

)RUPDFLy�SHUPDQHQW

El professorat compta amb moltes oportunitats de formació permanent (Plans
de Zona, reserva de places a les EOI, Jornades de Llengües Estrangeres, beques
d’estiu a Catalunya i a l’estranger, Programes europeus...) Els Plans de Zona
ofereixen activitats, menys de les que el professorat voldria, però s’ha de tenir en
compte que en comarques petites no es pot oferir cada any. Durant els primers anys
es van oferir molts cursos de didàctica i últimament es fan més seminaris i grups de
treball. L’assignatura pendent de la formació permanent, concretament en els Plans de
Zona, són els cursos de llengua pròpiament dita. Cada any el professorat els demana
però el Departament els deriva cap a la reserva de places a les EOI.

L’oferta del Departament dels cursos d’estiu a Catalunya i a l’estranger
gaudeixen d’un èxit total i són molts els professors que repeteixen vàries vegades.

,QWHUqV�VRFLDO

L’anglès gaudeix d’un gran interès social. La majoria de pares envia els seus
fills a les acadèmies fora de l’horari escolar pensant que n’aprendrà molt més i que
avui en dia saber anglès és molt necessari i obre moltes portes. Això moltes vegades
comporta un menyspreu vers l’anglès que es fa a l’escola. La sensació general és que
a l’escola no es fa gaire cosa. És deure de l’escola explicar els pares molt bé aquesta
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qüestió i fer sessions informatives, ja que els pares no tenen perquè entendre de
qüestions metodològiques.

També cal dir que moltes vegades aquest interès social és el que força a
moltes escoles el oferir l’anglès al cicle inicial de primària, ja que és un senyal de
prestigi i també moltes vegades de marketing.

$OXPQDW

L’alumnat en general, comença molt motivat la llengua estrangera a l’escola
però sovint arriben al cicle superior (especialment si han començat al cicle inicial) i
l’interès comença a decaure, probablement les activitats no són tan lúdiques, hi ha
més exigència del llegir i escriure, etc. També el factor edat se suposa que influeix
bastant.

1HFHVVLWDW�GH�O¶DQJOqV

Tal i com ja s’ha esmentat hi ha un conscienciació general de la necessitat
d’aprendre anglès. Potser comença a ser hora de que els professionals del tema
(mestres, professorat universitaris, ...) ens plantegem la millor manera de fer-ho, el
com, quan, etc. Hi ha la idea molt generalitzada de que quan més petit es comença
millor, però de vegades només ens quedem aquí, sense contemplar altres factors que
són tan o més importants.

5HFXUVRV�DGPLQLVWUDWLXV�GH�VXSRUW�L�HVWUXFWXUD

La situació en aquest aspecte és força bona. La creació del Centre de
Recursos de Llengües Estrangeres el 1986 per donar suport als centres en tot el
referent a les llengües estrangeres i la figura dels Coordinadors Territorials a les
Delegacions facilita molt la feina i garanteix un suport a tots els centres que ho
necessitin. Els CRP’s són dotats periòdicament de materials de llengua estrangera per
part del CRLE, les diferents editorials també faciliten tota mena de mètodes i materials
complementaris. El CRLE també dota de materials i formació a tots els centres que
porten a terme programes d’innovació, així com assessorament en general a tots els
mestres i escoles que ho demanen.

5HFXUVRV�SURSLV�GHOV�FHQWUHV

Els centres compten en general amb força recursos: mètodes de diferents
editorials, pòsters, flashcards, infinit de cassets, etc. Avui en dia gairebé tots els
mètodes compten amb una gran varietat de recursos complementaris. A banda
d’aquests materials, el CRLE va facilitar a tots els centres de primària d’un televisor i
un magnetoscopi, juntament amb tot el pack de Wizadora (dos cintes de vídeo, activity
book i video guide) i Winnie de Witch com a exemple de bons materials per a treballar
el vídeo a la classe de llengua estrangera.

Cada vegada són més els centres que opten per organitzar una aula exclusiva
de llengua estrangera que compti amb tots els materials (vídeo, tele, ordinador,
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laboratori portàtil ...) i diferents espais per treballar les diferents habilitats d’acord amb
la diversitat de la classe.

L’assignatura pendent d’aquest apartat seria la dotació de laboratoris portàtils
als centres de primària. Fins ara en donaven amb comptagotes (cinc per any i
delegació territorial) situació que no arreglava res. Ara sembla ser que ja no en donen
o està més complicada la cosa. Per una altra banda, incongruentment, es va dotar a
tots els centres que impartien ESO una dotació de quatre laboratoris portàtils sense
cap mena de petició prèvia. La majoria d’aquests laboratoris resten a les capses com
el primer dia, i d’això ja en fa algun any.

8ELFDFLy�GH�O¶DQJOqV�DO�FHQWUH

Tal com ja s’ha esmentat els centres que disposen d’espai tendeixen a fer una
aula de llengües. Els que no ho tenen ho fan a l’aula ordinària, amb les desavantatges
que això comporta: material complementari itinerant d’un nivell a un altres,
desplaçament quan es necessita algun equipament, etc.)

5HIHUHQWV�GH�OD�LQIRUPDFLy

 

• Trobades periòdiques amb mestres i especialistes de llengua estrangera.

• Assessorament puntual a centres (contactes directe amb la mestra i els
alumnes).

• Docència en cursos de didàctica per a mestres.

• Assessorament a seminaris i grups de treball.

• Jornades de formació impartides a mestres que porten a terme un projecte
d’innovació.

• Assistència a Jornades de Llengües Estrangeres de diferents delegacions
territorials.

• Visita a centres que estan implicats en projectes d’innovació.

%�� � $QjOLVL� GHO� 3URMHFWH� &XUULFXODU� GH� &HQWUH� L� 7HUFHU� 1LYHOO� GH
&RQFUHFLy�D�OD�]RQD�GH�7DUUDJRQD

Dades globals tretes de fonts del Departament d’Ensenyament i documentació
relativa als centres, segons el procés d’avaluació externa portat a terme per la
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Inspecció els cursos escolars 1997-1998, 1998-1999 i 1999-2000, a fi de tenir una
visió que es pugui contrastar amb dades actuals de les observacions fetes en el
present treball a la demarcació concreta de la Ribera d’Ebre. El contingut fa referència
a centres de Primària i a l’àrea d’anglès.

• El 100% de centres disposen del PC elaborat

• El 90% fan una seqüenciació dels objectius i continguts

• Els criteris metodològics d’utilització de recursos, s’especifiquen en el 60%
dels casos en el segon nivell de concreció.

• Els criteris d’avaluació s’especifiquen en un 40%

7HUFHU�QLYHOO�GH�FRQFUHFLy

Elaboració d’unitats de programació: 50% dels centres. D’aquest 50%, la
meitat aproximadament contenen tots els elements complerts que haurien de constar
en la planificació de l’actuació docent a l’aula.

De totes maneres s’està en el camí d’un augment considerable en aquest
àmbit, tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu.

(OHPHQWV�EjVLFV�TXH�FRQVWHQ�D�OD�VHT�HQFLDFLy�GH�FRQWLQJXWV

Àmbits: Comprensió oral

Expressió oral

Comprensió escrita

Expressió escrita

&RQWLQJXWV�GH�O¶DSDUWDW�PHWRGROzJLF

En quant a la metodologia bàsicament s’especifica l’itinerari pedagògic a seguir
d’acord amb les activitats programades. Es fa molta referència a nivell de planificació
a l’enfocament comunicatiu i a la participació activa dels alumnes.

(Q�TXDQW�DOV�UHFXUVRV�GLGjFWLFV

• Es segueix utilitzant bàsicament el llibre de text, perquè es considera que és
important que l’alumne tingui un material permanent de referència.

• S’utilitza bastant material complementari (fotocòpies)

• S’elaboren materials per treballar en grup

• Alguns professors tenen elaborat molt material d’iniciativa pròpia

(Q�TXDQW�D�O¶DWHQFLy�D�OD�GLYHUVLWDW

• No hi ha, generalment, diversificació d’activitats

• Les estratègies i recursos que s’utilitzen solen ésser genèrics

• No hi ha massa individualització
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• Es fa agrupament d’alumnes i diversificació de grups en una tercera part,
aproximadament, del temps dedicat a la matèria.

$YDOXDFLy

• Els principals instruments d’avaluació que s’utilitzen són:

a. Proves periòdiques

b. Observació sistemàtica

c. Producció d’alumnes

• Correcció d’activitats

a. Es fa un bon grau de manera col·lectiva

b. Hi ha un seguiment de l’aprenentatge amb registre de professors i
informació als pares

c. En la correcció d’activitats es dóna importància a l’estructura
lingüística i als aspectes sistemàtics de la llengua, ortografia,
fonètica i als recursos expressius.

d. Un 60% dels alumnes superen favorablement els resultats finals del
cicle.

$QjOLVL� GH� OD� FRPSUHQVLy� L� H[SUHVVLy� RUDO� HQ� HOV� GRFXPHQWV� GH� SODQLILFDFLy� L
SURJUDPDFLy

• Els projectes curriculars dels centres són bastant similars al 1er Nivell de
concreció donat pel Departament d’Ensenyament. El tercer nivell de concreció en
un tant per cent elevat segueix els continguts programats als llibres de text, guies
didàctiques dels editorials.

• El projecte curricular conté apartats referents a continguts i objectius i no
aprofundeix en aspectes que es refereixen a l’avaluació, metodològica i atenció a
la diversitat.

• S’utilitzen bastant fulls de seguiment i registres de qualificacions per part dels
professors. A partir d’aquí caldria veure el pes que es dóna a la qualificació final
d’acord amb l’observació sistemàtica.

• Es donen informes als pares, a vegades massa “standaritzats”, s’individualitzen
poc en algunes ocasions.

• La majoria dels professors que donen anglès es un centre, afirmen coordinar-se i
treballar en equip. No s’observen constàncies escrites dels acords o consensos.

• Els centres solen disposar de recursos audiovisuals, no són massa utilitzats o
ben utilitzats.

2EVHUYDFLy�GH�OD�FODVVH��(VWUDWqJLHV�G¶DSUHQHQWDWJH�

De l’observació directa de les classes d’anglès a 12 centres diferents,
s’especifiquen les següents conclusions generals:

• Majoritàriament els continguts han estat en concordància amb la programació de
l’àrea.
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• El nivell de domini del professor/ora és bastant bo, o en alguns casos
potencialment bo i la seva utilització a l’aula bastant correcta, tant quantitativa
com qualitativament.

• L’input que rep l’alumne (professor + mitjans tecnològics) és acceptable tant en
qualitat com en quantitat.

• La producció de l’alumne es considera insatisfactòria, tan qualitativament com
quantitativa, encara que la seva comprensió és acceptable.

• La interacció a classe segueix encara essent molt tradicional (professor-alumne).
Costa arribar a la planificació plena de l’alumne.

• Encara que en la planificació es fa molt d’èmfasi amb la metodologia
comunicativa, a la pràctica es treballa repetint les estructures donades més que
fent un ús creatiu de la llengua.

• És difícil un tractament a la diversitat a la classe d’anglès. No hi ha massa
atenció a les individualitats.

• Un 50% aproximadament de les aules contenen decoració i ambientació suficient
d’elements en anglès.

• Els alumnes en general, solen ésser participatius, però en ocasions i de manera
inconscient, els hi pren protagonisme el mateix professor.

