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TOT FENT FILOSOFIA...
UNA AVALUACIÓ EDUCADORA DELS
VALORS
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“Aquell que tothom pensava que era un aneguet lleig... finalment... ha trobat el seu
lloc entre els cignes... perquè, sabeu? Sempre ha estat un cigne, des del principi...”
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1. INTRODUCCIÓ: Les arrels de tot això
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“L’avaluació més que un procés de
caràcter tècnic és un procés de caràcter ètic, de
caràcter moral. A mi m’importa saber si
l’avaluació servirà a unes persones o a unes altres,
si servirà a uns valors o a uns altres. Avaluar bé és
saber a qui beneficiarà i servirà l’avaluació”
(M.A. Santos Guerra).

1.1. Avaluar tot fent filosofia

Partim, simultàniament en la teoria i en la pràctica, de la Philosophie for children de
Matthew Lipman i dels pressupòsits d’Angèlica Sàtiro sobre avaluació. L’associació
dels conceptes pensament, analogia, avaluació, valor, art i joc dibuixen l’entramat sobre
el que Angèlica Sàtiro broda la seva proposta d’avaluacions “figuro analògiques”.

avaluació de la filosofia i filosofia de l’avaluació

L’expressió filosofia per nens (potser haurien d’haver traduït per infants, i així evitar la
necessitat d’allargar el títol amb nens i nenes...) conté una certa càrrega de provocació,
provocació al diàleg, que posa al descobert els vells prejudicis entorn a la filosofia... i
als infants!: ¿és el pensament dels infants un pensament de categoria inferior? Darrere
de la provocació, però, no hi ha res més que la conseqüència coherent i pràctica de
l’abandó de l’arrogància i la prepotència de la filosofia –o, si més no, d’una manera
contemporània de fer filosofia. Abandonada l’altivesa, la filosofia es mou per la vida
quotidiana amb molta més facilitat, la podem veure de bracet amb un nen i picant l’ullet
als mestres. És en el mateix sentit que la professora Sàtiro comença el seu plantejament
sobre avaluació, amb el pressupòsit de l’avaluació com a dinàmica humana: “L’home és
un ésser que avalua” (Nietzsche). Només els humans avaluen, i avaluar forma part de
l’activitat de l’ésser humà. No volem amagar que avaluar s’entén de maneres molt
diferents, i precisament això és degut a que és una pràctica quotidiana, tant com altra
activitat igual de complexa, pensar. És la mateixa Angèlica Sàtiro que ens presenta la
imatge de les balances i del sedàs per unir pensament i avaluació: “el pensament, com
les balances, pesa, mesura i cerca equilibrar les coses, i al mateix temps el que és
visible amb el que és invisible. Aquest moviment pendular mostra la dinàmica interna
del nostre pensament quan vol tornar-se un avaluador just”. “El sedàs simbolitza la
selecció, la crítica, la garbellada, la tria, la separació. Les seves malles seran més
estretes quan més severes siguin les seves exigències en relació a allò que es garbella.
El pensament quan avalua s’arma de criteris perfeccionats i seleccionats
conscientment.” Si això és així no hi ha cap raó per fer de l’avaluació un exercici aïllat
dels altres exercicis intel·lectuals, ni per no exercitar  les habilitats avaluadores des de la
infància. “Pretenem compartir la idea de que avaluar és senzill, de que sovint en les
converses que mantenim es troben latents els criteris que ens serveixen de referència en
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el procés d’anar endavant. Es tracta només de rescatar-los i destacar-los, de registrar-
los, de donar-los un lloc i fer-los manejables, d’explicitar el que fem de manera
inconscient o per rutina i descobrir que les pautes d’avaluació i autorreflexió no
sorgeixen d’espais ignots sinó del fluir quotidià; no es tracta de bregar amb conceptes
complicats sinó d’aprendre a establir objectius difícils però possibles, descrits amb
senzillesa i susceptibles de ser controlats i assolits per tots els components del grup.
Hem constatat que tot això són coses que les nostres nines i els nostres nins poden fer.”
Es tracta dels alumnes de quatre anys de Cati Sbert i Maite Sbert, al c.p. Es Pont, de
Ciutat de Mallorca.

el raonament analògic

“Cuando  Mariana llama a los guisantes y a las estrellas por el mismo nombre,
canicas, revela haber aprendido ya la transformación básica del lenguaje poético, la
metáfora. Pues de la misma manera podria ver su plato lleno de estrellas como podría
ver el cielo como un plato divino lleno de guisantes.” (Rubem Alves: La alegría de
enseñar)   

“Els infants necessiten temps,  espai, i elements incentivadors per treballar la
construcció del real, a través del seu ja familiar exercici de la fantasia. En rescatar el
treball com a raonament analògic, tant en la seva relació amb la imaginació, com amb
l’enteniment, el coneixement deixa d’estar presoner a l’aquí i l’ara, als límits de la mà,
de la boca i de l’ull. El món intern pot ésser present dins del pensament, una vegada  és
possible imaginar-ho, entendre-ho, analitzar-ho i per tant avaluar-ho a través de
representacions icòniques, amb paper, amb sons, amb gestos i amb les pròpies
paraules” (A. Sàtiro).

Si, com afirma Lipman, considerem la infància com una dimensió legítima de
l’experiència humana, no podem dubtar que per avaluar amb infants caldrà respectar la
seva ludicitat. Per això A. Sàtiro proposa el raonament analògic, raonament en el que els
infants es mouen naturalment: “l’analogia per tant no és només quelcom lligat a la
imaginació, sinó també a l’enteniment. En els seus dos aspectes, l’analogia és
important per al procés de coneixement. Conseqüentment, utilitzar el raonament
analògic als actes avaluatius és un procediment que enriqueix tant el procés
d’avaluació com el d’elaboració, reconstrucció i construcció dels coneixements. (...) A
través de l’exercici del raonament analògic, és possible rescatar el joc simbòlic i els
llenguatges no verbals com a vertaders instruments de pensament. La qual cosa fa que
l’experiència pugui tornar-se síntesi aprofundida, verbalitzada, no destituïda de
significat”. Però no es queda aquí l’autora brasilera, sinó que el pensament analògic és
l’instrument que li permet lligar amb una sola clau infància, estètica i ètica. El mateix
recurs és emprat per les faules i exemples des de la més remota antiguitat. Efectivament
la metàfora i el llenguatge artístic van de la mà, però a més “existeix en la recerca de la
veritat una emoció espiritual anàloga al plaer i emoció estètics. L’amor per la veritat
científica suscita en l’investigador una dinamització.” Amb la filosofia i l’avaluació de
la mà, a l’abast dels infants, el discurs ètic, si no vol romandre només al món dels
principis universals, necessita del raonament analògic per unir-se a la nostra acció, que
és singular i contingent. “Els grans principis i normes morals –com ara, “Estima el
proïsme” o “No mentiràs”-, pretenen tenir validesa universal, però, justament per la
seva pretensió universal, no poden atendre, alhora, els nombrosos i diversos casos
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relacionats amb l’amor al proïsme o amb la veritat i la mentida. Els grans principis
només serveixen, com a molt, per orientar de lluny les nostres aspiracions i desigs
morals, però no per a donar-nos pautes de conducta” (J.M.Terricabras). Les pautes de
conducta, els judicis de valor, hauran de trobar els criteris d’objectivitat com a decisions
personals, però no privades, i per tant necessiten el contrast públic d’arguments i
interessos. 

filosofia... per a infants

“El projecte Filosofia 3/18 és un projecte educatiu, i tos els intents de considerar-lo
com un programa o fins i tot com un simple mètode és un error fonamental” (...)
Filosofia 3/18 proposa redissenyar l’educació, més que no pas reformar-la.” (Eulàlia
Bosch) Per això el pas de l’avaluació de la professora Sàtiro des de l’espai de la
filosofia als altres espais escolars succeeix d’una manera natural, sense soroll, sense
esforç. I en aquest pas l’acullen, quasi com a fill propi, les aportacions del model
comunicatiu o psicosocial, de la perspectiva sistèmica, les teories sobre l’aprenentatge
cooperatiu i l’autorregulació de l’aprenentatge. I és que Filosofia 3/18 encaixa
naturalment, per raons genètiques, entre els ensenyaments de John Dewey i de Bruner, i
per tant d’Ausubel, i els de Vigotsky, perquè Lipman n’és deutor. I sense cap intenció
reduccionista, sinó per defensar les tesis que proposaré, cito de passada que la visió
contemporània de l’educació –i de les ciències humanes en general- ve donada per
analogia amb les explicacions d’altres camps del saber: la matemàtica, les ciències
físiques i les ciències naturals. El sociòleg E. Morin explica el seu principi de
complexitat a partir del comportament observat en el món físic i biològic; la perspectiva
sistèmica de la psicopedagogia parteix d’una analogia amb la descripció del
comportament dels organismes vius.

Sostenim la tesi de què plantejar-se el perquè d’un o altre model, d’un o altre
instrument, és un plantejament ètic molt més que tècnic o metodològic. El pensament de
la complexitat ens ha fet recuperar-nos de l’enlluernament produït pel progrés meteòric
de la informació. La veritat buscada amb la ciència, veritat de model matemàtic, pels
mateixos matemàtics és reconeguda com a pura il·lusió: “Voler aconseguir un
coneixement perfecte sobre una cosa és una tasca impossible, una escalada sense fi
vers la complexitat. Hamlet ho sabia bé. Qualsevol decisió significa tallar un nus
gordià. La informació mai serà perfecta, la seguretat no serà mai total. En un moment
determinat s’ha de decidir que la recerca d’informació complementària perjudica més
que beneficia. Hom no tindrà certesa ni abans ni després. No sabrem mai si hem pres la
decisió adequada (...) Així es compleix l’antiga dita: “No hi ha decisions bones ni
dolentes, només hi ha decisions preses a temps.”” (Ivar Ekeland). Els processos
educatius es presenten com a globalitat de manera contextual, relacional i imprevisible,
es caracteritzen per un complexitat irreductible, per un “infinit entreteixit
d’interretroaccions” (Morin). Aquesta visió, en principi alliberadora, ens podria
conduir fàcilment cap a un relativisme absolut, tan perillós com el determinisme al que
aparentment s’hi oposa. El pensament de la complexitat, però, reconeix el que és
singular i el que és concret sense deixar de ser capaç de contextualitzar, reunir i
globalitzar; tot concebent l’organització integra la incertesa, i d’aquesta manera no vol
generar ni totalitarismes intransigents que anul·lin les diferències personals, ni
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individualismes indiferents que neguin la comunitat –encara que sigui sota l’aparença
de respecte.

avaluació per a infants...

Com afrontar la tasca avaluadora des d’aquesta perspectiva? “Ésser humà - un ésser de
relacions, temporalitzat i situat, ontològicament inacabat- subjecte per vocació, objecte
per distorsió”. La frase de Paolo Freire és un dels punts claus del treball d’Angèlica
Sàtiro: “Si l’ésser humà és un subjecte per vocació i els alumnes són humans, per tant
els alumnes són subjectes. Llavors, perquè haurien de ser tractats com a objectes en el
procés avaluador? En aquest sentit és important ressaltar que els alumnes han de ser
tractats com  a avaluadors i no només com a avaluats. (...) donar l’oportunitat als
alumnes perquè siguin avaluadors és una transformació necessària per l’aula (...) És
una transformació que està en sintonia amb els principis del programa de Filosofia per
infants de Matthew Lipman el qual proposa el desenvolupament del pensament crític i
creatiu en els infants.”

Dins el model que ens movem ja entenem el protagonisme de l’alumne en quant
subjecte del procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest protagonisme requereix ara
incloure tècniques avaluadores d’autorregulació, i aquestes obliguen al professorat a
posar en marxa un procés crucial: compartir els criteris d’avaluació amb l’alumnat, per
ser també subjectes avaluadors del seu propi procés. D’acord amb les premisses de la
complexitat i amb la necessitat de l’autorregulació dels aprenentatges, sorgeix la visió
de l’aula i l’escola com a espai complex de comunicació, i d’ella el model psicosocial o
comunicatiu d’avaluació.

Especialment és en el model comunicatiu o psicosocial de l’avaluació on el present
treball s’hi troba naturalment: el pes del context social que es crea a l’aula, les
interaccions socials entre els alumnes, les mediacions entre alumnes i mestres, els
processos de negociació que els porten a compartir objectius i criteris, així com els
factors personals - idees prèvies, hàbits adquirits, motivació- que fan de l’aprenentatge
una construcció personal, es posen en joc amb els instruments que proposem.
L’avaluació com a mitjà de millorar la comunicació i facilitar l’aprenentatge ha de
permetre que els alumnes facin seus els instruments i els criteris d’avaluació. Sigui dit
de passada que com altres mitjans d’aquest mateix model, les mateixes activitats
serveixen a la vegada per a aprendre i per a avaluar, doncs aquest enfoc de
l’aprenentatge ens porta cap a una visió íntimament lligada de metodologia,
organització didàctica i avaluació.

El camí cap a l’autorregulació dels aprenentatges pot començar, i és positiu que així
sigui, a l’etapa primària. Es donen experiències al respecte amb resultats molt notables
ja a l’etapa infantil. Hem vist com els alumnes d’aquesta etapa volen i poden
responsabilitzar-se de la gestió dels propis errors. Expressions com ara “deixa’m que ho
faci jo sol”, o bé “no em diguis res més, ja sé com es fa” les podem sentir molt aviat.
¿No representen d’alguna manera que aquell que ho diu té els objectius clarament
representats, que ha anticipat plans d’actuació, que confia en l’èxit de la seva acció?
¿No volen dir que ha elaborat els seus propis criteris d’avaluació? 
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“El proceso de apropiación de los criterios de evaluación es complejo, ya que implica
un proceso de abstracción, es un ir y venir entre los indicadores de éxito de estos
criterios y los propios criterios. Los indicadores de éxito son la concreción de los
criterios en una tarea determinada, y a lo largo del proceso de apropiación irán
evolucionando de manera dinámica de modo que de ellos puedan emerger los criterios
que son abstractos y generalizables a otras tareas o actividades de la misma categoría.
(...) Se requiere prever situaciones didácticas que permitan a los estudiantes elaborar
sucesivas representaciones de estos criterios, explicitarlas y contrastarlas con las de
los otros compañeros de tal manera que se pueda producir cierto distanciamiento
respecto  a la propia representación que favorezca la apropiación de los criterios y su
utilización en un proceso de autorregulación o autoevaluación. Tal como señala
Cardinet, las situaciones de evaluación deben favorecer la comunicación mediante la
participación en un diálogo que puede ser un medio donde el alumno pueda contrastar
sus criterios con los del profesor y de los otros alumnos” (R. Rodríguez i J. Jorba). Els
grups que treballen el projecte de filosofia 3/18, constituïts en comunitats de recerca
tenen com a eina el que definim com a diàleg filosòfic. Si els afegim els instruments
figuro analògics amb la missió de fer de pont entre els criteris més abstractes i els que
els alumnes vagin elaborant, estarem definint un nou instrument d’avaluació
perfectament apte dintre d’aquest model, que es pugui afegir als mapes conceptuals, a
les xarxes sistèmiques, i d’altres.

...des dels mestres...

I l’entrenament dels mestres que moderen grups del projecte Filosofia 3/18 sense
pretendre cap exclusivitat –el treball per projectes n’és un altre excel·lent formador en
aquest sentit -, és també garant d’una bona actuació en aquesta tasca: “Los profesores
han de estar dispuestos a responder a peticiones que se formulan de forma ambigua,
incompleta, desordenada o las que dan por explícitos aspectos relevantes de la tarea de
aprendizaje. Además, deben ser conscientes de que su representación de los procesos
de autorregulación del aprendizaje la han conseguido gracias a su propio proceso de
reflexión y no pueden identificarla mecánicamente con la de los alumnos. Enseñar al
alumno a autorregular su proceso de aprendizaje supone favorecer la explicitación de
su propia actividad ejecutiva y la toma de consciencia del proceso que sigue, potenciar
sus ensayos e identificar sus errores. En definitiva se trata de trabajar desde la
representación del alumno y no desde la que el profesor pueda tener del proceso que
hipotéticamente debe seguirse en la tarea” (T. Mauri i M. J. Rochera)

Cal encara clarificar la posició del mestre que es pretén posar en marxa. Com a punt de
partida considerem les escoles des de l’òptica sistèmica. Dintre de la mateixa analogia
amb organismes i sistemes vius, l’analogia que fa M.A. Santos Guerra entre d’altres,
definint l’escola com a ecosistema ens indica amb claredat la manera d’apropar-nos al
grup on es proposarà l’avaluació. No serveix, però continuar el símil i situar-me com
l’investigador ni naturalista ni etnogràfic. En el nostre treball els observadors  seran els
subjectes avaluadors, tots els membres del grup. La intervenció del mestre no pot ser la
del “punt de vista objectiu que objectivitza l’objecte a avaluar”. Senzillament no podem
ubicar-nos camuflats en un aguait, i hem de ser conscients que una indumentària –llegiu
actitud- que ens delati com a avaluador d’una mena diferent, com a tècnic, provocaria
una sèrie de reaccions en cadena que modificarien substancialment el comportament del
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grup de treball, fent-li perdre espontaneïtat, falsejant-lo. Podríem caure, seguint una
descripció irònica molt encertada, en observar el comportament inusual d’infants posats
en situacions insòlites amb adults desconeguts durant el més breu temps possible. Si
efectivament el nostre paper ha de ser d’observador, no haurem d’oblidar que el nostre
punt de vista no pot convertir-se en estereotips ni prejudicis, sinó en hipòtesi. Caldrà ser
doncs un observador més en interacció amb altres observadors, i la pròpia subjectivitat
–d’interpretació, com a visió parcial i no total, i com a propi punt de vista-
interrelacionarà amb les altres subjectivitats. Simplement, breu, no ens ha de fer por
ficar-nos dins l’ecosistema. Vulguem o no des del moment que hem iniciat la nostra
actuació en formem part, n’estem compromesos.

També el model sistèmic ens dóna la perspectiva per tal d’enfocar la manera com es
portarà a terme la nostra intervenció. El procés que cal esperar és el següent:

a) els instruments que es presentaran com a base del treball a l’aula es comportaran
com les hipòtesis que defineix Fornasa, “preguntes de les qual l’observador no sap
la resposta”, i

b) representaran una certa pertorbació en l’organització del sistema (grup de mestres i
d’alumnes); aquesta tindrà  la forma de pregunta que invitarà al diàleg a partir del
raonament analògic.

c) El sistema així pertorbat, per dotar de significat aquesta “intrusió” la integrarà dins
la seva xarxa de relacions,

d) procés que caldrà “pilotar” sota el comandament del mètode del diàleg filosòfic, i
sempre atent a les condicions de navegació que òbviament no depenen de les
maniobres del “pilot”, més aviat a la inversa.

e) El procés de discussió serà registrat –transcrit- i posteriorment observat
conjuntament per tots els subjectes avaluadors del procés.

“... no és la missió dels educadors imposar les seves pròpies idees als seus estudiants.
Això seria indoctrinar. Per altre part, hi ha el perill que si no s’hi fa res –si el professor
és sempre neutral respecte a tot –les escoles estiguin realment indoctrinant relativisme
sense saber que és això el que estan fent. El que cal estimular és la recerca racional:
els estudiants han d’investigar conjuntament qüestions morals per tenir una experiència
de primera mà de les diferents perspectives que la comunitat té sobre aquestes
qüestions” (M. Lipman).

Si creiem amb Dewey que un dels principis de l’educació és produir ciutadans que
puguin i vulguin conservar el sistema democràtic sa i estalvi, i sabem que, com afirma
Emili Lledó, sense l’educació, que des dels grecs ��������� fou la pedra fonamental de
la democràcia, aquesta es converteix en demagògia, és a dir en simple apariència, en
falsedat, llavors, la nostra acció avaluadora haurà d’ésser raonable, respectuosa,
cooperativa, reflexiva, crítica, observadora atenta, dialogant i rigorosa, per tal de, per
l’experiència, transmetre com a valors la raonabilitat, el respecte, la cooperació, la
reflexió, la crítica, l’observació atenta, el diàleg i el rigor.

“Reconeguem-ho, doncs, sense embuts: hi ha moltes coses –sovint les més importants-
que s’aprenen sense que ningú les ensenyi, almenys de manera explícita i formal. I,
tanmateix, no s’aprenen pas sense influència: s’aprenen en un procés llarg i tàcit,
durant el qual s’entra en contacte amb persones i situacions que tenen maneres
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diverses de veure i de viure el món, persones i experiències que esdevenen –de vegades
sense adonar-se’n- punts de referència. (...) És la mena d’aprenentatge que –com el
dels valors- no es fa per instrucció precisa, sinó més aviat per influència i interacció
difuses, per òsmosi social” (J.M.Terricabras).

...amb unes ulleres especials

Encara una vegada ens aturarem davant l’eina de raonament analògic, ara des del punt
de vista de la metodologia. Situats en un context  on l’avaluador n’és observador,
educar la mirada serà una tasca primordial, i per tal d’educar-la no disposarem de millor
eina que aquesta. ¿Com observar si no les relacions entre conceptes i entre criteris,
objectes del nostre examen quan parlem d’avaluació? L’analogia seran les ulleres que
permetran veure l’invisible, que tornaran concret allò que és abstracte, la vareta que farà
tangible allò que els nostres dits mai poden copsar. I, ja enfocat, l’altre eina  de què
disposem per manipular a les aules el que hem fet visible és el diàleg filosòfic.
Anomenem així una manera de conversar en grup diferent del simple diàleg, de la
xerrada o del debat. Els participants en aquest tipus de diàleg han d’haver estat advertits
de la importància d’un pensament curós amb les regles i mecanismes de la recerca,
perquè té com a punt de partida la pròpia fal·libilitat i cerca descobrir les pròpies
febleses per enfortir-les, i de què l’objectiu del mateix és avançar cada cop més cap a la
construcció de conceptes més rics de significat. Aquí el mètode és imprescindible per no
quedar-se en una simple exposició d’opinions o en la recerca del consens. Enriquir el
concepte vol dir anar completant la xarxa conceptual on està integrat, les relacions amb
altres conceptes. La subjecció a aquestes regles o mètode farà que el grup que dialoga es
constitueixi en “comunitat de recerca”. Fer que aquesta comunitat de recerca articuli en
un únic debat la multiplicitat d’idees s’aconsegueix vertebrant el diàleg entorn d’una
pregunta. “La idea de comunitat implica la creació d’un clima (...) on l’única regla
d’or és la correcció tant pel que fa al to de les intervencions, evitant agressivitats i
violències verbals, com al rigor en les exposicions i en l’argumentació. Els estudiants
han de saber que no seran censurats per les seves opinions o creences, però sí que ho
seran per les inferències mal fetes, els condicionals mal construïts, la imprecisió en l’ús
de termes, les generalitzacions precipitades, etc., i seran advertits no pel mestre
omniscient, sinó pels propis companys. (...) Fer recerca expressa el desig de buscar, de
seguir pistes, d’indagar, d’examinar amb atenció, de seguir rastres, de qüestionar,
d’inquirir (...) aconseguir un clima on els nois se sentin estimulats a pensar, a
descobrir, a esbrinar” (Irene de Puig).

És clar que en el nostre treball hem comptat amb alumnes ja entrenats en aquestes
habilitats. Tot i això cal tenir present que el mètode del diàleg filosòfic dóna al mestre
un paper singular; el professor haurà de plantejar preguntes correctes, ajudar a explorar
els diferents contextos, donar entrada a totes les posicions que pugui haver en el grup i
saber-les connectar entre elles, interessar-se per les idees que presenten els alumnes, ser
flexible i no imposar-se, manifestar, en fi, un pensament crític, això és, fonamentat en
criteris, sensible al context i capaç d’autocorregir-se.
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1.2. La història recent

els plans d’avaluació interna del c.e.i.p. Sant Climent

El curs 97/98, d’acord amb la normativa del Departament d’Ensenyament, iniciàrem al
c.e.i.p. Sant Climent, de Sant Climent de Llobregat, el Pla Triennal d’Avaluació. En el
nostre centre la obligatorietat de posar en marxa aquest pla coincidí feliçment amb un
moment de maduració del claustre de professors on l’autocrítica i la reflexió del conjunt
de l’escola era ja quelcom d’habitual. Al mateix temps un assessorament intern dintre
del Pla de Formació del Professorat venia a donar cohesió al projecte filosofia 3/18
treballat en aquest moment amb tots els alumnes de l’etapa primària. La nostra escola
era d’una línia completa, i tenia en aquell moment una mitjana de 17/18 alumnes per
aula, amb una plantilla de 14  professors.  

Amb el bagatge de què disposàvem, des de les primeres sessions de treball el claustre
adoptà la manera de fer de les comunitats de recerca. Una primera fase de plantejaments
teòrics a partir de la informació sobre enfocaments de l’avaluació i sobre el marc legal
on ens movíem, definí les intencions generals del pla d’avaluació que volíem dur a
terme. A partir de la decisió dels objectes de l’avaluació, la comprensió lectora dins
l’àmbit d’ensenyament–aprenentatge i els diferents agrupaments d’alumnes dins l’àmbit
de l’organització, vàrem necessitar donar resposta a les següents preguntes: què, per
què, qui, per a qui, com i quan de l’avaluació. El buidat de documents de l’escola
operatius en aquell moment – P.E.C., P.C.C. de Llengües, P.G.C. - ens ajudaren a
respondre el QUÈ i el PER QUÈ, definint més concretament els objectius i els criteris
de l’avaluació per a cada un dels objectes triats. A les mateixes sessions de treball
s’anava decidint el mètode de treball i es fixava la distribució temporal de les tasques
acordades. Les respostes al QUI i PER A QUI eren implícites a les primeres sessions;
alumnes i mestres eren els primers actors de l’avaluació i els primers destinataris, i per
tant el caire d’autoavaluació i coavaluació era prioritari. El COM i el QUAN, el disseny
dels instruments, l’organització de les sessions i el calendari fou el següent pas.
Acordades unes línies generals, els instruments figuro analògics i les sessions de
filosofia per aplicar-los, el claustre es dividí en grups més petits per ser més efectius en
l’elaboració dels instruments concrets. No tots els instruments elaborats foren figuro
analògics, però sí tots en la seva aplicació tenien un moment de diàleg a l’estil filosòfic
per reflexionar en grup sobre els aspectes posats a la llum en la primera fase de
l’aplicació. 

Durant el curs 98/99 vàrem continuar la mateixa línia dins el Pla d’avaluació. Algunes
proves elaborades el curs anterior varen tornar a aplicar-se, i s’elaboraren nous materials
per avaluar l’ús de recursos del nostre entorn en l’estudi del medi social i natural, la
coordinació de les etapes, i els espais de l’escola.

primeres troballes

Les aportacions dels instruments figuro analògics i la metodologia de Filosofia 3/18 al
procés d’avaluació de la nostra escola es poden resumir en les següents:
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� respecte als mestres:

1. Es plantegen nous criteris d’avaluació i revisen críticament els ja existents.
2. Aprofundeixen en el coneixement del grau d’assoliment i maduració dels objectius,

tant relatius a conceptes, com a procediments, com a  hàbits i valors, treballats amb
els seus grups d’alumnes

3. Obtenen informació detallada sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge dels
continguts treballats.

4. Obtenen informació sobre la transversalitat respecte al currículum dels
aprenentatges dels alumnes.

5. Obtenen informació per millorar la seva activitat referent als continguts objecte de
les sessions d’avaluació.

� respecte als alumnes:

6. S’apropien dels criteris d’avaluació.
7. Elaboren criteris d’avaluació personals i col·lectius.
8. Obtenen punts de referència clars i contrastats sobre el moment personal de

l’aprenentatge i del grup.
9. Obtenen informació i la interioritzen sobre elements necessaris per a progressar.

El tema d’aquest treball fou inicialment l’avaluació: l’experimentació d’una
metodologia i d’un instrument per tal de conèixer la seva eficàcia i la seva capacitat
d’adaptació als diferents àmbits escolars, fou un primer objectiu. Ja, però, les primeres
reaccions de sorpresa quasi a la porta mateixa de l’aula en acabar les sessions, venien
provocades per l’observació de l’enriquiment constatat en quant a la quantitat i la
qualitat d’indicadors de valor que els alumnes havien posat de manifest. Aquesta
constatació sobre el terreny i en calent es corroborava i es feia definitiva en llegir les
transcripcions de les sessions i observar detingudament les dades escollides. A totes les
proves aplicades sobre comprensió lectora, el grup havia aportat nous indicadors de
valor, havia  revisat críticament els previs i, en algun cas, definit col·lectivament criteris
d’avaluació sobre objectius determinats.

Mentre treballàvem en el perfeccionament d’una tècnica sorgia primer subtilment i cada
vegada més amb força i claredat, el component ètic del nostre treball: si els alumnes
progressaven en la seva capacitat de fer judicis de valor, judicis cada cop més acurats i
crítics, ¿no estaven progressant també en el seu tarannà tolerant, reflexiu, crític i
autocrític, en fi, democràtic? Estàvem constatant allò a què es refereix Matthew
Lipman: “una de les contribucions més valuoses que fa la filosofia respecte a
l’educació ètica és el model que ofereixen els filòsofs en una comunitat de recerca, en
la qual els participants estan convençuts que poden aprendre molt dels altes
participants amb els qui estan en desacord”.

I això que observàvem tant clarament en els alumnes també s’estava produint en els
mestres. Tot compartint les sessions de l’àmbit ensenyament - aprenentatge, com a les
sessions sense participació d’alumnes on avaluàvem aspectes organitzatius, els mestres
practicàvem també l’elaboració de criteris de valor en forma compartida, reflexiva,
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tolerant i autocrítica. De l’exercici compartit dels judicis de valor anàvem a la recerca
comuna de raons per recolzar els criteris. La “mirada” que volíem posar sobre aquestes
sessions proporcionava una dimensió un xic diferent, potser aquella que converteix una
xerrada, o una conversa, en un diàleg a l’estil filosòfic.

Tot avaluant ens educàvem en els valors: aquesta fou l’aportació més definitiva i
contundent d’aquesta manera de fer eixida del projecte Filosofia 3/18, i que sense
perdre’n la relació, segueix construint la seva pròpia personalitat.
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2. EL PROJECTE
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2.1. Breu resum

L’experiència tramesa per aquells mestres, i l’adquirida gràcies al treball en equip més
recent, van obrir la gana per explorar uns paisatges que prometien d’entrada, no només
desempallegar-se de tantes càrregues, gaites i neguits que el tema de l’avaluació
malauradament sol comportar, sinó descobrir serioses alternatives als mitjans coneguts i
sobretot aprofundir un tema que sempre quedava pendent.

Les nostres aspiracions foren ajudar a potenciar a l’aula espais d’experiència dels valors
on la vivència espontània convisqués al màxim possible amb la reflexió teòrica i crítica.

El nostre treball es movia en una triple dimensió:
� Elaborar i experimentar el material, instruments i metodologia d’avaluació

figuroanalògica en àmbits diferents als del projecte Filosofia 6/18.
� Comprovar-ne l’eficàcia en tant en quant  l’educació per a l’elaboració i

apropiació de criteris de valor.
� Investigar l’ús d’eines i metodologies coherents amb l’educació dels valors.

Els instruments consistirien en sèries d’imatges, en gran part reproduccions totals o
parcials de pintures de diferents èpoques de la història de l’art, que presentin una clara
relació analògica amb elements, definits prèviament i avaluables, del procés
d’ensenyament - aprenentatge. L’analogia s’estableix entre les característiques de les
imatges i els criteris d’avaluació proposats per als objectes d’avaluació establerts. A
través de les característiques de les  imatges presentades, alumnes i professors –
subjectes avaluadors més que objectes avaluats - estableixen les relacions de manera
que les característiques explícites del material manipulat els porten a deduir
analògicament les que es trobaven implícites a l’objecte d’avaluació. D’aquesta manera
es provoca la presa de consciència d’aspectes del procés d’aprenentatge no prou
coneguts, es comparteixen els indicadors i criteris predefinits, i es defineixen de nous,
que serveixen per tal de mesurar, constatar i observar l’evolució del procés d’adquisició
de conceptes, hàbits i valors proposats. La seva aplicació havia d’aportar també canvis
qualitatius en el procés d’aprenentatge dels continguts que s’avaluaven. Les proves
consistirien en sessions de treball seguint la dinàmica proposada al projecte Filosofia
3/18, i se‘n faria la transcripció literal de les mateixes.

Els centres on s’ha dut a terme el treball: 
� Estaven immersos en un procés on l’avaluació de les àrees que es

plantejaven tenien un interès preferent: al Col·legi Ntra. Sra. de Lourdes de
Barcelona, la llengua; al ceip Sant Climent de Sant Climent de Llobregat,
l’àrea de matemàtiques; al ceip Benviure de Sant Boi de Llobregat, el treball
sobre valors.1 

� Tots tres centre coneixien de prop del projecte Filosofia 3/18, i, si bé
s’aplicava de maneres diferents en cada un, l’interès pel mateix permeté
d’entrada acceptar les línies generals d’aquest treball. 

� La composició dels grups classe era heterogènia, fomentant-se en tots un
tipus d’aprenentatge cooperatiu.

                                                          
1 A partir d’ara ens referirem a les diferents escoles amb les següents inicials: Nostra Senyora de Lourdes,
NSL; ceip Sant Climent, SCL; ceip Benviure, BNV.
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2.2 Pla de treball

fase prèvia – incorporació a la dinàmica dels centres 
Ja que l’elaboració del projecte comportava una presa de decisions no sols personal,
sinó d’acord també amb les escoles on es volia actuar, la primera tasca fou establir les
línies generals d’actuació d’acord amb els equips de mestres responsables designats pels
mateixos centres.