• En quant als centres de secundària no hi havia elements suficients d’anàlisi en el
camp de la planificació i programació curricular. En aquests moments estava en
procés d’elaboració d’aquests documents.
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������&RQFOXVLRQV�

�3/$1,),&$&,Ï

• (OV� FHQWUHV� GH� 3ULPjULD� KDQ� HODERUDW� XQD� SODQLILFDFLy� GH� O¶jUHD�PROW
DFXUDGD�HQ�HOV�GLIHUHQWV�QLYHOOV�FXUULFXODUV

• (OV� FHQWUHV� GH� 6HFXQGjULD� UHDOLW]HQ� O¶DFWXDFLy� D� O¶DXOD� GHV� G¶XQD
SODQLILFDFLy�PpV�LPPHGLDWD��(VWDQ�HQ�SURFpV�G¶HODERUDU�OHV�EDVHV�GHOV
DVSHFWHV�FXUULFXODUV��$FWXDOPHQW�EDVHQ�OD�SURJUDPDFLy�PpV�HQ�OOLEUHV
GH�WH[W�R�PDWHULDOV�IRWRFRSLDWV�TXH�QR�HQ�HODERUDFLy�SUzSLD

• (OV� SURIHVVRUV� HV� UHXQHL[HQ� SHU� SDUODU� GHOV� DOXPQHV� L� FRQVHQVXDU
DFWXDFLRQV��HQFDUD�QR�KL�KD�FXOWXUD�G¶H[SOLFLWDU�HOV�DFRUGV�SHU�HVFULW�

• 1R�HV�SRW�GLU�TXH�H[LVWHL[L�XQ�FOLPD�GHVLWMDEOH�GH�WUHEDOO�HQ�HTXLS��SHUz
HOV�SURIHVVRUV�WDPSRF�DFWXHQ�DwOODGDPHQW

• /¶DYDOXDFLy� HQFDUD� QR� HVWj� GHO� WRW� GHILQLGD� HQ� FULWHULV� GH� FRQVHQV� R
G¶HTXLS�� 6REUHWRW� D� VHFXQGjULD� H[LVWHL[� GLYHUVLILFDFLy� G¶RSLQLRQV� L
FRVWD�XQLILFDU�DFWXDFLRQV�

$&78$&,Ï�$�/¶$8/$

• $�FODVVH�OD�PDMRULD�LQWHQWD�XWLOLW]DU�PHWRGRORJLHV�DFWLYHV��EXVFDQW�TXH
O¶DOXPQH� SDUWLFLSL�� (Q� DOJXQV� FDVRV� VREUHWRW� D� VHFXQGjULD�� DTXHVWD
GLQjPLFD�SDUWLFLSDWLYD�GLILFXOWD�XQ�FHUW�RUGUH�D�OD�FODVVH�

• (Q�DOJXQV�PRPHQWV�GH�O¶DFWLYLWDW�D� O¶DXOD��HVSHFLDOPHQW�D�VHFXQGjULD�
HV�ID�GLItFLO�TXH�DOJXQV�DOXPQHV��HVWLJXLQ�FHQWUDWV�HQ�HO�WUHEDOO�

• (O�SURIHVVRU�D�Wp�XQ�ERQ�GRPLQL�GH�O¶LGLRPD�DQJOqV

• (OV�FRQWLQJXWV�VyQ�EDVWDQW�IXQFLRQDOV�

• 6¶KD� VXSHUDW� HO� GRQDU� LPSRUWjQFLD� SUHSRQGHUDQW� DOV� DVSHFWHV
G¶HVFULSWXUD�L�RUWRJUDILD�

• 7RW� L� TXH� V¶HPIDWLW]D� PROW� HQ� OD� LPSRUWjQFLD� GH� OD� FRPSUHQVLy� L
H[SUHVVLy�RUDO��HQFDUD�V¶HVWj�HQ�HO�FDPt�TXH�DTXHVWD�VLJXL�PpV�UHDO� L
HIHFWLYD�HQ�HO�GHVHQYROXSDPHQW�GH�OD�WDVFD�GRFHQW�

• (OV�SURIHVVRUV�QR�VyQ�PDVVD�FRQVFLHQWV�GHO�SRF�WHPSV�G¶LQWHUYHQFLy
TXH� Wp� XQ� DOXPQH� D� FODVVH�� VREUHWRW� HQ� DFWLYLWDWV� GH� FRPSUHQVLy� L
H[SUHVVLy�RUDO�

)250$&,Ï�3(50$1(17

• 5HVSHFWH� D� OD� IRUPDFLy� SHUPDQHQW� KL� KD� RSLQLRQV� YDULDGHV�� (OV
SURIHVVRUV� GH� VHFXQGjULD� OD� FRQVLGHUHQ� WRWDOPHQW� LQVXILFLHQW�
0DQLIHVWHQ� OD� VHYD� QHFHVVLWDW� GH� SDXWHV� G¶DFWXDFLy� SHGDJzJLFD�
&RQVLGHUHQ� HOV� HVWXGLV� DQWHULRUV� HQ� DTXHVW� FDPS� WRWDOPHQW
LQVDWLVIDFWRULV�

• (OV� SURIHVVRUV� GH� 3ULPjULD� HV� PRVWUHQ� IRUoD� VDWLVIHWV� G¶DTXHVWD
WLSRORJLD�GH�IRUPDFLy��1R�WDQW�GH�OD�IRUPDFLy�LQLFLDO�
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5(&85626

• (O�SURIHVVRU�GH�SULPjULD�GH�OD�WLSRORJLD�G¶HVFROHV�REVHUYDGHV��HV�WURED
EDVWDQW� D� JXVW� DPE� OD� UjWLR� GH� FODVVH�� D� VHFXQGjULD� HV� FRQWLQXD
FRQVLGHUDQW�H[FHVVLYD�SHU�D�GHVHQYROXSDU�XQD�GLQjPLFD�FRPXQLFDWLYD
L�GH�SDUWLFLSDFLy�

• (O� UHFXUVRV� KXPDQV� HV� FRQVLGHUHQ� DFFHSWDEOHV�� (OV� UHFXUVRV
IXQFLRQDOV�L�PDWHULDOV�FRPHQFHQ�D�pVVHU�WDPEp�VDWLVIDFWRULV�

5(/$&,216

• (Q� DOJXQV� FDVRV� GH� VHFXQGjULD� YHXHQ� EDVWDQW� GLILFXOWDW� DPE� OD
GLVFLSOLQD�GHOV�DOXPQHV�L�O¶HQWHVD�DPE�OHV�IDPtOLHV�

• (Q�JHQHUDO�H[LVWHL[�XQD�GLQjPLFD�GH� WUHEDOO� IDYRUDEOH� DO� FHQWUH� HQWUH
HOV�GLIHUHQWV�SURIHVVRUV�GH�OD�PDWHL[D�PDWqULD��$�VHFXQGjULD�FRVWD�XQD
PLFD�PpV�SODQLILFDU�FRQMXQWDPHQW�L�FRPSDUWLU�FULWHULV�

$7(1&,Ï�$�/$�',9(56,7$7

• eV�GLItFLO�DWHQGUH� OD�GLYHUVLWDW�� WDQW�GHV�GH� OD�SUzSLD�SODQLILFDFLy�FRP
GHV�O¶DFWXDFLy�D�O¶DXOD�

• &RVWD� XELFDU� DOXPQHV� TXH� SUHVHQWHQ� GLILFXOWDWV� SHU� DOJXQD� FDXVD
FRQFUHWD��DPELHQW�IDPLOLDU��LPPLJUDFLy��GLVFDSDFLWDFLy��HWF��

23,1,Ï�'(/6�$/801(6

• (OV�DOXPQHV�GH�SULPjULD�HVWDQW�FRQWHQWV�GH�OHV�VHYHV�SURIHVVRUHV��(OV
DOXPQHV� G¶(62� YDORUHQ� VREUHWRW� HO� JUDX� GH� FRQHL[HPHQW� TXH� Wp� HO
SURIHVVRU�GH�O¶LGLRPD�L�OHV�VHYHV�FRPSHWqQFLHV�FRP�D�SURIHVVRUV��1R
YDORUHQ� WDQW� OD� XWLOLW]DFLy� GHOV� UHFXUVRV� L� OHV� FRQGLFLRQV
G¶DSUHQHQWDWJH��6yQ�EDVWDQW�DXWRFUtWLFV�DPE�HOOV�PDWHL[RV�UHVSHFWH�DO
VHX�UHQGLPHQW�L�OD�VHYD�DFWLWXG�D�FODVVH�DPE�OHV�SURIHVVRUV�

• (OV� DOXPQHV� UHFRQHL[HQ� WDPEp� OD� LPSRUWjQFLD� GH� OD� OOHQJXD� DQJOHVD
FRP�D�HLQD�GH�PLOORUDPHQW�SURIHVVLRQDO�HQ�XQ�SURSHU�IXWXU�ODERUDO��DL[t
FRP�HO�YDORU�FRPXQLFDWLX�SHU�D�XQD�PLOORUD�SHUVRQDO�L�VRFL�XQD�PLOORUD
SHUVRQDO�L�VRFLDO�

• (OV�DOXPQHV�G¶(62�FRQVLGHUHQ�VXILFLHQW�HO�WHPSV�FXUULFXODU�GHGLFDW�D
O¶DQJOqV�� MD�TXH�SHQVHQ�TXH�GHVSUpV�HO� SRGUDQ� � VHJXLU�SHUIHFFLRQDQW
HQ�DOWUHV�jPELWV�G¶DFRUG�DPE�FLUFXPVWjQFLHV�L�QHFHVVLWDWV�GH�IRUPDFLy

������3URSRVWHV�GH�PLOORUD��%DVHV�WHzULTXHV�L�SUjFWLTXHV�
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        El contingut d’aquest apartat ve donat per la reflexió conjunta de les persones
que han participat en el procés. Aquestes idees i intencions, part de les quals estan
funcionant ja en la realitat, s’han sistematitzat dins G¶XQ�SURMHFWH�G¶DFWXDFLy�GRFHQW�

Al nostre país la llengua estrangera és la tercera llengua dels escolars. Per
tant, els models que possibiliten el seu coneixement no poden ésser els mateixos que
els de les altres zones de l'Estat.

El manteniment d'una tercera llengua com assignatura no significa que el seu
estudi hagi de centrar-se principalment en l'estudi de la llengua en si mateixa. Al con-
trari, les activitats haurien d'anar dirigides al domini d'aquest instrument com a vehicle
de comunicació. En aquest sentit les possibilitats d'incorporar coneixements explícits,
que s’introduiran mitjançant la tercera llengua, és també un aspecte important.

Però aquestes mesures s'han de prendre i completar-se amb un professorat
preparat per portar-les a terme. Per tant, en primer lloc, ha de modificar-se la formació
inicial, de manera que sorgeixin autèntics especialistes capaços de possibilitar un
ensenyament que animi a la competència lingüística als escolars. En aquesta formació
ha de contemplar-se la possibilitat d'acudir al país que empra la llengua escollida pel
docent, per a que perfeccioni el seu coneixement lingüístic.

Alhora, l'esmentat professorat ha de conèixer àmpliament les diferents teories,
dirigides a l'ensenyament de llengües estrangeres, que evidentment no són les
mateixes si l'escolar té 6 anys o en té 12.

En el mateix sentit ha de conèixer bé els processos d'adquisició del llenguatge,
com també les bases psicopedagògiques dels processos d'ensenyament-
aprenentatge en què s'assenta l'ensenyament de la llengua.

             Treballar l’idioma amb nens i nenes ha d’ésser una experiència a la vegada
que exigent, gratificant, sobretot el professor ha de tenir molt clar el que ha de fer.
Hem d’identificar que exigeix i que ofereix l’aprenentatge d’un idioma i quines
implicacions comporta pel professor.

              Els nens i nenes arriben a classe amb unes potencialitats per aprendre i que
els ajudaran per l’aprenentatge de la nova llengua. Els professors han de descobrir i
tenir en compte aquestes potencialitats i basar la seva pràctica, descobrint cada
vegada el que el nen o nena pot donar de si.

             De manera general i no en tots el casos es pot dir de forma prèvia, que el nen
o nena pot posseir les següents característiques que poden ésser aprofitades per
l’aprenentatge de la llengua:

• captar el significat del missatge sense necessitat d’entendre totes les
paraules explicitades

• posseir una gran facilitat per usar creativament un llenguatge limitat

• aprendre d’una manera indirecta en moltes ocasions

• gaudir descobrint més que adquirint coneixement dirigit

• utilitzant la imaginació

• divertir-se aprenent

El professor ha de preparar la classe organitzant estratègies d’acord amb aquests
punts.

��������5HFRPDQDFLy�G¶XWLOLW]DFLy�GHO�PqWRGH�FRPXQLFDWLX�
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����Ensenyar i aprendre anglès és:

– Una dinàmica metodològica i didàctica.

– Una investigació sobre la llengua.

    S'ha d'analitzar l'ensenyament de l'anglès com una pràctica educativa centrada
en la realitat natural de l'entorn.

– Els temes d'actuació han d'ésser propers a la realitat de les aules i a les
preocupacions quotidianes del professorat, relatius a l'espai, a la disciplina,
organització geogràfica de l'aula, motivació dels alumnes, procediment
d'avaluació coherents amb els objectius perseguits i l'avaluació d'actituds.

– Anàlisi de la pràctica i de l'experiència professional per part del professor.

– Vinculació de l'ensenyament i l'aprenentatge de l'anglès a l'assoliment
d'objectius educatius, a part del domini del mateix com a utensili lingüístic.

– Aparell per a la comunicació, per a l'enriquiment de la visió del món i per a
realitzar nous aprenentatges.

–  L’enfocament comunicatiu condueix a proposar un ensenyament que integra
com a element essencial el contrast amb altres llengües.

–  Intercomunicació i nivell de relació amb altres cultures amb la llengua anglesa
com a element significatiu.

–  Gràcies a l'adopció d'un enfocament constructiu l'alumne aprendrà les
diferents funcions, formes i registres de l'ús de la llengua anglesa i li permetrà
relacionar aquest aprenentatge amb les funcions, formes i registre d'ús que
permeten satisfer aquestes mateixes necessitats de comunicació en la seva
pròpia llengua.

 El que s'ha de pretendre és encaixar l'aprenentatge de l'anglès en el marc
d'una millor comprensió de la llengua com a instrument per a comunicar-se i
per a conèixer el món, és a dir, aconseguir un aprenentatge significatiu.

 El més contrastat és entendre la gramàtica com una satisfacció també de
necessitat d'element comunicatiu -així com el sistema fonològic - o les parts
nominals, verbals o preposicionals, sempre entesos com a elements dins d'un
context de comunicació i no com a elements abstractes i aïllats.

–  L'opció metodològica base és: /D�XWLOLW]DFLy�GHOV�LQWHUFDQYLV�FRPXQLFDWLXV
FRP�D�LQVWUXPHQW�HVVHQFLDO�GH�O
DSUHQHQWDWJH�D�O
DXOD�

Aportació d'informació

 Aportació didàctica. Actuació curricular Treball en grup cooperatiu

Avaluació de l'aprenentatge realitzat

– S’ha d'entendre la naturalesa de la llengua anglesa com a objecte de
coneixement i voluntat de vincular l'aprenentatge de l'anglès a
l'aconseguiment d'objectius més amplis.
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                      informació
           professor/alumne

                       avaluació

processos interactius

                                                                                         treball en grup

           alumne/alumne

                       avaluació

3URSRVWD�GLGjFWLFD�L�IRQDPHQWDFLy�SVLFRSHGDJzJLFD

L'anàlisi reflexiva, teòrica i de pensament sobre l'actuació educativa ha de
portar a noves propostes i plantejaments didàctics basats en trets psicopedagògics de
la psicologia de l'aprenentatge i psicologia de l'educació com:

• Establiment de fronts cognitius entre els nous continguts i els coneixements
prèviament adquirits.

• El paper de l'activitat autoestructurada a l'aprenentatge escolar

• Els mecanismes de revisió, modificació i construcció de nous esquemes de
coneixement.

• La construcció de conceptes científics.

• El paper regulador del llenguatge i el seu paper com a instrument
d'influència educativa.

• La importància del treball cooperatiu en grups relativament homogenis.

 

En síntesi, és necessari aconseguir que els alumnes siguin autònoms en el seu
aprenentatge, és a dir, és necessari que els alumnes aprenguin a aprendre.

L'aplicació de la proposta didàctica vindria condicionada com a factor important:

a) Pel pensament del professor i la metodologia emprada, aquesta depèn
òbviament de la pròpia personalitat i de les seves aptituds.

b) Per l'epistemologia de la matèria que ensenya.

c) Per les característiques de l'alumnat.

$WHQFLy�D�OD�GLYHUVLWDW

És una tasca difícil adaptar la intervenció psicopedagògica a la gran
heterogeneïtat d'alumnes que integren les nostres classes.

            Causes i origen de la diversitat:
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– geogràfiques

– socials

– culturals

– econòmiques

– familiars

– maneres d'ésser individuals

– ritmes d’aprenentatge

– procediments de construcció del propi pensament

– motivacions del noi/a vers l’aprenentatge

– situació estable/inestable al marc escolar

L'escola ha de ser integradora i no segregadora, i ha d'intentar fer assolir a tots
els alumnes, aquells objectius que es consideren mínims i bàsics per a tots els
ciutadans.

$VSHFWHV�D�WHQLU�HQ�FRPSWH�HQ�O
DFWXDFLy�GLGjFWLFD

♦ És al sí dels centres i de les classes on convé crear mesures que flexibilitzen les
actuals estructures educatives.

       En primer lloc, aquestes han de facilitar i potenciar el treball en equip. Això no
vol dir, i seria contrari al concepte de diversitat, que s'uniformitzi la pedagogia en
els seus camins i mètodes. Al contrari, convé acollir tota la diversitat de mesures i
pràctiques pedagògiques i alhora vetllar per una coherència i un projecte educatiu
comú.

♦ Treballar segons ritmes d'aprenentatge.

Això suposa una definició precisa d'objectius didàctics, la preparació de
materials diversificats, l'elaboració de processos d'avaluació formativa, la creació
d'estructures de suport, etc.

♦ Treball en equip.

Moltes de les coses del punt anterior no es poden dur a terme sense un treball
en equip, i per tant, han d'ésser incloses en les tasques habituals del professor e
l'organització del temps laboral. Als nois i noies els hi és bo sentir que pertanyen a
un grup; potser convé, doncs, mantenir aquesta estructura per algunes activitats.

♦ Flexibilitzar la classe i els espais.

Tant dins de l'escola com dins l'aula pensant en una adequació de les classes i
el mobiliari i diversificarem les formes de treball centrats en la relació
ensenyament-grup-alumne.

• Els elements d'utilització comunicativa que presenten els missatges d'un text s'han
d'atendre sempre en base a activitats de comprensió, segons les següents
característiques:

– La funció del text ha de donar informacions, indicacions, i expressar
sentiments.
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– Atenció als aspectes més significatius

– Temàtica principal

– Ordenació i cohesió del text

– Idees i informacions principals i secundàries

– Les posicions i les opinions

– Els arguments

– Els elements implícits

– Expressions

– Paraules que s’entenen pel context

Per a treballar en tota aquesta direcció implica, inevitablement, replantejar-se
moltes coses, entre d'altres l'avaluació, i que en definitiva ens aboca, sens dubte, cap
a un canvi de perspectives pedagògiques.

������� � 0RGHO� GH� SURJUDPDFLy� SHU� D� OD� FRPXQLFDFLy� LQWHUDFWLYD� HQ
OOHQJXD�DQJOHVD�

3DVVRV�L�FRQWLQJXWV�GH�OD�LQQRYDFLy��,QWURGXFFLy�L�-XVWLILFDFLy.

Plantejament de modificació de la metodologia de la llengua anglesa a Primària
i Secundària obligatòria, introduint com  canvi el treballar globalment i sistemàticament
sota la dinàmica que impliqui una tasca basada en activitats contextualitzades, a fi de
millorar els significats comunicatius de la llengua anglesa entre els alumnes, de la
manera més natural, utilitzant continguts de l'entorn.

)RQDPHQWDFLy

Caracteritzar la vida de l'aula en termes d'intercanvi cultural i social i treballar
sobre enfocaments metodològics etnogràfics, situacionals i qualitatius:

• Establiment de causalitat en les relacions a classe.

• Enfocament de processament de la informació.

• Importància als significats.

 

3URSzVLWV�L�REMHFWLXV�G
DTXHVW�HQIRFDPHQW�G
HQVHQ\DPHQW�

• Perspectiva naturalista.

• Captar les realitats significatives que dins del procés ensenyament-
aprenentatge tenen lloc en el context cultural.

• Enfocament directe a les relacions entre el medi ambient i el
comportament.

• Perspectiva interdisciplinària.

• L'aula com un espai social de comunicació i intercanvi.
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• Emfatitzar el valor funcional dels comportaments més que l'eficàcia dels
resultats.

&DUDFWHUtVWLTXHV� L� HVTXHPD� GH� GHVHQYROXSDPHQW� GHO� SURFpV� GLQjPLF� EDVDW� HQ
SURMHFWHV

�����������������(VWUDWqJLHV�L�DFWXDFLRQV

• Tractar sobre els interessos propis dels alumnes.

• Divisió en subtòpics pels grups de treball.

• Comunicació vers els interessos dels alumnes.

• Sil·labus estructural i funcional.

• Varietat d'activitats.

• Solució a problemes.

• Tractament cognitiu de la gramàtica.

• Divertiment.

• Complaure vivències pròpies.

• Promoció d'activitats graduades.

¬PELW�GH�OD�LQQRYDFLy�

• Dins un paradigma cognitiu-ecològic.

• Amb implicacions seqüencialitzades.

• Projectat en tres variables.

9DULDEOHV�VLWXDFLRQDOV

���&OLPD�ItVLF�L�SVLFRVRFLDO� Creació de l'atmosfera adequada mitjançant:

• Materials: Parlar amb els alumnes vers el tema a escollir presentant
materials sobre el mateix, perquè els alumnes els vegin i se'n parli.

• Activitats:  Idees sobre el tema, que cada alumne exposi les seves, col·loqui
intercanvi d'opinions.

• Produccions: Cada alumne explica les seves pròpies vivències,
experiències i expectatives respecte al tema. Enriquiment general.

• Finalitats: Interès en motivar l'alumne vers la realització del treball.

Que aquesta atmosfera creada entre professor i alumnes serveixi perquè els
mateixos alumnes es decideixin a portar a terme l'experiència per voluntat pròpia i
perquè hi estan interessats.

���2EMHFWLXV� LQVWLWXFLRQDOV��GHO�SURIHVVRU� L�GHOV�DOXPQHV� Com a resultat d'entrar
els tres en conflicte. En el cas que ens ocupa podrien ser:

• Motivar a conèixer el propi entorn utilitzant la llengua anglesa com a nivell
de vehicle comunicatiu.

• Distribució i organització dels continguts.
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• Aproximació de la llengua anglesa als esquemes propis del pensament i
vivències.

• Descripció de gent i situacions.

• Encoratjar al descobriment i la investigació.

• Saber trobar el gust pel treball.

• Motivar a la creativitat i a la interpretació.

 

���(VFHQDUL�R�PDUF�GH�FRQYLYqQFLD� Es podria buscar sistemàticament en :

• Creació d'una situació agradable.

• Selecció i presentació del tòpic.

• Organització dels materials.

• Passos a seguir.

• Seguiment del procés.

• Recopilació i organització del material.

• Activitats paral·leles.

9DULDEOHV�IXQFLRQDOV

����/D�PDWqULD

Presentada globalment i de manera natural.

Les activitats integrades en tècniques i habilitats.

Macroactivitat dividida en microactivitats.

Ordenació del procés:

- Exposició de la llengua.

- Textos model.

- Criteris de selecció.

- Processament de la informació.

- Informació.

- Llenguatge.

- Producció/Actuació.

�����(O�SURIHVVRU. El seu rol consistirà en:

- Crear condicions adequades.

- Planificar objectius.

- Preparar tasques.

- Clarificar situacions.

- Estimular l'alumne.

- Mantenir l'interès.
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- Proporcionar " l'input " lingüístic necessari.

- Assegurar l'ús de la llengua com a vehicle comunicatiu.

- Ajudar a funcionar i resoldre dubtes i problemes.

- Avaluar el progrés de l'alumne.

- Exposar activitats adequades.

- Afavorir la creativitat.

�����/
DOXPQH. Com a centre important del treball:

- Partir de les seves necessitats

- Independència progressiva del professor.

- Flexibilitat segons les característiques individuals de cada alumne.

- Activitats obertes.

- Treball en grup.

- Que l'alumne vagi comprovant el seu procés d'aprenentatge.

- Compartir objectius. Conèixer-los i acceptar-los. Treballar identificat en el
procés.