En aquesta fase es donaren a conèixer les intencions, els objectes i els mètodes
d’avaluació, i els objectius del treball, així com el treball previ fet al c.e.i.p. Sant
Climent, i s’acordà l’acceptació del projecte. Així al BNV els objectes d’avaluació triats
foren de la programació sobre valors: el treball cooperatiu al cicle inicial, el diàleg al
cicle mig, i al cicle superior el respecte; al SCL, de l’àrea de matemàtiques: la resolució
de problemes, a tots tres cicles; i al NSL, de l’àrea de llengua catalana: la lectura
d’imatges al cicle inicial, el plaer en la lectura al cicle mig i les idees principals del text
al superior. 

primera fase: determinació dels objectes i criteris d’avaluació 
En reunions amb els equips docents directament implicats i que participarien  a les
sessions dins l’aula, es determinaren els objectius i els criteris d’avaluació. Per fer això
calgué  fer un buidat de la documentació operativa de cada centre referent al currículum
de les àrees on s’actuaria. Cada escola determinà quins documents li eren operatius –
P.E.C, P.C.C., P.G.C, programacions d’aula...- i només sobre aquests es féu la selecció i
definició dels objectius i criteris. Igualment es prengué nota de característiques dels
grups en quant a nombre d’alumnes, mètodes habituals de treball, grau de coneixement
del projecte Filosofia 3/18, interessos generals i proximitat amb el món de l’art
contemporani, i d’altres. Es demanà que a partir d’aquest moment els grups d’alumnes
que haurien d’aplicar les proves foren informats si més no dels aspectes generals del
treball previst.

segona fase: elaboració de les proves 
Fora dels centres es dugué a terme l’elaboració de les proves específiques per a cada
objecte i cada grup d’alumnes, així com d’un instrument general sobre apropiació dels
criteris d’avaluació, adaptat als diferents cicles. Cada prova constava dels següents
apartats: els materials (col·lecció de làmines amb imatges seleccionades), justificació
del material, criteris implícits en les làmines, descripció de la sessió.

tercera fase: presentació a les escoles dels materials elaborats 
Els instruments elaborats foren presentats als diferents equips de mestres implicats per a
la seva discussió i possibles modificacions. Aquesta fase fou especialment enriquidora i
algun dels instruments proposats sofriren canvis importants. Fou especialment
important la precisió a l’hora de treballar amb continguts de procediments i del
tractament de l’analogia amb alumnes del cicle inicial.

quarta fase: aplicació de les proves 
En una primera sessió  es compartí amb el grup d’alumnes les intencions del procés
d’avaluació acordat amb els mestres, i es recuperaren els coneixements previs referents
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als indicadors de valor respecte als objectiu avaluats. Un autoavaluació prèvia, on cada
alumne es jutjava a ell mateix respecte a l’adquisició del contingut que s’avaluaria,
quedà reflectida gràficament en un instrument general elaborat a propòsit - “l’illa del
tresor” - instrument que havia d’establir una analogia amb el procés de reconeixement i
integració dels criteris d’avaluació, així com amb les estratègies i les dificultats per
assolir-los.

En una segona sessió s’aplicaren les proves sobre els objectes curriculars amb
transcripció literal del diàleg de la sessió. Tot seguit, o bé en una sessió propera en el
temps –depenent de cada cas- es tornà a treballar amb l’instrument sobre criteris de
valor, ara a través del diàleg filosòfic. En aquesta darrera part del treball amb el grup
d’alumnes es podia reflexionar sobre l’eficàcia del treball fet i dels instruments utilitzats
i sobre l’elaboració i apropiació de criteris d’avaluació, convertint-se així en una
primera metaavaluació del projecte.

cinquena fase: elaboració de l’informe 
Confecció d’informes d’acord amb pautes fixades en el disseny dels instruments:
1. transcripció literal de les sessions, tot indicant amb lletra cursiva les intervencions a

les quals en l’anàlisi posterior es donarà més rellevància.
2. Anàlisi de les sessions:

2.1. l’objecte avaluat
2.2. els criteris d’avaluació
2.3. els materials de la prova

3. Valoració:
3.1. el material de la prova
3.2. els criteris d’avaluació
3.3. assoliment grupal i individual de l’objectiu avaluat
3.4. representació icònica dels resultats

Les propostes i acords conseqüència de l’avaluació, tal i com s’havia plantejat el treball
d’acord amb els equips de cada escola, corresponien únicament als equips de mestres de
cada centre, i foren sempre independents del present treball.

Els informes foren lliurats a les escoles corresponents i discutides les conclusions
exposades. Es recolliren igualment en aquestes sessions les opinions del equips de
mestres.

sisena fase: metaavaluació
Sessió de treball amb instrument figuro analògic i metodologia del projecte Filosofia
3/18 amb el grup de mestres de cada escola. Irene de Puig, coordinadora del GRUP
IREF i supervisora del projecte fou present a la sessió, dirigint la primera part sobre
l’eficàcia general del treball.

fase final: elaboració de conclusions finals i memòria del treball
En la present memòria hi consten els models de tots els instruments elaborats, les
conclusions sobre el treball d’elaboració i apropiació de criteris d’avaluació, i les
conclusions sobre la incidència dels materials i metodologia elaborats sobre l’educació
dels valors. Per redactar aquestes conclusions s’ha tingut en compte les anàlisis fetes en
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les sessions amb alumnes i amb mestres amb l’instrument sobre criteris d’avaluació,
així com la sessió final de treball a la seu de l’IREF.
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3. LES AVALUACIONS
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3. 1. L’illa del tresor

CENTRE:  tots
GRUP D’ALUMNES:  Tots els participants en el projecte
OBJECTE A AVALUAR: el procés d’aprenentatge i les seves dificultats (criteris de valor)

El material per a aquesta prova consisteix en un mapa d’una illa; al centre de la mateixa
es troba un tresor. En els diferents camins per arribar-hi es representen situacions,
riscos, problemes i ajudes possibles.

L’objectiu de la prova és donar llum al procés d’elaboració i apropiació de criteris
d’avaluació d’un objecte d’ensenyament-aprenentatge qualsevol; és a dir, ajudar a
resoldre la qüestió: com sé que avanço en el meu aprenentatge?, i conseqüentment la
que se’n deriva, com seguir avançant?

Caldrà doncs prèviament triar l’objecte curricular sobre el qual es vol treballar.
Presentat el mapa al grup –avaluadors i avaluats al mateix temps- se’ls demana que
posin un gomet en el lloc del mapa que creuen que es troben en relació a l’objectiu
representat pel cofre del tresor. Hem treballat amb mapes mida A3/A4 per cada grup de
4 o 5 alumnes, i un gran mapa mural on podem veure el conjunt del grup. Així facilitem
primer un reflexió més personal, i tot seguit podem encetar un pla de discussió sobre el
gràfic representat al mural, a partir de les raons que cada persona exposi per justificar la
seva resposta.
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Els criteris que s’han elaborat prèviament i que es troben implícits en el material gràfic
queden exposats en el següent esquema:

a) No vull arribar a l’objectiu proposat.

b) Vull arribar a l’objectiu proposat i no tinc dificultats per fer-ho.

c) Vull arribar a l’objectiu proposat però tinc dificultats per fer-ho:

em trobo perdut, demano ajuda, tinc guia, necessito descansar, em costa molt
avançar, m’angoixo, em trobo davant d’un obstacle que no puc superar, tot just
començo a avançar, vaig per un camí totalment equivocat...

En els informes de les avaluacions portades a terme als diferents centres i que figuren al
següent capítol es trobarà la referència a aquesta prova. Als documents lliurats als
centres per la seva discussió, en l’apartat representació icònica dels resultats, es
descrivia la ubicació de cada alumne segons es desprèn de l’informe, obtenint en cada
cas un mapa de la situació del grup d’alumnes útil com a referència per posteriors
sessions de treball. En el capítol 3.2. d’aquesta memòria mantenim la descripció de les
ubicacions atorgades a cada alumne sense el dibuix corresponent.

Tot i que al llarg dels nou informes presentats se’n fan valoracions de la utilització
d’aquest material, ara volem  donar una visió més general de les conclusions a què hem
arribat:

* L’instrument millora notablement quan prèviament s’expliciten i recorden els criteris
apareguts a la sessió anterior amb el material figuro – analògic referent a l’objecte
curricular.

* Força alumnes fan una reflexió que els porta a una crítica del propi treball en
referència a l’objectiu curricular proposat.

* El paisatge representat ofereix analògicament matisos que els nombres o les paraules
d’una avaluació quantitativa i clàssica no poden donar.

* Reflecteix amb precisió el grau de satisfacció obtingut a la primera prova d’avaluació.

* Ajuda a fer conscient l’autoavaluació i la reflexió al respecte.

* Serveix també perquè els alumnes elaborin escales de valor amb material analògic que
expressi amb exactitud la pròpia avaluació.

* Serveix per definir millor el material en relació als criteris d’avaluació utilitzats.

* Serveix per valorar tot el grup respecte a l’objecte d’avaluació escollit, i a partir de la
valoració promoure propostes de millora.
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3.2. Informes a les escoles

A les nou activitats d’avaluació fetes per al present projecte es seguí un mateix esquema
de treball. El primer pas fou una breu sessió – entre 15 i 25 minuts – per presentar el
mapa de “l’illa del tresor” i demanar als alumnes que es situessin en el mateix en
referència a l’aprenentatge de l’objecte triat per avaluar. Es demanava una resposta
personal i no mediatitzada per cap diàleg ni reflexió col·lectiva prèvia; es tractava de
conèixer la opinió inicial els alumnes abans de les sessions d’avaluació preparades.
Temps més tard tenia lloc la sessió d’avaluació de l’objecte triat en cada cas, la prova
figuro analògica específica. En alguns casos el mateix dia, en altres pocs dies després es
feia la sessió amb “l’illa del tresor” igual que la primera, però ara amb un diàleg
posterior sobre les respostes donades, i tot comparant-les amb les del primer dia. De tot
el procés s’elaboraren dossiers que recollien tota la informació d’aquestes sessions, així
com els acords previs i el disseny de les proves. Són aquests informes els que tot seguit
presentem, tot afegint els comentaris que els mateixos grups de mestres de cada centre
feren un cop acabat el treball. Les col·leccions de les làmines les hem recollit al capítol
3.3. en petit format i en blanc i negre. Un fitxer a part en suport informàtic anomenat
annex les conté totes en la mateixa mida i colors amb què treballàrem a les aules.
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INF. 1
CENTRE: ceip Benviure (BNV)
OBJECTE A AVALUAR:  educació dels valors: el treball cooperatiu 
GRUP D’ALUMNES:  Cicle Inicial, primer nivell (1r A) 
TOTAL  D’ALUMNES AVALUATS: 25

A) OBJECTIUS D’AVALUACIÓ: 

- Ser capaços de treballar amb qualsevol nen o nena de la classe tot  aprenent a
diferenciar entre amics per jugar i companys i companyes per treballar.

- Conèixer les habilitats personals i les habilitats dels altres i respectar-les com a
diferències individuals i enriquidores, tant col·lectivament com personal.

- Saber assumir la part de compromís personal ineludible en qualsevol tasca
cooperativa, entenent que sense l’esforç de tothom no és possible l’èxit col·lectiu.

- Conèixer els passos necessaris per emprendre qualsevol tasca cooperativa:
� plantejament d’un objectiu comú,
� repartiment de les feines a realitzar per cadascú dels membres del grup,
� posada en comú. Verificació del grau d’assoliment de l’objectiu.

B) CRITERIS D’AVALUACIÓ: 

- Estat de benestar de la canalla tenint en compte diferents tipus d’agrupaments
(parelles, petit grup, gran grup, etc.) i en diferents activitats (em trobo a gust quan
faig l’activitat, em trobo a gust en els diferents grups en què participo)

- En el treball en grups heterogenis: donar-se a conèixer al grup i conèixer els demés;
conèixer les habilitats dels altres i aprendre a confiar en els altres (crec que els altres
saben què puc fer, com ho puc fer, com treballo...; sé què sap fer cada company del
grup, quina tasca li correspon, quin resultat s’espera de cadascú; tinc confiança en
que els companys trauran bé la feina, obtindran els resultats que cal tenint en compte
el resultat col·lectiu).

- Grau d’assoliment de la feina que li correspon. L’esforç personal per aconseguir uns
resultats col·lectius  (me n’adono de si compleixo la tasca prevista, o de fins a on
arribo; tinc en compte que el meu esforç és necessari per al grup)

- Interiorització dels passos a seguir en el  treball cooperatiu, essent el diàleg
constructiu entre ells i elles l’eina per resoldre els possibles conflictes (tinc clar quin
és el procés de treball del grup; utilitzo el diàleg per entendre’m en el treball amb els
altres; utilitzo el diàleg amb els companys per resoldre els conflictes que surten
entre el grup).

C) L’INSTRUMENT D’AVALUACIÓ

c.1 els materials [bnvi]2

Col·lecció de dibuixos de vuit plantes amb flors: 1. blauet, 2. espígol, 3. farigola, 4.
xicòria, 5. poliol, 6. te de roca, 7. cua de guitlla i 8. peu de lleó.

                                                          
2 Les sigles entre claudàtors corresponen als títols que les diferents col·leccions tenen a l’arxiu informàtic
annex.
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c.2 justificació: 
Hem escollit aquest material entre altres plantejats inicialment, en primer lloc per
mantenir la proposta de treball analògic que amb els més petits presenta les majors
dificultats; experimentar-la ens permetrà conèixer millor els seus límits. En segon lloc
les làmines representen elements poc familiars per als alumnes i per això no carregats
afectivament, per tant més neutrals.

c.3 criteris implícits en les figures:
Blauet: un membre del grup té un protagonisme excessiu; els altres queden anul·lats
Espígol: uniformitat de tots els membres, que no es correspon amb la realitat personal. 
Farigola: diversitat en la participació i aportació dels membres.
Xicòria: diversitat en la participació, aportacions diferents i diferents actituds; el resultat
sembla poc ordenat. 
Poliol: l’aportació d’alguns membres s’ordena cap a una finalitat, alguns queden fora
del projecte grupal.
Te de roca: participació de tots en un resultat comú, sense diferències, però amb matisos
en quant a rendiment i relació.
Cua de guitlla: tots els membres col·laboren per a obtenir un resultat comú, ben ordenat
i compacte. 
Peu de lleó: polarització dins el grup, dues idees diferents que no aconsegueixen posar-
se d'acord.

D) DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ:

Les làmines poden col·locar-se sobre un mural de manera que totes les nens i nens
puguin posar-se davant i mirar-les sense molestar-se. Després tots seuen en rotllana, i a
la pissarra s’enganxen les làmines a mida que els alumnes van dient les seves respostes.

El temps de la sessió no hauria d’excedir d’una hora.

d.1 exposar el propòsit de l’activitat:
- Fer conèixer al grup la intenció d’avaluar el que fins ara hem après sobre el tema del

treball cooperatiu.
- Explicar breument que ho farem d’una manera lúdica i mitjançant el diàleg a l’estil

filosòfic, donant quatre pautes sobre la mecànica d’aquest.
- Plantejar la pregunta inicial, deixant-la escrita a la vista de tots:

d.2 pregunta inicial:
Quan treballes en grup (racons, lectura...), el teu grup es sembla als grups de flors
d’alguna d’aquestes plantes? Explica per què.

d.3 presentació de la col·lecció
- Definir els elements que formen la col·lecció.
- Els alumnes passegen davant del mural on són exposades les làmines el temps

suficient per extreure els criteris de selecció que se’ls demana.
- Quan un ha fet la tria, seu a la rotllana.
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d.4 el diàleg
- Es recorda la pregunta inicial.
- Ordenadament les nenes i nens que volen exposen la seva resposta. S’anoten a la

pissarra al costat del nom de cada alumne la làmina amb la que s’identifica. 
- S’obre el diàleg del qual es farà la transcripció. Amb les associacions a la vista de

tots, es poden introduir preguntes com ara: a quins grup treballaries més a gust? A
quins no? Què grups podrien ensenyar-me coses que jo no sé? A quins podria jo
aportar ajuda? Quines característiques són i quines no són vàlides per treballar als
racons?...

E) LES TRANSCRIPCIONS DE LES SESSIONS. 3

e.1 el treball cooperatiu  (12 de març)
pregunta inicial: QUAN TREBALLO EN GRUP A QUIN GRUP DE FLORS EM
SEMBLO MÉS? PER QUÈ?

MARIO: la 4, perquè estan tots junts
MAURO: la 4, perquè estan tots junts
MARIO: ell havia dit la 8
PAU: la 8 perquè sembla ... la gran sembla com un ...la vitamina que tenen les.... la
pinya gran i la més petita... (fa referència a no sé quins dibuixos...)
DAVID: la 6, perquè sembla un coet.
ANNA: la 5, perquè van en dos grups i van separats. Alguns van junts i altres separats;
que quan treballem amb grup necessitem silenci perquè si no podem concentrar-nos.
RAQUEL: la 4 perquè estan junts i no estan separats.
LAIA: la 6 perquè estan junts.
SANDRA: la 7 perquè estan altes.
JORDI: la 1 perquè estan treballant junts, perquè estan treballant.
GEMMA: la 3 perquè estan junts i treballant.
IRENE: la 7 perquè estan una mica separats.
DANIEL : perquè estan separats i a baix junts.
ALFREDO: la 3 perquè estan junts quan estan a dalt i a baix estan les flors.
FRAN: la 4 perquè a baix no hi ha flors.
CARLOS: la 7 perquè estan junts.
MIREIA: la 8 sembla uns nens que fan rotllana. Quan treballem en grup fem rotllana
per explicar coses.
ANDREA: la 2 perquè estan separades, la 4 perquè estan juntes.
JENI: la 1 perquè estan separades.
URIEL: la 6 perquè estan juntes.
MÒNICA: la 3 perquè se sembla a una fila. No fem fila quan treballem en grup. La 8
perquè fan rotllana, quan hem de parlar i ens mirem a la cara.
ARIADNA: la 8 se sembla una rotllana i treballem junts en una rotllana.
JOSE: la 4 perquè estan junts.

Tot seguit iniciem la discussió.
MESTRE: què volem dir quan diem estar junts o estar separats?
                                                          
3 A les transcripcions mantenim fidelment l’expressió dels alumnes, conservant tant el lèxic com les
construccions que ells utilitzen tot i que siguin incorrectes.
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GEMMA: a vegades ens ajudem i a vegades no. La 5 perquè les de dalt s’ajuden, perquè
estan separades i juntes. 
RAQUEL: la 4 perquè estan a dalt i a baix juntes, si no estem junts no sortiria cap
treball.
GEMMA: a vegades no vol que li ajudin perquè ja ho sap fer, la 5.
RAQUEL: quan treballem junts hem d’estar junts, si no no pot ser.
ANNA: la 7 perquè sembla una mà. Perquè amb la mà agafem el llapis per escriure.
----- el grup de la 6 estan junts
----- la 5 una mica
----- la 1 alguna sí, alguna no
MESTRE: com esteu vosaltres?
MAURO: la 4 perquè estan tot un grup junts i no estem separats.
CARLOS: la 5 perquè té les fulles i sembla una cadira. Quan treballem seiem a la
cadira.
SANDRA: no estic d’acord amb la Raquel perquè aquelles s’estan ajudant (la 4) totes.
Ens hem d’ajudar però si un no vol no ens ajudem. Ens assemblem a la 5.
IRENE: o a la 7, perquè estan una mica separades.
SANDRA: la 7 hi ha una separada que no sembla que vulgui que l’ajudin.
FRAN: la 8, de baix està separada.
SANDRA: la 8, per una altra cosa, perquè no està gaire separades de la grossa, volen
que l’ajudin una mica.
RAQUEL: la 8 potser se’n va perquè la gran ho vol fer tot.
GEMMA: la 2, les flors se’n volen anar; les petites no poden fer res.
MESTRE: això és bo treballant en grup?
MIREIA: sí, és bo, perquè si un et pot ajudar. Si se’n van a buscar un altre treball que
puguin fer. La 2, que alguns són de la mateixa mida que elles i la deixarien treballar.
GEMMA: estic d’acord amb la Mireia, perquè algunes són petites.
MESTRE: per treballar en grup és millor tots iguals o un que sap més altre menys...?
RAQUEL: estic d’acord amb la Gemma i la Mireia. La 2 no poden fer res, que vagin a
un altre grup.
SANDRA: que un sàpiga més i altres no sàpiguen res, el que sap més pot ajudar al que
no sap gaire.
PAU: em sembla bé el que ha dit la Mireia. Les dues fulles no volen treballar juntes i
aleshores s’han separat.
GEMMA: si uns grans poden ajudar en una mica més difícil.. ara l’opinió d’ella i meva
s’estan igualant.
MESTRE: una que no sap tant se’n va, com ho feu?
PAU: no, pot demanar disculpes i ser amics i treballar junts. S’han de posar d’acord.
(Alguns estan d’acord.)
GEMMA: a vegades quan la 7, quan la flor se’n vol anar, es pot anar. Pot fer el que diu
en Pau.
PAU: treballar en grup, si ho fas en grup ho acabes més de pressa. Un sol està molt de
rato i si son dos acaba més ràpid. Sol, quan se t’oblida una idea no ho pots dir, en grup
un altre t’ho pot dir. Perquè sol se l’oblida i altre li diu.
GEMMA: estic d’acord amb en Pau perquè si un s’oblida ho pot dir l’altre.
DANIEL: estic d’acord amb el Pau i la Gemma, perquè a vegades se l’oblida i a
vegades no.
MESTRE: (resum les idees principals que definien el diàleg: la 8, un que sap molt; a la
7, un que no vol que l’ajudin; a la 6, semblen molts junts)
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PAU: és el grup perfecte. Perquè si estan junts millor. Si un es fa mal i l’altre li cura.
A la 5: uns sabien més i no anaven tan junts.
RAQUEL: la 6 perquè estan junts, estan el fila, tots ensenyen a tots.
MESTRE: tots poden ensenyar a tots?
PAU: sí, perquè si un no sap l’altre li diu.
PAU: perquè les grans ensenyen a les petites. Que jo vull dir la 5, aquells dos grups
estan separades però a vegades es poden ajuntar.
MESTRE: quan treballeu en grup, quina us representa millor?
IRENE, GEMMA, SANDRA: el 7; sí es pot deixar així, que un vagi sol.
PAU: pot demanar disculpes. S’ha d’arreglar, tots han de ser amics de tots.
ANNA: la 6, els grans poden ajudar els petits.
MESTRE: si un ha arribat al tresor, quina és?
VARIS: La 6; La 7.

e.2 l’autoavaluació: l’illa del tresor (13 de març)

En aquesta sessió partim des de les idees de la sessió anterior, amb l’objectiu de conduir
millor el treball analògic i ajudar a fer explícits els criteris. 
Criteris sorgits de la primera sessió i que deixem a la vista per tenir en compte: junts,
una mica separats, tots som iguals, alguns són distints, ens ajudem, demanem disculpes,
ens posem d’acord, un ho fa tot, un es separa.

Inicialment responen a la pregunta: si el tresor representa haver aconseguit treballar
molt bé en grup, on ets ara? Tots fan referència a la sessió prèvia d’autoavaluació que
van fer dies abans.
RAQUEL: al bosc, perquè he après una mica més.
JOSE: ho diré més tard.
MAURO: al poble, perquè he après.
ANDREA: a les casetes, aprendre a que m’ajudin.
CARLOS: per aprendre i per menjar.
LAIA: a les muntanyes perquè he après una mica
SILVIA: ...(no hi era a la primera sessió)
MIREIA: més a prop del tresor. Perquè encara em falta una micona, estic en camí.
JAVI: ...(no hi era a la primera sessió)
URIEL: he après una mica, sóc al bosc.
ANNA: crec que estic al poble i vaig per a la muntanya, perquè he après una mica és.
ALFREDO: vaig recte, salto pel riu, i vaig al tresor. He après.
IRENE: al tresor. Ja sé llegir; perquè ho sé fer bé (potser es refereix al treball de lectura
en grup)
MÒNICA: al tresor, perquè he après.
ARIADNA: al tresor, perquè he après una mica.
DAVID: que em quedo igual, perquè vull aprendre una mica més.
FRAN: perquè he après més. Ja se escriure bé. Al tresor.
SANDRA: estic més a dalt, perquè m’han ajudat a aprendre una mica.
JOSE: estic aquí perquè he après més.
MARIO: estic al mateix lloc. He après i vull aprendre més.
JENI: m’agrada treballar molt, i que m’ajudin.
GEMMA: en aquesta illa. Vull aprendre molt.
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PAU: jo vull aprendre molt. A l’illa. Moltíssim més.
JORDI: al tresor, perquè he après més.

Tot seguit inicien el diàleg:
JAVI: estic a prop del tresor perquè ho trobaré millor.
IRENE: la 7, per aprendre m’he de separar una mica.
MIREIA:  t’has de separar per aprendre a llegir sol, a fer altres coses, a sumar, a llegir
lletra lligada...
IRENE: treballar en grup té...
ANNA: la 5 perquè, perquè jo he après que es poden ajudar a les flors petites.
MAURO: perquè he après molt a llegir. 
MESTRE: llegir és treballar en grup?
MAURO: No, llegir no es treballar en grup.
ANNA: la 6, hi ha flors grans i petites. I les grans poden ajudar les petites, i hem d’estar
junts per aprendre més.
MÓNICA: la 6, les grans poden ajudar a les petites i poden aprendre les dos.
MAURO. He après més a treballar junts.
MIREIA: com hi ha una flor tan gran pot ajudar a les petites.
PAU: vull saber si algunes vegades  o s’aprèn o no s’aprèn, vull saber si podem
aprendre molt o no.
DANIEL: aprendre quan la senyoreta parla, estar callat.
MIREIA: hem d’aprendre molt. Podem aprendre molt perquè si vols ser professor de
nens quan  siguis gran, i fer aquest ofici, has de saber moltes coses. Si no, com pots ser
mestra?

F) ANÀLISI DE LES TRANSCRIPCIONS.

f.1 l’objecte avaluat
Inicialment el grup identifica el treball cooperatiu amb estar junts; tanmateix surten ja
finalitats d’aquest “estar junts”: el silenci, la concentració, el treball, explicar coses,
parlar, mirar-se a la cara. El fet que algunes intervencions es refereixin a activitats
concretes (ens posem en rotllana, anem en fila) ens indica l’aplicació pràctica de
l’avaluació que estem fent.

Al diàleg es comença per la finalitat del treball en grup : ajudar-se és necessari perquè
surti el treball, i per ajudar al que no sap. El tema de la forma del dibuix (assegut a la
cadira) surt però el grup no el segueix, descartant clarament aquest tema. Dediquen
bona estona a descriure les actituds: si vols o no que t’ajudin, poc o molt, si un ho vol
fer tot i els altres no poden fer res, si s’ha de buscar quina tasca pots fer. I de les actituds
als recursos: diversitat de nivells per cooperar, possibilitat de separar-se si no es vol
treballar junts, necessitat de posar-se d’acord. Es descobreixen noves finalitats: acabar
la feina més de pressa, ajudar a recordar entre tots coses que s’han pogut oblidar,
ensenyar tots a tots. Sembla finalment que l’actitud més important és buscar solucions
per anar plegats, i així es defineix la làmina 6 (cua de guitlla) com la ideal.

f.2 els criteris d’avaluació
La sessió d’autoavaluació mostra una incipient consciència del propi aprenentatge.
L’expressió “he après” és general, però surten ja matisos: em falta, sé llegir i escriure,
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vull aprendre més, m’han ajudat, m’agrada; tenint en compte que es tracta d’un grup del
primer nivell de primària és força interessant constatar aquest primer pas cap a
l’adquisició de criteris propis.

Dels temes que es proposaven com a criteris a l’apartat B) d’aquest dossier, l’únic que
no apareix és l’anàlisi detallat de la mecànica del treball cooperatiu; l’element que sí
mencionen i mostren tenir assolit és la utilitat del diàleg com a eina per a resoldre
conflictes; tot i que els alumnes fan menció en alguna ocasió de diferents moments del
procés de treball, no els utilitzen com a criteris de valor. El mateix ens fa veure que
aquest criteri previ era massa ambiciós per alumnes de 6 anys, i en tot cas caldria
conduir el diàleg fent-lo explícit.  Els que sí són tractats i són el fil conductor de tota la
discussió són el del benestar personal dins el grup, l’intercanvi (què em donen, què
dono), i l’esforç personal per ser-hi o no ser-hi al grup. 

f.3 el material de la prova
Inicialment resulten més suggeridores les làmines 4 (te de roca) i 8 (blauet), i per igual
les 6 (cua de guitlla), 7 (espígol) i 3 (poliol). Les 5 (peu de lleó), 1 (farigola) i 2
(xicòria) no semblen interessar gaire, tot i que són anomenades.

Al diàleg es descarten les 1, 3, 4, 5 i 7, i donen peu a definir l’objecte i trobar criteris
sobretot la 8 i la 2. La 6 i la 7 també presenten imatges clarament identificables. Cal dir
que excepte la 5, totes les altres han respost a les expectatives en quan han estat llegides
segons les analogies proposades: l’excés de protagonisme, la uniformitat o la diversitat,
l’exclusió d’algun membre, la plena col·laboració, el rendiment òptim.

G) VALORACIÓ

g.1 el material de la prova
Creiem que el material ha funcionat correctament, i que hagin quedat algunes analogies
sense ser utilitzades no representa cap matís negatiu, doncs és bo que el material
ofereixi més aspectes dels que els alumnes utilitzen per a convidar l’emergència de
criteris difícils; en cas contrari sí caldria proposar canvis.

La manca d’una anàlisi del treball cooperatiu en les diferents fases creiem que no ha
estat deguda al material sinó a que es tracta d’una habilitat massa complexa per a què en
aquesta edat surti espontàniament; fóra necessari entendre cada làmina no com a objecte
estàtic, sinó com a diferents moments d’un sol procés dinàmic.

g.2 els criteris d’avaluació
El grau de consciència i autocrítica és força notable tractant-se d’alumnes del primer
curs del cicle inicial, i d’acord amb això la diversitat de criteris emprats en el diàleg.

La programació de l’escola és molt propera, quasi totalment coincident, a la realitat dels
alumnes, la qual cosa provoca un bon grau d’adquisició dels objectius planificats.

Com a aportació especialment interessant ha sorgit la possibilitat de decidir si un
alumnes vol o no sortir d’un grup, o fins i tot de mantenir-se a certa distància, punt
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d’inici d’un plantejament de capacitat de decisió personal i autonomia imprescindible
per la bona marxa del treball cooperatiu: el grup no pot anul·lar aquesta capacitat de
cada membre. En aquest mateix sentit cal tenir en compte com a valor positiu la
capacitat crítica que mostra la pregunta: vull que m’ajudin? També és interessant la
valoració negativa de les actituds massa preponderants.  

g.3 assoliment grupal i individual de l’objectiu avaluat
Coneixen què és un grup de treball, les finalitats, els recursos, les actituds que
l’afavoreixen i les que el dificulten. Ja hem mencionat l’especial riquesa que representa
el grau d’autonomia que conserven els membres i també volem destacar la claredat amb
què es valora la diversitat com a valor positiu.

La valoració individual és pràcticament impossible ja que el grup és molt nombrós i un
nombre important no han pogut participar activament en el diàleg; amb un grup molt
més reduït es podria en aquest sentit obtenir resultats molt més interessants. Tot i això
cal destacar cinc (5) alumnes com els qui han aportat més idees  - Pau, Raquel, Mireia,
Sandra i Gemma-. Irene ha tingut aportacions singulars que cal tenir en compte potser
per una problemàtica personal respecte al treball en grup. 

g.4 representació icònica dels resultats
Més que situar dins una escala concreta de valor (numèrica, gràfica o icònica) els
resultats d’aquesta avaluació, ens quedaríem amb la cua de guitlla i l’espígol per una
banda i el blauet i la xicòria per altra per tal d’utilitzar-les com a avaluacions “llampec”
en sessions concretes de treball cooperatiu. Podrien també dibuixar o trobar la flor que
representaria millor la tasca d’un dia concret. Totes elles dibuixen  la realitat que el grup
viu com a treball cooperatiu. 

D’altra manera, el dibuix que mostrem al final del present informe vol representar
l’estat actual del grup en quant a la manera d’entendre i viure el treball cooperatiu. La
cua de guitlla amb el matís de separació que han llegit a l’espígol és el dibuix que el
grup ofereix sobre el seu criteri d’un òptim treball cooperatiu. 

H) CONCLUSIONS DE L’EQUIP DE MESTRES:

Destaca l’efectivitat de l’eina analògica per damunt de les preguntes de tipus directe i el
diàleg de caire realista sobre l’objecte que d’avaluació. La lectura que fan els alumnes
del material es considera molt rica i sorprèn la capacitat autocrítica que és capaç de
mostrar, especialment tenint en compte que es tracta d’alumnes de sis anys.
Es planteja la possibilitat de treballar amb grups més reduïts per treure’n més profit al
diàleg, ja que el nombre d’intervencions requereix temps i un ritme massa lent per
aquesta edat.
La prova sobre criteris d’avaluació es mostra molt eficient com a autoavaluació, i
permet als alumnes fer judicis de valor molt acurats. Es planteja el seu ús habitual i la
seva aplicació a altres ámbits de l’ensenyament – aprenentatge.4

                                                          
4 La millor mostra de la utilitat d’una avaluació compartida és el diàleg que sorgeix espontàniament entre
els mestres participants sobre l’objecte avaluat, posant damunt la taula immediatament idees per enriquir
el treball sobre el treball cooperatiu.
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INF. 2
CENTRE:  ceip Benviure
OBJECTE A AVALUAR:  educació dels valors: aprendre a escoltar per
comprendre 
GRUP D’ALUMNES: Cicle Mig, segon nivell (4t B) 
NOMBRE TOTAL  D’ALUMNES AVALUATS: 24

A) OBJECTIUS D’AVALUACIÓ:

- Adquirir l’hàbit de dialogar i mantenir una actitud de respecte i de comprensió vers
els altres.

- Sentir la necessitat d’escoltar per comprendre, per informar-se i per poder participar
posteriorment en la conversa.