(OV� SURIHVVRUV� L� DOXPQHV� DSRUWHQ� VLJQLILFDWV� D� XQ� HVGHYHQLPHQW� L� H[WUDSROHQ
VLJQLILFDWV�UHODWLYDPHQW�QRXV��FRP�D�FRQVHT�qQFLD�GH�SDUWLFLSDFLy�HQ�HO�PDWHL[�
HQ�WUHV�QLYHOOV�

����1LYHOO�LQWUDSHUVRQDO

Els significats es transformen com a conseqüència dels mecanismes i
estratègies de processament d'informació que utilitza l'alumne.

Treballar la matèria més que com una finalitat en sí mateixa, com una eina per
a contribuir al desenvolupament personal de l'alumne en els aspectes psicològic,
intel·lectual i social.

L'aprenentatge de la llengua estrangera s'ha d'entendre com una segona
oportunitat per a satisfer necessitats psicològiques bàsiques ( tipus d'activitat,
estratègies, tornar a aprendre a parlar, llegir i escriure) com ara identitat, seguretat,
autoestima...

També el desenvolupament de certes habilitats socials, en el terreny de les
relacions interpersonals.

����1LYHOO�LQWHUSHUVRQDO�

Dins de l'intercanvi instructiu, formal o informal, és necessari analitzar tant el
missatge (contingut explícit de la informació), com el metamissatge ( missatge relatiu a
la relació entre els que interactuen o context proper de la comunicació).

Els objectius educacionals tenen preferència davant els de caire instrumental.

La llengua ha d'ésser entesa com a mitjà de comunicació en un procés dinàmic
i creatiu.
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L’alumne ha de participar segons les seves capacitats. Hem de tenir en compte
els continguts com a activitat de comprensió:

- Aspectes icònics.

- Temàtica principal.

- Ordenació i cohesió del text              .

- etc.

L'alumne sempre ha de quedar com a centre relacional de l'aprenentatge, per
tant hem d'aprofitar l'autonomia i el protagonisme en el seu procés d'aprenentatge.

����1LYHOO�GH�JUXS

A més d'un aprenentatge individual en relació al missatge d'informació
instructiva, l'alumne ha d'aprendre els codis d'informació col·lectiva generats pel grup
classe, per a no quedar-se despenjat i poder tenir èxit en el seu navegar a la vida de
l'aula i  el seu entorn.

El treball en grup promou la participació i la complementarietat d'opinions, l'ajut
mutu, tasques de col·laboració, intercanvi d'idees. Treball en els mateixos espais i
temps, però a la vegada en tasques diferents, que poden convergir en la mateixa
activitat: " tècnica del pannell". Tasques divergents amb síntesi col·lectiva o no.
Tasques d'avaluació i observació dels treballs dels companys.

2EVWDFOHV�

S'ha de treballar a partir de certa edat i coneixements.

Domini suficient de la llengua per part del professor.

Inhibicions en els membres del grup de treball.

Espais i temps adequats.

Pot marginar a certs tipus d'alumnes que no poden o saben entrar en al dinàmica del
treball.

Pensament del professor no prou flexible.

Dificultat en l'avaluació.

$YDOXDFLy�

L'autodiagnosi (self-assessment).

L'alumne controlador del seu propi procés.

L'alumne participa en els condicions, base i continguts del procés.

El professor haurà d'avaluar la capacitat d'actuació lingüística, la motivació i
assoliment de l'èxit per part de l'alumne.

No proves mesuradores sinó anàlisi del producte.

�������7UDFWDPHQW�DYDOXDWLX�
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Avaluar és recollir informació sobre els processos i resultats de l'aprenentatge
que genera l'acció educativa, amb l'objectiu d'analitzar-los i de prendre decisions
sobre la seva orientació i desenvolupament.

L'avaluació ha d'ésser útil a:

- L'alumnat, perquè prengui consciència dels factors que afavoreixen
la seva formació i perquè aprengui a analitzar i reflexionar sobre el
seu procés d'aprenentatge.

- El professorat, perquè investigui i millori la seva tasca docent, tot
valorant cadascun dels elements que són presents a la intervenció
educativa.

- Els pares o representants legals, perquè coneguin el procés
d'aprenentatge dels seus fills.

- L'Administració educativa, perquè analitzi els resultats de l'aplicació
del Disseny curricular adoptat, revisi i orienti, si cal, el seu
desenvolupament.

2ULHQWDFLRQV

S'ha de tenir cura, a l'hora de dissenyar les activitats d'avaluació, que aquestes
es corresponguin amb el que s'ha fet en les activitats d'ensenyament/ aprenentatge,
tant per la forma com per la importància dels diferents objectius a assolir a través
d'aquestes activitats, vetllant així perquè l'avaluació sigui coherent amb la
programació.

S'ha de considerar l'adquisició per part de l'alumnat no sols dels fets,
conceptes i sistemes conceptuals, sinó també dels continguts de procediments i de
valors, normes i actituds, en aquest sentit l'avaluació ha d'ésser integradora. A més, la
qualificació de l'alumne ha de basar-se en els objectius ( d'una activitat, d'un crèdit, del
cicle o de l'etapa) que presenten els continguts com un tot i no compartimentats en
tres apartats

.

6XJJHULPHQWV�

- Diversificar els instruments d'avaluació, per tal d'interpretar i valorar,
des de diferents punts de vista i contextos, allò que succeeix a
l'aula.

- Fer públics i discutibles els criteris segons els quals s'utilitzen
aquests instruments d'avaluació.

- Aplicar recursos i activitats d'avaluació que siguin coherents amb la
metodologia de treball a l'aula.

- Incorporar-hi el punt de vista de l'alumnat (autoavaluació i
coavaluació).

- Recollir la informació de forma qualitativa ( en alguns casos serà
millor un informe que una nota)

&RQVLGHUDFLRQV
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L'avaluació ha de fomentar que les persones que participen en un projecte
educatiu conjunt prenguin consciència que es prèvia a la recerca d'alternatives, a les
deficiències observades i a l'adopció de decisions eficaces.

És molt important que els alumnes i les alumnes aprenguin a avaluar la pròpia
feina i la dels altres de manera habitual i continuada i tinguin molt clars els objectius
que s'han proposat assolir.

El professorat ha de dissenyar i incloure, dins de les activitats d'ensenyament-
aprenentatge i d'avaluació, activitats d'autoavaluació i coavaluació perquè els alumnes
aprenguin i s'habituïn a controlar el seu propi procés d'aprenentatge i adquireixin
criteris valoratius, tot desenvolupant un raonament crític.

En la nova ordenació del sistema educatiu s'entén l'avaluació com l'anàlisi del
procés d'ensenyament-aprenentatge que permet verificar la coherència i el grau
d'eficàcia amb què s'ha concretat cadascun dels passos de l'esmentat procés i ajustar
l'ajut pedagògic a les característiques individuals de l'alumnat.

Avaluar implica assignar un valor a tot allò que l'alumne/a ha adquirit durant un
període d'ensenyament i d'aprenentatge en relació amb uns objectius prèviament
establerts. L'avaluació ens dóna informació per orientar l'alumne/a, informar els pares i
mares, conèixer com s'ha produït el  procés d'ensenyament-aprenentatge i buscar
noves estratègies metodològiques i didàctiques.

Cada alumne/a pot assolir en un major o menor grau les capacitats establertes
per a una etapa. Els objectius generals, redactats en termes de capacitats, es
refereixen a les possibilitats de l'alumne/a, per això, s'ha de canviar el concepte de
"l'alumne/a ha après o no els continguts..." pel de " quin grau de desenvolupament de
les capacitats ha aconseguit".

Els objectius terminals determinen el tipus i grau d'aprenentatge que respecte
als tres tipus de continguts ha d'haver realitzat l'alumnat en finalitzar l'etapa. Aquests
estan redactats de manera general i àmplia perquè es compleixi el principi d'atenció a
la diversitat i es respectin els diferents ritmes d'aprenentatge.

Els objectius terminals són globalment els criteris d'avaluació, tant com a
indicadors del grau d'assoliment dels objectius generals de cada àrea com de les
capacitats de l'etapa; per tant, s'han de considerar  com a criteris generals i no com a
referents a assolir un per un, per a tot l'alumnat, ni en un mateix grau ni en un mateix
cicle, ja que en últim terme l'avaluació s'ha de basar en l'anàlisi i constatació de les
capacitats generals desenvolupades per cada alumne/a al llarg de tot el procés
educatiu.

L'avaluació ha de permetre constatar el que assoleixen el/les alumnes per tal
de valorar el seu progrés, defugint criteris que pretenen únicament avaluar el que han
deixat d'aprendre.

El claustre de professors haurà de decidir quines seran les formes d'obtenir
informació sobre el progrés dels/les alumnes. La intencionalitat i les característiques
de la informació que es vol obtenir determinaran crear i escollir unes situacions
planificades que condicionaran la selecció d'uns determinats instruments.

L'observació suposa seguiment, i aquest requereix, alhora, instruments que la
facin factible. Sempre és més rica l'observació del procés que la dels resultats; per
tant, serà convenient que les situacions d'observació permetin seguir amb detall els
passos que va superant l'alumne/a.

Generalment, una de les tècniques més utilitzades per aconseguir informació
sobre l'avaluació ha estat l'aplicació de proves orals i escrites. Utilitzar com a única



Jordi Salvadó Muntané

129

font d'informació l'aplicació de proves aportarà una informació global respecte de les
àrees, però seria una interpretació restrictiva respecte a la funció de l'avaluació.

Aquests instruments s'han d'elaborar a partir dels criteris preestablerts en el
projecte curricular de centre i han de constituir una eina que faciliti al professorat
l'observació sistemàtica del procés d'ensenyament-aprenentatge.

&DUDFWHUtVWLTXHV

L'avaluació de l'alumne/a ha de ser:

– &RQWtQXD

Posar l'èmfasi en el desenvolupament del procés d'aprenentatge dels alumnes
més que en els resultats d'aquest procés.

L'avaluació contínua implica l'observació sistemàtica del procés
d'aprenentatge, no pot ser ni puntual ni basada només en una prova, ja que pretén
descriure i interpretar més que mesurar i classificar. A fi i efecte que l'avaluació sigui
contínua, convé atorgar un valor a totes les activitats que realitza l'alumne/a i tenir
unes pautes clares i simples per a l'observació i seguiment d'aquest en el seu procés
d'aprenentatge. La continuïtat avaluativa és necessària en la mesura que regula i
estimula l'hàbit d'estudi i de treball per part de l'alumne/a i tendeix a establir un nivell
de coordinació imprescindible en el professorat.

– ,QGLYLGXDOLW]DGD�L�GLYHUVLILFDGD

Partir de l'alumne/a i acceptar l'existència de diferents ritmes i estils
d'aprenentatge.

L'avaluació és individualitzada en la mesura que pren la persona i la seva
evolució com a principal referència a l'hora d'avaluar-la. Per tant, l'avaluació serveix
per a detectar quines són les condicions de partida de cada una a fi de poder mesurar
el seu progrés, per fer un seguiment de les activitats realitzades per l'estudiant -siguin
individuals o en grup- i per establir la qualificació de l'alumne/a fent referència tant als
objectius proposats com a la seva situació de partida.

A la vegada, l'avaluació ha de plantejar-se des de, i per a, la diversitat. Ja que
el Disseny curricular permet l'adequació a les diferents realitats dels centres, dels
grups dels alumnes i dels criteris per observar la seva evolució, i que existeixen
diferents ritmes i estils d'aprenentatge i diferents activitats
d'ensenyament/aprenentatge, és evident que les activitats d'avaluació han
d'acomodar-se a aquesta diversitat. Una avaluació diversificada permet que la
comprovació de l'assoliment d'un objectiu no quedi excessivament lligat a l'habilitat de
resoldre un tipus determinat d'activitat d'avaluació.

– *OREDO

Atendre fonamentalment als processos de pensament complex de l’alumne/a i
al desenvolupament de capacitats generals, i no a la quantificació d'habilitats o
coneixements aïllats.

Que l'avaluació sigui global significa que no es pot restringir a la quantificació
dels coneixements assolits per l'alumne/a, sinó que cal atendre a la maduració dels
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seus esquemes conceptuals i procedimentals ( desenvolupament de les capacitats
d'anàlisi i interpretació d'informacions, d'aplicació de mètodes, d'investigació i de
verificació d'hipòtesis, de comprensió i resolució de problemes, etc.) D'altra banda,
l'observació de l'alumne/a no ha de fer-se aïlladament ja que el seu procés
d'aprenentatge és fruit de moltes interaccions. Per tant, a l'hora d'avaluar cal tenir
present el conjunt d'elements que intervenen en tota activitat educativa, des de la
programació i la metodologia d'ensenyament utilitzada, fins a les actituds del
professorat en relació a l'alumnat.
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         Aquest treball ha pretès propiciar la reflexió a diferents nivells. S’ha tractat de
connectar amb l’ambient escolar del dia  a dia a l’àmbit concret de l’ensenyament de
llengües estrangeres a Primària i Secundària i en uns contextos determinats d’una
zona geogràfica determinada. Des de la tècnica de O¶HVWXGL� GH� FDV s’ha intentat
aportar maneres mes acurades d’analitzar la realitat, amb els propis docents com a
protagonistes, a fi d’aprofundir en la reflexió sobre la pràctica diària mitjançant el
pensament, tant individual com col·lectiu del professorat, ja que els dos han de ser
complementaris, sota la perspectiva d’una mentalitat oberta de treball i d’innovació i
millora en el camp educatiu pel bé de la comunitat educativa on s’està immers i a la
qual es serveix. S’ha d’entendre l’anàlisi de la pràctica com un efecte mediatitzador a
les creences, constructors personals i formació permanent del professorat.

            El fruit del treball no ha d’ésser solament un intent d’estratègia d’investigació,
sinó sobretot ha de convertir-se  en una metodologia apropiada per a desenvolupar en
els professors i professores, actituds i habilitats reflexives.

            Els professors participants en tot moment, la majoria, han mostrat una voluntat
de cooperació, no exempta en alguns moments de cert escepticisme, i predisposats a
canviar actituds si fos necessari, amb la introspecció com element de reflexió i la
innovació com acció i estratègia cap a canvis sentits com a positius en un intent de
millorar la seva acció educativa i en particular en el camp de l’ensenyament-
aprenentatge de les llengües estrangeres.

���������³(OV�LQGLYLGXV�L�HOV�JUXSV�GH�SURIHVVRUV�L�SURIHVVRUHV�KDQ�GH�FUHDU�O¶HVFROD
L�OD�FXOWXUD�SURIHVVLRQDO�TXH�GHVLWJLQ´�FULLAN AND HARGREAVES. (1997:43)
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Benvolgut/uda professor/a:

Últimament, els nous enfocaments de l'ensenyament i el desenvolupament de

la  comunicació i les relacions a tots els nivells, ha fet que els plantejaments educatius

estiguin en constant avaluació i canvi, fet que actualment es concreta al nostre país en

una Reforma Educativa que està començant a incorporar-se al nostre àmbit social i

professional. En aquest sentit la part dedicada a la formació en les llengües

estrangeres cobra avui especial importància en el camp internacional dins del context

en què ens movem.

Per contribuir a donar resposta a necessitats en aquest camp, és per això que

us presento aquest qüestionari a fi de poder detectar la realitat viva de les quals en

aquesta faceta, i en conjunt, aquells aspectes que poden ésser més importants a fi de

poder assumir i planificar idees vers la planificació sobre formació permanent del

professorat.

Al mateix temps es vol que sigui un reflex del vostre pensament i actuació, així

com opinions i reflexions, ja que vosaltres sou els més directament implicats i

coneixedors de la realitat educativa de l’aula.

El qüestionari és anònim; us preguem el seu compliment i us agraïm la vostra

col·laboració i esperem que això pugui repercutir en la millora dels serveis educatius

en el camp que ens pertoca.

0RWLYDFLy�D�OD�FRQWHVWDFLy�GHO�T�HVWLRQDUL

A fi de poder fer un anàlisi avaluatiu de la situació actual a les comarques
tarragonines respecte al que fa a l’actuació dels professors davant el repte educatiu
que tenim enfront, a fi de que els mateixos protagonistes puguin respondre, hem
elaborat el següent qüestionari al respecte, i així poder treure després les
conseqüències adients a fi de poder portar a termini una acció investigadora a l’aula,
sapiguem de quina teoria partim, què pensen i fan els professors i a partir de les
variables del procés a desenvolupar i dels ingredients reals que ens trobem que
podem fer i on volem arribar per a portar a termini accions coherents, conseqüents i
realistes d’exigència dins del procés educatiu en el qual estem immergits.

En els últims anys, els nous enfocaments educatius i el continu
desenvolupament de les relacions internacionals han col·locat en un primer pla una
necessitat de reforma educativa profunda de l’ensenyament, i sobretot i en particular
de l’ensenyament de llengües estrangeres.

Encara que moltes pautes són aplicables a la funció docent en general, donat
que després les conclusions les volem estudiar i aplicar en el camp de O¶HQVHQ\DPHQW
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GH� O¶DQJOqV, es a aquests professors particularment a qui dirigirem l’aplicació,
concretament als d’anglès a primària i als d’Educació Secundària Obligatòria.

Creiem que tota dinàmica investigadora per a poder tenir unes aplicacions
viables, ha de ser plural i reconèixer i recollir totes les relacions existents. Aquesta
informació, qui més ens la pot proporcionar són els professors que actuen i
protagonitzen directament els problemes de l’ensenyament, per això a fi de que tots
ens puguem beneficiar, us remetem el qüestionari.

Es tracta que les investigacions no es quedin en elles mateixes i beneficiïn
només el currículum de qui les fa, passant després a via morta, sinó que els resultats
puguin revertir i tenir una incidència en la realitat on han estat incidint, a fi de poder
analitzar-la, reflexionar sobre ella i ajudar a la transformació pas a pas vers una nova
visió realista i innovadora del que la societat demana al sistema educatiu.

Tots sabem que estem en un moment crític en el desenvolupament de la
nostra professió, i hem d’ésser nosaltres mateixos els primers que reflexionem i
introduïm modificacions innovadores sobre la mateixa.

El qüestionari té per finalitat detectar un conjunt d’aspectes que considerem
importants vers el nostre treball.

Al mateix temps volem que sigui un motiu i eina que reflecteixi la nostra realitat
amb les vostres opinions, reflexions i constatació de la realitat, així com en les
propostes adients.

El qüestionari té un sentit anònim. Es tracta de conèixer el pensament
pedagògic i l’acció educativa de professors i professores d’anglès que treballen a les
nostres comarques.

Amb l’agraïment sincer, esperem que tot pugui servir per a millora la formació i
la professionalitat de tots els implicats en aquest projecte.

5HIOH[LRQV�SUqYLHV�

A) �4Xq�HVWLF�IHQW�DUD"

- Currículum

- Metodologia

- Recursos

- Assessorament

- Legislació

- Activitats extra-curriculars

- Context: influències ( familiars, entorn social o físic ). Consideracions al

respecte.

B) �3HU�TXq�KR�IDLJ"

- Pensament intern

- Pensament de fora

- Filosofia curricular

- Tradició

- Experiència

- Demandes ( pares, sistema...)
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- Preparació per a la vida

C) �4XLQHV�FRVHV�R�DVSHFWHV�SRGHP�IHU�PLOORU"

 D) �3RGHP�LQWURGXLU�FDQYLV�LQQRYDFLRQV"

������2Q" � &RP"� 3HU�TXq"

E)�&RP�SRGHP�FRQWLQXDU�R�FRPHQoDU�XQ�GHVHQYROXSDPHQW�DSURSLDW�G
DFRUG�DPE

XQD�FRKHUqQFLD�VHJRQV�HO�VHQWLW�TXH�YROHP�GRQDU�D�O
DFWH�HGXFDWLX"

Models - Actuacions-Resultats – Avaluacions -

- Feedback ( Replantejament) - Paradigmes ( continguts i actuacions)
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4�HVWLRQDUL�VREUH�O¶HQVHQ\DPHQW�L�HQ�SDUWLFXODU�VREUH�O¶DSUHQHQWDWJH
GH�OD�OOHQJXD�DQJOHVD��6LWXDFLy L�SHQVDPHQW�GHOV�SURIHVVRUV�

Contesti a les preguntes posant una creu a la casella que correspongui o bé la

resposta en l’espai reservat a l’efecte.

A) CONTEXT SOCIO-EDUCATIU DE L'ESCOLA

1. Tipus localitat on s'actua

a- Població gran: centre ...........

Perifèria........

b- Població mitjana .............................

c- Població petita .............................

2. Procedència professorat

a- De la comarca ..................

b- De la regió ........................

c- De la resta del país ...........

3. Procedència alumnat

a- Del mateix poble ......................

b- De la comarca .........................

c- Immigrants a

nivell Catalunya ........................

d- Immigrants diferent

cultura i llengua ........................

4. Perfil socio-cultural-econòmic predominant en el marc de les famílies

d’alumnes

a- Molt baixa (salari baix, paro, subsidi) ..........

b- Baix (treball poc qualificat) ..........................

c- Mitjans ....................

d- .................................

5. Sector econòmic on treballa la majoria de les famílies

a- Agricultura, pesca .................

b- Indústria ................................

c- Serveis ..................................

d- Construcció ...........................

e- Altres .....................................

6. Problemàtica familiar
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a- Separacions ................

b- Famílies estables.........

7. Edat dels cònjuges

a- Baixa ...........

b- Mitjana .........

c- Elevada .......

8. Nombre de fills per parella

a- Un ................

b- Dos ................

c- Més de dos ....

9. Titularitat del Centre

a- Públic ................

b- Concertat ...........

c- Subvencionat .....

d- Privat .................

10. Nivell Educatiu

a- Primària ...............

b- Segona Etapa .....

c- E.S.O. .................

11. Nombre de professors del centre. Quants d’idioma anglès o altres idiomes

estrangers.

a- Anglès ...........

b- Francès .........

c- Altres .............

12. Ratio. Alumnes per classe. Alumnes/Professor

B) DADES PERSONALS I SOCIOCULTURALS DEL PROFESSOR

13. Sexe

a- Masculí

b- Femení

14. Edat  ____________

15. Estat civil

a- Solter/a

b- Casat/da

c- Altres

16. Llengua materna ___________________
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17. Nivell socio-cultural dels progenitors

a- Baix

b- Baix-Mitjà

c- Mitjà

d- Mitjà-Alt

e- Alt

18. Percepció. Nivell socio-cultural de la família nuclear pròpia

a- Alt

b- Baix

c- Mitjà

C) DADES PROFESSIONALS-ACADÈMIQUES GENERALS DEL PROFESSOR/A

19. Estudis realitzats

a- Els propis de la professió

b- Llicenciatura superior

c- Altres

20. Resultats acadèmics a la carrera

a- Alts

b- Normals

c- Baixos

21. Situació professional: (la paraula mestre implica “professor” en el cas de

secundària).

a- Mestre propietari

b- Mestre provisional

c- Mestre interí

d- Mestre contractat

e- Mestre substitut

22. Situació administrativa:

Especifiqui quin càrrec ocupa apart de la docència (director, coordinador,

assessor, etc..).

_____________________

23. Anys d’experiència docent:

- Cicle inicial

- Cicle mitjà

- Cicle superior

- ESO

- Batxillerat
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- TOTAL

24. Quines assignatures impartiu i en quins nivells.

D) OPINIÓ SOBRE L'ENSENYAMENT I LA FORMACIÓ PERMANENT

25. La formació complementària que heu tingut durant el temps de docència, com
la considereu?

4XDQWLWDWLYDPHQW 4XDOLWDWLYDPHQW

Insuficient Dolenta

Suficient Regular

Més que suficient Bona

♦ L’has fet per:

- Obligació personal

- Obligació legal

- Obligació moral

- Voluntat pròpia

- Per professionalitat

♦ Què hi has buscat:

- Fer currículum

- Prestigi

- Relacionar-te

- Augmentar coneixments

- Professionalitzar-te

- Buscar mitjans per a complir millor la feina

- Com a reflexió i preocupació de la pràctica educativa

26. Podries explicar breument com veus la formació del professorat actualment
des d’una perspectiva de formació inicial i permanent i les perspectives de
futur? Quines idees donaries?