- mostrar interès per dialogar sobre fets quotidians.
- tenir consciència de les habilitats i els elements necessaris per establir i mantenir un

diàleg: torn de paraules, seguir el tema, atenció, participació, sinceritat.

B) CRITERIS D’AVALUACIÓ:

A. Escolto els altres:
- Respecto el torn de paraules.
- Considero el que diuen els altres i aporto les meves idees al grup.
- Estic atent a les intervencions dels altres encara que de principi el tema o la forma

no em sembli interessant.
- Entenc les idees dels altres.
- Miro d’aprendre dels altres, fins i tot si no estan d’acord amb mi.
- Intento descobrir idees noves en les aportacions dels altres.
- Sé discernir si la idea d’altre és igual, semblant, diferent, contrària a la meva.
- Procuro no repetir la mateixa idea una i altra vegada.
- Les meves intervencions fan referència a les d’altres companys.
- Sé en cada moment de quin tema parla un company.

B. No oblido el tema:
- Les meves intervencions fan referència a les d’altres companys.
- Sé en cada moment de quin tema parla un company.
- Sé quina relació hi ha entre el que està dient un company o jo mateix i el tema

general del diàleg.
- Intento millorar –canviar, modificar, matisar...- les meves idees a mida que avança

el diàleg.
- Les meves intervencions són coherents, raonades, pensades, amb arguments.

C. Sóc sincer:
- Les meves intervencions són coherents, raonades, pensades, amb arguments.
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- Exposo amb claredat les meves idees.
- Explico les idees que prèviament he rumiat amb cura.
- Reconec i expresso, si és el cas, quan tinc dubtes sobre un punt concret.
- Me n’adono que progresso si progressa el grup i que progressa el grup si progressa

cada un de nosaltres.

En una revisió posterior vam acordar deixar únicament els criteris de l’apartat A.,
perquè són els que s’ajusten realment a la programació del tema que segueixen els
alumnes d’aquest grup.

C) L’INSTRUMENT D’AVALUACIÓ

c.1 el material [bnvm]

1. V. Kandinsky: Improvisació 26 (remers)
2. V. Kandinsky: Composició VIII
3. J. Miró: Blau II
4. J. Miró: Maig de 1968
5. A. Tàpies: Roig i negre V
6. P. Picasso: La bassa d’Horta

c.2 justificació: 
La primera alternativa que se’ns va presentar va ser oferir elements concrets que
representessin els diferents aspectes explicitats en els criteris que es volien tenir en
compte en l’avaluació. En ésser, però, el diàleg un procés complex i dinàmic, aquesta
alternativa posava la dificultat de fer una col·lecció massa extensa, dispersant la
concentració en l’objectiu central, i a més falsejava la idea de fons del diàleg,
esmicolant la seva unicitat en benefici d’una visió com a la pura i simple suma
d’elements particulars. Aquestes raons ens han decidit a optar per la pintura abstracta:
ens permet, per una banda, molta més llibertat d’interpretació –i així poder fer explícits
els criteris amb què els propis alumnes avaluen- i per altra copsar d’una sola mirada tota
la globalitat i unicitat del fet del diàleg. Els elements que formen les diferents pintures
no són més que línies, formes i colors, i és la seva combinació, el diàleg particular entre
ells, allò que fa el quadre. D’aquesta manera volem presentar el valor que representa la
capacitat de diàleg com a quelcom que neix de l’encontre de certes actituds, habilitats i
voluntats.

c.3 els criteris implícits en les làmines:
Les diferents intervencions construeixen o no un pensament coherent; (es veu o no una
imatge principal, concreta)
La relació entre les diferents intervencions és més o menys coherent o més o menys
arbitrària; (ritmes, semblances entre línies i formes, ordre o desordre)
Les diferents idees es poden seguir amb més o menys claredat; (ritme, claredat del
dibuix o la forma)
Es respecten més o menys les intervencions o idees dels altres; (harmonia o
“disharmonia”, gargots, taques, línies)
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Les diferents idees es complementen més o menys; (relació harmònica entre colors i
formes diferents)
Hi ha una intenció clara o no darrera les diferents intervencions; (uns elements ajuden a
explicar o definir els altres)
S’avança en les idees o es repeteixen les mateixes; (descobrir noves lectures amb
mirada més atenta)
Hi ha un tema central en tot el diàleg o es canvia constantment; (homogeneïtat o
diversitat i dispersió)

D) DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ:

Tots els participants –mestres i alumnes- seuen al voltant d’una taula, al mig de la qual
es situaran les làmines. Si es pot, es disposarà d’una pissarra visible fàcilment per a tots,
on anotar les diferents intervencions. Temps aproximat: 60 minuts.

d.1 exposar el propòsit de l’activitat:
- Fer conèixer al grup la intenció d’avaluar el treball d’aprendre a escoltar per
comprendre.
- Explicar breument que ho farem d’una manera diferent a l’habitual mitjançant una
col·lecció de làmines d’art en comptes de notes, i a partir del diàleg, compartint les idees
i buscant entre tots les conclusions sobre què hem après i com hem de continuar el
treball.
- Plantejar la pregunta inicial deixant-la escrita a la vista de tots

d.2 pregunta inicial:
Tots aquests quadres podrien representar el diàleg. Tria el que millor representaria el
grup - classe quan dialoga, i explica’n les raons.

d.3 presentació de la col·lecció
- Es mostren les làmines deixant-les damunt la taula, explicant que els elements que
formen les diferents pintures no són més que línies, formes i colors, i és la seva
combinació, el diàleg particular entre ells, allò que fa el quadre. Els alumnes poden
aixecar-se, caminar, per veure-les totes amb deteniment. Se’ls recomana pensar en
silenci per tal de prendre una decisió de veritat personal, que després ja compartiran i si
cal modificaran a partir del diàleg.
- A mida que han fet la tria seuen al seu lloc.

d.4 el diàleg
- Es recorda la pregunta inicial.
- Cada alumne exposa la seva resposta sense interrupcions dels altres; es interessant
anotar aquestes primeres intervencions a la pissarra per tenir presents les idees sobre les
quals s’haurà de construir el diàleg posterior.
- S’obre el diàleg del qual es fa la transcripció. La conducció de la discussió haurà
d’atendre sobretot a mantenir el respecte, la coherència, la claredat, el rigor, és a dir
aquelles característiques que el converteixen en un diàleg filosòfic.



Tot fent filosofia: una avaluació educadora dels valors 39

E) LES TRANSCRIPCIONS DE LES SESSIONS

e.1. escoltar per aprendre (15 de març)

Comencem per respondre la pregunta inicial:
QUINA S’ASSEMBLA MÉS AL VOSTRE GRUP - CLASSE QUAN ESTEU
DIALOGANT? PER QUÈ?

(Aquesta vegada hem fet escriure les respostes individuals de manera que ningú conegui
la resposta d’un company sense haver decidit la pròpia. Per això transcrivim primer les
respostes escrites –ordenades segons les làmines triades -, i a continuació la versió oral
que van donar de la mateixa, una vegada recollides les escrites i en l’ordre en què es van
produir.)

De les fitxes escrites:
Làm. 1:
ANNA: perquè trobo com si les ratlles es comuniquessin i els colors obscurs són els que
diuen mentides i els alegres es porten bé.
JUDITH: perquè te els colors molt forts i té uns dibuixos molt estranys.

Làm. 2:
CORAL: Perquè representa molt de lio a la classe.
MARC: perquè té molts colors i les formes del dibuix m’agraden.
NEREA: perquè té molts colors i moltes coses.
JAUME: perquè crec que té uns colors molt vius i perquè la veig la més adequada.
ELISABET: perquè té molts colors i ho sembla per això.

Làm. 3:
LORENA: perquè estan tots callats i dialoguen millor sense fer soroll.
LAURA: quan dialoguem a la classe estem parlant tranquil·lament i sentats així.
HELENA: perquè no dialoguem molt.
JOSE JAVIER: perquè crec que aquest representa més el que dialoguem.
DANIEL: crec que allò que semblen pedres poden ser els nens i la pedra gran la
senyoreta i estan dialogant.
ALVARO: perquè la ratlla vermella representa que és una taula i les rodonetes negres
representa que és una persona que està pensant.
MIQUEL: perquè pot representar la gent quan parla perquè les rodones és com el to de
la veu i estiguessin les persones en fila dialogant.

Làm. 4:
DIANA: perquè es nota un mica més el diàleg per mi.
ISABEL: perquè jo penso que es com si parlessin i tinguessin vida.
MARTA: perquè alguns nens i nenes criden quan dialoguen.
DAVID: perquè crec que lo que passa al quadro em passa a mi.

Làm. 6:
ESTHER: Perquè es nota molt més el diàleg.
JONY: Perquè és com un poble.
XAVI: perquè és la que menys embolicada està.
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ISMAEL: perquè és el que està més ben organitzat i presentat.
JESUS: perquè està com més ordenada i no com les altres que estan més sueltes i les
altres dialoguen tranquil·lament.
SIMON: perquè sembla que les paraules del diàleg facin una muntanya i que sigui la
gent que parla.

Les mateixes respostes expressades oralment:
LAURA: la 2, perquè estan dialogant a la classe parlem  tranquil·lament i sentats.
ANNA: la 1, perquè les ratlles es comuniquen. Algun color són alegres perquè es porten
bé.
MIQUEL: la 3 perquè dialoguen bé la fila de les persones. No s’esveren massa i no
criden.
DAVID: la 4, jo crec que el que passa al quadre em passa a mi que quan dialogo o parlo
m’està passant igual que al quadre. Les manchas negres no m’entenen la gent quan
parlo.
ALVARO: la 3, perquè la ratlla vermella representa la taula i les rodones les altres que
estan pensant.
MARTA: la 4, alguns nens es posen a cridar.
ELISABET: la 2, perquè té colors i s’assembla...
ISABEL: la 4, perquè és com si parlessi
DANIEL: la 3, perquè els puntets negres són els nens que dialoguen i la ratlla gran els
enreden.
JAUME: la 2, té uns colors molt vius, crec que quan estem en el pati, a classe tots
cridem.
SIMON: la 6, perquè sembla com si les paraules es possin allà ordenades i comencessin
a parlar.
JESÚS: la 6, perquè estan més ordenats i poden dialogar més tranquil·lament.
JOSE JAVIER: la 3, perquè la línia vermella és vermella perquè és més bonic es porten
bé, la negra es porten malament.
LORENA: la 3 perquè jo crec que la vermella és la senyoreta, i la negra els que es
porten malament i la senyoreta els castiga, i els diu sortiu fora.
JUDIT: la 1 perquè hi ha colors molt vius i té uns dibuixos que els nens de la classe
estan en el pati jugant.
NEREA: la 2, té uns colors molt bonics i té moltes coses.
ISMAEL: la 6, perquè està ben dibuixada i ben feta.
XAVI: la 6, crec que estan dialogant i ordenats junts, com si estigués dialogant amb els
altres.
JONI:  la 6 és com si fossi un teatre, estan dialogant.
DIANA: la 4 perquè les línies negres serien els nens que s’estan portant bé.
HELENA: la 3, perquè crec que a vegades hi ha hagut que s’esveren més, hi ha gent que
dialoga bé (puntets petits), després hi ha nens que dialoguen, s’esveren. La ratlla, que hi
ha una persona que s’esvera més.
MARC: la 2, té colors molt bonics.
ESTHER: la 6, es nota més que els nens dialoguen i les cases són cada nen que està
parlant amb els altres.
CORAL: la 2, sembla que estiguessin parlant tots, la profe és la rodona gran que ens diu
que callem perquè hi ha soroll.

I tot seguit iniciem el diàleg:
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LAURA: la 3, perquè estan sentats tranquil·lament parlant. A la 2 no es veu.
DAVID: quan jo parlo un nen em diu que té coses més importants a dir.
HELENA: jo crec que això que ha dit és veritat perquè s’interessen en els seus amics i
no escolten els altres.
MIQUEL: un de sisè em va fer mal, em va dir cállate, enano.
CORAL: a vegades estic explicant una cosa que no entenc i a mitges em diu que calli.
ELISABET: si nosaltres escoltem els demés, potser que ens escoltin a  nosaltres.
ESTHER: a vegades els nens et diuen que l’han tirat al terra perquè volien i els nens
l’escolten i diuen que no l’ha fet res.
JOSE JAVIER: que jo estic d’acord amb el David; estic parlant hi ha gent que parla
amb l’altre.
HELENA: que això  és veritat ell escolta als demés però els altres no l’escolten a ell. Hi
ha gent si el diu perdona no ho havia fet expressament però si no...
JUDITH: yo tartamudeo, corro mucho al hablar y no se entiende.
DIANA: hi ha gent que li passa que quan parles, altres no t’escolten i tu sí que escoltes.
JAUME: que al pati m’insulten i al  dia següent em diuen sóc amic, i així cada dia.
XAVI: a vegades dic a l’Isabel que en..... i diu anda cállate.
HELENA: no es el tema perquè està acusant
XAVI: no m’escolta.
ISABEL: li diu això perquè em molesta.

Condueixo la discussió per sortir d’acusacions personals i reprendre els criteris,
preguntant per les làmines i el que representen:
CORAL: la 2, perquè em sembla que la profe no pot controlar. Si ens controla hi ha més
tranquil·litat.
ESTHER: la 2, perquè la bola gran és la profe que ens diu el que hem de fer.
SIMON: la 4, comencem parlant 2 persones, tots alhora, i ens fem un embolic.
HELENA: la 5, ningú s’aclara i hi ha molt embolic. Tothom parla d’un tema diferent i
no ens entenem.
JOSE JAVIER. La 6, les casetes som els nens i la profe diu el que hem de fer. Els amics
no volen escoltar la profe i parlen.
DIANA: la 3, perquè crec que la línia vermella és la profe i els punts negres els nens.
ISABEL. La 6 perquè pot parlar tranquil·lament i la 4 no.
ALVARO: la 6 perquè no hi ha ningú, i pot parlar més tranquil·lament.
JUDIT: la 6 tots parlen i no t’enganyen ni et peguen i estan tranquils.

e.2. l’autoavaluació: l’illa del tresor (16 de març)

Aquesta sessió també s’ha plantejat diferent de les altres vegades. Ahir el temps se’ns
va tirar a sobre i ens quedarem amb ganes de seguir parlant a partir  de les làmines.
Així, avui seguirem el següent pla: 

1. Com és el diàleg de cada una de les làmines?
2. Situeu-les en el mapa de l’illa del tresor.
3. Quina seria la que representaria millor el grup - classe? Per què?
4. Finalment es demanarà a cada alumne la seva autoavaluació com a la primera sessió

amb el mapa de l’illa del tresor.
1.Com és el diàleg de cada una de les làmines?
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HELENA: la 6 estan dialogant molt bé, amb ordre.
JOSE JAVIER: la 6, les casetes estan reunides i fan un diàleg.
MIQUEL: la 5 és un diàleg esverat, no respecten als companys, criden , no saben el que
diuen, un desastre.
JONI: la 6, les cases parlen entre elles, fan un diàleg.
XAVI: la 6, perquè estan ordenats i tranquils sense anar-se’n del tema.
JAUME: la 6 estan ben col·locades les cases, com hi ha un pont poden parlar entre elles,
no criden.
SIMON: la 2 la gent parla alhora, cadascú canvia el tema  quan vol i es fan un lio.
ESTHER. La 1 perquè estan parlant tots alhora i es mouen molt, no escolten els altres.
CORAL: la 1 té colors vius i sembla que la gent parli més i no sigui tan tímida.
JAVIER: la 1, les ratlles estan totes enredades i tots els colors són bonics com el groc,
vermell, rosa, són gent que es porta bé quan fan el diàleg.
DANI: la 4 sembla que estigui un diàleg molt esverat, que no s’entenen entre ells, quan
parla un l’altra no escolta.
MIQUEL: la 4 perquè sembla que hi ha una gent que no és tímida i parlen tota l’estona,
no es respecten.
DIANA: la 3 crec que els puntets negres fan molt bé el diàleg.
JORDI: la 3 es com si xoquen amb una paret, és com una via de tren, els vagons, i la
fletxa. I forma el diàleg.
MIQUEL: quan xoca el tren pot ser esverat.
MARTA: la 3 crec que els negres són els nens que es porten malament.
XAVI: la 4  estan molt embolicats, canvien de tema i no poden fer un diàleg.
ALVARO: la 6 no criden ni es barallen ni res i estan molt bé.
LORENA: la 3 perquè jo crec que els puntets petits es porten bé i els grans es porten
malament i la ratlla...
JAUME: la 4 els nen estan corrent per la classe i els colors vius són els que es porten
bé.
J. JAVIER: el puntet gran i petit són gent que es porta malament, els castiguen i els
posen a fer deures més fàcils; la ratlla vermella es porten bé i fan coses més difícils.
ELISABET: la 1 perquè les ratlles són els nens que es porten malament i les ratlles
negres és l’Anna (mestra) que...
HELENA: ...que està parlant i els nens parlen perquè li diuen perquè li castiguen.
DAVID: que si l’Anna castiga els nens i es tapen les orelles és no saber dialogar.
JAVIER: la 5 les ratlles negres són els nens que es porten malament.

2. Situeu-les en el mapa de l’illa del tresor.
CORAL: la 2, la posaria al bosc. Perquè hi ha molt de lio. No s’entenen amb el diàleg.
ESTHER: la 6 al tresor, perquè estan més ordenats i no es van del tema, ni parlen tots
alhora.
MIQUEL: la 5 al monstre del mar; parlen quan volen, corren, no es respecten a ningú,
molesten.
J.JAVIER: la 3 al pont perquè lo blau és l’aigua i els puntets els nens que es porten
malament i han caigut al riu.
HELENA: la 5 a la platja sembla que el vermell passa de tot, les línies negres no
dialoguen bé i no els importa.
XAVI: la 6 al tresor; estan ordenats i fan un diàleg ben fet. Escolten als demés, deixen
que parlin.
ALVARO: la 1 al llac, perquè el color blau és l’aigua que estan buscant el tresor.
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JORDI: la 1 al llac perquè els colors és com si fossin peixos que busquen alguna cosa i
pesques. Estan pescant i no volen que els agafin. Busquen el tresor.
DIANA. La 4 al monstre, les línies negres són nens que corren per la classe.
MARTA: la 3, al bosc, més lluny, estan intentant fer-ho però no saben què fer.
MARTA S: La 3 a la muntanya; han de fer un esforç per millorar.
CORAL: la 6, al costat del tresor, perquè estan bé, que no es barallen, ni fan soroll quan
parlen, quan comença un deixen que acabi.
LORENA: la 4 al bosc de baix perquè jo crec que està una mica esbojarrat i no
dialoguen bé.
DAVID: la 4, les línies negres en la platja el groc i el vermell estan a la muntanya. Si no
es decideix a dialogar i buscar el tresor.
ANNA. La 4 al bosc perquè estan perduts, es fan un embolic.
DANI: la 2 al bosc perquè es fan un embolic no fan el diàleg bé i no es decideixen.

2. Quina seria la que representaria millor el grup - classe? Per què?
CORAL: la 2 perquè a classe hi ha molt lio a vegades, hi ha nens que no escolten bé ni
entenen coses, al costat del bosc (entre bosc i muntanya)
DAVID: la 3, alguns ho fan bé segons el tema es barallen, ens barallem. A la muntanya,
per l’esforç.
ELISABET: la 1: a vegades alguns riuen a la classe, alguns expliquen alguna cosa i no
s’escolten. Al bosc.
HELENA: la 6, perquè quan dialoguem ens posem en ordre i estem en silenci escoltant
els altres. A prop del tresor.
DANI. La 4, a vegades no escoltem els altres i ens allunyem una mica. Al bosc.
XAVI: la 3, estem a la muntanya, ens esforcem i intentem anar als tresor.
¿??????5: la 3, perquè la línia vermella es gent que es porta bé i els altres s’han caigut a
l’aigua. A la muntanya.
JESUS: la 4, perquè quan un parla els altres es fiquen a la conversa. Mig al bosc i al
monstre. Al monstre és els nens que es fiquen a la conversa dels altres, i al bosc els que
no saben què dir.
LAURA: la 1 perquè quan algú parla hi ha gent que l’escolta i altres que no. A les
muntanyes prop del pont.
LORENA: la 6 perquè jo crec que dialoguem millor i estem a prop del tresor.
ANNA: la 3, perquè a vegades quan l’Anna (mestra) parla els altres no escolten, la ratlla
de color vermell representa que no dialoguen. Al mig de la muntanya.
DIANA. La 6, les cases són els nens que dialoguen molt bé. Al tresor.

F) ANÀLISI DE LES TRANSCRIPCIONS

f.1 l’objecte avaluat:
Les làmines que defineixen el concepte inicial que té el grup són la 3  i la 6; a més de
ser triades per una majoria d’alumnes (13 sobre 24) l’elecció ve argumentada amb raons
clares i definides. D’aquestes, associades a la làmina de Miró, surt amb insistència la
tranquil·litat, el silenci, seure, pensar, la taula, elements que tenen en comú una nota de
quietud o inacció accentuada, i també la figura de la mestra amb el paper de posar ordre
i evitar el soroll o l’esverament; amb la de Picasso s’associen sobretot idees d’ordre i
organització. És interessant també observar com quatre alumnes defineixen un parlar
                                                          
5 Hem expressat amb interrogants les intervencions on a la transcripció no es va poder escriure el nom de
l’alumne
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sense diàleg a partir de la làmina 4 (Maig del 68), i que els aspectes d’aquesta mateixa
làmina i de la 1 i la 2 semblen confondre per certa ambigüitat: a la vegada mostren
aspectes tan diversos com per una banda colors, vida, alegria, per altra no escoltar,
embolic, i encara altres com contrast, varietat, riquesa.

Diríem doncs que el grup sap que el diàleg ha de ser quelcom ordenat, tranquil,
organitzat, on les paraules s’organitzen i construeixen, i també com quelcom callat,
silenciós, quiet, perquè saben que si no s’escolta no hi ha diàleg.

La discussió obre tot d’una el problema de “no m’escolten” –mai “no escolto”- i entra
en exemples concrets que reconduïm cap a les idees que definien el diàleg del grup: el
soroll, l’esverament, l’ordre. Els alumnes expressen com la dinàmica del grup tendeix a
l’embolic, a parlar de temes diferents, a no entendre’s, i que el paper de la mestra
ordena i controla aquesta dinàmica.

La segona sessió es planteja com a continuació de la primera, i, després d’explicitar els
criteris que els alumnes utilitzen per avaluar el diàleg, es torna a buscar la identificació
del grup amb les làmines. Les làmines 3 i 6 tornen a ser les més triades, ara però la 3
expressa l’esforç per superar dificultats de comportament, deixant de banda el to de
inacció que mostrava inicialment, mentre la 6 continua fent parlar d’ordre i d’escoltar-
se. A partir de les làmines 2, 4 i 1 poden  definir, ara millor que a l’inici de la sessió, els
aspectes negatius - no escoltar, no entendre, no saber què dir, fer un embolic -, mentre
que no s’han recuperat aquells que feien referència a diversitat, moviment, contrast,
contemplats als criteris previs acordats.

f.2 els criteris de l’avaluació:
Des de l’inici de la primera sessió ja s’apunta una forta influència dels aspectes de
comportament o actitudinals que pesen més que els procedimentals o conceptuals que es
definien en els criteris previs establerts per l’avaluació.

El criteri potser més utilitzat és el de “l’ordre”, encara que es confonen sovint els
aspectes de tècnica del diàleg –seguir torns de paraules, no interrompre- amb els de
comportament –no barallar-se, no cridar, estar tranquils, no moure’s -.

El més ben definit és potser “escoltar l’altre”, però explicat per passiva, “ser escoltat”,
expressat també com no parlar tots alhora, com tenir respecte, però sense fer cap
referència a l’interès per descobrir noves idees ni a contrastar les pròpies. 

El criteri de “seguir el tema” s’explica repetides vegades i amb claredat, referint-se a ell
com a un pont, saber què dius, no canviar de tema.

El del diàleg com a “construcció” apareix més com una intuïció que proporciona la
làmina 6, però de difícil aplicació a la realitat de l’aula. 

La segona sessió, amb el mapa de l’illa i les làmines de la prova, ha permès definir molt
millor els criteris. A partir d’aquesta es pot establir una escala de valor amb la 6 al lloc
més elevat, i la 5 al més baix. L’escala seria 6 – 1- 2 – 3 – 4 – 5. La 1, la 2 i la 3 mostren
notes negatives, però la 1 també torna a mostrar aspectes positius que caldria recuperar
–la participació de tots, la diversitat-, mentre que la 3 defineix una situació com massa
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estable, massa definida que sembla difícil de canviar, i conseqüentment la ubiquen a les
muntanyes, al bosc o al pont, amb nens que cauen al riu; els aspectes de comportament
estan aquí reflectits, i es converteixen en un obstacle per a avançar en l’aprenentatge de
l’objecte avaluat.

Silenci, ordre, esforç i comportament són criteris utilitzats pels alumnes i que no es
contemplaven en els previs establerts a la prova; els coincidents són seguir el tema,
escoltar, no interrompre, no embolicar-se, seguir torns de paraules, saber què dir,
participar. Els previstos pels mestres i que els alumnes no han fet servir són mirar
d’aprendre dels altres, descobrir noves idees, contrastar les meves idees amb les dels
altres, no repetir idees.

f.3 el material de la prova:
La làmina 6 ha aparegut de bon principi com a l’expressió més completa d’un bon
diàleg, i ha aportat idees molt interessants per seguir treballant amb el grup: com la del
pont o la construcció. Les làmines 4 i 5 han mostrat amb claredat l’extrem oposat. La 1
ha fet emergir certs aspectes que encara el grup no sembla prou madur per assolir, però
que el fet de mostrar-se indica que cal començar a treballar: la diversitat, el contrast,
l’interès per l’altre. La 3 ha posat de manifest factors no estrictament de l’objecte però
que hi intervenen amb força en el seu aprenentatge; són aspectes, per altra banda, que es
podran tenir en compte a l’hora d’utilitzar el material en un futur. La lámina 2 és la que
menys joc ha donat, i sempre ha reflectit aspectes que ja sortien en les altres; creiem que
és una làmina aprofitable en nivells superiors, quan el diàleg constitueixi un intercanvi
conscient d’idees i els participants són capaços de descriure la seva dinàmica.

G) VALORACIÓ 

g.1. el material de la prova:
Els alumnes han captat molt bé el joc analògic amb les pintures abstractes. Les làmines
han fet sortir els criteris amb què ells treballen l’objecte avaluat, i, pensades d’acord
amb criteris més complexos, s’han mostrat també com a instrument útil per nivells més
inicials. Així mateix han fet aparèixer idees no contemplades inicialment, i que són
particulars d’aquest grup, gràcies a la lliure interpretació que permeten.

g.2 els criteris de l’avaluació:
S’observa un desfase entre les previsions i la realitat dels alumnes.  Tot i això els
alumnes han utilitzat una àmplia proporció dels criteris previs  (6 sobre 10 segons els de
l’apartat A), la qual cosa mostra que sobre aquests es produeix un progrés de
l’aprenentatge, i que fent-los servir de lligam amb els que encara no han adoptat és
possible seguir avançant. Per altra banda l’equip de mestres hauria de revisar els
aspectes externs al diàleg que segurament reconduïts al seu àmbit serien més fàcils de
corregir i permetrien per altra banda un major progrés en l’objecte aquí avaluat. 

g.3 assoliment grupal i individual de l’objectiu avaluat:
L’escala de valors de les làmines és un bon reflex de l’assoliment del grup: tenen un
ideal a conquerir (la bassa d’horta), al qual cal arribar a través del reconeixement de la
riquesa que significa la varietat i el contrast de les idees (improvisació 26; composició 
VIII), i després d’haver superat els entrebancs de factors més de simple disciplina dins
l’aula (blau II) que actualment frenen el progrés. Els factors negatius (maig del 68; roig
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i negre V) propis de l’aprenentatge del diàleg són prou coneguts i es tenen en compte
per no caure-hi.

Sense en cap moment voler fer una lectura simplista ni negar diferències personals, la
valoració individual es podria representar dins una escala de quatre graus on l’esglaó
superior correspondria a sis (6) alumnes -Jesús, Coral, Lorena, Helena, David i Xavi-
que mostren un bon raonament sobre l’objecte avaluat, utilitzen criteris ben definits i
variats i són capaços d’expressar judicis de valor ben construïts; en un segon lloc quatre
(4) més –Miquel, Marta, Anna i Elisabeth- que coneixen la dinàmica d’un bon diàleg i
fan servir criteris interessants; en aquest grup podria sumar-se un (1) altre alumne -José
Javier- que descriu amb detall els criteris però massa sotmesos a factors de
comportament o disciplina general; en un tercer grau el grup més nombrós, vuit (8)
alumnes –Álvaro, Esther, Diana, Laura, Jaume, Joni, Simon i David-, que utilitzen
criteris molt simples i no són capaços encara de autoavaluació; un d’aquests –David-
mostra molt especialment aspectes subjectius i els seus judicis són per això més
infantils; per últim al quart esglaó hi hauria cinc (5) alumnes més –Judith, Isabel i
Ismael per un costat i Marc i Nerea per altre -, que o bé es queden en simples
descripcions sense elaborar criteris, o bé han fet una única intervenció poc encertada i
sembla que no han estat capaços d’entendre la proposta. 

g.4 representació icònica dels resultats:

Aquest gràfic mostra els percentatges d’alumnes en cada un dels grup de l’escala
referida a l’apartat anterior. Inicialment diríem que el nombre d’alumnes en els nivells 3
i 4 poden fer difícil el progrés del grup, ja que la manca de criteris per avaluar no deixa
autorregular l’aprenentatge i el lleva significació. Insistim en els criteris externs a
l’objecte treballat com a factor que cal examinar atentament.

El grup es podria representar per la làmina 3 amb la inclusió de la 6 tacada amb colors
de la 2, un fragment de la qual també hi inclouríem.

assoliment individual

nivel 3
33%

nivel 2
21%

nivel 1
25%

nivel 4
21%
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D’acord amb l’agrupament descrit en quatre nivells, hem representat el grup dins el
mapa de l’illa del tresor. Hi incloem en aquest informe com a mostra el mapa de l’illa
que s’adjuntava al dossier lliurat al centre.

H) CONCLUSIONS DE L’EQUIP DE MESTRES:

Del total de 10 alumnes avaluats, només en un cas l’avaluació individual no coincideix
amb la feta des de l’equip del centre. 
L’activitat fa plantejar la necessitat de buscar recursos per seguir treballant el tema del
diàleg – escoltar els altres – dins les estratègies que proposa el Projecte de Filosofia.
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INF 3
CENTRE:  ceip Benviure
OBJECTE A AVALUAR:  educació dels valors: el respecte
GRUP D’ALUMNES: Cicle Superior segon nivell (6è A)
NOMBRE TOTAL  D’ALUMNES AVALUATS: 20

A) OBJECTIUS D’AVALUACIÓ:

- Relacionar-se sense barallar-se ni insultar-se.
- Aprendre a solucionar conflictes mitjançant el diàleg.
- Acceptar la diversitat i valorar-la com un enriquiment.
- Apujar l’autoestima i l’autoconcepte.
- Aconseguir un clima de col·laboració i d’ajuda.
- Aconseguir una bona cohesió del grup.

B) CRITERIS D’AVALUACIÓ:

- Tenir actituds de relació lúdica més que de competitivitat amb els altres.
- Utilitzar el diàleg preferentment a l’atac o l’enfrontament agressiu.
- Acceptar de grat i valorar positivament la varietat, la diversitat, les diferències, més

que voler imposar uniformitats, identitats o igualtats.
- Tenir una actitud d’interès i tolerància cap a persones, conductes, objectes tant si em

són coneguts com estranys.
- Cercar i procurar la cooperació més que la imposició o el gregarisme passiu davant

de les activitats amb altres persones, tant en el  treball com en el joc i l’esbarjo.

C) L’INSTRUMENT D’AVALUACIÓ

c.1. Els materials [bnvs]
1. Brueghel: El suïcidi de Saül (detall)
2. Brueghel: Jocs de nens (detall)
3. Brueghel: La gran torre de Babel (detall)
4. Caravaggio: El sopar a Emaús
5. Caravaggio: La vocació de Sant Mateu (detall)
6. Hogarth: La campanya electoral: el banquet 
7. Hogarth: La campanya electoral: el triomf de l’elegit (detall)
8. Hogarth: La partida de la guàrdia per a Fischley (detall)
9. Kandinsky: La vida multicolor
10. Rafael: L’escola d’Atenes (detall)
11. Ting Fang Chen: davant la televisió
12. Van Gogh: Sala a l’hospital d’Arles (detall)
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c.2. justificació: 
Moltes són les obres d’art de tots els temps que reflecteixen el comportament humà.
Així, a la història de la pintura podem trobar models on veure les diferents actituds de
les persones en la seva relació unes amb les altres. Triar obres de pintors reconeguts de
diferents èpoques i no qualsevol altres imatges del mateix tema, ve justificat per la
voluntat d’educar els valors, tenint en compte que l’instrument no és mai neutral i per
tant ha de ser coherent amb el marc general on s’apliquen (ètica i estètica, bondat i
bellesa, són inseparables en filosofia). S’han triat per una banda aquelles obres on
queden ben patents actituds clarament negatives en quant a l’objectiu treballat
(uniformitat, agressivitat, autoritarisme), i per altra obres en les que cal llegir més
acuradament, i en tot cas servir-se del diàleg cooperatiu, per tal de definir aquelles
actituds que poden ajudar a descobrir el valor del respecte (ludicitat, diàleg, interès,
diversitat, cooperació...).

c.3. criteris implícits en les làmines:
- interès / desinterès: làmines 5, 8, 10, 11, 12
- diàleg / agressivitat: làmines 4, 8, 10, 1, 3, 7
- cooperació / imposició – gregarisme: làmines 5, 10, 1, 3, 11
- tolerància / intolerància: làmines 9, 1, 3, 7, 8
- ludicitat / competitivitat: làmines 2, 6, 7
- varietat / uniformitat: làmines 2, 9, 1, 11

D) DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ:

Convindria disposar d’un plafó on exposar les dotze imatges, i d’una pissarra visible per
a tots. Els membres del grup seuran en una rotllana. El temps de la sessió no hauria
d’excedir de 90 minuts.

d.1. exposar el propòsit de l’activitat
- Fer conèixer al grup el propòsit d’avaluar el treball fet sobre el respecte en el grup.
- Explicar que ho farem d’una manera no habitual, fent servir imatges en comptes de
notes, i ajudant-nos del diàleg filosòfic: la regla d’or del diàleg  serà únicament la
correcció en les intervencions i el rigor en les exposicions i argumentacions; ningú serà
censurat per les seves opinions o creences, però serà corregit si s’expressa amb poca
claredat o sense coherència.
- Plantejar la pregunta inicial i deixar-la a la vista de tots:

d.2. pregunta inicial: 
Quin d’aquests grups representaria millor el nostre grup classe? Per què?

d.3. presentació de la col·lecció:
- Es mostren les làmines, o en un mural (més fàcil degut el nombre d’alumnes i de
làmines) o damunt la taula. Es recomana mirar-les en silenci: cal fer-se en principi un
criteri personal, sense que les opinions dels altres ens impedeixin pensar per nosaltres
mateixos; després la nostra aportació serà més interessant i enriquidora per al grup.
- A mida que han fet la tria seuen al seu lloc.
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d.4. el diàleg
- Es recorda la pregunta inicial.
- Cada alumne exposa la seva resposta, en ordre i sense interrupcions. Convé apuntar a
la pissarra la idea principal de cada alumne, amb el seu nom al costat, per facilitat la
posterior discussió, així com personalitzar les idees exposades.
- S’obre el diàleg del qual es fa la transcripció. Si es veu convenient es poden introduir
noves preguntes com ara: Quins valors positius i negatius referents al respecte pots
trobar en aquests grups de persones? Quina d’aquestes làmines representa millor la idea
de respecte en un grup de persones? Per què?

E) LES TRANSCRIPCIONS DE LES SESSIONS

e.1. el respecte (14 de març)

Comencem per respondre la pregunta inicial:
QUIN D’AQUESTS GRUPS REPRESENTARIA MILLOR EL NOSTRE GRUP
CLASSE? PER QUÈ?

PAU: el 2, perquè hi ha gent com nosaltres, del mateix aspecte, que juguen i no es
barallen.
ADRIÀ: la 2, estan jugant i cadascú va a la seva. Em recorda al pati.
JORDI: la 2, perquè es respecten bé i altres no, es tiren dels cabells.
DANIEL: la 2, no ho sé encara...
ORIOL: la 1, perquè es barallen molt sovint.
JOSE: la 1, perquè sempre es barallen; la 2, perquè a vegades ens comportem i a
vegades no. La 3, perquè hi ha gent que va darrere d’alguna persona que sempre està...
LLUÍS: la 7, perquè sempre hi ha una persona que molta gent va darrere seu, altre que
no li fa cas, i altres que van en contra.
ELENA: la 8, perquè som molt cotilles i quan passa algo ens volem enterar del que
passa.
ANNA: la 2, perquè juguen i es barallen a vegades. La 8, perquè jo tinc clar l’edifici: hi
ha gent que està més amunt que altres; el que està a dalt mana i el de baix es margina.
ANI: la 2, cadascú va a la seva ona i no fan cas. La 3, perquè hi ha un que mana. La 8
porque somos unas cotillas.
EROS: la 7 
RUBÉN: la 3, perquè tots van darrere del grup. La 8 perquè som molt cotilles.
ÓSCAR: la 5, perquè quasi tota la classe està atenta i hi ha algú que passa de tot.
MANEL: la 1, perquè donen molta guerra. La 2, perquè en el pati juguem  a matar i
cadascú va a la seva.
DANI: la 11, sempre estem despistats.
ISABEL: la 1, perquè sempre ens estem barallant. La 3, perquè hi ha alguns al grup que
sempre està manant, i sempre estan seguint.
MÒNICA. La 3, perquè sempre hi ha alguna persona que està manant. La 8 perquè
xafardegem les coses dels demés.
SEBASTIÀ: la 5, perquè estan jugant.
JAZMINA: la 2, perquè tenen jocs que fem al pati, són com nosaltres. La 6, perquè veig
que hi ha molta gent i ningú s’està escoltant, van al que volen i no senten els problemes
dels demés.
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MIRIAM: la 2, perquè està un grup jugant a cada cosa i algú que es baralla. Sempre ens
barallem. La 8, perquè som molt cotilles.
DANI: la 6, tenen tot molt desordenat, cadascú va a la seva bola.

A partir d’ara inicia el diàleg:
ADRI: jo com he sigut el primer no sabia que es podia dir més d‘una làmina. La de la
televisió (11) perquè quan estem fent classe cadascú parla del que no toca, com coses de
la televisió.
JORDI: no sabia quina.
MANEL: jo no estic d’acord amb la 2, s’estan barallant.
ANNA: jugant sí, no és baralla, es barallen jugant.
JOSE: la majoria juga, però l’altre part s’està barallant.
ADRI: ningú està escoltant. Ningú escolta a classe.
MIRIAM: la baralla i el joc no és el mateix, si comença un joc de baralla, pot acabar en
baralla.
JAZMINA: jo crec que els jocs de baralla no s’haurien de jugar perquè si es fan mal van
al profe.
ORIOL: no em sembla bé la .... i la Jazmina. Per què s’han reunit? Si anessin a la seva
no estarien junts dinant. 
MANEL: de baralles i joc pots treure moltes conclusions. Hi ha jocs de veritat de
baralla com el sumo. I són campionats, surten a la  televisió, si no, no sortirien. Si algú
li fa mal és un joc.
JORDI: estic d’acord amb el Dani. Tots eren desendreçats, perquè algú a classe... la
majoria no és desendreçat.
LLUÍS: que no estic d’acord amb el Manel. El sumo no és un joc, es poden fer mal.
MESTRE: podríem dir que joc és igual a baralla? Ho podríem diferenciar?
¿???????: si s’ha fet mal ja sap que es podia fer mal. Si ho saps, no comencis a jugar.
PAU: A la làmina surt que estaven en plena guerra. Ens barallem, però no cada dia.
MÒNICA: el sumo és un esport, no és un joc. Si jugues saps que ets pots fer mal.
JAZMINA: no estic d’acord amb el Jordi. A la classe quan ens posem sense escoltar,
estem parlant de les nostres coses, i no escoltem al que llegeix, i és una falta de respecte.
ISABEL: no estic d’acord amb el Jordi perquè....
MIRIAM: que sí. Fent un esport de baralla sí es fan mal, els boxejadors que juguen es
trenquen el nas.
LLUÍS: no estic d’acord amb el Jordi, perquè no és clar. Què és el respecte? A vegades
sí i a vegades no?
JORDI: hi ha gent que respecta i gent que no respecta; i altres vegades, aquests no i els
altres sí.
SEBASTIÀ: la Miriam, que per exemple està jugant amb un altre de mentida i es fan
mal.
PAU: nosaltres a classe estem bé, però a vegades 3 o 4 es despisten; no un sol, però no
tots.
ISA: el Pau diu que juguen i no es barallen i a vegades sí, n’hi ha persones que es
barallen.
PAU: l’Adri diu que cadascú va a la seva, i tampoc, la meitat de la classe juguen a
matar.
JAZMINA: amb l’Anna; hi ha gent més amunt: per exemple havia una vegada una
nena, era molt...? aquest any és més popular.... Hi ha nenes que es creuen més que les



Tot fent filosofia: una avaluació educadora dels valors52

altres. No només és el problema d’elles, i elles cada vegada es creuen més. Si aquesta
reina se’n va, l’amiga és la que després ocupa el seu lloc.
MANEL: per exemple, la Miriam és la més popular. La Miriam se’n va, i la seva milor
amiga és la més popular.
ANNA: un està més alt i l’altre més baix. Tres pisos: els més populars; els amics que
estan al mig; els de baix es discriminen. Haurien de ser iguals. Anem a jugar i tots van
darrere seu, anem a fer campana, tots van darrere seu, i com és tant popular, t’enfades i
has de ser amiga, perquè si no, ningú et parla. Haurien de ser tots iguals, ningú mana
més que l’altre.
RUBEN: alguns són més populars que els altres, perquè criden l’atenció.
ISA: estic d’acord amb l’Anna. Sempre hi ha algú que és el que mana. No estic d’acord,
després la millor amiga és la més popular, perquè és la més guapa.
MÒNICA: ho podem arreglar. Quedem d’acord en fer alguna cosa.
JAZMINA: ens posem d’acord però per exemple hi ha una obra de teatre són les
mateixes que fan millor paper. Les persones que fan els papers més importants podrien
fer els papers menys importants.
PAU: hi ha una d’aquestes idees. Uns fan cas i altres no.
LLUÍS: també dic que algunes no fan cas, però també fan cas. Si fas una cosa que no els
agrada ens diuen que us ha traït.

MESTRE: D’algunes làmines no hem parlat.... Potser perquè no ens identifiquem,
potser perquè tenen coses que hauríem d’aconseguir? Podríeu fer algun comentari que
ens sigui útil per avaluar-nos? De la 10:
MANEL: semblen uns intel·lectuals. Per passar a ser una classe que treballa molt i no
fem xivarri.
JOSE: aquesta gent està ajudant al senyor major.
ANNA: tothom va a cuidar una persona que li ha passat alguna cosa.
LLUÍS: s’ajuden.
JAZMINA: com solucionar entre tots un problema.

La 12:
ÓSCAR: estan compartint el mateix joc.

La 4: 
JAZMINA: comparteixen el menjar i dialoguen.
ANNA: estan menjant i s’ho passen bé menjant entre tots.
LLUÍS: la noia i el noi que està al mig estan parlant i els altres escolten amb molta
atenció.

La 9:
ADRIÀ: quan fem la fila.
JOSE: aquestes persones van totes juntes. A classe a vegades no.
ALEX: quan fem la fila i alguns juguem, no fem cas del que diu el profe.
MESTRE: el grup som només alumnes o profe i alumnes?
JAZMINA: podríem agafar la idea perquè sembla en harmonia i molt feliços junts.
JORDI: estan en pau i no s’assembla a la nostra classe. Ningú es barallaria.
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e.2. l’autoavaluació: l’illa del tresor (15 de març)
Hem fet innovacions en la manera de passar aquesta prova. En funció dels resultats
d’altres sessions amb la  mateixa i dels resultats també de la primera sessió amb aquest
grup, hem decidit:
1. iniciar el diàleg col·lectiu sobre la pregunta: en quin lloc del mapa es troba el nostre

grup - classe en aquest moment? Per què?
2. on creieu que podria arribar? Com?
3. acabar amb una avaluació personal, referent a l’objecte a avaluar: on et situes ara

personalment dins el mapa? Per què? (aquesta darrera pregunta es contestarà
directament situant-se damunt el mapa, com a la sessió prèvia que es va fer abans de
les que ara analitzem.

1. on es troba el grup? Per què?
LLUÍS: a l’illa petita a la punta del mapa, perquè crec que encara ens falta molt per
respectar als demés.
EROS: a les muntanyes, perquè ens falta una mica, quan volem ens portem bé o
malament.
JORDI: a l’altra illa –la més petita- . Encara no sabem respectar-nos del tot. Si a un
amic el tractes malament, a un enemic el tractes bé i et contesta malament.
JAZMINA: al drac, perquè crec que ens falta saber escoltar els companys, deixar-los
parlar, tenir més respecte per els que ens envolten.
ANNA: al veler (esquerra a dalt) és com si s’enfonsés, estem molt lluny, hem de fer un
esforç per arribar al tresor.
RUBEN: a la platja. Passem de tot. A vegades sembla que estem atents.
ISA: a la platja. Passem de nosaltres, passem.
ORIOL: al vaixell a punt d’arribar, hem sortit de les illes que representen que no ens
respectem, hem agafat el vaixell per respectar-nos.
ANNA: podem estar a la platja, quan fa calor és com si fos un encantament que t’atreu,
et quedes allà i passes de tot i al final no camines.
MÒNICA: al bosc. Quan entrem estem bé, quan arribem al mig ens perdem.
JORDI: a les muntanyes al final de tot. Un dia ens respectem i altre no (també a l’illa)
quan estas a dalt de la muntanya et pot ajudar, el respectes, però si estàs a baix i no
t’ajuden l’insultes.
RUBEN: al vaixell a prop de la platja i s’enfonsa i quan arribem passem de tot i no
serveix.
JAZMINA: amb el vaixell de vela. Si estiguéssim a l’illa estaríem amb els peus a terra,
amb el vaixell estem encallats, no sabem tirar cap endavant per millorar el
comportament.
EROS: al monstre, com si estiguéssim estancats, no podem tirar endavant.
MESTRE: podríem reflexionar sobre el que ens fa atrancar, encallar...
ADRIÀ: al poble perquè fem que comprem coses, durmiendo, somos muy vagos. Pero a
veces somos buenos.
OSCAR: al monstre lluitant per aconseguir arribar al tresor però ens costa.
LLUÍS: a la meitat del pont, perquè em sembla que la meitat a la dreta està guanyant
respecte, l’altre meitat estem encallats o poden caure a l’altre costat.
ISA: al pont, perquè estem encallats i no podem sortir.
JAZMINA: estem encallats perquè hi ha nens que es porten malament i seguim la
corrent i hauríem de no fer el mateix que ells.
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MIRIAM: al riu ample, perquè ens fiquem en el que els passa a tots i ens fiquem on no
ens demanen.
ANNA: al pont; s’ha trencat i hem caigut al riu i hem de fer l’esforç per tornar a sortir.
RUBEN: entre el poble i la muntanya. Som molt pocs i no podem arribar; es necessiten
més companys.
ORIOL: estem al mig del poble, no seguim el nostre camí.
JAZMINA: al pont petit, La gent passa tranquil·lament i passen de tot i quan es fiquen
al bosc ja no saben per on anar.

2. on podem arribar? Com?
ANNA: podem arribar al costat de la muntanya, sent més respectuosos, no insultant,
escoltant quan parlem, si els professors diuen alguna cosa, fer-la i no passar d’ells. No
pegar.
JAZMINA: al tresor. Unint-nos més perquè si cadascú va a la seva ... unidos hace la
fuerza. Si anem separats mai trobarem el camí.
LLUÍS: al tresor, fent un esforç, unint-nos, no insultant-nos ni barallant-nos.
ANI: al tresor, però quan arribem hi ha gent que es posa a la baralla, hi ha nens...
DANI: al tresor, ajudant-nos mútuament.
ISA: al tresor, però si tots col·laborem, si no, no.
ADRIÀ: si ens unim ens costarà menys. Si tenemos que escalar nos ayudamos, si eres
uno, no puedes.
JORDI: sí podem arribar al tresor junts. A vegades hem arribat però n’hi ha quatre o
cinc que els seguim i ens perdem.
ANNA: una cuerda de un cabo se puede romper, pero una de cuatro cabos no se pude
romper.
RUBEN: podríem arribar si respectéssim les normes i no ens baralléssim.

MESTRE: tornem a utilitzar les làmines d’ahir. Què vol dir unir-nos? I esforçar-nos?
JAZMINA: per exemple: l’Adrià està amb el Manel; un diu blanc, l’altre diu negre; es
separen perquè no estan d’acord. Si no van junts és més difícil, si es posessin d’acord,
arribarien a arreglar les diferències.

(Algú parla dels líders, de la seva influència, de si alguns volen arribar al tresor o potser
no...)

JORDI: la clau del tresor seria la solidaritat amb nosaltres, que no ens insultem, que
estem atents...
ISA: jo crec que sí que volem arribar, sempre he pensat... el que mana pensa por los
demás... en los demás...
LLUÍS: jo crec que sí que volen arribar al tresor però utilitzant els demés. “Fes-me els
dures”. Volen arribar al tresor sense fer cap esforç.
SEBAS: vol dir arribar fent trampes. Et fan els deures, els portes fets però els fan els
altres. No és arribar.
PAU: haurien d’estar més units per arribar al tresor. Un diu no vull i els altres fan el
mateix.
RUBEN: no estic d’acord amb la Isa. Pensen pels demés, sempre decideix ella.
LLUÍS: els més populars poden comptar amb tu, però tu amb ells no; ens tenen com
hipnotitzats.
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JAZMINA: crec que podem arribar al tresor, però utilitzant a la gent. Hi ha gent que
ajuda tot el que pot però quan arriba se’l queda per ella. Sempre es queda al mateix lloc
i s’aprofita de l’altre.
JOSE: no estic d’acord, jo sóc amic d’una que és molt popular i compto amb ella i ella
amb mi.
ADRIÀ: no estic d’acord amb el Jose. Després agafa al Dani i como se rompe un
brazo... Igualdad en el trato.
RUBEN: van darrere, si no vas darrere no et parlen i t’insulten i et desprecien.
ANNA: jo he dit que estem a la muntanya. Podem arribar al tresor no dient jo un dia no
insulto, són tots els dies. La gent més popular té molta ajuda, ves-me a buscar una
goma, i se la porta. Estem a la muntanya, sempre si arriba al tresor és amb ajuda d’altres
que volen ser populars.
ELENA: un dia no t’apropes molt a ella, altre dia no et parla perquè s’enfada.
JAZMINA: a la Mònica no es pot confiar... l’any passat....

MESTRE: Anar units vol dir no ser diferents, cal arreglar les diferències?
¿¿¿¿¿¿¿¿: podem anar units i amb diferències.
EROS: cadascú té les seves idees però es poden respectar.
JAZMINA: no fa falta canviar d’idees. Falta posar-les unides. Agafar idees i ajuntar-les
i fer una cosa que ens agradi a tots (exemple concret si volem fer coses diferents...)
ANNA: hi ha gent que confia en altre gent. Dius un secret i ho diuen a tothom, al primer
que passa. Llavors no confies en ella. I altre persona que no confies mai li dius una cosa
i no l’explica a ningú, i confies més.
LLUÍS: les persones més populars es fan una ferideta petita i tots van darrere. La
persona més popular va vestida d’una manera, si porta un barret, tots portaran un barret;
tenen una màscara.
JORDI: el que ha dit l’Anna, si ets una mica llest no fas cas. Amb el Sebas no m’utilitza
mai i li he fet cas.

F) ANÀLISI DE LES TRANSCRIPCIONS

f.1. l’objecte avaluat
A les respostes a la pregunta inicial podem llegir la descripció que fa el grup de
l’objecte: saben que hi ha una frontera fràgil entre el joc i la baralla, que anar a la seva
és negatiu, que els líders no l’afavoreixen, i el tafaneig   -“cotilleos”-  tampoc. 

S’inicia el diàleg amb dos temes simultanis, el comportament a classe i els jocs i les
baralles. La visió de l’ordre a classe és en general negativa, encara que cal tenir en
compte matisos d’alguns que rebutgen una qualificació tant generalitzada i defensen
l’actitud positiva malgrat l’ambient. Respecte del joc es veu clar com la frontera entre
joc i baralla és fàcilment trencada a la pràctica i que el criteri que pot reordenar la
situació quan surt un problema és l’autoritat externa a l’activitat, els mestres.

La conversa es centra quan Jazmina treu el tema dels lideratges, llavors s’interessen tots
pel mateix. Es constata com un factor  negatiu en quant a la bona convivència, perquè fa
que uns es posin per damunt dels altres, i els menyspreïn o no tinguin en compte, i per
tant es defineix la necessitat de ser tots iguals, no manar uns més que els altres.
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De les làmines rebutjades es defineix allò que ens manca i que cal arribar a assolir:
treballar, no fer xivarri, ajudar-se, solucionar problemes entre tots, compartir els jocs,
passar-ho bé plegats, escoltar els altres amb atenció, anar junts i en harmonia.

f.2. els criteris d’avaluació
A continuació situem dins una taula expressions utilitzades pels alumnes en la primera
sessió, classificades segons la seva relació amb els criteris d’avaluació previs establerts
per l’equip de mestres: (ombrejades les d’aspectes positius)

Interès/
Desinterès

Diàleg/
agressivitat

Cooperació/
Imposició
gregarisme

Tolerància/
intolerància

Ludicitat/

Competitivit
at

Varietat/
uniformitat

Estar atent Els “populars” Ser feliços
junts

Fer xivarri Discriminar Jugar

Passar de tot Harmonia Marginar Passar-s’ho
bé

Estar despistat Compartir el
joc

Barallar-se

Parlar del que no toca Manar

Cotilles Quedar d’acord

Anar a la
seva

Ajudar-se

Solucionar entre tots

Estar en pau Cridar
l’atenció

Barallar-se Estar més
amunt que

Els criteris a què fan més referència són els de diàleg/agressivitat, cooperació/imposició
i gregarisme, i interès/desinterès, aquest darrer més relacionat amb l’activitat dins l’aula,
i amb majoria d’aspectes negatius. Els criteris dels tres grups apareixen molt lligats
entre ells, de manera que conceptualment formen en els alumnes pràcticament un de sol.
En quant al criteri de tolerància no s’ha definit cap aspecte positiu; del de
varietat/uniformitat no es fa cap referència.

Quan a la segona sessió es busquen alternatives per millorar, s’insisteix en els mateixos
tres grups de criteris, especialment amb les idees de escoltar i deixar parlar els altres, no
insultar, col·laborar, ajudar, anar junts, i no utilitzar els demés. El tema dels lideratges
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amb influència negativa queda molt ben definit, així com la consegüent necessitat de
buscar alternatives.

f.3. el material de la prova
El material ha servit tal i com estava previst per definir amb claredat les actituds
negatives i per obligar a definir a través del diàleg les positives. Les làmines 1, 2, 3 i 8
han estat les més properes a la realitat del grup; les 6, 7 i 11 mostren aspectes puntuals, i
les 4, 9, 10 i 12 no són utilitzades més que a proposta del mestre i amb la intenció de
definir valors coherents amb el respecte; la 12, triada en els criteris previs com a factor
de no respecte, no ha estat tampoc reconeguda pel grup d’alumnes com a favorable. 

Tanmateix la lectura de les làmines ha estat present únicament al moment inicial de la
primera sessió, i no se’n fa ja cap referència directa fins que es demana explícitament en
relació a allò que caldria assolir.

G) VALORACIÓ

g.1. el material de la prova
La no al·lusió a les làmines durant el diàleg, ja comentada a l’apartat f.3. , és deguda per
una part, evidentment, a que es tractava d’un material no simbòlic sinó totalment
realista i figuratiu, i en aquest sentit no convidava a fer emergir continguts foscos o poc
definits sinó a identificacions directes; per altra part el grup ja tenia assolida una
autoavaluació clara i conscient, i la sessió ha estat dedicada fonamentalment a exposar
els punts de vista sobre aspectes que té prou clars i definits, per a continuació
encaminar-se a la recerca de solucions i no a descobrir nous factors ocults a la seva
mirada. Algunes de les solucions les han vist en les làmines 4, 9 i 10, però no hi ha
hagut cap que els oferís de manera clara idees sobre com combatre el principal
problema amb què s’enfrontaven: els lideratges coercitius i el gregarisme. 

En resum ha resultat un material prou provocador per despertar les idees i el diàleg,
encara que poc suggestiu en quant a ajudar a definir matisos més subtils dels criteris
treballats.

g.2. els criteris d’avaluació
Els alumnes mostren conèixer una part important dels criteris proposats per l’equip de
mestres, els mencionen, els defineixen i els apliquen a  la seva realitat concreta. On més
coincidència hi ha és en el de la ludicitat i l’agressivitat, i on més s’allunyen de la
proposta de l’escola és en la tolerància i la diversitat. L’interès o “estar atent” no es
defineix més que en els seus contraris. Són aquests tres criteris –tolerància, diversitat i
interès- els que caldria doncs fer explícits  i treballar de cara al seu assoliment per part
dels alumnes.

g.3. assoliment grupal i individual de l’objecte avaluat
La primera constatació necessària per les conclusions d’aquest apartat és la de que en tot
moment, durant les dues sessions que s’han fet, el grup ha mantingut un to de respecte,
treball en comú, interès per les opinions dels altres, no imposició d’idees i voluntat de
diàleg que mostra un nivell d’assoliment molt important de l’objecte avaluat.
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Tanmateix, i en aparent contradicció, el mateix grup s’autoavalua amb judicis força
negatius, descrivint una manca clara d’assoliment del mateix objecte que tractem.
Intentarem veure fins a quin punt aquests dos judicis es contradiuen.

En principies mostren perfectament capaços d’adonar-se quan traspassen aquell límit
entre joc i baralla a què fèiem referència més amunt, si bé diuen no portar a la pràctica
el que saben. 

Són conscients també de la dispersió que els domina malgrat l’interès que poden tenir
per l’objecte.

La voluntat de diàleg per arribar a acords és també clara, i només la poden trencar les
actituds definides com cridar l’atenció, manar, estar més amunt que un altre. Clarament
aquestes actituds són les derivades del lideratges d’alguns membres del grup, que
comporten discriminacions i marginacions; aquests lideratges es basen molt
probablement en aquell “cotilleo” que vol definir actituds egocèntriques disfressades
d’interès pels companys, i altres derivades d’una manca d’educació afectiva.

El fet de desconèixer el valor de la diversitat en front del de la uniformitat potser ens
podria ajudar a donar la clau d’un treball de correcció de les actituds negatives que
reconeixen clarament. 

A la segona sessió, dedicada directament a l’autoavaluació, és on el grup arriba a filar
més prim. Hi ha unanimitat en situar-se lluny encara de l’objecte proposat i en
situacions de dificultat; el diàleg fa reconèixer que el grup ja ha començat el camí, però
que es troba en un moment  de dificultat especial d’on no sap sortir pels seus propis
mitjans, on alguns membres no volen esforçar-se i altres amb la seva actitud anul·len els
esforços del demés. D’aquesta constatació conclouen que cal més unió de tots, ajuda,
col·laboració. Quan intenten definir aquesta col·laboració torna a sortir el tema dels
lideratges de manera que, malgrat les constatacions fetes, sembla que no saben altra
manera d’anar endavant que seguint un guia. La definició del comportament del líder –
“utilitza els altres”, “pensa pels altres”, “ens té com hipnotitzats”- deixa a les portes del
plantejament del gregarisme, el qual permetria parlar de uniformitat o diversitat,
concepte, com s’ha dit, que no tenen gens treballat.

La clau per comprendre l’aparent contradicció entre els judicis d’auoavaluació i el
comportament del grup a lasessió rau en el plantejament de com s’ensenyen i aprenen
les actituds o els valors. Al mateix document inicial citàvem a Lipman: “... no és la
missió dels educadors imposar les seves pròpies idees als seus estudiants. Això seria
indoctrinar. Per altre part, hi ha el perill que si no s’hi fa res –si el professor és sempre
neutral respecte a tot –les escoles estiguin realment indoctrinant relativisme sense saber
que és això el que estan fent. El que cal estimular és la recerca racional: els estudiants
han d’investigar conjuntament qüestions morals per tenir una experiència de primera mà
de les diferents perspectives que la comunitat té sobre aquestes qüestions”. És per això
que, a partir de la intromissió del plantejament de l’avaluació que hem fet i del mètode
del diàleg filosòfic, el grup ha posat en marxa de manera sorprenentment natural tot allò
que havien adquirit. Dins la metodologia que ens proposa la filosofia no hi caben
lideratges manipuladors, ni marginacions d’idees o gustos; totes les actituds positives
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que el grup ha definit han quedat identificades amb la mateixa activitat que estàvem
plantejant. I recordem que les intervencions del mestre en el diàleg han estat mínimes.

En conclusió diríem que el grup té ben assolit l’objecte des del punt de vista teòric; per
passar a la pràctica caldrà proposar situacions concretes on puguin exercitar les actituds
positives de manera que arribin a esdevenir habituals.

En quant a l’assoliment individual, diríem que hi ha un primer grup de cinc (5) persones
–Pau, Jordi, Lluís, Anna i Mònica- que descriuen molt bé la situació, utilitzen criteris
ben definits i expressen judicis de valor coherents; aquests representarien el màxim
nivell assolit pel grup. A continuació posaríem cinc (5) més –Jazmina, José, Rubén,
Sebastià i Manel - amb diferències entre ells, però que tots utilitzen ja criteris bastants
clars, encara que els seus judicis de valor són poc objectius en algunes ocasions, en
especial els tres primers. Tres (3) alumnes més –Adrià, Eros i Isabel comencen a
utilitzar criteris, però encara confusos. Els set (7) restants –Oriol, Daniel, Elena Ani,
Dani, Òscar i Miriam- han participat en molt poques ocasions i es difícil emetre un
judici; per la dinàmica de les sessions, però, és probable que siguin els alumnes amb un
grau inferior de maduresa en quant al tema avaluat.

g.4. representació icònica dels resultats
En llenguatge figuratiu - analògic, l’avaluació d’aquest grup es podria representar per
una combinació d’imatges: al mig figuraria la realitat concreta que viuen (joc de nens),
a la part superior dues imatges trucades en blaus (la vida multicolor i l’escola d’Atenes),
el cel ideal que saben i volen aconseguir, i a la part inferior, en tons vermells i grocs,
“cremant-se”, les actituds que volen deixar enrera (la gran torre de Babel, 1 el suïcidi de
Saül i la partida de la guàrdia).

Dins el mapa de l’illa representem cinc alumnes que acaben d’arribar a la plana on està
el tresor, procedents de diferents llocs; cinc més dins l’espès bosc de l’est, acabant de
fugir del drac que encara els amenaça; altres tres en el bosc del nord, una mica perduts;
els altres set en llocs diferents molt distants de l’objectiu final.

H) CONCLUSIONS DE L’EQUIP DE MESTRES:

El sistema d’avaluació és considera òptim per els objectes d’educació en valors.

La valoració tant de grup com individual es considera molt justa. 

Hi ha dos alumnes avaluats amb resultats molt diferents als obtinguts per l’equip del
centre. La prova actual els descobreix força més capacitats i amb un assoliment molt
important de l’objecte treballat – el respecte als altres - . La distància es defineix
realment entre el saber i el saber fer. La prova posa doncs de manifest la necessitat de
plantejar-se’n les causes.

Posteriorment a la prova es constaten canvis notables en el comportament del grup en
quant al respecte entre ells i amb el professorat. Cal dir que es va triar aquest grup per
tenir especials dificultats en el tema. Ja va sorprendre la correcció exemplar amb què
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van portar a terme les dues sessions de treball; ara es constata que l’activitat – només
dues hores de feina – ha estat molt eficaç també com a activitat d’aprenentatge.

Es planteja fer activitats on es posi en pràctica realment aquells continguts que només
amb pautes teòriques no serveixen per a assolir objectius.
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INF 4
CENTRE:  Col·legi Nostra Senyora de Lourdes
OBJECTE A AVALUAR:  àrea de llengües: comprensió lectora
GRUP D’ALUMNES:  Cicle Inicial. Segon nivell
NOMBRE TOTAL  D’ALUMNES AVALUATS:14

A) OBJECTIUS D’AVALUACIÓ:  la lectura d’imatges

B) CRITERIS D’AVALUACIÓ:  
- Es limiten a enumerar els elements amb o sense ordre (entenen el “text” com a

unitat)6.
- Posen un títol  (capten idea global del text).
- Relacionen entre ells diferents elements enumerats (relacionen diferents parts del

text).
- Relacionen elements enumerats amb altres aliens a la imatge (integren els nous

significats dins la xarxa conceptual i les experiències pròpies).
- Estableixen relacions temporals (entenen seqüències temporals).
- Estableixen relacions de causalitat  (entenen relació causa - efecte).
- Treuen conclusions  (avancen hipòtesis; lectura projectiva).
- S’impliquen personalment en la interpretació  (s’impliquen en la lectura).
- Capten sentiments dels personatges (llegeixen “entre línies”).
- La lectura presenta un esquema ordenat o dispers amb o sense uns centres clars de

convergència.  (comprensió global del text).

C)  L’INSTRUMENT D’AVALUACIÓ

c.1. els materials [nsli]
Col·lecció de làmines d’animals: talp, sargantana, granota, llebre, pica-soques blau,
falcó.

c.2. justificació:  
Els infants d’aquesta edat senten atracció pels animals i fàcilment s’hi identifiquen. La
selecció feta respon a les diferents maneres de desplaçar-se, i per tant distints punts de
vista i de relació respecte al terra i a l’espai. S’ha volgut guardar, entre els animals de la
col·lecció, una relació en quant a la mida i la proximitat del nostre entorn.

c.3. criteris implícits en la col·lecció: 
- El talp : límit de la interpretació més subjectiva, riquesa de relacions amb vivències

pròpies i excés d’implicació personal.
- La sargantana: enumeració sistemàtica de tots els elements.
- La granota: enumeració d’elements agrupant-los i relacionant-los d’alguna manera

diferent a la simple proximitat espaial.
- La llebre: L’enumeració dels elements sembla tenir un objectiu final; les relacions es

fan més complexes.
                                                          
6 entre parèntesi escric les correspondències amb criteris de lectura de textos; em serveix per a entendre la
utilitat de la lectura d’imatges com preparació a la lectura
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- El pica-soques: Relacions dels elements descrits amb altres que no hi són a la
imatge, centres de referència que comencen a centrar la lectura.

- El falcó: Límit de la lectura més objectiva: visió global de la imatge, resum unitari i
ordenat.

D) DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

Els animals es deixaran de manera visible per a tot el grup. Tots seuen en rotllana. El
temps de la sessió no hauria d’excedir d’una hora.

d.1. exposar el propòsit de l’activitat:
- Fer conèixer al grup la intenció d’avaluar el que fins ara hem après sobre el tema de la
lectura d’imatges.
- Explicar breument que ho farem d’una manera lúdica i mitjançant el diàleg a l’estil
filosòfic, donant quatre pautes, si cal, sobre la mecànica d’aquest.

d.2 presentació de la col·lecció
- Definir els elements que formen la col·lecció, i els criteris analògics escollits: 
* el talp passa per sota terra, pots entendre que hi ha a sota de la imatge, allò que no es
veu des de fora, i fas galeries que connecten i relaciones diferents parts... 
* la sargantana no pot aixecar-se del terra i només veu allò que té davant seu en cada
moment, recórrer la imatge sense deixar-se ni un tros, arrossegant-se, fregant tots els
elements que troba. 
* la granota salta d’aquí per allà sense cap ordre prevsible, mirant ara davant, ara
darrera, ara a dalt ara a baix... 
* la llebre també salta i corre, i s’atura i pensa, com si en el seu camí hi hagués una
intenció...
* el pica-soques pot veure a la vegada diferents parts de la imatge, i això li permet
relacionar entre elles diferents parts; vola i es para, però, a qualsevol lloc... 
* el falcó veu el dibuix des de més amunt, ho veu tot a la vegada i es fixa en aquells
detalls que més l’interessen per després baixar directe fins a ells i tornar a remuntar el
vol... 

- Plantejar la pregunta inicial, deixant-la escrita a la vista de tots.

d.2. pregunta inicial:
Quan llegeixes una imatge, quin d’aquests animals et representa millor? Explica per
què.

d.3 presentació de la col·lecció:
Els alumnes es miren els animals el temps suficient per extreure els criteris de selecció
que se’ls demana. Quan ho han fet, escriuen les seves respostes, en silenci, en un paper.
Quan un ha fet la tria, seu a la rotllana.

d.4. el diàleg
- Es recorda la pregunta inicial.
- Ordenadament les nenes i nens que volen exposen la seva resposta. S’anoten a la

pissarra al costat del nom de cada alumne l’animal amb què s’identifica. 
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- S’obre el diàleg del qual es farà la transcripció. Podran afegir-se, si arriben a fer-ho,
els animals que trien els altres sobre un altre alumne. A mida que s’inicia
l’intercanvi d’idees i opinions es poden introduir preguntes com ara: esteu d’acord
amb el que el vostre company ha triat? Quins animals llegirien millor les imatges?
Quins ho farien pitjor? Quins podrien ensenyar-me coses que jo no sé? A quins
podria jo ajudar? Quines característiques són i quines no són vàlides per llegir
correctament imatges?...

E) TRANSCRIPCIÓ DE LES SESSIONS. 

e.1. la lectura d’imatges (9 de març, matí)

Pregunta inicial:
A QUIN D’AQUESTS ANIMALS T’ASSEMBLES MÉS QUAN LLEGEIXES
IMATGES? PER QUÈ?

ALEX F: el pica-soques, perquè a vegades no les llegeixo bé.
BERTA: el falcó, de vegades m’equivoco i de vegades, no.
ALEX R: la llebre, a vegades l’encerto, moltes vegades o poques vegades.
IGNASI: el falcó: de vegades et pots equivocar i de vegades no. Perquè quan vola
s’atura en l’aire i pot llegir les imatges.
CLAUDI: el pica-soques. Hi ha cops que no llegeixo gaire bé i em costa una mica.
VÍCTOR: la granota: no puc llegir gaire bé; si estàs en un lloc no pots saber on és l‘altra
banda. La llebre pot saltar, però no tant.
EULÀLIA: al falcó; de vegades em costa molt i m’aturo per mirar-ho bé.
JAN: el falcó; quan de vegades encerto les imatges i de vegades més. Des de l’aire no
les veig bé.
BLANCA: la llebre, perquè primer miro, després penso i després dic, i la llebre fa això.
ROGER: la llebre perquè de vegades m’aturo i així ho puc encertar més bé.
ANNA: el falcó. Algunes vegades les encerto i altres no les encerto.
ALBERT: el falcó, perquè de vegades no les veig gaire bé.
MARIA: el falcó de vegades em costa però ho faig.
ADRIÀ: la sargantana. M’arrossego per veure les imatges. Veig com llavors la veig una
mica més gran.
MONTSERRAT: el falcó perquè de vegades quan m’equivoco m’aturo i ho miro.
DAVID: el talp. A vegades m’equivoco però m’esforço. Per sota, llegeixo bé.
GEORGINA: la llebre, perquè de vegades em costa una mica però m’esforço. L’esforç
se sembla a saltar.
CLÀUDIA H: la llebre. Perquè salta. I salto i llegeixo les imatges.
ELISABETH: la llebre perquè per exemple no sap on ha d’anar, s’atura i veu on ha
d’anar i salta ràpid.
MARC: el talp, perquè m’agrada. Pots veure les imatges des de sota i les pots veure bé.
TONI: El falcó perquè vaig volant i m’aturo i veig bé les imatges.
FRANCESC: el falcó per veure les imatges des de dalt i no m’equivoco. Es pot
aguantar en l’aire.
VÍCTOR: el falcó, no sabia què dir i he dit com el Francesc.
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Tot seguit s’inicia el diàleg
ÀLEX R: la llebre, perquè quan vull llegir les imatges salto i puc mirar les imatges bé.
VÍCTOR: com que t’esforces saltant veus més bé les imatges esforçant-te.
BLANCA: el mateix.
BERTA: el falcó perquè el falcó pot volar i es pot aturar i pot mirar les imatges a
vegades em costa i a vegades encerto.
VÍCTOR: el talp amb l’esforç que pots fer per fer el forat a terra pots sortir a fora i
llegir les imatges. És millor sortir a fora.
ADRIÀ: tots els animals poden veure bé les imatges. Potser li és fàcil al falcó i a la
llebre. Potser uns saben més que  els altres, però si s’esforcen ho poden saber més.
DAVID: per sota també es veu.
MARC: sota terra també hi ha coses per representar, com els bitxos.
GEORGINA: fa un forat però per dalt no ho veu; però segueix quedant sorra.
ALEX R: si està llegint les imatges no pot estar a dalt.
MESTRE: si poguéssim tenir els sis animals a classe i tots s’esforcessin molt... ho
llegirien tots igual?
MARC: si està a dalt no pot llegir la imatge de baix.
VÍCTOR: la llebre també pot fer un forat.
ALEX F: el talp quan va cap a dalt pot veure les imatges. Quan està a dalt les pot veure.
ADRIÀ: la sargantana també pot fer un forat i les pot veure.
DAVID: el talp pot fer un forat per sota però la llebre no, un forat petit només.
GEORGINA: la llebre no pot cavar per sota.
MARC: la llebre no té la mateixa pell per anar per sota i no podria veure les imatges.
ALEX F: el talp tampoc perquè té els ulls tancats.
ANNA: és cec. No les pot veure.
TONI: amb la olor pot veure si hi ha sorra.
¿???: amb la olor i la oïda.
GEORGINA: les imatges parlen.
JAN: també el talp amb la oïda pot sentir si venen caçadors i pot sentir.
FRANCESC: si les veu pot fer com si parlessin.
¿¿¿¿?: però si està cec.
MARC: però té boca, pot parlar.
GEORGINA: però si no les veu no pot llegir.
DAVID: ho veuria i ho podria llegir per dins.
ALEX F: no pot parlar perquè si està cavant li entrarà sorra per la boca.
EULÀLIA: pot passar per sobre i si té bultos...
TONI: si no té boca, com pot menjar?
ADRIÀ: potser li agrada la sorra. Pot obrir la boca...
BLANCA: no pot llegir les imatges, però sí pot parlar.
GEORGINA: se les pot llegir a ell mateix.
MARC: el talp també se les pot imaginar.
ÀLEX F: les imatges no són cartells que estan a terra.
MARC: pot imaginar que és un jardí pot dir si és florit o trist.
FRANCESC: si s’ho imagina potser no ho encerta.
VÍCTOR: pot sortir fora i si algú s’ho diu... Pot demanar ajuda a la sargantana, perquè
ell és petit i si fos com el conill potser eren amics, de la seva mida.
ÀLEX R: a la sargantana. Pot excavar molt ràpid i pot veure les imatges.
GEORGINA: i se’l menja. No veu, no sap amb quin animal parla.
ANNA: els que són cecs senten més i oloren més fort.
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ÀLEX F: quan estan fora de la terra poden obrir els ulls.
EULÀLIA: l’olfacte i l’oïda poden substituir la vista perquè potser fa olor si un animal
fa soroll també ho pot substituir Perquè potser fa olor la imatge.
ADRIÀ: si són cecs com fan els seus caus?
VÍCTOR: amb el tacte, pots tocar si es fi o algo, saber si  té plomes o pel.
ÀLEX R: si és un enemic. Perquè no se’l mengi.
GEORGINA: la imatge no té dents ni boca. Potser en escriure deixa una marca.
DAVID: tocant a lo millor saps el que diu.
MESTRE: Quin animal li pot ajudar?
DAVID: la sargantana. Com és petita és podria ficar i anar junts.
ÀLEX F: pot veure guenyo, pot veure una mica.
MESTRE: Nosaltres estem a classe i els animals ens han ensenyat algunes coses que
ens són útils... podríeu dir quines coses?
EULÀLIA: el falcó, ens ha ensenyat molt que ens hem de fixar abans de parlar, i no dir
tonteries.
VÍCTOR: el talp, també pot servir el tacte, l’olor, l’oïda.
ADRIÀ: si el talp no veu pot xocar.
GEORGINA: no les pot llegir bé.

e.2. l’autoavaluació: l’illa del tresor (9 de març, tarda)

(Hem introduït una variació en la presentació de l’activitat. Hem llegit en veu alta
l’extracte dels criteris que han sortit en la primera sessió per tal de fer-los conscients,
recordar-los i utilitzar-los en l’autoavaluació: vola i s’atura; des d’un lloc no pot veure
l’altra banda; m’aturo per mirar; des de l’aire no hi veig bé; primer miro, després penso,
després dic; m’arrossego; m’equivoco i m’aturo; no sé on anar; des de sota; no les puc
veure; es com si parlessin; llegeixo per dins meu; m’hi fixo abans de parlar; de vegades
m’equivoco.

Pregunta inicial: el tresor representa haver aconseguit llegir perfectament les imatges;
on em trobo? (fan referència a l’autoavaluació feta com a activitat inicial, prèvia a
aquestes sessions)

JAN: més a la vora del tresor. Ja començo a llegir millor, les sé llegir més bé ara.
GEORGINA: els que han arribat no poden avançar més.
EULÀLIA: a baix de les muntanyes perquè he après més les imatges i m’he esforçat.
VÍCTOR: a les muntanyes petites. Em trobo a les muntanyes perquè m’esforço, no pots
estar en un lloc, si hi ha muntanyes i no pots veure el que hi ha al darrere, m’esforço i
ho trobo.
BLANCA: estic més a prop perquè he après a llegir imatges.
TONI: perquè m’he esforçat i estic al costat del tresor.
CLÀUDIA: al riu perquè he millorat una mica i sé llegir més bé les imatges.
CLÀUDIA H: m’esforço. A les muntanyes.
DAVID: estic una mica més a prop i sé una mica més de llegir.
ADRIÀ: potser he avançat una mica més perquè ara sé llegir millor que abans i no
m’equivoco tant.
ÀLEX F: he avançat una mica més. Ara estic  al riu perquè m’he esforçat una mica a
entendre bé les imatges.
FRANCESC: l’altre dia que vam llegir imatges no em costava tant.
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GEORGINA: no em costa llegir imatges.
MARC: trobo que he anat una mica enrere perquè això no ho sabia.
MONTSERRAT: Crec que estic més a prop del tresor perquè sé mirar millor. Estic
sortint de les muntanyes.
MARIA: estic al riu, perquè m’he esforçat en llegir les imatges.
ÀLEX R: he avançat una mica més i ara sé una mica més de llegir les imatges.
ELISABET: jo crec que he d’anar més endavant perquè amb el que hem explicat avui
he pensat que he avançat més.
VÍCTOR: jo m’he posat aquí perquè em costaria menys arribar al tresor. Abans no sabia
tant  però ara sé llegir les imatges.
ANNA: al costat de llac. Crec que per anar una mica més endavant i ara amb lo d’avui
ja ho entenc millor.
BERTA: al riu, perquè m’he esforçat i ho he entès més bé i m’esforçaré i espero arribar.
ROGER: a prop, al bosc, perquè ja sé llegir més bé les imatges.
ALBERT: perquè m’he esforçat i ara sé més i estic més a prop.

MESTRE: els que heu dit més  a prop, podríeu explicar què heu après?
JAN: perquè això del matí de la granota, la llebre... no ho sabia com llegien ells les
imatges. Ara ho sé millor que abans.
BERTA: lo d’avui al matí, hem parlat de l’animal, lo del talp no ho sabia que era cec.
VÍCTOR: el talp perquè he descobert que si ets cec també pots llegir les imatges amb el
tacte, l’oïda i la boca. Em servirà si algun dia tinc algo  (...a la vista..)
ANNA: el que hem fet aquest matí, abans no ho entenia gaire bé, no entenia gaire com
s’havia de fer.
BLANCA: penso que ara he millorat més perquè no sabia que el talp era cec, amb el
tacte, tocant, i ara he après més.
ÀLEX R: el llangardaix no sabia que s’arrossegava tot, la cua, no es deixava res, no
sabia com llegia les imatges.
ÀLEX F: la llebre, no sabia que quan saltava mirava per on anava. Si la imatge està a un
altre lloc, sé on està la imatge.
ADRIÀ: no sabia que haguessin tantes maneres de llegir una imatge.
GEORGINA: no sabia que el talp era cec.
ROGER: no sabia que el falcó podia aturar-se.
VÍCTOR: si vas corrent no veus gaire bé, i si t‘atures pots veure millor.
FRANCESC: el falcó es pot aguantar en l’aire i pot veure millor les imatges.
VÍCTOR: si vols trobar el tresor i veus algo brillant, de lluny sembla una cosa i a prop
pots veure més bé el que és.
GEORGINA: millor de prop.
ÀLEX: un falcó també pot baixar.
MESTRE: voleu dir que els animals de terra no poden volar i veure des de dalt, i el
falcó en canvi pot baixar?
GEORGINA: quan descansa treu les seves forces
CLÀUDIA M: però dormint no veu les imatges.
BLANCA: en somnis.
ÀLEX F: també va bé volar perquè si està al cel...
MARC: si dorms també t’ho pots imaginar.
MESTRE: cal imaginar per llegir imatges?
ADRIÀ: si tens els ulls tancats no pots veure les imatges.
ELISABETH: si té por i té els ulls oberts ho podria veure.
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GEORGINA: si estàs a dalt potser estàs molt lluny.
FRANCESC: si tens un falcó pots baixar a baix i des de dalt veu que l’interessa, ho veu
d’un altre color, d’una altra manera, i pot baixar.
MARC: hi ha vegades que les persones fem això.
ÀLEX F: perquè primer les mires de lluny, perquè quan voles primer les mires i després
baixes.

Dediquem els darrers minuts a conèixer el significat que atribueixen als símbols del
mapa del tresor.
MESTRE: significa alguna cosa especial estar al bosc, a la muntanya, al riu?
GEORGINA: si un està més a prop o més lluny.
EULÀLIA: si estàs al pla no t’esforces gaire, a les muntanyes sí t’esforces, al bosc està
liat.
GEORGINA: no té perquè esforçar-se el que està més lluny.
¿???: potser que estigui al pla i s’esforci.
BLANCA: si tu estàs al pla i has caminat molt per arribar però si estàs a les muntanyes i
no t’esforces mai arribaràs al tresor.
MARC: potser.
ANNA: en un pla també pot haver-hi cruïlles, i aleshores també és difícil; t’has
d’esforçar.
VÍCTOR: el mapa... com és un mapa, els mapes són llargs, com hi ha poc tros per
arribar al  tresor...
BLANCA: crec que les muntanyes és lo més difícil. Si t’esforces és difícil però pots
arribar. El bosc és entre les muntanyes i el pla, t’has d’esforçar, però hi ha pujades, si
t’esforces per pujar pots arribar. Perquè si t’esforces en llegir imatges pots arribar.

L’esforç i les dificultats són anomenats freqüentment, però són capaços de definir-los?
MESTRE: quines dificultats tenim per llegir imatges?
GEORGINA:  cap
TONI: si vas molt de pressa pots passar de llarg el tresor.
ÀLEX F: si estàs a una muntanya i t’esforces.
BLANCA: quan miro el dibuix de vegades no es veu bé i la senyoreta ens diu com ho
hem de treballar. Si algú no escolta li posaran mala nota i li costarà més.
ELISABET: no en tinc cap.
ADRIÀ: potser un està parlant a l’altre, i l’altre l’està molestant.
VÍCTOR: està al pont perquè es cansa.

F) ANÀLISI DE LES TRANSCRIPCIONS

f.1. l’objecte avaluatDels 23 alumnes inicialment 15 descriuen l’objecte a avaluar com a
dificultós (a vegades m’equivoco, no llegeixo gaire bé, a vegades l’encerto...); 6 fan una
descripció clarament exitosa (miro, penso i dic, puc encertar més bé, salto i llegeixo, sé
on he d’anar, no m’equivoco...) i 2 ofereixen respostes ambivalents (des de sota les pots
veure bé, no sabia què dir). El grup de 15 que expressen dificultats també expressen
l’esforç per tenir èxit i tots tenen una actitud optimista al respecte.

Al llarg de la sessió van precisant més matisos. Com a idees que cal destacar per una
bona lectura d’imatges segons els alumnes podríem enumerar: fixar-se bé, no dir
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tonteries, anar amb compte amb imaginar, tenir ajuda d’algú semblant a tu, saber que
tots podem fer-ho i que cal esforçar-se, parlar per dins, suplir les dificultats amb eines
alternatives.

L’aspecte absent en la descripció que fan els alumnes és el de les relacions entre els
elements d’una làmina o imatge llegida, quedant potser implícit en algunes de les
intervencions però en tot cas de manera no conscient. L’aspecte no previst a les làmines
és el de l’actitud –l’esforç- que aquest sistema d’avaluació fàcilment posa de relleu i
especialment amb els alumnes de menys edat, on és un aspecte fonamental del procés
d’aprenentetge i del que en són ben conscients quant es tracta d’avaluar.

f.2. els criteris d’avaluació
Tal com es va acordar aquesta prova té un previ en quant a la presentació del material.
Es tracta de conduir des de l’inici l’analogia per tal de fer-la útil als propòsits de
l’avaluació. És per aquest motiu que no tindria sentit analitzar la coincidència entre
criteris dels mestres i dels alumnes com es fa en les proves on els primers no
s’expliciten per tal  d’afavorir el treball espontani de l’alumnat.

Criteris que els alumnes han utilitzat a l’hora d’exposar les seves respostes a la pregunta
inicial: Aturar-se en l’aire, des d’un lloc no pots veure l’altra banda, aturar-se, mirar,
pensar i dir, arrossegar-se, mirar, anar per sota, saltar, no saber on vas, volar, des de
dalt.

Altres a partir del diàleg: sortir a fora, les imatges parlen, llegir per dins, llegir per un
mateix, imaginar, imaginar i... encertar?, fixar-se abans de parlar, no dir tonteries, fer
servir tacte, olfacte, oïda.

A la sessió d’autoavaluació: no deixar-se res, si corres no veus gaire bé, si t’atures veus
millor, veure millor de dalt, veure millor de prop, de lluny sembla una cosa, de prop
pots veure més bé què és, descansar per treure forces, dormir i veure, o veure en somnis,
o imaginar.

Es posa de manifest altra vegada que quan el diàleg és dirigit fan servir els criteris
proposats, però en quant són els seus propis interessos els que marquen la pauta de la
discussió, dominen criteris aliens als previstos a l’avaluació, en concret referents a
l’esforç i a les dificultats relacionades amb un company amb deficiències visuals greus.
Finalment surt el referent de la mestra com a necessari per definir les dificultats i trobar
el camí per resoldre-les.

f.3. el material de la prova
Inicialment 11alumnes trien el falcó, 6 la llebre, 2 el pica-soques, 2 el talp, 1 la granota i
1 la sargantana. En total 23 alumnes.

En general la sargantana, la granota i el pica-soques no han estat figures representatives
de la lectura d’imatges, i sí ho han estat preferentment el falcó i la llebre com a
posseïdors de qualitats ben definides, i el talp com a representant de la necessitat de
superar dificultats. Els criteris que representaven els tres primers s’han revelat com
difícils d’analitzar.



Tot fent filosofia: una avaluació educadora dels valors 69

G) VALORACIÓ.

g.1. el material de les proves
La sessió d’autoavaluació ens revela un altre aspecte de la dificultat del treball analògic
amb els alumnes d’aquest cicle. Les intervencions registrades mostren com en aquesta
edat encara no és possible diferenciar clarament entre un món real i el seu corresponent
món simbòlic, de manera que un i altre són normalment pels alumnes dos móns
independents i separats, i tant real l’un com l’altre. Pretendre utilitzar un per entendre
l’altra pot crear confusió, ja que l’exercici es converteix en un barrejar dues realitats i no
saber de quina es parla en cada moment. Si això és així, el món simbòlic, pres com a
real pel infants, actuarà en la seva formació i educació de la mateixa manera que a les
faules i proverbis, com a exemples que un dia la raó podrà utilitzar si ho necessita per
reafirmar, contrastar o rebutjar plantejaments o conclusions. En aquesta etapa cal tenir
present que “jugar a ésser” és igual a “ésser”, i conseqüentment cal, no prendre’s l’ésser
com un joc, sinó considerar la ludicitat com una dimensió autèntica, vàlida, real i
perfectament útil de l’ésser.

Dins una escala de valor inicialment atribuïda als animals, la llebre ocupava el tercer
esglaó, per sota del pica-soques; el treball amb els infants ha posat de relleu qualitats
que invertirien aquest ordre. Efectivament, la intenció en el moviment de la llebre, els
seus salts àgils i traçant un dibuix clar, fan pensar en una lectura més eficaç que el pica-
soques que, encara que s’aixequi del terra per distanciar-se de l’objecte, no dibuixa
itineraris prou clars en el seu moviment. Un altre criteri a tenir en compte és la distància
respecte a la imatge llegida; no és només en sentit vertical –volar- sinó en sentit
horitzontal, i així la llebre pot mostrar aquest mirar de lluny –en definitiva objectivitat
de la lectura- que es valora com a criteri positiu en l’exercici. Les qualitats del talp, que
en principi situàvem en el grau inferior de l’escala de valor, ens donen nous criteris a
tenir en compte, relacionats amb la capacitat d’imaginar al servei d’una bona lectura, i
amb la necessitat de cercar recursos i eines alternatives per superar dificultats. Per últim,
la granota, rebutjada com a símbol, quedaria relegada per sota fins i tot de la sargantana
que mostra una millor capacitat de lectura d’imatges amb la idea d’arrossegar-se, i
veure-ho tot. D’acord amb això l’escala de valors de baix a dalt podria quedar: granota,
sargantana, pica-soques, talp, llebre, falcó.

Amb les aportacions fetes pels alumnes, presentaríem una alternativa a la prova: el
material podria ser una narració breu, on cada animal llegeix una mateixa imatge –prou
senzilla per ser breu però prou complexa per oferir tots els elements a què fan referència
els criteris planificats-. Els alumnes farien d’avaluadors exposant els seus criteris sobre
quin dels animals l’ha llegida millor. Les relacions exposades a la taula de l’apartat g.2.
ens donarien la clau de lectura dels judicis de valor dels grup.

g.2. els criteris d’avaluació
Els criteris de les làmines material de la prova no es defineixen de la mateixa manera
que els criteris acordats a les sessions de treball prèvies amb l’equip docent del centre.
Aquests es referien al mètode intrínsec de la lectura d’imatges (estructuració i anàlisi de
l’activitat lectora de les imatges) mentre que els del material elaborat es referia a
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l’aspecte extrínsec de la mateixa activitat (l’actitud del lector davant l’activitat) Aquest
aparent desfasament és degut al problema ja tractat en documents previs de la dificultat
tant del treball analògic com d’avaluació de procediments amb alumnes del cicle inicial
i al qual ens referirem en l’apartat de conclusions d’aquesta memòria. Tot i això es pot
establir una relació entre ambdós grups de criteris, relació que òbviament queda oculta
als alumnes i que per nosaltres treballarà com a hipòtesi que caldrà contrastar amb
l’equip docent de l’escola a la reunió on s’analitzi el present informe. La relació entre
criteris serà doncs la següent:

De la provaPrevis
Real Analògic

Làmines

A. Enumerar sense ordre Enumerar
sistemàticament;
relacionar
exclusivament
per proximitat
espaial

No aixecar-se del
terra, no tenir
perspectiva ni
distanciament de
l’objecte

Sargantana (2)

B. Posar títol Màxima
objectivitat

Volar alt, aturar-
se  observar a
distància

Llebre (5),
falcó (6)

C. Relacionar entre ells
simplement elements
enumerats

Manca
d’estructura en
l’ordenació

Saltirons fortuïts Granota (1)

D. Relacionar amb altres
elements

Volar traçant
petits dibuixos
sobre un punt de
referència

Picasoques (3)

E. Relacionar temporalment

F. Relacionar causalment

G. Treure conclusions

Relacionar
segons 

criteris més

 abstractes i
generals

Saltar traçant un
camí clar i
intencionat

Llebre (5)

H. Implicar aspectes
personals

I. Captar sentiments

Màxima
subjectivitat;
relacionar
exclusivament
amb vivències
pròpies

Passar sota terra Talp (4)

J. Ordenar segons esquema Relacionar
segons criteris
abstracte i més
general; ordenar
segons centres
clars de
referència

Volar, observar a
distància

Llebre (5),
falcó (6)
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A la primera part de la sessió els criteris en els que mostraren més interès foren el fet
d’aturar-se per llegir millor i mirar atentament, elements cabdals per a una bona lectura
d’imatges. Al diàleg, més espontani i dirigit per interessos propis del grup, barrejats
amb la subjectivitat per una banda i per factors externs al tema –en aquests sentit
apuntem especialment la presència d’un alumne amb problemes greus de visió a l’aula-
sortí amb especial interès el tema dels sentiments i els aspectes personals, en concrets a
través de la manca de visió del talp i la manera de superar aquest inconvenient, amb la
convicció en tot moment de poder trobar alternatives a aquest handicap. En la posterior
sessió d’avaluació tornaren a sortir amb força els aspectes de la primera part. 

g.3. assoliment grupal i individual de l’objectiu avaluat
L’anàlisi de les sessions mostra una lectura d’imatges que podem qualificar d’objectiva,
capaç de donar sentit global i coherència, amb pràcticament absència de desordre o
desestructuració, l’etapa d’enumeració simple d’elements ja superada, i un progrés en
quant a l’ús de relacions cada vegada més complexes. Al mateix temps, i sense impedir
el progrés descrit, apareixen elements subjectius no excloents, i la presència de la
imaginació com a eina útil de lectura.

En quant a una valoració individual, podem dir que dels 23 alumnes que han assistit,
podem valorar només 14, ja que dels altres 9 les poquíssimes intervencions no revelen
cap indici per a una avaluació fiable. La valoració d’aquests 14 s’ha fet a partir de la
interpretació de  les intervencions dels alumnes amb la clau que les analogies establertes
ens ofereixen. Són per tant en aquest treball una hipòtesi que l’equip de mestres del
centre haurà de contrastar. 

Vuit (8) alumnes, -Georgina, Francesc, Víctor, Blanca, Berta, Toni, Eulàlia i Adrià-
mostren els nivells més alts d’assoliment –especialment els dos primers-, doncs la seva
lectura d’imatges apareix prou objectiva, amb reflexió, ordre i establint relacions
coherents entre tots els elements. Dos (2) alumnes més –Àlex F. I Elisabeth- són
conscients de les seves errades dintre d’un nivell assolit ja prou acceptable, també dintre
dels paràmetres amb què hem descrit el nivell del grup. Dos (2) alumnes més –Àlex R. i
Jan- comencen a sortir de lectures molt subjectives i inicien lectures ordenades, encara
que insegures. Altres dos (2) –David i Marc- mostren lectures molt dominades encara
per la imaginació i per tant amb un grau de subjectivitat que caracteritza una lectura
d’imatges per sota del nivell descrit pel conjunt del grup.

g.4. representació icònica dels resultats
D’acord amb l’anàlisi feta anteriorment, el grup estaria representat per un animal híbrid,
fonamentalment llebre, però amb ales i cua de falcó, que li permet aixecar-se i mirar des
de dalt, i potes de talp amb les que mostra l’esforç per moure’s en les dificultats i sortir
de situacions adverses.
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Fent el mapa de l’illa del tresor, els vuit (8) alumnes primers es trobarien en el pla al
voltant del tresor, menys o més a prop però ja sense dificultats significatives, quatre (4)
més els situaríem al camí entre el port i el tresor, també sense entrebancs; els altres dos
(2) es trobarien al bosc que hi ha  a la dreta del tresor, amb un riu que dificulta el pas.

Amb altre tipus de gràfic hem volgut reflectir el grau d’assoliment del grup d’acord amb
l’escala significada pels animals – a l’eix vertical -, i per un total de 14 alumnes avaluats
– a l’eix horitzontal- . La superfície fosca representari un 85,7 de l’objectiu assolit, la
clara un 14,3 % per assolir.

H) CONCLUSIONS DE L’EQUIP DE MESTRES

L’analogia s’ha mostrat difícil pels alumnes, i ha estat difícil destriar entre el real i el
simbòlic, creant-se sovint dubtes sobre si estaven entenent que en parlar dels animals es
referien a ells mateixos, i calia sovint sobre la marxa explicitar i fer conscient la relació.

El grup ha introduït nous criteris a la làmina del talp, descrivint-lo com a símbol de
l’esforç davant de les dificultats i de la possibilitat de nous recursos i estratègies
alternatives per superar deficiències o discapacitats.

Les aportacions individuals tenen un component de subjectivitat i imaginació molt
important, per això els matisos que apunta qui porta la discussió tenen molta
importància per ajudar a la interpretació.
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INF 5
CENTRE:  Col·legi Nostra Senyora de Lourdes
OBJECTE A AVALUAR:  àrea de llengües: comprensió lectora
GRUP D’ALUMNES:  Cicle Mig, primer nivell
Nombre total  d’alumnes avaluats: 25

A) OBJECTIUS D’AVALUACIÓ:  el plaer de llegir

B) CRITERIS D’AVALUACIÓ:  

- Manifesten sentiments i emocions definits davant la proposta de l’activitat  (tinc
ganes, m’agrada, m’hi poso tot d‘una, ronsejo, rondino..., tinc hàbits concrets que
em faciliten o no la lectura: ambient, lloc, moment...)

- Manifesten sentiments i emocions definits en relació a la biblioteca escolar  (tinc
ganes, m’agrada, m’hi poso tot d‘una, ronsejo, rondino..., tinc hàbits concrets que
em faciliten o no la lectura: ambient, lloc, moment...)

- Valoren l’aspecte físic del suport de la lectura davant de l’activitat  (em guio per la
portada d’un llibre, per les il·lustracions, l’enquadernació...)

- Valoren l’opinió d’altres persones davant de l’activitat  (demano opinió a companys,
mestres, altres persones, trio lectures que m’han recomanat

- Manifesten sentiments i emocions definits durant l’activitat: (llegeixo per
distreure’m, somniar, evadir-me, per aprendre, cultivar-me, fer cultura, o bé
m’avorreixo, em sento afeixugat, ho faig per complir una obligació...)

- porten a terme l’activitat amb concentració  (em costa poc concentrar-me, mantinc
una concentració continuada, no em distrec durant la lectura) 

- Relacionen la lectura amb coneixements i vivències previs (trobo repostes,
solucions, idees, em plantejo dubtes, em desperta la curiositat, faig ús de les idees
i/o la informació de les lectures fetes)

C) L’INSTRUMENT D’AVALUACIÓ

c.1. els materials [nslm]
Col·lecció de pintures on és representat el tema de la lectura:
1. Noia llegint
2.  Matisse: Interior amb noia
3. Van Gogh: l’Arlesana
4.  Degas: E. Duranty
5. nen i llibre
6. Vermeer: l’astrònom
7. Vermeer: noia que llegeix una carta al costat de la finestra o bé detall de la Dama en

blau
8. Van Gogh: naturalesa morta amb Bíblia
9. Van Gogh: novel·les parisenques
10. Van Gogh: naturalesa morta de la taula de dibuix
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c.2. justificació: 
Obrir el ventall de la lectura: infants i adults, llibres, cartes, mapes, ambients d’estudi,
d’esbarjo, entorns diferents; mostrar diferents actituds obertes a suggerències molt
variades i a apreciacions i interpretacions lliures per permetre donar sortida a tot tipus
de vivències de la lectura. L’obra d’art porta implícita tota la càrrega que l’autor
conscient i inconscientment ha deixat posada, i és porta oberta a la comunicació. L’ús
en general de l’art permet d’entrada trencar la possible rigidesa d’àmbits exclusivament
acadèmics, de picar l’ullet a racons de la psicologia dels alumnes normalment adormits
dins l’àmbit acadèmic, d’oferir un plaer desinteressat, i per això mateix educador de
valors.

c.3. criteris implícits en les làmines:
Gaudi, interès, avorriment, cansament, joc, obligació, consulta, esbarjo, passatemps,
distracció, estudi, comunicació, imaginació, esforç, obligació, evasió.

D) DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

d.1. exposar el propòsit de l’activitat
- Avaluar l’actitud de cadascú i de tots respecte al fet de llegir.
- Proposar la pregunta a partir de la que es farà la discussió.

d.2. pregunta inicial
Quina d’aquestes imatges representa millor per a tu la lectura? Explica les raons de la
teva elecció.

d.3. presentació de la col·lecció
- Damunt la taula central al voltant de la que seiem tots es deixen les 10 làmines perquè
tots les puguin veure. Es poden aixecar i caminar al voltant per  veure-les millor.
Procuraran fer-ho en silenci; els comentaris seran la segona part de la sessió.
- Seuen a la rotllana quan han fet la tria.

d.4. el diàleg
- Es recorda la pregunta inicial.
- Ordenadament cadascú exposa la seva resposta. S’anota a la pissarra al costat del nom
de cada alumne la làmina triada. 
- S’obre el diàleg del qual es farà la transcripció. Els criteris apuntats més amunt seran
la guia per conduir la sessió, tenint sempre en compte els que els alumnes puguin
explicitar en les seves intervencions.