27. Quines de les següents característiques creus que defineixen millor la teva
professionalitat com a docent? Marca tres de cada per ordre de preferència.
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a- (Q�TXDQW�D�OD�SUzSLD�IRUPDFLy�DFWXDFLy

- Coneixement bo de les matèries que imparteixes

- Bona preparació pedagògica per la tasca a desenvolupar

- Bon equilibri personal en el desenvolupament de la funció

- Bons resultat en els alumnes després de les avaluacions

- Un bon coneixment de les lleis i de les tasques organitzatives i
d’administració

- Utilització d’un llenguatge tècnic i científic adequat a l’acte docent

- Una bona organització ipreparació de les lliçons i treballs amb els
alumnes

- Un bon coneixment de la psicologia de l’alumne

- Altres

b- (Q� TXDQW� D� SODQWHMDPHQWV� D� OD� LQYHVWLJDFLy�LQQRYDFLy� HQ� OD� WDVFD
GRFHQW

- Buscar metodologies alternatives a les actuals que queden ja
obsoletes

- Copiar models de fora que penso em poden servir a la meva tasca

- Reflexionar i pensar sobre el que faig a fi d’adaptar nous
plantejaments cada dia a la meva funció

- Basar-me més en funcions intel·lectuals que no en funcions
artístiques o tecnològiques

- Utilitzar les noves tecnologies (vídeo, televisió, etc.) a fi de poder
utilitzar millor els recursos per l’ensenyament

- Buscar la manera de motivar permanentment a l’alumne a fi de no
resultar-li avorrida la classe

- Donar més importància als processos i anàlisi de la tasca diària que
al propi resultat final

- Avaluar positivament més les actituds, valors i treballs de l’alumne
que no a la quantitat de coneixements

- Comportar tasques d’actuació i reflexió pedagògica amb els
companys

- Investigar pel meu compte per saber més i més cada dia

- Assistir a cursos i conferencies que em donin cada dia més
coneixements sobre com ensenyar

- Altres

28. El teu treball global com a professor al servei complert de l’alumne el veu
principalment com:

- Orientador i fomentador de les seves capacitats per a un rendiment
el més positiu possible
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- Orientador i motivador vers el desenvolupament integral de la seva
personalitat

- Persona que transmet uns coneixements i després ha de jutjar i
catalogar si s’han adquirit adequadament

- Avaluador de les possibilitats dels alumnes a fi de catalogar-la
segons l’esforç i capacitat del mateix

- Formador de les potencialitats de l’alumne vers la seva integració a
un món social i laboral que li espera

- Incidir en la formació de ciutadans el més adaptats possibles a un
món a la volta del canvi

- Induir a la competitivitat i l’èxit com a valors predominants de la
nostra societat

- Induir a la solidaritat i col·laboració coma a aspectes fonamentals de
desenvolupament de l’ésser humà.

- Altres

29. Des d’un punt de vista personal, quin significat li dones a FER DE MESTRE

- Un ofici com un altre per guanyar-se la vida

- Una vocació al servei dels demés

- Un prestigi social

- Un pont per passar-se a fer altres coses

- Una frustració personal

- Un divertiment i una satisfacció

- Altres

30. Podries explicar què et va portar a fer aquesta professió i com ho veus
actualment?

31. Quina valoració li dones tu a la professió i quina creus que li dóna la societat?
(mínim 0 màxim 4)

JO SOCIETAT

Prestigi social
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Prestigi econòmic

Utilitat

Autonomia laboral

Satisfacció

Condicions agradables de treball

Ofici segur

Promou la relació

Altres

32. Com veus la vida de relació entre els components humans de tots els que
treballen en un mateix centre?

- Molt bona

- Bona

- Normal

- Baixa

- Molt baixa

En el cas de baixa o molt baixa, indica algunes alternatives que millorarien la
situació si creus que existeixen

Quina valoració fas de la participació i col·laboració vers idees i fets de
funcionament vers el Centre respecte a l’actuació del Claustre de professors?

33. Fes una valoració de l’ajuda i facilitats pel desenvolupament de la teva funció
que et donen el funcionament de Departaments i Equips de Cicle per als
següents aspectes:

a- Planificació i programació

b- Coordinació

c- Reflexió crítica i pautes d’actuació innovadora respecte al treball d’aula

d- Renovació de les metodologies

e- Investigació

f- Avaluació

g- Formació permanent i intercanvi d’experiències

h- Plantejaments de millora en l’organització

i- Elaboració de materials de funcionament didàctic
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j- Altres

34. Fes indicació de les activitat extra-escolars que es desenvolupen al centre
valorant a participació dels diferents col·lectius.

1-

2-

3-

4-

5-

35. Explica quins són els problemes més importants que et trobes en la teva
actuació a l’aula per ordre d’importància.

1-

2-

3-

4-

36. Explica, finalment, d’una manera sintetitzada com et definiries tu com a
professional dins el context educatiu on et mous, explicant també la teva
opinió sobre l’esta de la qüestió.

D) VALORACIONS SOBRE L’ENSENYAMENT DE LA LLENGUA ANGLESA

37. Explica una mica el teu currículum i formació al respecte

a- Institucions

b- Formació complementària

c- Temps de docència al respecte

38. Expliqueu també quina importància pedagògica i repercussió dones a
l’ensenyament de la llengua estrangera, en aquest cas anglès, dins del
context educatiu.

39.  Altres valoracions

- Objectius comunicatius

1. Realitzar interaccions verbals

2. Utilitzar els recursos expressius no verbals

 0   1    2     3    4
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3. Exposar vivències i/o processos i/o

aconteixements

4. Expressar la seva opinió

.- oralment

.- per escrit

5. Manifestar sentiments i actituds

.- oralment

.- per escrit

6. Comprensió global

.- oral

.- escrita

- Objectius lingüístics

1. Pronunciació correcta dels sons de la llengua

2. Riquesa i precisió del vocabulari

3. Acceptabilitat gramatical

4. Correcció ortogràfica

5. Estructuració del text

- Objectius psicocognitius

1. Induir/conceptualitzar regles relatives a la

organització de la llengua

2. Utilitzar estratègies d’anticipació

3. Promoure la monitorització/control en el propi

aprenentatge

4. Motivar l’alumne

5. Aconseguir un cert nivell de seguretat i confiança en

llengua no materna i acceptar la comunicació en ella

6. Desenvolupar la capacitat de processar/tractar

els continguts d’un text

- Altres objectius educatius

1. Socialització

2. Autonomia educativa

3. Acceptació de les diferències lingüístiques i culturals

- Distribueixi 100 punts en funció de la importància que concedeix, en la avaluació,
als aspectes mencionats anteriorment:
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1. Objectius comunicatius ...........................................  ______ / 100

2. Objectius lingüístics ................................................  ______ / 100

3. Objectius psicocognitius .........................................  ______ / 100

4. Altres objectius educatius .......................................  ______ / 100

- Distribueixi 100 punts en funció de la importància que concedeix, en la avaluació,
als aspectes mencinats en els objectius lingüísitcs:

1. Pronunciació correcta dels sons de la llengua .........  ______ / 100

2. Riquesa i precisió del vocabulari ..............................  ______ / 100

3. Acceptabilitat gramatical ...........................................  ______ / 100

4. Correció ortogràfica ..................................................  ______ / 100

5. Estructuració del text ................................................  ______ / 100

- Quin valor dóna, en la seva avaluació, a les següents proves?

a- Proves escrites

• Comprensió de textos

• Proves estructurades

• Proves semiestructurades

• Proves no estructurades

• ________________________

• ________________________

• ________________________

b- Proves orals

• lectura en veu alta

• entrevista

• comprensió de gravacions mitjançant

proves estructurades

• comprensió de gravacions mitjançant

proves semiestructurades

• exposicions orals

• _______________________________

• _______________________________

• _______________________________

c- Altres proves

• dramatitzacions

 0   1    2     3    4
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• treballs

• _______________________________

• _______________________________

- En el procés d’avaluació es poden prendre com a referència els següents criteris.
Valori’ls de 0 (valor nul) a 4 (valor màxim).

• la progressió individual de cada alumne

• la adecuació a la norma lingüística

• la mitjana de resultats de la classe

• els objectius que s’ha fixat

• els continguts del programa

- Qui estableix la nota obtinguda per cada alumne? Distribueixi 100 punts entre el
agents següents:

• el rofessor ........................................................... ______ / 100

• l’alumne que rep la nota .............................. _____ / 100

• el professor i l’alumne que rep la nota ........ _____ / 100

• el conjunt dels alumnes de la classe .......... _____ / 100

• els professors d’altres assignatures ............ _____ / 100

• els professors del seminari .......................... _____ / 100

- Especifiqueu l’ús que fa del material didàctic. Valori de 0 (valor nul) a 4 (valor
màxim).

• Cassettes

• Magnetòfon

• Tocadiscos

• Retroprojector

• Video

• Ordenador

• Llibre de text

• Llibres de consulta (diccionaris, etc.)

• Biblioteca de classe

• Publicacions periòdiques

• Projector de diapositives

 0   1    2     3    4

 0   1    2     3    4
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• Murals

• Mapes

• Apunts i documents propis

• _________________________

• _________________________

• _________________________

- Quin llibre de text utilitza principalment?

Idioma Autor Títol Editorial

- Quantes hores creu que s’haurien de dedicar per setmana a l’ensenyança de la
llengua?

a- materna:

b- estrangera:

- Indiqui, des del seu punt de vista, aspectes de l’ensenyament de les llengües,
considerats per vostè importants no recollits en aquesta enquesta. Quins altres
comentaris li mereixen tant els continguts com la forma de les preguntes del
qüestionari?

-  Marqui amb una creu la columna indicada depenent de si està d’acord o en
desacord.

Part A Agree Disagre
e

1- Language is a system of grammatical rules

2- Vocabulary is the most important part of a language

3- Language is basically a means of spoken communication

4- Language is a means of establishing and maintaining social
relationships
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5- Each language provides a unique way of organizing
experience

Part B

6- Learning grammatical rules is essential to learning a
language

7- Languages can only be learned by the conscious application
of grammatical rules

8- Language learning is best achieved by being exposed
informally to authentic language in its native speech
community

9- Language learning is best when a teacher provides a
carefully controlled exposure to the language

10- Language learning is best promoted through using the
language in authentic situations in the classroom

11- Meaning is best conveyed through translation between
the target language and the mother tongue

12- Language learning is best when the focus is on
something other than the language itself

13- There is no transfer from one skill to another when
learning a language

Part C

14- A carefully graded structural syllabus is the best way to
organize a language course

15- Initial teaching should be based on a careful contrastive
analysis of the grammatical differences between the mother
tongue and the target language

16- A syllabus should be based on known areas of difficulty
in grammar and pronunciation

17- A syllabus should be based on the students’
communicative needs outside the classroom

18- A syllabus should take students’ wants and interests into
account even when these are different from their needs

19- Where there is a choice, communicative needs should
take priority over grammatical grading in organizing a
syllabus

20- The best syllabus is one which doesn’t focus on language
at all

Part D

21- It is the teacher’s responsibility to keep things moving in
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the classroom

22- It is the teacher’s job to provide a perfect language model
for his/her students

23- The teacher should not control or restrict his/her
language in the classroom as exposure to rich and varied
authentic language will help learning

24- The teacher must correct students’ errors at all times

25- The teacher must encourage spontaneous student:
student interaction in the classroom

26- The teacher must avoid deviating from either the
syllabus, the lesson plan or the textbook

27- The teacher should promote an enjoyable, friendly and
supportive atmosphere in the class

28- The teacher must remain in full control of the class at all
times

29- The teacher should question his/her own teaching with a
view to constant improvement

30- The teacher should view his/her work in the wider context
of the school, community and society

Part E

31- There are no important differences between students of
different ages and backgrounds

32- Students need to be kept active and interested by the
teacher

33- Students don’t usually know what’s good for them

�����&RQWLQJXWV�L�EDVHV�G¶DFWXDFLy�DPE�HOV�GRFHQWV�

♦ (VWUDWqJLHV�G¶REVHUYDFLy�GHO�SURFpV�HGXFDWLX��,PSOLFDFLRQV�

El procés d'ensenyament-aprenentatge s'explicita a l'acte didàctic configurat
fonamentalment per la comunicació entre professor i alumne i d'aquests entre si.