E) LES TRANSCRIPCIONS DE LES SESSIONS. 

e.1. el plaer de llegir (7 de març)

Comencem per respondre la pregunta inicial:
QUINA LÀMINA REPRESENTA MILLOR PER A MI LA LECTURA?

JÚLIA: la 5 representa millor la lectura perquè sembla que hagi llegit molt i s’hagi
dormit.
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ROGER: la 4, he triat l’home de la biblioteca perquè està amb el llibre davant pensant
què diu el llibre.
JORDI R: la 6, s’està interessant perquè busca un país com és, s’està interessant en el
llibre.
MIRIAM: la 4, perquè sembla com si estigués... que està interessat en trobar algun
llibre interessant.
ANNA R: la del menjar (10) perquè mentre menjo puc llegir un llibre que m’interessa
molt.
ANNA G: el nen que està  dormint (5) i no sé per què, en tinc moltes raons.
ORIOL: la 3, sembla com una senyora que estigui a la biblioteca, amb els llibres així
perquè els lloguin.
JESSICA: la 4, està pensant a veure què vol dir una paraula que no entén.
LARA: la 1, perquè es veu que està disfrutant amb el llibre, li agrada llegir i s’interessa.
MAX: la 4, està llegint un llibre que li agrada molt.
QUIM: la 1, perquè està contenta i sembla que disfruti llegint.
JOAN: un llibre obert (8) perquè com la lectura és com un llibre obert ple de fantasia
que pots imaginar-te els personatges.
TONI: la 4, sembla que estigui buscant un llibre que l’interessa molt.
MARINA: la 1, perquè sembla que li agradi el llibre perquè està somrient, potser ha
agafat una estona lliure perquè no ho pot fer perquè ha de fer altres coses.
ANNA B: la 1, perquè es veu que està emocionada, que li agrada, es veu com llegeix.
MARTA: la 9, a mi m’agrada molt llegir i és com si estigués en el món de la lectura.
JORDI A: la 4, crec que aquest senyor està llegint un llibre i s’està imaginant els
personatges.
NÚRIA: la 5 perquè..... m’ho penso una mica més.
BERNAT: la 4, perquè està buscant un llibre que no l’ha trobat i és el que li agrada més
de la biblioteca.
DANIEL: la 1, m’agrada perquè li agrada i a més està molt interessada en aquest llibre.
CARLES: la 8, perquè sembla que estigués buscant una història que li agradés més, que
tingués més interès.
CLÀUDIA: la 1, sembla que està disfrutant i li agrada molt llegir.
PAU:  La 1, està disfrutant i una estoneta que tingui.
ALEX: la 8, perquè el que ha dibuixat ha fet un llibre en concret. Li agrada llegir.
CRISTINA: la 4, crec que aquest senyor està imaginant el que llegeix i per entendre’l
millor  ho repeteix per dintre.
ANNA G: la 5, l’he triada perquè de tant llegir s’està dormint i està somiant el que està
passant, el podria haver escrit.
NÚRIA: la 5, perquè crec que ha tingut un moment per llegir el llibre i s’ha dormit.

I tot seguit s’inicia el diàleg:
ANNA B:  també hauria triat la 9 perquè també pots imaginar tants llibres, tota la
fantasia, li agrada molt llegir.
JÚLIA: la 1, la biblioteca i la 9. Perquè m’agrada molt llegir i el senyor  de la biblioteca
s’imagina els personatges i la 9 sembla que no pugui llegir mai.
MARINA: la 9, perquè pot ser que ja ha llegit molts llibres.
MARTA: la 1, havia fet un llibre i s’estava fent una idea per poder fer un altre.
CLÀUDIA: la 1 i la 4, perquè està pensant que un amic seu li ha donat un libre i està
buscant.
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ROGER: la 7, doncs se li veu interessada en llegir el que ha escrit i sembla que li
encurioseixi.
JORDI R: la 6 i la 4. Està llegint un llibre que és molt curiós, ha trobat molts que li han
agradat molt.
NÚRIA: la 9, perquè sembla que un nen llegeix molts llibres i se l’acaba de llegir.
ANNA: vull preguntar al Roger, la 4, no entenc perquè l’escollia.
ROGER: significava tot el que havia escrit. Estava interessat en el llibre perquè li
agradava el que posava.
ANNA G: hagués triat la 4 i la 8. Perquè la 4 és que els llibres no s’acabin mai i la 8 hi
ha fantasia i en aquesta fantasia, més fantasia...
CLÀUDIA: no s’acaba mai.
ANNA G: la 2, perquè aquí podia ser una pàgina d’un llibre, un nen petit, de fantasia,
coses que pot descriure.
JORDI: també la 2 i la 4. Un nen que estigués llegint un llibre, fantasia, plena de colors.
LARA: la 1 podria anar junt amb la 9, la senyora estava emocionada llegint moltes
idees, potser era l’últim i ara té moltes idees.
ORIOL: aquell del Roger, la 7, penso que és una carta. També és llegir, és lectura.
ANNA: una carta potser un paper. Pensava que era una carta, amb un paper...
CRISTINA: aquesta senyora està llegint un paper i després explica el que llegeix.
ANNA G: aquesta senyora... un paper no ho pot llegir, podria ser una carta, i està feliç
perquè algú li ha escrit.
LARA: Una carta també potser d’un familiar, i t’està dient que vagis en un lloc a veure
si pots anar, és un familiar, i està atenta i impacient.
MARINA: una carta també podria ser un paper, però és un paper.
ANNA G: una carta és un paper.
ANNA: no cal que sigui un paper, cartró o pissarra, mentre sigui lectura.
CLÀUDIA: pot ser una nota.
ANNA: però també és llegir.
¿?????: aquí hi ha un mapa, podria ser una professora.
ANNA G: podrien ser números, o un examen...
MESTRE: llegir un examen, una nota... hi ha altres coses per llegir? i en tot cas, són
totes igual d’interessants?
ANNA: depèn de quina, si no és un conte o novel·la també potser interessant. Igual que
una novel·la a vegades és interessant i a vegades no.
MARINA: no sé el que ha dit el Jordi.
JORDI R: la 6 està buscant un país i mira un llibre per saber la informació.
LARA: o està estudiant...
TONI: La 4  i la 8, perquè el que ha dit el Joan també podria ser com una guia molt
gran.
MESTRE: també disfrutes llegint la guia?
ANNA: a la guia no es que disfrutis molt però és interessant perquè busques i trobes.
JOAN: la 8, la lectura és com algo que mai s’acaba. Mai diré que no vull llegir més.
Mai s’acaba.
ANNA G: la 6, com una foto de Juli Verne amb La volta al món en 80 dies.
¿??????: això és com divertir-se, però és més interessant.
ANNA: divertit o no, no vol dir que sigui igual d’interessant.
MARTA: la 8, la lectura, lo de la guia, tens de guiar-te per entrar al món de la lectura,
interessar-te molt per la lectura i llegir.
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ANNA: a vegades, quan saps, llegeixes algun conte que t’agrada molt o estudio les
lliçons d’història  de mates; m’agrada més que fer les lliçons.
LARA: en comptes d’això, la 10 podria ser una recepta de cuina que ha fet molts anys
que no ha fet.
CRISTINA: el mateix que la Lara, la 10, està llegint una recepta i l’ha fet i li agrada,
normalment compra el menjar.
ANNA B: si fas una recepta de cuina llegeixes però no és el més important, seria fer-la i
menjar.
MESTRE:   què és l’important d’estudiar o buscar informació?
ANNA B: d’estudiar sí que és important llegir, però buscar informació, no.
MESTRE: Què seria, doncs?
CLÀUDIA: buscar-ho, però no llegir.
ANNA B: no és el més important si busques informació, és llegir, potser a vegades sí
que has de buscar. Si llegeixes un conte a la taula o abans d’anar a dormir.
MESTRE: ens hem deixat alguna cosa?
ANNA: sí, el diccionari, és com buscar informació.

e.2. l’autoavaluació: l’illa del tresor (8 de març) 
Pregunta inicial: el tresor representa l’objectiu assolit del tot, on et trobes avui? Els
alumnes faran referència a l’activitat prèvia d’autoavaluació feta anteriorment a
aquestes sessions.

JORDI R: Les muntanyes, a la platja, perquè m’estic apropant al tresor. M’agrada molt,
molt, molt llegir. M’estic apropant.
ÀLEX: Del vaixell a l’illa, perquè no m’agrada llegir.
PAU: De la casa a les muntanyes, perquè m’agrada més, però em falta un bon tros.
NÚRIA: Del pont al tresor, perquè m’agrada molt llegir.
CLAUDI: al tresor. M’agrada molt llegir.
MAX: al tresor, em quedo, perquè m’agrada bastant llegir.
JOAN: del bosc al tresor; abans em costava començar, però ara sé que al final m’ho
passo bé.
POL: del monstre travessant les muntanyes, perquè m’he de posar; no m’agrada; em
costa posar-m’hi, i després m’agrada.
ORIOL: al pont; ara m’agrada llegir i he millorat.
MIRIAM: a les muntanyes, perquè no m’agrada gaire llegir.
CRISTINA: al poble i em fico  a prop perquè em diverteixo llegint.
ROGER: al tresor; ja m’agrada molt llegir.
DANIEL: al tresor, em quedo com estic; m’agrada igual com sempre.
JORDI A: no em moc. M’agrada molt llegir.
BERNAT: m’agrada igual llegir, al tresor.
TONI: amb el Roger, perquè m’agrada molt llegir.
ANNA R: m’agrada llegir.
QUIM: a prop del tresor perquè em costa molt començar però després m’agrada més.
CARLES: al costat del tresor perquè...
JÚLIA: al costat del tresor perquè m’agrada molt llegir.
LAIA: sobre el tresor, i el deixo perquè m’està contínuament agradant.
JESSICA: em poso al riu petit perquè m’agrada més llegir.
MARINA: em fico al costat del tresor ara quan llegeixo passo l’estona.
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MARTA: ara estic més...
ANNA G: en mig del tresor i no em moc d’allà.

MESTRE: (proposa matisar, definir, diferències dins l’expressió “m’agrada”)
ANNA G.: Em vaig posar al tresor, sempre m’havia agradat llegir. Per a mi és com a
una cosa que no s’acaba mai, sempre l’hauré de fer, mai no ho deixaré.
JORDI: Em diverteixo, quan llegeixo em sento molt bé.
MARTA: la lectura consisteix com un joc que mai s’acaba. Hi ha contes més divertits
que altres.
LARA: se m’acudeixen idees per fer contes, per qualsevol cosa d’escriure.
JÚLIA: a mi m’agrada molt, vaig començar a P5, és com si em durés molts anys,
llegint.
ROGER: al tresor perquè m’agrada perquè quan començo a llegir començo a pensar,
què vindrà després? Puc imaginar el que passa més o menys. M’encurioseix. També
m’agrada inspirar-me per fer un conte o un poema.
ORIOL: et fa imaginar personatges, coses, idees per fer contes, poemes, textos.
NÚRIA: és com un joc que et diverteixes molt .
POL: perquè és millor que no veure’l per la tele, perquè m’agrada imaginar-lo a la meva
manera.
(comentaris varis: és el que havia dit a la mare de l’Àlex, t’havia dit que era millor llegir
que mirar una pel·lícula.... la Clara –mestra- ho va explicar...)
MARTA: tu ho hauries imaginat d’una manera i és d’una altra
ÀLEX: és com un passatemps, i m’avorreixo... passatemps, passar l’estona.
ANNA G.: Com a l’Àlex li agrada el futbol, i potser li agrada llegir el diari quan surt el
Barça.
ORIOL: a vegades m’entrebanco amb paraules llargues, o paraules que no entenc.
MESTRE: això fa que no t’agradi tant...?
ORIOL: m’agrada igualment
CARLES: a vegades m’entrebanco, si la paraula és molt llarga. Llavors m’interessa
més.
JORDI: si s’entrebanca disfruta més perquè vol descobrir la paraula.
JOAN: el que ha dit el Jordi; m’agrada molt perquè ho trobo molt interessant, si
m’avorreixo, no m’agrada tant; si no t’agrada penses que és avorrit; si és divertit és més
fàcil que t’agradi.
POL: quan m’entrebanco amb paraules fa que no m’agradi el llibre perquè és un
significat en comptes d’un altre, i això fa que no t’agradi tant.
MESTRE: pot influir també el tema de la lectura?
ORIOL: potser quan s’entrebanca li dóna més gràcia a la lectura, és més divertit, entens
més i estàs més estona llegint.
JORDI R.: busques al diccionari. És mol divertit.
BERNAT: aprendrà més si s’entrebanca.
LARA: jo no entenc que sigui més divertit entrebancar-se. Si no he entès el que diu, per
què és divertit?
JORDI: et pots inventar la paraula. Si llegeixes una bona estona es pot anar la paraula,
ANNA G: que això d’entrebancar-se en un moment i altre descobriràs si era “nadó” o
“despertador”.
¿?????: si és per una paraula no estic d’acord; sense aquella paraula igual no entens el
conte.
JORDI: però després ho descobreixes.
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MAX: estic d’acord amb el que diu. Sense una paraula important la història canviarà.
ANNA G: Si t’ho inventes pot quedar més divertit, però per una paraula no canviarà el
conte.
JÚLIA: no te la pots inventar; si no l’entens com pots inventar-te una altra?
ANNA: Potser la tornaràs a llegir. Si no li dius a alguna persona que t’ho digui.
ÀLEX: el fet ha canviat i no queda bé, i no te n’adones de la història.
JORDI: per exemple: “un bonic follet”, “un lleig follet”; si és el contrari no passa res.
QUIM: si ens l’hem d’inventar, ha de lligar amb les altres paraules.
NÚRIA: podrien ser 2 o 3 paraules i aleshores sí canviaria el conte.
JORDI: les altres les consultes.
MARINA: si canvies una paraula no passa res, però en un rodolí sí canviaria.
ÀLEX: això que ho consultes no, perquè si no saps què és aquesta paraula...
POL: si canvies una paraula a vegades pot canviar molt 
MESTRE: hem vist algunes dificultats a l’hora de llegir, que potser a alguns els fa
divertir-se més i als altres no disfrutar tant... reflexionant sobre aquestes dificultats,
canviaria alguna de les idees que heu dit sobre la vostra valoració?
TONI: sense res al mig, perquè puc arribar més fàcilment.
CLÀUDIA: al bosc.
POL: entre el monstre i les muntanyes. A les muntanyes: tinc un camí que és difícil de
travessar, i el camí per arribar a llegir és difícil.
JORDI: la platja, perquè aquí estic més a prop de llegir, estic arribant. Travessar el riu
és difícil. He de travessar el riu però és llarg fins arribar al tresor.
ORIOL: el pont. M’imagino un pont estret que costava de passar. A la lectura serien les
paraules llargues que no entenc.

F) ANÀLISI DE LA TRANSCRIPCIÓ.

f.1. l’objecte avaluat
Les respostes a la pregunta inicial mostren en primer lloc una riquesa notable d’idees, si
tenim en compte que dels 25 alumnes podem comptabilitzar 33 idees diferents.
L’objecte treballat apareix descrit inicialment com “agradar” o bé com “interès” per un
igual; amb aquestes primeres idees es relacionen tres finalitats: la imaginació (amb una
certa preferència sobre les altres) l’aprenentatge i l’esbarjo. És també de destacar que
tres intervencions parlen de la lectura en concret, no com a quelcom d’abstracte.

El diàleg es revela com un passeig pels diferents móns que envolten la vivència lectora
del grup: els efectes de la lectura - obtenir idees, enriquir-se, despertar la curiositat,
obrir móns de fantasia il·limitats...-, diverses tipologies - la carta (lligada a idees de
comunicació, felicitat, emocions), la nota, el mapa, els nombres, un examen, una guia
informativa -, els matisos diferents en quant a l’interès que cada lectura concreta
ofereix, la importància de la lectura en una recepta o en una lectura informativa, l’estudi
com lectura d’històries... En definitiva un ric caleidoscopi que, tenint com a centre
l’interès i el gust per la lectura, es desenvolupa traçant una espiral moguda per un
impuls que no té fi.

A la sessió d’autoavaluació es tornen a dibuixar tots aquests aspectes, si bé ara surten al
costat dos “no m’agrada” i quatre que expressen dificultats per posar-s’hi, així com la
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descripció i anàlisi de dificultats concretes. Aquest matís avaluador de la segona sessió,
mostra la presa de consciència dels factors que poden modificar el plaer i l’interès per la
lectura: obtenir idees per escriure, imaginar, vèncer la mandra inicial, utilitzar les
dificultats per adquirir nous coneixements com a favorables, i les dificultats no
superades de comprensió com a desfavorables.

f.2. els criteris d’avaluació
El grup ha tractat el fet de llegir de manera molt global, com un fet unitari, no
analitzant, però sí nomenant-los, ni diferents moments lectors –abans, durant, després -,
ni ambients –biblioteca, casa -, ni circumstàncies externes –aspecte físic, opinions
d’altre -. Si bé aquesta anàlisi es contemplava des dels criteris establerts prèviament, cal
afirmar que no significa això un contrast o diferència entre els criteris programats i els
dels alumnes, sinó únicament la dinàmica que ha pres la discussió, i deguda en gran part
al gran interès per la lectura que ha assolit el grup. Així observem que a la primera
sessió cap alumne ha expressat manca d’interès ni disgust, i per tant podem dir que els
indicadors de valor negatius previstos –avorriment, obligació, desinterès, cansament-
són presents tots en tant en quant l’afirmació dels seus contraris implica la seva pròpia
negació. A la sessió d’autoavaluació les dificultats prenen per alguns  un caire positiu
com a factors per incrementar l’interès, i per altres s’entenen com un risc de pèrdua de
l’interès. Per tant creiem que es dóna plena coincidència entre uns i altres criteris.

f.3. el material de la prova
Als criteris d’avaluació acordats inicialment podríem afegir  un matís de diferenciació
entre l’activitat lectora per ella mateixa i l’activitat lectora com a complement o mitjà
d’una altra activitat qualsevulla. També fóra interessant la idea d’activitat que “mai
s’acaba” com a índex especialment significatiu de l’assoliment d’un grau de plaer lector
especialment elevat. Un altre criteri per incorporar podria ser la capacitat de gaudir de
l’esforç per superar les dificultats que pot generar la mateixa lectura.

G) VALORACIÓ.

g.1. el material de la prova
Tenint en compte l’elevat nivell assolit pel grup respecte de l’objecte escollit, creiem
que el material no ha fet aparèixer cap indici realment desconegut pels alumnes, sinó
que senzillament ha permès verbalitzar part de la riquesa que significa per a ells la
lectura. Creiem que una aportació vàlida seria que el mateix grup elaborés una
col·lecció de làmines o objectes, segons criteris predefinits, com a nova prova
d’avaluació adreçada a nivells superiors; el repte suposaria tal vegada la definició més
precisa de les pròpies vivències o el descobriment d’alguns criteris encara difícilment
explicitables, si n’hi hagués.

g.2. els criteris d’avaluació
S’observa una coincidència total entre els criteris que serveixen a la programació de
l’activitat i els adoptats pels mateixos alumnes. És aquesta coincidència el factor
principal causant de l’assoliment de l’objectiu proposat. 
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g.3. assoliment grupal i individual de l’objectiu avaluat
Es dóna per suposat tot el previ del treball sobre el plaer lector; els alumnes estan ja
gaudint de la lectura de tal manera que no cal posar-ho en qüestió. Disset (17) dels vint-
i-cinc (25) manifesten clarament el seu interès, quatre (4) el manifesten després de
superar certa mandra inicial. Només dos (2) expressen poc interès. El grup coneix un
possible entrebanc: la comprensió, clau evident d’aquest gaudir de què tractem. La
sessió d’autoavalació posa de manifest com l’esforç per la comprensió ha esdevingut
motiu de curiositat, enriquiment, interès i fins i tot plaer. No hi ha doncs cap obstacle
per aconseguir l’objectiu proposat, el qual a més esdevé capaç d’enriquir altres activitats
com la recerca d’informació i l’estudi per connexió que tenen amb la lectura.

g.4. representació icònica dels resultats 
S’hauria de representar tots els alumnes al voltant del tresor, excepte dos que manifesten
en aquests moments una manca d’interès per l’objectiu proposat. Un d’ells –l’Àlex- ho
manifesta de manera crítica, amb la qual cosa mostra en el fons una potencialitat
d’interessar-se en positiu, i l’altra –la Miriam- amb una postura més passiva i
conformista amb la seva realitat. La singularitat d’aquests casos no pot modificar de cap
manera l’avaluació general.

El dibuix del mapa resultant seria molt coincident amb el que els mateixos alumnes han
fet, la qual cosa indica també el grau de consciència del treball fet i el nivell assolit.

Utilitzant les làmines de la prova d’avaluació, faríem una composició amb la idea de
caleidoscopi amb totes les imatges, dibuixant una espiral i difuminant l’extrem més
exterior, similar a una galàxia, i repetint algunes de les més seleccionades al diàleg.
L’escala de valor que representaria la manera de gaudir de la lectura d’aquest grup
podria tenir en el cim la làmina 4, a continuació la 1. Tot seguit la 8 i la 5; en un tercer
nivell la 2, la 6 i la 7 i a la base la 9.

H) CONCLUSIONS DE L’EQUIP DE MESTRES

Es destaquen especialment la fiabilitat dels resultats obtinguts sobre assoliment
individual i grupal de l’objectiu proposat, per ser absolutament coincidents amb
l’avaluació ordinària del grup.

L’anàlisi de l’objectiu avaluat que fan els alumnes en el procés de discussió ofereix
moltes pistes per tal de trobar estratègies per treballar les dificultats en la lectura.

Ha estat una veritable i eficaç alternativa al diàleg habitual de  tipus directe sobre el
tema del plaer en la lectura. Amb l’ajuda del material han estat capaços d’analitzar
acuradament el tema expressant tots els matisos que la vivència lectora els procura.
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INF 6
CENTRE:  Col·legi Nostra Senyora de Lourdes
OBJECTE A AVALUAR:  àrea de llengües: comprensió lectora
GRUP D’ALUMNES:  Cicle Superior, primer nivell
NOMBRE TOTAL  D’ALUMNES AVALUATS: 18

A) OBJECTIUS D’AVALUACIÓ: captar la idea principal d’un text

B) CRITERIS D’AVALUACIÓ:

- Extreuen o no tots els elements importants, relacionats o no entre ells.
- Extreuen elements de detall, de complement, exemples, no imprescindibles per a la

comprensió de les idees principals del text.
- Interpreten missatges no explícits, però implícits en el text.
- Són capaços de generalitzar a partir d’elements concrets del text.
- Són capaços, a partir d’elements concrets, arribar a conclusions abstractes.
- Utilitzen indicadors externs per reconèixer les idees importants: títol, subtítols,

paràgrafs, il·lustracions, peus, distribució del text en l’espai.
- Tenen en compte el tipus de text per enfrontar la tasca de captar la idea principal.
- Tenen en compte la finalitat de la lectura concreta per enfrontar la tasca de captar la

idea principal.

C) L’INSTRUMENT D’AVALUACIÓ

c.1. els materials [nsls]
Quadre de la vinya vermella, de Van Gogh, i cinc composicions de fragments diferents
del mateix quadre i anomenades A, B, C, D i E.

c.2. justificació: 
Es tracta d’una obra descriptiva, amb un tema central clar, i detalls de l’entorn o context
que l’acaben d’explicar. També hi ha detalls secundaris o intrascendents i elements
singulars que poden prendre’s equivocadament com a nucli del missatge que conté.

c.3. criteris implícits en les figures:
A. pràcticament és una repetició del quadre, hi són totes les idees, de manera

exhaustiva.
B. Es tracta d’una sèrie de detalls sense importància, i triats de manera aleatòria.
C. Són tres punts importants que defineixen les idees principals, tot i que l’enfoc –la

seva redacció o expressió- és potser poc encertada. Corresponen a les parts superior,
central i inferior del quadre.

D. Són personatges singulars que no poden ells sols definir el missatge del quadre.
E. Aquesta col·lecció és la que reuneix les idees principals del text.
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D) DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

d.1. exposar el propòsit de l’activitat
- Avaluar la marxa del treball sobre reconeixement de les idees principals del text llegit.
- Exposar la metodologia de la sessió d’avaluació: joc d’analogies, material relacionat
amb l’art i diàleg filosòfic.
- Proposar la pregunta que iniciarà el diàleg.

d.2. pregunta inicial
Quina de les composicions explica millor les idees principals del quadre de Van Gogh?

d.3. presentació de la col·lecció
- Es mostren les làmines, bé en un mural, bé damunt la taula central. Es recomana
mirar-les en silenci: cal fer-se en principi un criteri personal, sense que les opinions dels
altres ens impedeixin pensar per nosaltres mateixos; després la nostra aportació serà més
interessant i enriquidora per al grup.
- A mida que han fet la tria seuen al seu lloc.

d.4. el diàleg
- Es recorda la pregunta inicial.
- Cada alumne exposa la seva resposta, en ordre i sense interrupcions. Convé apuntar a
la pissarra la resposta inicial de cada alumne, amb el seu nom al costat, per facilitat la
posterior discussió, així com personalitzar les idees exposades.
- S’obre el diàleg del qual es fa la transcripció. 
- La discussió haurà de permetre treure conclusions comuns a tots: tot el grup discutirà
una a una les respostes dels altres companys –agrupant les coincidents- i decidint a
partir de la discussió dels arguments a favor i en contra la posició de cada fragment dins
un esquema de cercles concèntrics, de manera que la distància respecte al centre
expressi la importància de la idea. Al final de la discussió els tres fragments més
propers al centre haurien de representar el resum de la imatge; els propis alumnes
podran valorar la validesa de les conclusions convertint els tres fragment triats en text.

E) TRANSCRIPCIONS DE LES SESSIONS

e.1. les idees principals del text (20 de març)

Pregunta inicial:
QUIN DELS MUNTATGES EXPLICA MILLOR LES IDEES PRINCIPALS DEL
“TEXT”?
(Vaig cometre l’error de dir el títol del quadre (la vinya vermella); en principi és un
error per donar ja la lectura feta. Es pot pensar, però, que l’avaluació serà així
exclusivament de l’objecte triat, sense deixar que la comprensió del text influeixi....
però la comprensió no és ja saber les idees principals? Feta l’anàlisi de les
transcripcions es pot apreciar que en tot cas l’objectiu del nostre projecte –experimentar
el mètode d’avaluació- s’ha pogut aconseguir i les conclusions del present informe,
fetes evidentment tenint en compte aquest factor, són totalment vàlides.)
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PAU: la E, perquè és on es veu més bé el que explica el quadre, treballen de dia.
POL: la E, el quadre toca la verema, surt el sol que fa créixer el raïm, el camp que és el
fruit i...    
JONÀS: la E, el sol, fa calor, els segadors que estan collint raïm, fan la verema.
MARTA A: la E, perquè les idees principals, hi ha molts fragments, els segadors.
ANNA: la A, perquè surten els segadors que seguen les vinyes, el quadre és de color
rogenc, el sol s’està ponent.
XÈNIA: la A, surten els segadors veremant, és la imatge que se sembla més al dibuix.
JÚLIA V: la E, crec que es veuen els segadors treballant la terra, el sol, el camp, la
verema.
JÚLIA J: la E perquè el quadre de la verema vermella, en la A surt tot vermell i el sol
il·lumina tota la verema.
ALBERT: la A, una senyora que cull aigua del mar, arbres, sol, se sembla al dibuix.
ANDREU: la verema sembla que es fa a la tardor, crec que és la A perquè es veu el sol
bastant potent.
ISABEL: la C perquè es veuen en un dels gravats es veu que està una mica groc, fa una
mica de calor, també es veu gent amb herba groguenca.
JÚLIA B: la C perquè es veu un dels gravats expressa que es de dia, que es fa la
verema, té algun racó d’ombra.
MARINA: la C les idees estan unides. Una part que es veu més clar, més rogenc, més
ombriu.
MARTA C: la C hi ha dos gravats que expressen com treballen, en l’altre es veu la
collita, persones treballant i collint.
MARC: És gent treballant en la verema, el sol encara escalfa, està ponent. Suen. 
JULIAN: la B hi ha un que es veu la idea principal, el sol, el de la casa, i el cavall.
SERGI: la C, el sol i estan treballant.
RAMON: la E, es veu la tardor, els camperols que treballen fent la verema, i el sol
il·lumina tot.

Tot seguit iniciem el diàleg sobre els comentaris escoltats.
RAMON: la B no és la idea principal, perquè si al quadre estan fent la verema, i surt
una casa, una carro...
MARINA: opino com el Ramon. La idea principal és que estan treballant.
ALBERT: igual que el Ramon. Un cavall, no es veu el sol i no es veu res de la verema,
no crec que sigui cap.
MARTA C: La D no és la imatge apropiada, no només hi ha homes, també surten
dones.
JÚLIA J: Jo crec que el D no és, perquè la idea principal és la verema, i en el D no surt
res, potser és la tardor però és la verema. És la verema, en el D no surt ni la verema ni la
tardor. Es podria dir la verema però es nota.
ANDREU: la B: moltes veremes utilitzen carros amb cavalls, i la casa és per fer el vi.
POL: els segadors es podria titular i serien les idees principals. A la B surten els
segadors.
MARTA: són dones, només són dones . Tres dones.
JÚLIA B: crec igualment el D, hi ha altres que expressen  millor. El D sí que expressa
que estan treballant, collin raïm.
MARC: el D no és perquè la verema no és només la gent treballant, també és el raïm, no
es veu tan centrat.
ANNA: penso com la Júlia, el D també es veu collint raïm. Porten un cistell.
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MARTA: el D no és. Hi ha vegades que hi ha treballs que conreen que fan treballar les
dones. Però aquí treballen tots junts, en el quadre hi ha homes i dones.
RAMON: el D no pot ser, surten les dones treballant el mig. Hi ha d’haver el camp i el
sol, no pot créixer sense sol.
JÚLIA V: la B no és la idea principal del text, però sí te a veure amb la verema, es fan
servir carros.
ANDREU: el D potser la verema, l’important d’agafar el raïm és que els senyors
l’agafin.
MESTRE: ( intervenció sobre idees del text i idees que ja té el lector: ho diu el text o bé
ho sé jo perquè sé què és la verema?)
MARC: el carro del B potser que no sigui de la verema, potser d’una altra ciutat.
RAMON: la B: el carro i la casa i el bosc doncs no són les idees principals del text, ho
va posar per fer més detalls i que sigui més bonic.
MESTRE: (demana precisió sobre idees principals i detalls.)
ANDREU: potser les idees principals és la D, i el sol fos un detall.
ALBERT: sí que potser la D, surt el treball o els treballadors recollint el raïm i llavors sí
que pot ser. Seria el D, es veu el treball. Podria ser de matinada o de nit
JÚLIA B: opino diferent. El D surten persones collint el raïm. L’únic que es pot
treballar de nit, però recullen el raïm a mà com si fossin més antic. Jo crec que si
antigament no hi havia llum, hi ha una d’aquestes imatges que sembla que hi ha llum.
MARINA: la idea principal és la verema. L’altre és per fer bonic o detalls. El  principal
és que hi ha gent treballant.
JULIAN: la D podria ser la idea principal, la verema. Els segadors recullen el raïm.
POL: la D no crec que és perquè els qui recullen... Jo, si fos un pintor, si volgués que el
carro i la casa fou la idea principal, l’hagués fet més gran.

Aquí iniciem el treball previst sobre ubicació de les col·leccions d’imatges dins un
gràfic de cercles concèntrics que ha de mostrar l’escala de valor que els alumnes
adjudiquen a les imatges proposades. Qüestions d’organització d’horaris, ja que el grup
amb què treballem és una grup mixt i ha estat necessari adequar els horaris, fan
aconsellable donar per finalitzada aquesta sessió quan tot just iniciem el debat. Tot i
això els alumnes han entès perfectament la proposta i la utilitzaran amb eficàcia, i sense
que ho proposéssim, a la sessió d’autoavaluació.

Primera proposta:

RAMON: és principal. Surten els senyors agafant el raïm.
MARTA C: perquè treballen, es veu la verema, el sol i que estan cansats.
MARC: les dones no és la idea principal. Però els homes fan el treball.
JÚLIA B: està clar, és important que els homes el recullin.
ALBERT: Estic d’acord, és una de les idees principals, és una dona collint raïm.
ANDREU: si nosaltres haguéssim dibuixat aquest, les persones les haguéssim fet més
grans i més al mig.
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MARTA C: no és tan important.
ANNA: Es veuen uns treballadors que estan a la verema recollint el raïm.
ALBERT: primer l’altre, la imatge és més gran i amb més raïm, i es veu més gent
treballant.
JÚLIA B: crec que estaria igual que l’altre imatge. Recullen el raïm i es la tardor. Ens
quedem amb la gran.

Segona proposta:

JULIÁN: el sol és important però no la més.
MARC: la de la dreta perquè no només expressa una idea sola.
MARTA: si la idea és el sol, és aquesta.
JÚLIA J: la de l’esquerra perquè és el sol i la verema. HI ha dues idees.

e.2. l’autoavaluació: l’illa del tresor (20 de març)

Introduïm també una variant en el treball d’aquesta sessió. D’entrada demanem que
situïn cada muntatge al lloc que creuen més adient dins el mapa, tenint en compte els
significats que vam donar als símbols.