L'ensenyament es vist com una activitat natural, intencional i comunicativa amb
la pretensió que l'alumne aconsegueixi un òptim aprenentatge que contribueixi a la
seva formació integral.
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Basaríem l'educació concreta amb el professor amb la dinamicitat que explicita
la investigació-acció, partint i superant a la vegada els models tradicionals
d'ensenyament i el paradigma procés-producte, per endinsar-nos en una filosofia
actuativa de continguts del paradigma medicional per a anar cap a l'estudi ecològic de
l'aula, basant-nos en tècniques etnogràfiques i anàlisi qualitativa del procés.

El professor/a es converteix en objecte i subjecte, és a dir, investigador i
investigat.

El paradigma ecològic a fi d'analitzar la realitat escolar per a millorar-la utilitza
l'entrevista amb profunditat, el diari i l'observació participativa. Incorpora aquestes
tècniques impulsant-les mitjançant una singular atenció a l'observació participativa, i
als sistemes de simbolització, com l'anàlisi culturals i funcional, projectant-los a l'estudi
dels casos.

♦ *XLD�G¶DVSHFWHV�D�FRQVLGHUDU�

A- Reflexió intel·lectual:

Fins a quin punt el meu ensenyament va encaminat a estimular no només el

nivell de coneixement, sinó també la formació intel·lectual, desenvolupant la

memorització, comprensió, deducció, inducció, transformació, valoració i aplicació

del que s'ha ensenyat per a desenvolupar un ensenyament creador i funcional.

B- Reflexió organitzativa:

- Com planifico l'ensenyament?

- Com preparo les classes?

- Disposo de mitjans i materials necessaris?

- Faig anotacions

- Compto amb fitxes i registres...

C- Aspecte comunicatiu

- Claredat del meu ensenyament

- Em faig entendre pels alumnes

- Tinc en compte els seus coneixements previs

- Evito acumular coneixements

- Utilitzo tècniques variades

- Estructuro adequadament els temes

- Evito les confusions i les interferències

- Dono informació variada

- Faig ús dels mitjans audiovisuals

- Estimulo l'activitat i la recerca constructiva dels alumnes

D- En quant a la motivació

- Transmeto entusiasme i interès
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- Utilitzo estratègies de motivació partint de les necessitats dels alumnes

- Disposo dels mitjans necessaris per a implicar els alumnes en el procés
d'ensenyament-aprenentatge

- L'ensenyament que imparteixo té un significat per l'alumne i fomenta
l'activitat fent que el mateix sigui el protagonista?

- Recompenso adequadament el treball dels alumnes

- Planifico les tasques amb nivells de facilitat i dificultat, permetent les
probabilitats d'èxit sense perdre de vista la motivació i el propi interès

E- Relació interactiva

- Com són les meves expectatives cap a l'alumne?

- Crec realment en les seves capacitats

- Promoc la reflexió i actuació responsable

- La meva relació és cordial

- Procuro evitar manifestacions de rebuig o desagrado

- Respecto la seva autonomia

- Em mostro flexible davant les situacions problemàtiques

♦ 2EVHUYDFLy�GH�OD�FODVVH

- Adequació del tema a les característiques dels alumnes.

- Distribució física de la classe.

- Posició física del professor respecte a l'alumne.

- Dinamicitat-estaticitat del professor.

- Domini de la llengua.

- Vocalització.

- Velocitat adequada de la parla.

- Temps de duració respecte al tema i alumne.

- Programació – relació amb la realitat de la pràctica.

- Tipus de metodologia dominant.

o Expositiva

o Participativa

o Mixta

- Tipologia d'activitats dominants.

o Escrits/ Orals

o Creatives/ Dirigides

- Part de la llengua amb més importància.

o Ortografia

o Fonètica

o Lèxic
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o Conversació

o Vocabulari

o Sintaxi

o Morfosintaxi

o Comprensió oral

o Comprensió escrita

o Lectura

o Audició

- Treballs:

o Individuals

o En grup

- Simulacions:

o Rols

o Jocs

o Interpretacions

- Autonomia del treball dels alumnes.

- Adequació al P.C. de Centre.

- Sistematització i continuïtat.

- Impressions dels alumnes.

- Recursos.

- Material.

- Avaluació.

- Autoavaluació del propi professor.

- Metaavaluació.

�����4�HVWLRQDUL�DOXPQHV�

Estimat alumne/a:

La finalitat d’aquest qüestionari és saber la teva opinió, el més clara i sincera

possible, sobre la classe de llengua estrangera, en aquest cas de l’àrea anglesa.

No es tracta de treure conclusions per jutjar l’actuació del professor/a, sinó com

un mecanisme d’ajuda per a entendre millor les vostres inquietuds i preocupacions i

d’acord amb les respostes establir actuacions que ajudin a millorar, si és el cas, i en la

mesura de les possibilitats, el vostre aprenentatge en aquesta matèria.
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A-  6DOD�GH�FODVVH

1- Consideres que l’espai físic de l’aula és l’adequat per a desenvolupar
correctament l’aprenentatge de la matèria?

( m2, climatologia, orientació, ambient extern i extern…)

        Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

2- El mobiliari és funcional per treballar còmodament?

        Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

3- La sonoritat interna i el possible soroll extern ajuden a una audició en
condicions?

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

4- L’estètica de l’aula (decoració, condicions de lluminositat, neteja, visibilitat)
motiven a sentir-te a gust a la classe?

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

5-  La distribució física dels elements materials de la classe facilita el treball
normal a l’aula? (tasques en grup, treballs individuals, moviments i canvis
durant el temps escolar, …)

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

B-  $OXPQHV

6- Us sentiu a gust a la classe?

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

7- Esteu contents amb el vostre rendiment?



Jordi Salvadó Muntané

159

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

8- Feu treballs en grup?

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

9- Teniu oportunitat d’expressar-vos en llengua anglesa a classe?

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

10- Pensant que les quatre destreses a practicar i aprendre d’una llengua són:
parlar, comprendre, llegir i escriure, aproximadament quin % penseu que
practiqueu en cadascuna d’elles?

3DUODU

Qualificació 0-25%
25-50% 50-75% 75-100%

(QWHQGUH

Qualificació 0-25%
25-50% 50-75% 75-100%

/OHJLU

Qualificació 0-25%
25-50% 50-75% 75-100%

(VFULXUH

Qualificació 0-25%
25-50% 50-75% 75-100%

11- Considereu que el vostre comportament a classe facilita la tasca del/a
professor/a?

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

12- Penseu que us atenen segons les vostres pròpies necessitats en cada
moment que ho demaneu?
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Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

13- Teniu una bona relació entre vosaltres mateixos i us ajudeu a solucionar
problemes?

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

14- Teniu respecte al vostre/a professor/a d’acord amb la seva funció?

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

15- Us agrada la classe d’anglès?

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

C-  0DWqULD

16- Consideres l’anglès una assignatura bàsica i imprescindible?

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

17- Veus fàcil el seu aprenentatge?

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

18- Augmentaries el temps a la setmana de classe d’anglès?

   Qualificació Suficient
Insuficient

19- Què penses del número d’alumnes que hi ha a classe? Són:

     Qualificació Molts
Els

apropiats
Pocs

20- Feu traduccions de l’anglès al català?
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    Qualificació Si
No A vegades

D-  3URIHVVRU�D

21- Penses que el professor/a domina bé la matèria que ensenya?

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

22- Transmet bé els coneixements que heu d’aprendre?

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

23- Té una bona pronunciació de la llengua anglesa?

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

24- Us dóna participació i teniu oportunitat d’expressar-vos?

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

25- És exigent/a en l’obtenció de resultats positius per la vostra part?

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

26- Considereu que és just/a quan us valora i dona informes del vostre
rendiment?

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

27- Us dona facilitat i ocasions per preguntar i opinar?

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens
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E-  5HFXUVRV�L�PDWHULDOV

28- Utilitzeu el llibre de text per treballar a classe?

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

29- Utilitzeu materials diferents al llibre per aprendre?

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

30- Teniu materials i recursos per aprendre a classe?

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

31- Apreneu fent jocs o treballant en grup?

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

32- Feu alguna representació teatral o gravació?

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

33- Utilitzeu els mitjans audiovisuals i les noves tecnologies a classe?

9LGHR

Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

79

    Qualificació Molt
Bastant Poc Gens
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&DVVHWWH

      Qualificació Molt
Bastant Poc Gens

3&

      Qualificació Molt
Bastant Poc Gens
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�����5HVXOWDWV�L�JUjILTXHV�GHO�T�HVWLRQDUL�GHOV�DOXPQHV�

�¬0%,76�'(�5(6327$

A-  6DOD�GH�FODVVH

1- Consideres que l’espai físic de l’aula és l’adequat per a desenvolupar
correctament l’aprenentatge de la matèria?

( m2, climatologia, orientació, ambient extern i extern…)

                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 9,52% 52,38% 38,10% 0,00%
IES nº 2 6,06% 30,30% 30,30% 33,33%
IES nº 3 5,08% 50,85% 35,59% 8,47%

( VSD L�ItV LF

0 ,0 0 %
1 0 ,0 0 %
2 0 ,0 0 %
3 0 ,0 0 %
4 0 ,0 0 %
5 0 ,0 0 %
6 0 ,0 0 %

M olt B as tan t P oc G en s

IE S  n º  1

IE S  n º  2

IE S  n º  3

2- El mobiliari és funcional per treballar còmodament?

                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 7,14% 54,76% 23,81% 14,29%
IES nº 2 14,29% 52,38% 69,05% 21,43%
IES nº 3 10,17% 37,29% 40,68% 11,86%

0 RE L O LD UL

0 ,0 0 %

2 0,0 0 %

4 0,0 0 %

6 0,0 0 %

8 0,0 0 %

Mo lt Ba s tan t Poc G e n s

IES  nº  1

IES  nº  2

IES  nº  3
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3- La sonoritat interna i el possible soroll extern ajuden a una audició en
condicions?

                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 0,00% 16,67% 50,00% 33,33%
IES nº 2 9,09% 24,24% 40,91% 25,76%
IES nº 3 3,39% 52,54% 28,81% 15,25%

6RQRULWD W

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Molt Bas tant Poc Gens

IES nº  1

IES nº  2

IES nº  3

4- L’estètica de l’aula (decoració, condicions de lluminositat, neteja, visibilitat)
motiven a sentir-te a gust a la classe?

                      Qualificació
Coentre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 4,76% 38,10% 23,81% 33,33%
IES nº 2 7,58% 31,82% 34,85% 25,76%
IES nº 3 6,78% 16,95% 61,02% 15,25%

(VWq WLFD

0 ,0 0 %

1 0 ,0 0 %

2 0 ,0 0 %

3 0 ,0 0 %

4 0 ,0 0 %

5 0 ,0 0 %

6 0 ,0 0 %

7 0 ,0 0 %

Mo lt B a s ta n t Po c G e n s

IES  n º  1

IES  n º  2

IES  n º  3
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5- La distribució física dels elements materials de la classe facilita el treball
normal a l’aula? (tasques en grup, treballs individuals, moviments i canvis
durant el temps escolar, …)

                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 9,52% 71,43% 11,90% 7,14%
IES nº 2 13,64% 34,85% 43,94% 7,58%
IES nº 3 6,78% 57,63% 25,42% 10,17%

'LVWU LEXFLy �IXQFLRQDO

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Molt Bas tan t Poc Gens

IES nº 1

IES nº 2

IES nº 3

B-  $OXPQHV

6- Us sentiu a gust a la classe?

                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 21,43% 35,71% 38,10% 4,76%
IES nº 2 21,21% 46,97% 25,76% 6,06%
IES nº 3 23,73% 45,76% 18,64% 11,86%

6DWLV IDFF Ly �JH QH UD O

0 ,0 0%

10 ,0 0%

20 ,0 0%

30 ,0 0%

40 ,0 0%

50 ,0 0%

Mo lt Bas tan t Poc Gen s

IES n º 1

IES n º 2

IES n º 3

7- Esteu contents amb el vostre rendiment?
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                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 9,52% 59,52% 21,43% 9,52%
IES nº 2 15,15% 36,36% 31,82% 16,67%
IES nº 3 8,47% 45,76% 30,51% 15,25%

6DWLV IDFF Ly �UH QG LPH Q W

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Molt Bas tant Poc Gens

IES nº  1

IES nº  2

IES nº  3

8- Feu treballs en grup?

                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 4,76% 9,52% 80,95% 4,76%
IES nº 2 4,55% 33,33% 53,03% 9,09%
IES nº 3 6,78% 33,90% 45,76% 13,56%

7 UH ED OO �H Q �J UXS

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Molt Bas tan t Poc Gens

IES nº  1

IES nº  2

IES nº  3

9- Teniu oportunitat d’expressar-vos en llengua anglesa a classe?
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                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 23,81% 40,48% 33,33% 2,38%
IES nº 2 27,27% 43,94% 19,70% 9,09%
IES nº 3 6,78% 40,68% 37,29% 15,25%

2SRUWXQLWDW�G
H[SUHVVDU�VH�HQ�DQJOqV

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Molt Bastant Poc Gens

IES nº 1

IES nº 2

IES nº 3

10- Pensant que les quatre destreses a practicar i aprendre d’una llengua són:
parlar, comprendre, llegir i escriure, aproximadament quin % penseu que
practiqueu en cadascuna d’elles?

3DUODU
                    Qualificació
Centre 0-25%

25-50% 50-75% 75-100%

IES nº 1 78,57% 19,05% 2,38% 0,00%
IES nº 2 81,82% 15,15% 3,03% 0,00%
IES nº 3 84,75% 10,17% 3,39% 1,69%

3DUODU

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

0-25% 25-50% 50-75% 75-100%

IES nº 1

IES nº 2

IES nº 3

(QWHQGUH
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                    Qualificació
Centre 0-25%

25-50% 50-75% 75-100%

IES nº 1 59,52% 35,71% 4,76% 0,00%
IES nº 2 78,79% 21,21% 0,00% 0,00%
IES nº 3 52,54% 35,59% 10,17% 1,69%

(QWHQGUH

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

0-25% 25-50% 50-75% 75-100%

IES nº 1

IES nº 2

IES nº 3

/OHJLU
                   Qualificació
Centre 0-25%

25-50% 50-75% 75-100%

IES nº 1 57,14% 40,48% 2,38% 0,00%
IES nº 2 72,73% 24,24% 3,03% 0,00%
IES nº 3 64,41% 32,20% 3,39% 0,00%

/OHJLU

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

0-25% 25-50% 50-75% 75-100%

IES nº 1

IES nº 2

IES nº 3

(VFULXUH
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                    Qualificació
Centre 0-25%

25-50% 50-75% 75-100%

IES nº 1 61,90% 33,33% 4,76% 0,00%
IES nº 2 62,12% 34,85% 3,03% 0,00%
IES nº 3 71,19% 28,81% 0,00% 0,00%

(VFULXUH

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

0-25% 25-50% 50-75% 75-100%

IES nº 1

IES nº 2

IES nº 3

11- Considereu que el vostre comportament a classe facilita la tasca del/a
professor/a?

                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 19,05% 52,38% 26,19% 2,38%
IES nº 2 6,06% 57,58% 24,24% 12,12%
IES nº 3 22,03% 52,54% 16,95% 8,47%

&RP SRUWDP HQW

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Molt Bas tant Poc Gens

IES nº  1

IES nº  2

IES nº  3

12- Penseu que us atenen segons les vostres pròpies necessitats en cada
moment que ho demaneu?
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                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 19,05% 33,33% 42,86% 4,76%
IES nº 2 21,21% 33,33% 24,24% 21,21%
IES nº 3 8,47% 47,46% 32,20% 11,86%

$WHQFLR�SHU�SDUW�GH O�SURIHVVRU

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Molt Bastant Poc Gens

IES nº 1

IES nº 2

IES nº 3

13- Teniu una bona relació entre vosaltres mateixos i us ajudeu a solucionar
problemes?

                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 38,10% 38,10% 21,43% 2,38%
IES nº 2 37,88% 36,36% 18,18% 7,58%
IES nº 3 22,03% 54,24% 16,95% 6,78%

5HODFLy�D�FODVVH

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%

Molt Bastant Poc Gens

IES nº 1

IES nº 2

IES nº 3

14- Teniu respecte al vostre/a professor/a d’acord amb la seva funció?
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                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 40,48% 47,62% 9,52% 2,38%
IES nº 2 33,33% 40,91% 18,18% 7,58%
IES nº 3 20,34% 59,32% 13,56% 6,78%

5HVSHFWH�DO�SURIHVVRU

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%

Molt Bastant Poc Gens

IES nº 1

IES nº 2

IES nº 3

15- Us agrada la classe d’anglès?

                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 19,05% 26,19% 28,57% 26,19%
IES nº 2 12,12% 48,48% 24,24% 15,15%
IES nº 3 8,47% 35,59% 33,90% 22,03%

6DWLVIDFFLy�LQGLYLGXDO

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%

Molt Bastant Poc Gens

IES nº 1

IES nº 2

IES nº 3

C-  0DWqULD

16- Consideres l’anglès una assignatura bàsica i imprescindible?



Jordi Salvadó Muntané

173

                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 40,48% 40,48% 11,90% 7,14%
IES nº 2 46,97% 33,33% 4,55% 15,15%
IES nº 3 38,98% 25,42% 22,03% 13,56%

,PSRUWjQFLD�GH�O
DQJOqV

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Molt Bas tant Poc Gens

IES nº 1

IES nº 2

IES nº 3

17- Veus fàcil el seu aprenentatge?

                     Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 14,29% 33,33% 38,10% 14,29%
IES nº 2 3,03% 31,82% 37,88% 27,27%
IES nº 3 1,69% 32,20% 40,68% 25,42%

)DFLOLWDW�GH�O
DSUHQHQWDWJH

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Molt Bastant Poc Gens

IES nº 1

IES nº 2

IES nº 3

18- Augmentaries el temps a la setmana de classe d’anglès?
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                      Qualificació
Centre Suficient

Insuficient

IES nº 1 90,48% 9,52%
IES nº 2 84,85% 15,15%
IES nº 3 89,83% 10,17%

7HPSV�GHGLFDW�D�OD�PDWqULD

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

IES nº 1 IES nº 2 IES nº 3

Suficient

Insuficient

19- Què penses del número d’alumnes que hi ha a classe? Són:

                     Qualificació
Centre Molts

Els
apropiats

Pocs

IES nº 1 30,95% 69,05% 0,00%
IES nº 2 24,24% 65,15% 10,61%
IES nº 3 38,98% 59,32% 1,69%

1RPEUH�G
DOXPQHV�SHU�FODVVH

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Molts Els
apropiats

Pocs

IES nº 1

IES nº 2

IES nº 3

20- Feu traduccions de l’anglès al català?

                      Qualificació
Centre Si

No A vegades
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IES nº 1 35,71% 7,14% 57,14%
IES nº 2 66,67% 0,00% 33,33%
IES nº 3 18,64% 23,73% 57,63%

7UDGXFFLRQV

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Si No A vegades

IES nº 1

IES nº 2

IES nº 3

D-  3URIHVVRU�D

21- Penses que el professor/a domina bé la matèria que ensenya?

                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 61,90% 33,33% 0,00% 4,76%
IES nº 2 71,21% 25,76% 0,00% 3,03%
IES nº 3 54,24% 28,81% 5,08% 11,86%

'RPLQL�GH�OD�PDWqULD

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Molt Bastant Poc Gens

IES nº 1

IES nº 2

IES nº 3

22- Transmet bé els coneixements que heu d’aprendre?

                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens
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IES nº 1 28,57% 59,52% 7,14% 4,76%
IES nº 2 39,39% 43,94% 7,58% 9,09%
IES nº 3 23,73% 54,24% 6,78% 15,25%

7UDQVPLVV Ly �GH �FRQH L[HPH QWV

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Molt Bas tant Poc Gens

IES nº  1

IES nº  2

IES nº  3

23- Té una bona pronunciació de la llengua anglesa?

                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 61,90% 26,19% 7,14% 4,76%
IES nº 2 62,12% 31,82% 3,03% 3,03%
IES nº 3 66,10% 18,64% 3,39% 11,86%

3URQXQFLDFLy

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Molt Bastant Poc Gens

IES nº 1

IES nº 2

IES nº 3

24-  Us dóna participació i teniu oportunitat d’expressar-vos?

                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens
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IES nº 1 28,57% 42,86% 19,05% 9,52%
IES nº 2 37,88% 43,94% 9,09% 9,09%
IES nº 3 20,34% 59,32% 10,17% 10,17%

)DFLOLWD�OD�SDUWLFLSDFLy

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Molt Bastant Poc Gens

IES nº 1

IES nº 2

IES nº 3

25- És exigent/a en l’obtenció de resultats positius per la vostra part?

                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 14,29% 61,90% 16,67% 7,14%
IES nº 2 30,30% 46,97% 16,67% 6,06%
IES nº 3 16,95% 57,63% 13,56% 11,86%

([LJHQW

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Molt Bastant Poc Gens

IES nº 1

IES nº 2

IES nº 3

26- Considereu que és just/a quan us valora i dóna informes del vostre
rendiment?

                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 26,19% 38,10% 23,81% 11,90%
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IES nº 2 39,39% 30,30% 19,70% 10,61%
IES nº 3 13,56% 54,24% 16,95% 15,25%

$YDOXD�Ep
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Molt Bastant Poc Gens

IES nº 1

IES nº 2

IES nº 3

27- Us dóna facilitat i ocasions per preguntar i opinar?

                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 21,43% 54,76% 19,05% 4,76%
IES nº 2 61,90% 66,67% 21,43% 7,14%
IES nº 3 28,81% 44,07% 15,25% 11,86%
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E-  5HFXUVRV�L�PDWHULDOV

28- Utilitzeu el llibre de text per treballar a classe?
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                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 57,14% 38,10% 2,38% 2,38%
IES nº 2 56,06% 34,85% 9,09% 0,00%
IES nº 3 25,42% 50,85% 15,25% 8,47%
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29- Utilitzeu materials diferents al llibre per aprendre?

                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 7,14% 33,33% 40,48% 19,05%
IES nº 2 7,58% 51,52% 34,85% 6,06%
IES nº 3 8,47% 42,37% 32,20% 16,95%
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30- Teniu materials i recursos per aprendre a classe?

                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens
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IES nº 1 2,38% 35,71% 45,24% 16,67%
IES nº 2 4,55% 22,73% 33,33% 39,39%
IES nº 3 6,78% 42,37% 35,59% 15,25%
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31- Apreneu fent jocs o treballant en grup?

                    Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 14,29% 23,81% 47,62% 14,29%
IES nº 2 7,58% 50,00% 24,24% 18,18%
IES nº 3 15,25% 44,07% 25,42% 15,25%

$SUHQHQWDWJH�HQ�JUXS

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%

Molt Bastant Poc Gens

IES nº 1

IES nº 2

IES nº 3

32- Feu alguna representació teatral o gravació?

                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 2,38% 4,76% 11,90% 80,95%
IES nº 2 1,52% 10,61% 16,67% 71,21%
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IES nº 3 0,00% 1,69% 33,90% 64,41%
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33- Utilitzeu els mitjans audiovisuals i les noves tecnologies a classe?

9LGHR
                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 0,00% 9,52% 26,19% 64,29%
IES nº 2 0,00% 7,58% 34,85% 57,58%
IES nº 3 13,56% 40,68% 28,81% 16,95%
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79
                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 0,00% 7,14% 21,43% 71,43%
IES nº 2 0,00% 0,00% 15,15% 84,85%



Jordi Salvadó Muntané

182

IES nº 3 3,39% 13,56% 32,20% 50,85%
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&DVVHWWH
                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 40,48% 42,86% 16,67% 0,00%
IES nº 2 24,24% 54,55% 21,21% 0,00%
IES nº 3 52,54% 32,20% 6,78% 8,47%
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3&
                      Qualificació
Centre Molt

Bastant Poc Gens

IES nº 1 0,00% 0,00% 4,76% 95,24%
IES nº 2 1,52% 1,52% 21,21% 75,76%
IES nº 3 1,69% 6,78% 37,29% 54,24%
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3&
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