ANNA: l’E són colors més groguencs com el sol, aniria al far, perquè il·lumina, pels
colors...
MESTRE: (correcció per tornar a explicar idea que sembla no s’ha entès.)
MARTA C: La pregunta és: quin d’aquests grups representa millor les idees del text?
MARC: l’E una mica lluny del tresor. Passat les muntanyes, a prop però li falta.
MARINA: li falta alguna idea.
ANNA: jo l’allunyaria una mica ...........
POL: crec que expressa bastant les idees i l’aproparia.
JÚLIA B: l’E:  més a prop del tresor, en aquests gravats un comunica que fa calor,
l’altre que està segant, l’altre que és a la vora del riu.
MARTA: l’E: sobre el riu, acabat de passar el pont, hi ha algunes idees:
Sol, és cansat
Vora del riu: gent que treballa
falta una idea general. Falta una cosa.
ISABEL: si ho poses a l’explanada, s’apropa però falten coses. El C estaria més a prop
del tresor o quasi estaria al tresor perquè ho veig més que l’E, l’E només sol, segadors i
igual... Aquí el sol que es pon, es veuen més coses.
POL: que no tindria que estar tan a prop, no té tantes idees ni són tan importants com
l’E.
ISABEL: són les mateixes idees.
ALBERT: raigs de sol, recol·lectors, igual que....
JÚLIA B: no hauria d’estar tant a prop, recollint el raïm, es de dia però no t’expliquen a
la vora del riu.
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MARINA: la C més resumida, té les idees principals.
MARC: no estic d’acord amb la Marina, no és tan expressiva.
RAMON: la C estaria més lluny que la A. La C expressa moltes idees però no són les
principals. Són detalls.
MARTA: l’E ha d’estar al tresor. Explica les tres idees principals. La C li falten detalls.
PAU: l’E més a prop i la C més lluny , el camp està repetit, aquí es veu el camp i
persones treballant.
JONAS: al començament del bosc gran perquè només diu detalls.
RAMON: la B crec que hauria d’estar quan s’acaba el bosc, abans del pont. Perquè diu
que encara que surti gran si mires el quadre això és molt petit, són detalls perquè la
verema és el principal.
MARC: al centre del bosc. Són detalls.
MARTA: igual que el Marc, i més avall.
MARINA: són detalls, l’important és la verema.

ALBERT: la D hauria d’estar a les muntanyes perquè hi ha dones que estan recollint el
raïm de les vinyes i aleshores no ho posa tot, però es..........
JÚLIA B: entre el revolt del riu gros i el pont, en el riu, perquè crec que els tres gravats
t’expressen que estan treballant durant el dia i que fan la verema.
MARC: estan treballant i fan la verema però no tan a prop. A baix de la serp.
RAMON: la D perquè només expressa una idea, i hauria d’estar pel lloc del drac.
PAU: a la D li falta el sol, ho posaria a les cases.
MARINA: només es veuen tres persones, ¿es de dia, o de nit, hi ha ombra, han collit un
tros? A la platja.
MARTA: pel drac del mar, perquè crec que només expressa una idea: que treballen, i
només són dones.

PAU: jo la posaria (l’A) en aquest ...... sembla a l’E, expressa totes les idees.
POL: més a prop que l’E.
MARC: alguna idea està repetida, els homes estan treballant, més cap al mar que on diu
el Pau.
JÚLIA V: no molt a prop del tresor, hi ha idees que estan repetides. A prop del tresor
però ....
JÚLIA B: al costat de l’E, però més a la dreta, una de les idees principals que està a la
vora del riu, però hi ha detalls.
ISABEL: entre el riu gros o petit o el llac, la E més a prop del tresor.
JONAS: al poble al cantó del drac, sobren detalls. Hi ha idees principals però sobren
detalls.
ANNA: la ficaria més a prop que l’E, perquè potser repeteix però aquest quadret més
fosc crec que és quan trepitgen el raïm.

Ara iniciem l’activitat pròpiament d’autoavaluació per la qual s’ha elaborat el material.
La pregunta inicial és : si el tresor significa reconèixer les idees principals del text, on et
trobes?
PAU: he après una mica a trobar el que és més important
POL: sortint del bosc perquè en sé bastant, però em falta.
JONAS: he après bastant a trobar les idees principals del text.
MARTA: em surt millor però encara em queda.
ANNA: he après les idees principals.
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XÈNIA: he après les idees...
JÚLIA V: he après més, em falta una mica, però estic més a prop.
JÚLIA J: més endavant perquè se m’ha aclarit amb les opinions col·lectives i
individuals. Ho entenc millor.
ALBERT: em costava, ara he millorat.
ANDREU: he après una mica més a trobar les idees principals del text.
ISABEL: ja he passat el riu i em falta l’esplanada.
JULIA B: amb aquestes classes es més fàcil 
MARINA: he après a diferenciar els detalls, trobar les idees principals.
MARTA: més a prop, he trobat que hi havia idees principals més difícils de trobar.
MARC: après a trobar la idea principal.
JULIAN: he après.
SERGI: perquè em costa.
RAMON: no era tan fàcil com em pensava, allà era difícil, però no podia pensar el que
realment era la idea principal i potser no hi havia el grup perfecte, la idea perfecta.

MESTRE: (demana que triïn les imatges que serien l’ideal: trien dues de l’E i una de
l’A per substituir la tercera que proposàvem.

F) ANÀLISI DE LES TRANSCRIPCIONS

f.1. l’objecte avaluat
De les divuit respostes a la pregunta inicial catorze es limiten simplement a citar les
idees que creuen que són les principals; els altres quatre donen una explicació sobre què
són les idees principals d’un text: expliquen el quadre (el text), se semblen al dibuix (al
text), estan contingudes en el títol, entre elles estan unides. Aquests són els criteris que
el grup té com a punt de partida.

El diàleg s’inicia doncs amb les idees principals delimitades pel títol del quadre. Per
deducció queda exclosa la col·lecció B, per tractar-se de detalls. La col·lecció D
motivarà una discussió iniciada per la qüestió de si explica prou la idea principal. A
partir d’aquí el raonament dels alumnes, recolzat en aquestes dues col·leccions, anirà
desgranant els diferents conceptes lligats a l’objecte de l’avaluació. Un alumne,
partidari de la col·lecció B, la reivindica mostrant com els elements que hi surten tenen
relació amb les idees principals del text; sembla ser, però, que és l’únic  que confon els
conceptes “no-principal” i “no-relació amb el tema”; veurem que la discussió permet
aclarir aquesta confusió sense deixar de treballar altres conceptes de més nivell i més
importància per la majoria del  grup. La D fa preguntar-se quin element és més
important que altre, a quin es dóna més importància, si la idea queda prou clara, si
s’entén prou bé, si cal completar-la amb altres perquè tingui significat. És ara quan es
veu com el detall aïllat del seu context perd la relació que li dóna significat, i per tant es
revela com a no principal. També es mostra la finalitat purament estètica dels detalls a
diferència de les idees principals. Finalment s’arriba a l’intent d’aclarir els criteris per
definir el caràcter principal en front del de detall: la comparació o contrast amb
l’original, les referències als continguts previs que ja tenim sobre el tema i l’espai que
ocupa l’element dins el conjunt.

A la segona part de la discussió, amb el suport de l’esquema de cercles concèntrics,
s’afina més el tema dels criteris per definir les idees principals: l’espai ja és no només la
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grandària sinó la ubicació. S’inicia el tema de si és preferible un concepte simple o una
idea més complexa que contingui més d’un concepte. Com s’ha dit més amunt el temps
no ens permet continuar aquesta discussió.

f.2. els criteris d’avaluació
En l’apartat anterior ja ens hem  referit als criteris utilitzats pels alumnes a partir del
diàleg sobre les col·leccions d’imatges. Però serà amb el suport del mapa del tresor que
els alumnes seran capaços de treballar judicis de valor més acurats i més crítics. El
primer que surt és si falten idees o s’expressa completament el text, distingint la
quantitat d’idees de la qualitat de les mateixes; a continuació la concisió i claredat en
l’expressió de les idees principals; tot seguit l’expressivitat de les mateixes, la no
repetició d’idees i la comparació amb el text original altra vegada. Amb la col·lecció D
una alumna expressa  el criteri de fer preguntes al text original per esbrinar la qualitat de
principal dels elements seleccionats.

f.3. el material de la prova
L’activitat ha permès reafirmar els criteris de les col·leccions A (massa exhaustiva), B
(només detalls) i D (incompleta), redefinir la C (conceptual i ben lligada) i l’E com la
més encertada, tot i que es proposa canviar una de les seves imatges per altra similar de
la col·lecció A. El material ha permès així mateix fer sorgir altres criteris no
contemplats inicialment com ara l’expressivitat de les imatges, la unitat entre elles i la
finalitat purament estètica davant de la estrictament semàntica.

G) VALORACIÓ

g.1. el material de la prova
Es pot considerar perfectament vàlid per l’objectiu proposat. Cal constatar la seva
capacitat d’esbrinar en profunditat el grau d’assoliment de l’objecte avaluat: tot i
l’errada inicial de desvelar les idees principals amb el títol del quadre, podem observar
com el material no ha perdut cap força com a motor de la discussió; els alumnes han
pogut expressar els seus coneixements i habilitats sobre el tema.

g.2. els criteris d’avaluació
Constatem que els alumnes tenen integrats tots els criteris d’avaluació que contempla la
programació de l’escola. Aquesta coincidència hauria de ser un factor essencial en el
bon rendiment i assoliment dels objectius de la comprensió lectora que es proposa el
centre. Per altra banda el grup d’alumnes mostra una capacitat crítica –d’elaborar judicis
de valor i d’establir criteris pel seu treball- molt elevada, la qual cosa permet superar les
expectatives d’un aprenentatge senzillament correcte per així iniciar un aprenentatge
especialment creatiu i estimulant.

g.3. assoliment grupal i individual de l’objectiu avaluat
Del total de divuit (18) alumnes, set (7) –Pau, Pol, Júlia V., Júlia J., Ramon, Jonàs i,
sobretot, Marina- podem afirmar que han assolit l’objectiu proposat, són capaços de
reconèixer i descriure les idees principals d’un text i treballar-les amb criteris propis i
elaborats; altres set (7) –Marta A., Marc, Marta C., Júlia B., Anna, Albert i Isabel- s’han
mostrat encara en camí d’elaborar criteris més objectius, amb certes confusions alguns
sobre elements de detall, certa subjectivitat altres, tot i que tots ells es troben en camí de
millorar i són prou conscients del seu aprenentatge; dos (2) alumnes –Andreu i Juliàn-
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mostren un nivell d’assoliment molt per sota de la mitjana de la classe, utilitzant encara
criteris molt subjectius i elementals; els dos (2) restants-Xènia i Sergi- han participat
molt poc i no es pot emetre un judici mínimament fiable.

Com a grup és patent un nivell molt elevat d’assoliment de l’objecte avaluat, i cal dir
que els dos alumnes que  queden més enrere, no perden l’interès sinó que participen de
la dinàmica global i és previsible que el grup els serveixi de motivació per superar les
seves dificultats.

g.4. representació icònica dels resultats
Dels 18, set estarien ja al costat del tresor i set més ben a prop pel pla que hi ha al
voltant, procedents de diferents indrets. Dos més es trobarien al petit bosc, prop del far
de l’oest que els il·lumina, però amb un llarg i dificultós  recorregut per davant.

Amb la col·lecció de làmines que ells mateixos han triat com a idees principals del text
quedaria representat l’assoliment de l’objecte proposat.

H) CONCLUSIONS DE L’EQUIP DE MESTRES

Els resultats exposats al punt 3.3. són del tot coincidents amb els de l’avaluació
ordinària de l’equip de mestres del propi centre en el que es refereix als grups 1 i 3; el
grup intermig és força heterogeni i caldria matisar. Cal dir que per ser un grup mixt i en
un espai utilitzat per altres grups, vam haver de finalitzar la sessió sense acabar el
procés de discussió.

En general es pot dir que aporta un coneixement important del grup, informant de
diferents aspectes habitualment amagats a l’observació durant l’activitat ordinària.

Es constaten les dificultats d’aplicar el mètode habitualment a l’aula degut a que per la
seva complexitat exigeix recursos de persones i temps que habitualment no es disposen.
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INF 7
CENTRE: c.e.i.p Sant Climent
OBJECTE  AVALUAT: àrea de matemàtiques: els problemes
GRUP D’ALUMNES:  Cicle Inicial, segon nivell 
NOMBRE TOTAL  D’ALUMNES AVALUATS: 10

A) OBJECTIUS D’AVALUACIÓ:

1) entendre el problema com a procés per a obtenir un resultat a partir de la relació
matemàtica de diferents dades;
2) comprendre l’enunciat del problema;
3) formular hipòtesis de procediments (operacions aritmètiques) i/o  de resultats
numèrics;
4) expressar correctament la resposta.

B) CRITERIS D’AVALUACIÓ: (la numeració fa referència a la relació amb els
objectius anteriors)

1) davant diferents situacions concretes plantejades identifica correctament la que
correspon a un problema de matemàtiques;
1) distingeix entre dades conegudes i desconegudes, les implícites i la incògnita del
problema;
2) reconstrueix el problema oralment;
2-3) realitza la representació manipulativa o esquemàtica del procediment tot
contrastant-la amb el resultat formulat com a possible solució;
3) verbalitza el procediment ajustat a l’operació pertinent que caldrà fer: suma, resta,
afegir, posar, treure, perdre, repartir...;
4) expressa tant oralment com per escrit la resposta de forma correcta.

C) L’INSTRUMENT D’AVALUACIÓ

c.1. els materials [scli]
Col·lecció de 5 pintures estil naïf: 1, 2, 3, i 4 d’Uta Wohlfarth, totes amb el títol
“Eivisa”, i la 5 d’Ingeborg Gauger, titulada “Mercat”. Per distingir-les les hem
anomenat veïns, el peix, la paella, el mercat i la barca.

c.2. justificació
Sembla que els infants d’aquest cicle no diferencien clarament entre problema de
matemàtiques i altres situacions on es pugui aplicar el llenguatge matemàtic i el càlcul.
Per això el material no es basa en analogies amb problemes de matemàtiques, sinó que
intenta posar de manifest els conceptes previs que han assolit els alumnes per més
endavant construir el concepte “problema matemàtic” com a procés per resoldre una
incògnita a partir de càlculs amb dades conegudes i relacionades. Són, per això,
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dibuixos propers als infants d’aquesta edat, tant per l’estil com per la temàtica, i que
fàcilment podran verbalitzar les accions que representen. 

c.3. criteris implícits en les figures:
Situacions de la vida quotidiana susceptibles de ser interpretades en llenguatge
matemàtic.
Possibilitat de representar la interpretació manipulativament, i de fer dramatitzacions.
Representació d’accions definibles com a sumar, restar, posar, treure, agafar, tenir,
comptar, repartir, i de conceptes relacionals més que, menys que, tant com.
Representació de quantitats i d’accions que les poden modificar.
És impossible fer una llista exhaustiva de totes les situacions que poden llegir-se en les
làmines, susceptibles d’interpretar-se matemàticament. Citem algunes d’elles
relacionant-les amb elements dels problemes matemàtics: accions (comprar, vendre,
posar, treure, repartir, comptar, faltar...); dades (Quines saps? Quines imagines? Quines
endevines? Quines calcules? Quines cal esbrinar?...); incògnites (quants peixos hi
havia? Quants peixos hi haurà?...).

D) DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

Les làmines poden col·locar-se sobre un mural de manera que totes les nenes i nens
puguin posar-se davant i mirar-les sense molestar-se. Després tots seuen en rotllana,
deixant les làmines a la vista. 
El temps de la sessió no hauria d’excedir d’una hora.

d.1. exposar el propòsit de l’activitat:
- Fer conèixer al grup la intenció d’avaluar el que fins ara hem après sobre el tema dels
problemes matemàtics.
- Explicar breument que ho farem d’una manera lúdica i mitjançant el diàleg a l’estil
filosòfic, donant quatre pautes sobre la mecànica d’aquest.
- Plantejar la pregunta inicial, deixant-la escrita a la vista de tots:

d.2. pregunta inicial:
Quin dels personatges de les làmines podrien estar fent problemes matemàtics? Per què?

d.3. presentació de la col·lecció
- Definir els elements que formen la col·lecció.
- Els alumnes passegen davant del mural on són exposades les làmines el temps
suficient per extreure els criteris de selecció que se’ls demana.
- Quan han fet la tria, seuen en rotllana.

d.4. el diàleg
- Es recorda la pregunta inicial.
- Ordenadament les nenes i nens que volen exposen la seva resposta. S’anoten a la
pissarra al costat del nom de cada alumne la primera resposta de cada un. 
- S’obre el diàleg del qual es farà la transcripció. Preguntes que poden servir per a
incentivar la discussió: esteu d’acord amb el que el vostre company ha triat? Sobre
situacions concretes ja verbalitzades per algun nen o nena: què sap? Com ho sap? Què
vol esbrinar? Com ho farà? Quines operacions haurà de fer? Quina és la solució? Com
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ho has esbrinat? Pot ser interessant proposar la representació o dramatització d’algunes
de les situacions descrites.

E) TRANSCRIPCIONS DE LES SESSIONS

e.1. els problemes de matemàtiques (21 de febrer)

Comencem per respondre la pregunta inicial:
QUIN DELS PERSONATGES ESTAN FENT PROBLEMES DE MATEMÀTIQUES?

LAIA: està comptant els peixos que porta a la safata. (làm.2)
MIREIA: està comptant els personatges de la taula. (làm.3)
DAVID: està comptant la fruita. (làm.4)
NIL: està comptant la fruita. (làm.4)
LLUÍS: està comptant els nens. (làm.3)
SERGIO: porque està pescant per comérselos. (làm.5)
DIANA: està comptant els amics que han vingut a la boda. (làm.3)
MARC: està comptant els peixos. (làm.2)
DANIEL: para dejárselos a los señores de la boda. (lám.3)
GERARD: per deixar anar les cordes. (lám.2)

Tot seguit s’inicia el diàleg segons les pautes prèviament acordades amb el grup.
DAVID: què té a veure amb les mates això de la corda? (làm.2)
GERARD: perquè el barco se’n va a pescar.
MIREIA: res, si deixa les cordes se’n va la corda.
NIL: però només n’hi ha una.
MARC: està sumant per comptar peixos, si n’hi ha en una capsa cinc, a l’altra sis, serien
11. Està sumant.
MIREIA: La corda està lligada amb l’altre barco (ref. a pregunta de David). Si n’hi ha
vuit, diu quatre més quatre són vuit (ref. a intervenció anterior). 
LAIA: el del peix està multiplicant. Jo multipico aquests peixos per aquests i em surt el
número. Els peixos de totes les safates.
SERGIO: qué iba a decir?
DAVID: Al mercat, si hi ha plàtans i síndries, quants són?
MIREIA: Al mercat, si n’hi ha vint plàtans i una senyora compra 10, queden 10. Això
és restar.
DANIEL: Està repartint l’arròs.
MARC: Si n’hi ha dotze senyors, el que reparteix ha de comptar quants són i repartir.
MIREIA: Si n’hi ha dotze persones ha de comptar el que ha de ficar.
LAIA: Si el plat de la paella..., per exemple hi ha onze persones, i tinc just, he de posar
una cullerada per persona.
DIANA: S’ha de posar una o dues cullerades a cada persona.
MIREIA: Si no ha fet per als altres convidats va a comprar i fa més per tots.
MARC: Si li falta posa una cullerada a cada plat.
SERGIO: Hasta que se acabe la paella y quien no quiera más que no coma más.
MESTRE: en alguna altra làmina estan fent problemes?
MIREIA: A la barca. El pescador està comptant quants peixos ha agafat, per repartir a la
família.
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LAIA: Per vendre al mercat.
SERGIO: comérselos.
DIANA: Els reparteix a la família.

Com a conclusió del diàleg s’intenta donar relleu a algunes idees:
MESTRE: repartir és fer matemàtiques?
VARIS: No.
LAIA: Sí, perquè si són 10 a la barca ha de repartir, això és comptar.
MESTRE: Pescar, és fer matemàtiques?
VARIS: No
MESTRTE: i comptar?
VARIS: sí, i multiplicar, i restar, i dividir.
MESTRE: vendre és fer matemàtiques?
VARIS: No... Sí, és comptar diners. Sí, si tinc deu plàtans i en compro dos, resto.

e.2. l’autoavaluació: l’illa del tresor ( 21 de febrer)

Pregunta inicial: el tresor representa saber fer molt bé els problemes de matemàtiques;
on em trobo? (fan referència a l’autoavaluació feta coma a activitat inicial, prèvia a
aquestes sessions).

LAIA: Perquè ara ja sé més, però no sé tant com per arribar al tresor.
NIL: Ja sé més, perquè ja sé més.
SERGIO: Más o menos por la montaña. Ja sé una mica més, tenia un mapa que m’ha
ajudat a encontrar una mica el tresor. Estaba en el faro.
DIANA: Cada vegada sé més.
MARC: Perquè m’ensenyen més.
DAVID: Cada vegada m’ensenyen més coses de matemàtiques. 
GERARD: Pensava. Abans no sabia tant. Tinc un mapa. Perquè sé una mica més.
MIREIA: Jo crec que estic aquí, perquè a casa meva vaig fent problemes, sumes, encara
tinc d’estudiar més.
LLUÍS: Yo estoy aquí. Porque sé mucho. Porque he aprendido a hacer matemáticas, a
poner números.
MIREIA: Tú no sabes mucho.
DANIEL: Sé más que tú.
MIREIA: jo m’esforço.
LAIA: Jo m’esforço per poder arribar al tresor i saber molt de matemàtiques.
SERGIO: Entonces dices: dónde está el tesoro?, y voy buscando. Me pongo un poco
más cerca.
MIREIA: podría estar aquí (senyalant el mapa) M’esforço. Em falta una miqueta.
GERARD: Com he pensat una miqueta més ara estaria aquí (senyala més a prop d’on
s’havia situat). He pensat una mica, ens anem acostant.
LLUÍS: Jo en sé més, i sé més de matemàtiques.
MARC: Els que estan aquí m’han ajudat i em poso més a prop. Els de la taula. I per
això jo m’he esforçat per arribar-hi.
NIL: M’havia equivocat. Aquí (senyalant) Em costava molt pasar les muntanyes.
SERGIO: Otro día ya llegaré al tesoro.
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LAIA: No me’n recordava que savia la taula del tres, i sí que la sé
DAVID: Digues-la.
LAIA: 3 x 1 = 3, 3 x 2 = 6, 3 X 3 = 9,...

F) ANÀLISI DE LES TRANSCRIPCIONS

f.1. l’objecte avaluat 
De les respostes a la pregunta inicial ¿quin dels personatges d’aquestes làmines està fent
un problema de matemàtiques?, es desprèn que, inicialment,  fer un problema de
matemàtiques és simplement comptar, amb el significat planer de determinar un nombre
d’unitats donat. 

La idea de “finalitat” que surt a les respostes no es pot relacionar directament amb al
idea de problema o de càlcul. 

És només a partir del diàleg quan es fa referència a un nou concepte de comptar, que
inclou la idea de finalitat: “calcular amb vista a la consecució d’un resultat”, la qual
cosa ens mostra la importància del diàleg per a què el grup d’alumnes pugui millorar el
concepte previ individual. En efecte, és en aquest segon sentit de comptar on és implícit
i latent ja el procés del problema de matemàtiques: pregunta – dades – relacions entre
dades – resultat. 

Els conceptes que es verbalitzen associats a “problema de matemàtiques” són: comptar,
sumar, restar, multiplicar, repartir, faltar, vendre. Implícits en les intervencions trobem:
dades, resultat, rectificar, tempteig, hipòtesi, la majoria a partir del tema “repartir” molt
ben integrat pel grup com a situació de la vida quotidiana susceptible d’interpretar
matemàticament.

f.2. els criteris d’avaluació
A l’apartat d’anàlisi del criteris, als tres informes de SCL, hem representat la distància
entre els previs i els emergents en un gràfic circular, on els diferents entramats
representen quatre possibilitats: 
1. totalment coincidents: utilitzats pels alumnes a la sessió d’avaluació i que

coincideixen del tot amb els previs;
2. coincidents en part: utilitzats pels alumnes a la sessió d’avaluació i que són

parcialment coincidents amb els previs;
3. aportats: utilitzats pels alumnes a la sessió d’avaluació i que no apareixien entre els

previs;
4. no utilitzats: figuraven entre els previs i no han estat utilitzats pels alumnes a la

sessió d’avaluació .

no utiitzats

aportats

totalment 
coincidents

coincidents en 
part
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El gràfic corresponent a aquest grup és el següent:

a on el sector 1 correspon als criteris:
A) reconstruir el problema oralment
B) expressar la resposta correcta
C) verbalitzar el procés emprat utilitzant els verbs comptar, sumar,

restar, multiplicar;
el sector 2 als (en cursiva la part no treballada pels alumnes)

D) identificar la incògnita. Identificar dades conegudes, desconegudes,
implícites.

E) identificar repartir i vendre com a situacions corresponents a
problemes matemàtics; identificar afegir, posar, treure, perdre,
comprar, com a situacions corresponents a problemes matemàtics.

i el sector 3 als
F) comprendre el problema com a procés de càlcul amb vistes a obtenir

un resultat.
G) plantejar hipòtesi i fer tempteigs amb vistes a obtenir un resultat

correcte.
No hi ha cap criteri previ no utilitzat a la sessió d’avaluació.

A la primera sessió els alumnes han utilitzats els criteris d’avaluació previstos. La
segona sessió mostra en gran part que el grup encara no ha fet una construcció conscient
dels criteris de valor, si bé alguns alumnes mostren una reflexió capaç de definir algunes
de les eines utilitzades en l’aprenentatge proposat: esforçar-se, pensar, treballar en grup. 

f.3. el material de la prova
La làmina 3 ha resultat la més favorable pels alumnes, permetent ella sola parlar de la
quasi totalitat de conceptes i procediments que els alumnes relacionen amb els
problemes de matemàtiques. La làmina 4 també ha estat favorable. Les altres –1, 2 i 5-
només han permès parlar de comptar simplement com a determinar un nombre
d’unitats.

Cal fer notar que molts detalls de les làmines no han estat mencionats pels alumnes, la
qual cosa mostra una lectura de la imatge deficient, centrada molt en detalls o parts de la
mateixa i sense captar moltes de les relacions entre els diferents elements (fet

42%

29%

29%

0%

1

2

3

4



Tot fent filosofia: una avaluació educadora dels valors 97

determinant en la poca referència a la làmina 2, on el gat agafa  o treu i la senyora
compra, i el pescador porta, i on hi ha dues classes diferents de peix...), així com
barrejant en alguns casos elements subjectius de fantasia que distorsionen el significat
de la imatge. Aquest fet ha reduït les possibilitats del material, i, com a conseqüència,
l’aportació de més dades a la sessió d’avaluació. 

G) VALORACIÓ.

g.1. l’objecte avaluat
El material utilitzat ha ajudat a construir i a fer explícit el concepte de problema des de
la noció elemental de determinar una quantitat fins al procés per esbrinar una incògnita
mitjançant el càlcul. De la mateixa manera ha permès explicitar les idees d’hipòtesi i
tempteig que els alumnes practiquen davant d’un problema. Cal afirmar que amb una
altra prova d’avaluació basada en criteris tancats i sense el diàleg com a instrument
aquestes idees haurien continuat amagades a l’observador. 

g.2. els criteris d’avaluació.
Com es pot veure en el diagrama dels criteris de l’apartat f.2., la proposta inicial de
l’equip de mestres era ajustada en un 42%, desviant-se en part de manera optimista, en
quant plantejava alguns elements que els alumnes no han mostrat conèixer, el 29%, i en
major part pessimista, en tant no comptava amb la possibilitat de conceptualització ni
d’elaboració d’hipòtesis que els alumnes han estat capaços de verbalitzar, l’altra 29%.
Els alumnes avaluats amb altre sistema no podrien, per una part, obtenir un èxit total, i
per l’altra no se’ls tindrien en compte elements importants referents a l’objecte
d’avaluació.

g.3. assoliment grupal i individual
Cinc (5) alumnes -Laia, Mireia, David, Diana i Marc- d’un total de deu (10) tenen una
participació que els mostra com a principals constructors de les idees del grup. Ells
marcarien el màxim nivell assolit pel grup.

Un altre (1) –Sergi- participa i mostra interès, però les seves intervencions són sovint
incoherents amb el diàleg del grup; mostra no tenir el concepte de problema assolit al
nivell del grup.

Dos més (2) –Daniel i Gerard- intenten participar tot i que perden el fil sovint, mostrant
dificultats per entendre els conceptes tractats.

Finalment dos més (2) -Nil, Lluís i Gerard- no mostren interès i no participen ni activa
ni passivament.

Per fer la valoració del grup cal fer notar les dificultats observades en quant al domini
de les eines amb què hem treballat, la lectura d’imatges i el diàleg, doncs en el nostre
sistema d’avaluació els alumnes, essent avaluadors, es veuen limitats si aquest domini
és insuficient. Ja s’ha apuntat la necessitat d’una millor lectura d’imatges que hauria
potser revelat un més alt nivell general (referència a la làm. 2). L’altra obstacle constatat
i que és també fonamental en el nostre treball és la dificultat general d’expressió oral, en
construcció de frases, en quant al lèxic i, en alguns casos, d’assoliment parcial del català
com a llengua vehicular. 
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Dit això, el grup en general mostra un nivell bastant bo en referència a l’escala
proposada pel material iconogràfic, tot i que hi ha una part massa important (2 o 3
alumnes sobre 10) amb un nivell molt per sota. La làmina 2, la de més elements
complexos en quan a l’objecte treballat, no ha estat “llegida” com a situació de
problema de matemàtiques. 

g.4. representació icònica dels resultats
L’eix vertical representa els nivells assolits significats per les làmines; l’horitzontal el
nombre d’alumnes. Per un total de10 alumnes, la superfície fosca correspon al 58 % de
l’objectiu assolit; la clara al 42 % encara per assolir.

Al mapa de l’illa hem situat al pla prop del tresor: Laia, Mireia, David, Diana i Marc; al
bosc i muntanyes de l’est: Daniel; al drac de la muntanya: Sergi; a l’illa llunyana:
Gerard; a la barca lluny al mar: Lluís; A la platja: Nil.

H) CONCLUSIONS DE L’EQUIP DE MESTRES

Els resultats en quant a assoliment del grup coincideix exactament amb el fet des de
l’equip de mestres del propi centre. Respecte a l’assoliment individual, hi ha 3 alumnes
d’un total de 10 que ofereixen millors resultats a l’avaluació ordinària.
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INF 8
CENTRE: c.e.i.p Sant Climent
OBJECTE  AVALUAT: àrea de matemàtiques: els problemes
GRUP D’ALUMNES:  Cicle Mig, segon nivell 
NOMBRE TOTAL  D’ALUMNES AVALUATS: 11

A) OBJECTIUS D’AVALUACIÓ:

1) entendre el concepte de problema com a procés per resoldre una incògnita a partir de
càlculs matemàtics amb unes dades relacionades entre elles;
2) reformular l’enunciat dels problemes;
3) formular hipòtesis de procediments i/o de resultats numèrics;
4) expressar correctament la resposta.

B) CRITERIS D’AVALUACIÓ: (la numeració fa referència a la relació amb els
objectius anteriors)

1) entenc la resolució de problemes de mates com una relació de dades que, mitjançant
un procés de càlcul, permeten obtenir un resultat demanat;
1) puc distingir entre diferents elements d’un problema matemàtic: informació,
pregunta, dades conegudes i desconegudes, incògnita;
2) puc reconstruir amb paraules pròpies, manipulant objectes, en forma d’esquema
gràfic i amb el llenguatge de les matemàtiques (nombres i signes) l’enunciat del
problema;
3) l’expressió oral, manipulativa o simbòlica del problema em permet formular
hipòtesis sobre el procés de solució i el resultat del mateix;
4) justifico el resultat obtingut utilitzant arguments lògics coherents amb la relació entre
les dades inicials, amb la explicació personal i amb les hipòtesis que he elaborat durant
el procés de solució.

C) L’INSTRUMENT D’AVALUACIÓ

c.1. el material [sclm]
1. Giorgione: els tres filòsofs
2. Magritte:
3. Ernst:
4. Escher:
5. Monet: l’esmorzar
6. Millet. L’àngelus

c.2. justificació: 
Totes sis tenen en comú l’element de sorpresa, una certa incògnita o incertesa que deixa
l’espectador davant un repte que s’ha de plantejar. Tres d’elles (num. 3, 5 i 6) són
realistes, i permeten la verbalització de situacions més properes, amb recolzament
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narratiu de la mateixa imatges. Les altres tres (num. 1, 2 i 4), simbòliques, permeten
extraure les pròpies idees sobre el concepte de problema amb major llibertat
d’interpretació. Així comprenen aspectes concrets i abstractes per adaptar-se millor al
grup d’alumnes d’aquestes edats.

c.3. els criteris implícits en les làmines:
1. Giorgione: els tres filòsofs: incògnita; tempteig; hipòtesis; procés de discussió;

dades conegudes. 
2. Magritte: incògnita; relació dades conegudes amb incògnita; hipòtesi; manca de

dades quantificables o matemàtiques. 
3. Ernst: procés mecànic; incògnita amagada darrera les dades conegudes; relació entre

dades conegudes i incògnita 
4. Escher: dificultat de comprensió; procés com a camí.
5. Monet: l’esmorzar: dades conegudes; incògnita; hipòtesis; enunciat del problema;

coherència entre dades conegudes i hipòtesi de solució.
6. Millet. L’àngelus: elements quantificables; lectura matemàtica de la realitat;

enunciat del problema. 

D) DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

Tots els participant –mestres i alumnes- seuen al voltant d’una taula, al mig de la qual es
situaran les làmines. Si es pot, es disposarà d’una pissarra visible fàcilment per a tots,
on anotar les diferents intervencions. Temps aproximat: 60 minuts.

d.1. exposar el propòsit de l’activitat
- Fer conèixer al grup la intenció d’avaluar el treball sobre problemes de matemàtiques.
- Explicar breument que ho farem d’una manera diferent a l’habitual mitjançant una
col·lecció de làmines d’art en comptes de notes, i a partir del diàleg, compartint les idees
i buscant entre tots les conclusions sobre què hem après i com hem de continuar el
treball.
- Plantejar la pregunta inicial deixant-la escrita a la vista de tots.

d.2. pregunta inicial
Quin d’aquests quadres podria representar un problema matemàtic. Tria el que millor ho
representaria, i explica’n les raons.

d.3. presentació de la col·lecció
- Es mostren les làmines deixant-les damunt la taula, explicant que els elements que
formen les diferents pintures poden representar els diferents elements que formen un
problema. Els alumnes poden aixecar-se, caminar, per veure-les totes amb deteniment.
Se’ls recomana pensar en silenci per tal de prendre una decisió de veritat personal, que
després ja compartiran i si cal modificaran a partir del diàleg.
- A mida que han fet la tria seuen al seu lloc.

d.4. el diàleg
- Es recorda la pregunta inicial.
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- Cada alumne exposa la seva resposta sense interrupcions; es interessant anotar
aquestes primeres intervencions a la pissarra per tenir presents les idees sobre les quals
s’haurà de construir el diàleg posterior.
- S’obre el diàleg del qual es fa la transcripció. La conducció del diàleg haurà d’atendre
sobretot a posar damunt la taula els aspectes del problema de matemàtiques que poden
veure representats analògicament els alumnes en les làmines.

E) TRANSCRIPCIONS DE LES SESSIONS. 

e.1. els problemes de matemàtiques (24 de febrer)

Comencem per respondre la pregunta inicial:
QUINA D’AQUESTES LÀMINES POT REPRESENTAR MILLOR ELS
PROBLEMES DE MATEMÀTIQUES?

ALBERT: La 1, perquè el hombre sentado lleva una regla, el de la barba tiene una hoja,
parece que tiene un trabajo en el bosque.
ALEIX: La 1, l’home que està sentat està fent deures, i l’altre està llegint.
AXEL: La 2, està malament perquè ha trencat la porta.
MIREIA: La 1, perquè està l’home que té una pàgina, està estudiant les taules i l’altre
està fent deures.
JUDITH: La 4, té moltes formes, molts quadrats, tots són formes.
MIQUEL: La 4, n’hi ha moltes escales, molts bitxos i es pot comptar.
DÍDAC: La 4 perquè hi ha bitxos i quadrats i es pot comptar.
YAIZA: La 3, n’hi ha dues plantes i si una es mor, sols queda una i és com una resta.
JOSE: La 4, n’hi ha insectes i es pot multiplicar, dividir, sumar, sembla un problema de
mates amb tants quadrats i bitxos. És com una divisió, una multiplicació.
BÀRBARA: La 4, n’hi ha bitxos, quadrats, es pot sumar, restar, multiplicar.
AINOA: La 1, tenen una fulla i sembla que estiguin fent deures.

S’inicia el diàleg tot seguit segons les pautes de les sessions de filosofia que els alumnes
coneixen:
ALBERT: N’hi ha moltes persones que han triat la 4, perquè han pensat que són bitxos i
quadrats?
MIQUEL: Perquè hi ha molts bitxos i això sembla una serp amb potes. Es poden
comptar els quadrats i els bitxos.
DÍDAC: Si es mor una no es pot restar perquè la planta està vertical.
YAIZA: És com una resta.
MIREIA: L’Axel que volia dir amb la de la porta?. Si han trencat la porta no és un
problema de mates.
ALBERT: Sí, porque luego han de pagar y para eso han de hacer cuentas.
MIQUEL: La 1, aquest noi està fent deures i pot estar dibuixant.
ALBERT: Sembla un regla dels antics. Això sembla un foli.
YAIZA: I no pot ser un poema?
ALBERT: Hi ha una rodona i ratlles, sembla que sigui un full.
MIQUEL: A lo millor és un dibuix.
DÍDAC: A lo millor està cosint.
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MESTRE: De la 2 heu dit que segons com és un problema de mates i segons com, no;
en la 1 depén també com es miri. I a la 5 i la 6 que ningú ha dit res?
AINOA: La 5, perquè té com un llibre i un paper amb una poesia; dins pot estar el
problema.
JUDITH: La 6, que estan agafant alguna cosa i han de comptar.
MIQUEL: La 5, el que diu un problema, sembla un periòdic.
AXEL: Al periòdic hi ha passatemps. Els passatemps semblen problemes de mates.
MESTRE: En què s’assemblen els problemes de mates i els passatemps?
MIREIA: En comptar, i restar.
JOSE: Sí, en que s’ha de buscar, llegir  les preguntes, pensar, buscar respostes.
MESTRE: En altres làmines es pot veure tot això?
MIQUEL: Sí, la 5 pot ser un problema perquè quan han de pagar, perquè és un
restaurant, llavors quan marxen han de pagar.
BÀRBARA: La 5 pots comprar les galetes, a la 6 han de posar això (senyala dins el
cabàs dels pagesos).
MIREIA: La 3, una dona està amb una pilota i ha d’encertar per posar-la a dintre.
JOSÉ: És un mecanisme. Si estira hi ha un bitxo.
MIQUEL: Sembla un bitxo, sembla un joc.
MESTRE: Un joc pot ser un problema?
JOSÉ: El que diu la Mireia és un joc no matemàtic.
JUDITH: La 6, per exemple, a cada cistell han de comptar quant pesa el que han agafat,
si han de posar el mateix a les cistelles, han de comptar perquè que quedi igual.
JOSÉ: Sembla un problema de mates, la número 6 perquè han de comptar el que han
produït durant tot l’any. I quan han d’anar al mercat també han de comptar.
MESTRE: Tot això que dius es pot veure a la làmina?
JOSÉ: Sí, sumant, restant, amb un gràfic.
YAIZA: Si aquests senyors tenen dos camps plens de patates, un 40, l’altre 30, és un
problema perquè han de comptar quants tinc i on tinc més, aquí o a l’altre. Haurien de
comptar per saber el resultat.
MESTRE: Els problemes tenen resultat?
AINOA: No pot ser que hagi entrat un home a la 2 perquè no la pot trencar.
MIQUEL: A la 6 poden anar a mitges.
ALBERT: A la 2 han trencat la porta, i el que viu a dintre ha de fer un problema perquè
ha de saber quants diners ha d’agafar per comprar la porta nova.
MESTRE: Com ho farà?
ALBERT: Costarà la porta tant... portarà els diners, i si quan arriba falten...
MESTRE: Pot passar a vegades als problemes que falti...?
ALBERT: Una vegada anava a comprar i valia 25 pessetes,....  i no portava suficient;
vaig portar 100... Vaig anar a casa i vaig agafar la moneda... Primer dic quan val? i
després vaig a casa.
MESTRE: Als problemes, com us adoneu que us heu equivocat?
MIREIA. M’adono que m’he equivocat perquè ho diu la senyo.
ALBERT: O si no ho repasses tu.
MIREIA: La 6 no saben quantes llavors han de plantar i les tenen que regar cada dia.
DÍDAC: O quanta aigua han de tirar.
JOSÉ: He pensat que això (la 4) sembla un problema perquè també han de seguir una
fila els bitxos i han d’anar en fila i saber que van per passadissos per anar a un lloc a
comprar coses.
MESTRE: en què se sembla a un problema?
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JOSÉ: hi ha molts i es poden posar en grups, dividir, multiplicar. La sortida podria ser la
resposta del problema.
DÍDAC: A lo millor estan en fila per sortir per la porta.

Constatem que hi ha vàries sortides al laberint de la làmina 4
MESTRE: Els problemes poden tenir vàries respostes?
JOSÉ: A vegades hi ha dues sumes que donen el mateix resultat. O problemes diferents
que donen el mateix resultat, és com un laberint i s’ha de buscar la sortida.
MIREIA: Poden tenir moltes falses i només una vertadera.

e.2. l’autoavaluació: l’illa del tresor (24 de febrer)

Pregunta inicial: si el tresor significa saber fer perfectament els problemes de
matemàtiques, on em trobo? (els alumnes fan referència a la sessió inicial
d’autoavaluació prèvia a aquestes sessions).
JUDITH: em vaig posar aquí7 perquè no em sortia, i aquest matí hem parlat i he après
coses de com podia fer més bé els problemes.
JOSÉ: Em sortien bé, però no sempre, però avui he après a fer-ho d’un altra forma i crec
que estic més a prop. El pla volia dir que em sortia bé però m’equivocava.
YAIZA: Estava a la muntanya i he après una mica més i em poso a la muntanya perquè
em costen les mates.
MIREIA: Estava aquí perquè em costa una mica. Avui estic aquí perquè he après més.
MIQUEL: estava aquí perquè abans no sabia molt i ara aquí perquè el bosc amb els
arbres és una mica difícil de pujar.
AXEL: Estic aquí i penso que estic aquí. Em costa poc.
ALEIX: Jo estava aquí i crec que estic per aquí. He passat el pont. Perquè abans em
posava nerviós i ara quasi no em poso tant. Abans em costava molt.
ALBERT: Ara crec que estic aquí, abans de la muntanya. Abans em costava molt, ara la
Isabel me’ls explica. Avui he fet mates i les he fet bé.
DÍDAC: Estoy aquí y quiero estar aquí porque me cuesta menos.
BÀRBARA: Abans estava aquí i ara penso que estic aquí. Penso que abans no sabia
molt bé els problemes i ara ho sé millor.
AINOA: Yo estoy aquí, tope lejos. Perquè no sabia molt. El far m’ajudava una mica.
Ara al poble, perquè hi ha gent i em poden ajudar.

MESTRE: Què és el que “sabem” més?
ALBERT: Me quiero cambiar. Me he pasado un poco. Porque ahora también me cuesta.
Els problemes, les monedes em costen.
MIREIA: Les restes equivalents em surten malament. Em vull posar més lluny (es
queda al mateix lloc que el primer dia) Perquè em costen molt les restes.
YAIZA: No sé molt però sí que sé una miqueta. M’equivoco en les restes però crec que
puc adelantar. El castell costa molt de passar i a mi m’han costat molt les
multiplicacions.
ALBERT: Yo con la ayuda de Isabel y Yaiza, que me ayudan.
BÀRBARA: Penso que estic més lluny. Em falta per aprendre les divisions i algunes
coses també em surten molt bé.
MIREIA: que es posi a la casa, perquè al llac s’ofega. Al llac vol dir que li costa molt
molt molt.
                                                          
7 els alumnes parlen tot senyalant el mapa de l’illa amb el que treballem.
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BÀRBARA: em costa però no tant.
JOSÉ: Por lo menos no se ha puesto en medio del lago, se ha puesto en la casa.
BÀRBARA: En la casa, que m’ajudin, la senyo, a fer les divisions.
MIQUEL: Sé més i em poso més endavant perquè aquest matí he après més. Aquí és
una mica fàcil, i jo sé més. El bosc ja ho he passat perquè era fàcil, els resultats. Ara em
poso aquí perquè representa que em costa una mica dividir.
JUDITH: Aquest matí el que he après es que podem fer servir moltes coses per fer els
problemes: les multiplicacions, sumes, restes, divisions.
ALBERT: si cadascú ha de pensar què significa cada lloc, ha de pensar lo seu, o bé han
de posar-se d’acord?
YAIZA: Cadascú pensa per a ell mateix.
ALBERT: Si et poses al pont saps totes les taules (per exemple) El tresor ho saps tot...
Per l’Aleix i la Yaiza, què significa?
YAIZA: que falta una mica per saber tot.
ALBERT: Jo m’he posat allà i després m’he anat allà perquè no sabia les monedes. Jo
penso que això (l’obstacle del mapa) són les monedes.
ALEIX: El tros que jo no he passat són les divisions.
ALBERT: Si arribo al poble li dic a algú que m’ajudi. Per exemple 5 X 5 = 25. I passo.
Si arribes al tresor ho saps tot, pots anar a comprar, les restes, les multiplicacions. Si et
poses a l’altra illa no saps res.
YAIZA: està dient que la muntanya costa molt, el poble t’ajuda, el far també.
ALBERT: El castell et costa. A tots no els costa el mateix, i ens podem ajudar. Si tu
creus que et costen les multiplicacions, si et poses al drac, has de millorar més.
MIREIA: si et poses al bosc, has de dir la raó?
ALBERT: Com li ha passat a la Bàrbara. S’ha ficat a l’aigua, li costaven les divisions,
hi ha passat a la casa, ha preguntat el que no sabia i després pot arribar al tresor.

MESTRE: per què  serveix avaluar?
ALBERT: si et costa, si vols ajuda vas al far, a les cases, al poble. Si vas al bitxo has de
saber les multiplicacions per matar-lo. Si ho superes, el drac se’n va.
YAIZA: Però està mort per a tu, no per a tots.
JOSÉ: Los demás dicen paso por allá porque  está muerto.
ALBERT: Però no serveix. Si jo mato el drac, els demés igualment no saben les
multiplicacions.
JOSÉ: por eso he dicho que no está muerto.
YAIZA: L’Albert vol dir que a cada u li costa una cosa diferent però si jo estic en un far
i abans d’ahir a la muntanya, l’Albert ha de pensar igual que jo? A mi em costa molt el
castell, l’altre ha de dir el mateix?
ALBERT: Si a ella li costa, no ha de ser el mateix, igual per a l’altre.
JUDITH: Cadascú pensa una cosa, per exemple el castell és difícil, i algú pot pensar que
és fàcil. Cadascú pensa una cosa.
ALBERT: A cadascú li costa una cosa diferent.  A mi les monedes, i a l’altre les
multiplicacions.
YAIZA: Si estás en medio del tesoro, sabes todo lo de tercero, o de todos los cursos?  

F) ANÀLISI DE LES TRANSCRIPCIONS.

f.1. l’objecte avaluat
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Inicialment apareixen associats a la idea de problema diferents activitats i conceptes: per
una part el treball escolar o deures, l’estudi de les taules de multiplicar i les formes
geomètriques; per altra, més a prop de l’objectiu que treballem, es parla de comptar, fer
operacions; i només un alumne verbalitza una situació on es descriu un procés en el qual
amb unes dades inicials es fa una operació amb vistes a obtenir un resultat. 
La discussió se centra ràpidament gràcies al comentari d’una alumna sobre l’única
intervenció que no té cap relació amb la pregunta inicial. Aquesta intervenció marca un
camí que per via de negació durà la discussió a apropar-nos cada vegada més al
concepte de problema de matemàtiques, tenint com efecte immediat arraconar
definitivament conceptes més llunyans (deures, treball, paper, regla...) que inicialment
sortien al diàleg. La via de negació porta a exemplificacions on ja s’expressa amb
claredat el procés de resolució de problemes: “ha de pagar y para eso ha de hacer
cuentas”. Tot seguit el mateix procés condueix a la comparació entre problema i
passatemps, que permet verbalitzar activitats pròpies de la resolució de problemes:
“buscar, llegir preguntes, pensar, buscar respostes.” Es succeeixen exemples cada cop
més elaborats fins que un exemple erroni –“encertar per posar-lo a dintre”-  torna a
reforçar per negació el concepte central. I de nou els exemples augmenten en
complexitat, fins a un moment on surt el concepte “resultat”, que aporta un canvi
qualitatiu en el diàleg. Aquest nou concepte obre la discussió a la possibilitat de
plantejar la idea de tempteig o hipòtesi, i dels criteris –externs, la mestra, o interns, el
treball del mateix alumne- per verificar la solució. Els exemples complexos continuen
interessant, i finalment la discussió queda oberta sobre la possibilitat de solucions iguals
o respostes vertaderes i falses; l’afirmació de Mireia ens serveix per tencar el diàleg:
“Poden tenir moltes falses i només una vertadera”.

Podríem resumir la idea del grup dient que es reconeix un problema matemàtic com el
plantejament d’una incògnita (“ha de saber quants diners ha d’agafar”; “no saben
quantes...”) en una situació concreta (fer comptes per pagar, calcular per repartir,
comptar, calcular a partir de repeticions d’una quantitat, vendre, comprar, comparar
quantitats...) expressada amb dades numèriques (“un 40, l’altre 30”...) que, a través
d’operacions aritmètiques, ens serviran per trobar la resposta, que caldrà verificar per
saber si és l’única correcta. 

f.2. els criteris d’avaluació8

El gràfic corresponent és el següent:

a on el sector 1 correspon al criteri
A) entendre el concepte de problema matemàtic com a relació de dades que

mitjançant el càlcul permeten obtenir un resultat demanat;

                                                          
8 Veure el mateix apartat corresponent al cicle inicial a la pàgina 96.
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el sector 2 als criteris: (en cursiva la part no treballada pels alumnes)
B) Reconstruir oralment l’enunciat del problema. Reconstruir manipulativament

o gràfica l’enunciat del problema.
C) Formular hipòtesis sobre el resultat. Formular hipòtesis sobre el procés de

solució.
D) Justificar el resultat, repassant procés i buscant criteri extern. Justificar el

resultat per coherència interna del procés.
E) Distingir entre informació, preguntes, dades conegudes, incògnita. Distingir

entre dades conegudes i desconegudes.

el sector 3 a
F) interpretar situacions quotidianes com a corresponents a problemes

matemàtics.

el sector 4
no hi cap criteri previ no utilitzat pels alumnes .

A la sessió amb el mapa del tresor, els alumnes inicialment manifesten un progrés
respecte a la seva situació inicial –prèvia a aquest treball- i alguns expliciten el motiu.
Podríem apuntar que el mètode d’avaluació emprat dóna com a primer resultat una
presa de consciència de l’aprenentatge per ella mateixa sempre viscuda com a progrés
respecte als objectius proposats. A continuació el diàleg s’orienta cap a la definició de
les dificultats en l’aprenentatge de l’objecte avaluat –sempre relacionat amb les
operacions aritmètiques i el càlcul- i poc a poc entra en la definició de les analogies
representades en el mapa. La discussió porta els alumnes a l’afirmació de la diversitat
de ritmes d’aprenentatge i del caràcter personal i intransferible dels resultats assolits, tot
i acceptant tanmateix com a realitat viscuda la cooperació en el treball. Com a conclusió
quasi necessària s’obre la pregunta sobre el límit de l’aprenentatge. 

f.3. el material de la prova
L’anàlisi de la sessió de treball ens fa veure una distància massa notable entre els
criteris adjudicats inicialment al material escollit i els emergents. Per una part els
alumnes han fet explícit, a partir de les làmines 5 i 6 especialment, el criteri de lectura
matemàtica de situacions quotidianes, que era propi del cicle inicial, però no del cicle
mig; per altra, les làmines 1, 2 i 3 han servit per traçar el límit del concepte problema –
no és passatemps ni joc ni punteria -, però no han fet verbalitzar la noció de “dificultat”
que es pretenia; la 4 sí ha respost a l’expectativa de tempteig, hipòtesi, resultat. Per la
qualitat de la discussió pensem que amb una altre material hauria estat possible
explicitar aspectes dels criteris B), C), D) i E). 

Cal fer notar que l’altra eina amb què treballem en aquesta avaluació, el “diàleg
filosòfic”, ha mostrat de sobres la seva efectivitat. Primer en l’aprofundiment en el
concepte de problema, i després en la construcció col·lectiva de les idees: observem
com una aportació singular encertada pot reorientar la discussió del grup, com la
discussió en treu conclusions positives d’idees en principi errònies, com les aportacions
singulars cap a canvis qualitatius no impedeixen que el grup continuï fent créixer estadis
anteriors encara millorables (els exemples continuen complicant-se després de posar en
joc la idea de “resultat”). Cap membre del grup queda al marge si no és, evidentment,
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per voluntat pròpia, doncs totes les aportacions entren en joc dintre d’un conjunt que es
mostra finalment unitari.

G) VALORACIÓ.

g.1. el material de la prova 
Ha servit especialment per a la discriminació entre problema matemàtic i altres
“problemes”, com ara passatemps, jocs matemàtics, mecanismes i jocs de punteria. Ha
permès definir molt acuradament el concepte de problema matemàtic.
No ha permès fer una observació sobre el procés de resolució.

g.2. els criteris d’avaluació
Com es pot veure al diagrama de l’apartat f.2., la proposta de l’equip de mestres és molt
propera a la realitat de l’aprenentatge dels alumnes - els criteris previs coincideixen en
un 83% amb els utilitzats a la sessió d’avaluació - més tenint en compte la possible
manca d’adequació ja comentada del material que no ha permès acabar de definir
aquests criteris que apareixen només parcialment dins el conjunt corresponent als
alumnes. El criteri F) no era previst pels mestres per considerar-se assolit al final del
cicle inicial, per tant no afegeix cap distància entre el plantejament de la programació i
realitat de l’aprenentatge.

g.3. assoliment grupal i individual
D’un total d’11 alumnes, tres (3) –José en especial, Mireia i Albert-, porten el pes més
important del diàleg i aporten la major part de les idees; la seva comprensió dels
problemes indica el nivell més alt del grup, són capaços de plantejar enunciats força
complexos i analitzar elements diferenciats del problema, i plantejant la necessitat de
verificar el resultat i si cal la correcció.  Dos (2) alumnes més –Yaiza i Judith- plantegen
enunciats força complexes i mostren entendre molt bé el concepte de problema de
matemàtiques. En el que podria correspondre a un nivell mig del grup se situen quatre
(4) alumnes amb certes diferències entre ells: Un –Miquel- deixant enrera altres
conceptes, sembla acabar d’entendre correctament el concepte treballat; la discussió
porta clarament a dos -Bàrbara i Dídac- a definir el concepte, mentre que un altre –
Axel- sembla per un moment voler arribar a explicitar-ho, tot i que encara de manera
molt dèbil. Un (1) més –Ainoa- no mostra diferenciar encara un problema d’altres
activitats dins l’àrea de matemàtiques, tot i que intentar seguir el diàleg. Finalment un
altre alumne –Aleix- parteix d’un concepte molt poc definit i en cap moment mostra
estar en condicions de seguir el diàleg.

Globalment el grup té força possibilitats de seguir progressant, considerant que cinc
alumnes d’onze tenen assolit un nivell de comprensió dels problemes bastant alt i que
són capaços d’analitzar els elements singulars dels problemes, i que altres cinc –la resta
de la classe menys un- mostren interès i una base suficient per seguir construint el
concepte. En aquest sentit i tenint en compte la facilitat que representa el nombre reduït
d’alumnes i la capacitat que mostren de dialogar i treballar en comú, el treball
cooperatiu potser una eina molt eficient per al seu progrés. 

g.4. representació icònica dels resultats
En la gràfica següent es mostra l’assoliment del grup de l’objecte avaluat. L’eix vertical
mesura el nivell assolit i l’horitzontal el nombre d’alumnes. Per un total d’11 alumnes,
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la superfície fosca correspon al 69 % de l’objecte assolit, i la clara al 31 % encara per
assolir.

Al mapa de l’illa hem situat José, Mireia i Albert tocant i jugant amb el tresor; Yaiza i
Judith, al costat del tresor, tocant-lo; Miquel al límit del bosc, iniciant el pla; Dídac i
Bàrbara dins el bosc; potser Dídac més endins o entre muntanyes; Axel a un bosc més
llunyà; Ainoa dins el bosc abans de les muntanyes; Aleix al mig del mar en qualsevol
veler de passeig.

H) CONCLUSIONS DE L’EQUIP DE MESTRES

D’un total d’11 alumnes, 4 no coincideixen en quant als resultats amb els de l’avaluació
ordinària del centre. Respecte al grup hi ha acord en les línies generals.

S’entén que l’avaluació no ha permès avaluar l’objecte triat com a procediment, sí, però,
com a concepte. Igualment no acaba de determinar amb prou claredat el “moment” del
procés de resolució de problemes on cal refer o replantejar estratègies.9 

Caldria treballar més a fons el material utilitzat a la prova per trobar analogies més
precises i que permeten l’anàlisi més fi per part dels alumnes. Potser convindria
plantejar independentment els “moments” diferents del procés. Així per un costat
l’enunciat i les seves parts, per altre les estratègies de formulació d’hipòtesis, i
finalment la justificació del resultat.

Com a proposta alternativa plantegem la làmina n.5, de Monet, o el detall de l’obra “la
vocació de Sant Mateu”, de la col·lecció [bnvs], definides com a representació d’un
problema de matemàtiques, i plantejant la identificació de diferents elements de la
pintura amb les dades conegudes, la informació, la incògnita, la pregunta, i les relacions
entre unes i altres. Altra alternativa possible seria les col·leccions de [scls], la pipa o la
porta, iniciant el diàleg a partir de les relacions que es poden establir entre les tres

                                                          
9 Una lectura atenta de la transcripció deixa veure amb prou claredat que la distinció entre les diferents
parts de l’enunciat i les estratègies per elaborar les hipòtesis de resultats són els punts febles.
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làmines de la col·lecció, i, un cop descrites com a procés, fer la comparació amb la
formulació d’hipòtesis d’un problema. La col·lecció la pipa també podria ser vàlida
presentada ja com a seqüència i plantejant directament l’analogia amb l’enunciat del
problema.
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INF 9
CENTRE: c.e.i.p Sant Climent
OBJECTE  AVALUAT: àrea de matemàtiques: els problemes
GRUP D’ALUMNES:  Cicle Superior, segon nivell 
NOMBRE TOTAL  D’ALUMNES AVALUATS: 22

A) OBJECTIUS D’AVALUACIÓ:

1) entendre el concepte de problema com a procés per resoldre una incògnita a partir de
càlculs matemàtics amb unes dades relacionades entre elles;
2) reformular tot comprenent l’enunciat dels problemes;
3) formular hipòtesis de procediments i/o de resultats numèrics;
4) expressar correctament la resposta.

B) CRITERIS D’AVALUACIÓ: (la numeració fa referència a la relació amb els
objectius anteriors)

1) entenc la resolució de problemes de mates com una relació de dades que, mitjançant
un procés de càlcul, permeten obtenir un resultat demanat;
1) puc distingir entre diferents elements d’un problema matemàtic i la relació entre ells:
informació, pregunta, dades conegudes i desconegudes, incògnita;
2) puc representar amb el llenguatge de les matemàtiques (nombres i signes) l’enunciat
del problema;
3) l’expressió numèrica del problema em permet formular hipòtesis sobre el procés de
solució i el resultat del mateix ;
4) justifico el resultat obtingut utilitzant arguments lògics coherents amb la relació entre
les dades inicials, i amb les hipòtesis que he elaborat durant el procés de solució.

C) L’INSTRUMENT D’AVALUACIÓ

c.1. els materials [scls]
Set jocs d’imatges creades a partir de diferents obres pictòriques:

1. El piano (R. Magritte)
2. Autorretrat (Picasso)
3. La malalta (Picasso)
4. La porta (R. Magritte)
5. La granja (Miró)
6. El cafè de nit (Van Gogh)
7. La pipa (Van Gogh)

c.2. justificació: 
Els set jocs presenten seqüències on es juga amb la relació entre les idees que contenen.
La relació amb els problemes matemàtics és totalment analògica, i per tant no hem
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buscat en cap moment poder traduir a llenguatge matemàtic les imatges ni voler utilitzar
elements clarament quantificables. Hem agafat per una banda el concepte de problema, i
per altra els de procés i incògnita. Les relacions que es puguin establir entre aquests
conceptes presents a les làmines i els que els alumnes hagin integrat sobre els problemes
matemàtics donaran el contingut a l’avaluació.

c.3. criteris implícits en les làmines:
1. El piano (R. Magritte): clarificar les idees; fer provatures.
2. Autorretrat (Picasso): del concret a l’abstracte o viceversa.
3. La malalta (Picasso): definir cada vegada més la situació
4. La porta (R. Magritte): trobar el que estava amagat; la incògnita
5. La granja (Miró): transformar una situació
6. El café de nit (Van Gogh): trobar la peça que faltava, completar; hipòtesi;

coherència.
7. La pipa (Van Gogh): trobar l’element que faltava, aleatori; dades conegudes.
Potser el que més clarament representa els elements del problema matemàtic és el
num.4, doncs podem trobar: incògnita, dades conegudes, coherència, solució, pregunta,
enunciat, relació entre dades i solució.

D) DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

Les sèries es deixen damunt la taula central i els alumnes poden veure-les i manipular-
les amb facilitat. Els membres del grup seuran en una rotllana. El temps de la sessió no
hauria d’excedir de 90 minuts.

d.1. exposar el propòsit de l’activitat
- Fer conèixer al grup el propòsit d’avaluar el treball fet sobre problemes matemàtics.
- Explicar que ho farem d’una manera no habitual, fent servir imatges en comptes de
notes, i ajudant-nos del diàleg filosòfic: la regla d’or del diàleg  serà únicament la
correcció en les intervencions i el rigor en les exposicions i argumentacions; ningú serà
censurat per les seves opinions o creences, però serà corregit si s’expressa amb poca
claredat o sense coherència.
- Plantejar la pregunta inicial i deixar-la a la vista de tots:

d.2. pregunta inicial 
Tria un d’aquests jocs d’imatges per representar què és un problema matemàtic, i
ordena’l d’acord amb la teva resposta. Explica es raons de la teva solució.

d.3. presentació de la col·lecció
- Es mostren les sèries de làmines damunt la taula. Es recomana mirar-les en silenci: cal
fer-se en principi un criteri personal, sense que les opinions dels altres ens impedeixin
pensar per nosaltres mateixos; després la nostra aportació serà més interessant i
enriquidora per al grup.
- A mida que han fet la tria seuen al seu lloc.

d.4. el diàleg
- Es recorda la pregunta inicial.
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- Cada alumne exposa la seva resposta, en ordre i sense interrupcions. Convé apuntar a
la pissarra la idea principal de cada alumne, amb el seu nom al costat, per facilitat la
posterior discussió, així com personalitzar les idees exposades.
- S’obre el diàleg del qual es fa la transcripció. Les preguntes que condueixin la
discussió hauran d’anar encaminades a explicitar els aspectes enumerats en els criteris
d’avaluació treballats.

E) TRANSCRIPCIONS DE LES SESSIONS. 

e.1. els problemes de matemàtiques (25 de febrer)

Comencem per respondre la pregunta inicial:
QUIN GRUP D’IMATGES REPRESENTA MILLOR UN PROBLEMA DE
MATEMÀTIQUES?

JOEL: Cap té relació amb un problema de mates, no hi ha cap que se sembli, que tingui
relació.
LLUÍS: No hi ha cap. Què té a veure aquest dibuix amb un problema? No veig res.
JOAN ALBERT: No sé quin és, n’hi ha dos que són iguals; la pipa i el cafè de nit, dos
fotos iguals i una que li falta.
JORDI: L’autorretrat: sumant aquest amb aquest, dóna aquest.
RUBEN: Jo dic la malaltia, que és com l’autorretrat. Un no es veu bé, l’altre una mica
millor; si sumo, les tres es converteixen en un.
ANGELA: El piano: primer comença que no està acabat, després més bé, després està
acolorit, i la foto. Primer comença que no ho tens molt clar i després ja està.
ADRIÀ: Estic d’acord amb el Jordi, de més lleig a més guapo, com si es transforma de
més guapo a més lleig.
JOSEP: La pipa o el cafè de nit, perquè en un problema comences que falten coses.
Després es van omplint.
MARIA: El de la granja, perquè quan es diu el problema no saps de què va, i quan t’ho
van dient ho tens més clar, i quan fas l’operació tens el resultat. I el de la porta, perquè
aquí està l’arbre, i després aquí surt tot, lo mateix, aquí quan la Teresa el diu veus en
una imatge i no saps de què va, després vas dient més i tens el resultat.
XAVIER: Jo ho sé però no sé perquè. Sé la relació: primer no ho veus gens clar, després
ho veus més clar. A tots els dibuixos.
LAURA: Ara ja m’han explicat i ara ho veig més clar. Abans, que no hi havia res. Ara
veig tots els que han dit...però si dic un, després diran “que morro ésta”, a mi
personalment no m’agradaria agafar un.
SARA: El piano, perquè hi ha un escrit; el problema t’explica i aquí t’explica el piano.
BEATRIZ: Tenen més relació amb socials. És com la prehistòria que va evolucionant.
En un problema de mates has de resoldre alguna cosa, però aquí no has de resoldre res.

Falten bastants alumnes per parlar, i sembla que no han decidit encara la resposta; però
ha hagut moltes dificultats per entrar en el joc de l’analogia i l’estona emprada per mirar
els jocs de làmines fa que ara tot seguit passem ja al diàleg.
LLUÍS: Quan ha dit el Jordi això de les cares, sí que ho he vist. El de la pipa i el café de
nit és el mateix Hi ha un tros... i després, complet. El problema de mica en mica ho vas
entenent.
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RUBEN: Hi ha parelles. El de l’autorretrat, amb la malaltia; la granja......; la porta amb
el cafè de nit. Primero ves una cosa, després otra y al final lo ves todo bien claro.
MESTRE: Algú ha dit que falten coses, que ho veus clar quan mires una estona, hi ha
alguna cosa tapada o amagada als problemes?
JOSEP: La solució, les operacions.
RUBEN: La solución da esto, tú has de sumar antes.
XAVIER M: (tornant a la pregunta inicial) La pipa, perquè són dos dibuixos d’una taula
i una cadira que se’n va a un llit dormint. El problema... omplir, multiplicar, sumar,
dividir; quan ho has tret sembla com si t’anessis a dormir.
LORENA: Quan tu tens un problema davant no tens res; després et vas aclarint.

La següent intervenció marcarà un important enriquiment en la discussió:
JOAN ALBERT: L’autorretrat i la malaltia són evolucions, i no són problemes.
MARIA: Tots tenen alguna cosa en comú. Els problemes també van evolucionant, amb
la solució.
XAVIER: No estic d’acord en que són evolucions.
EVELYN: Jo abans, al principi, estava desorientada, però quan el Jordi ho ha dit he
pensat que sí que té a veure. El principi és com la Teresa quan ho dicta; el resultat és la
cara que està bé. (es refereix a l’“autorretrat”)
RUBEN: Amb les idees que han dit crec que tots tenen relació. Tots són una operació.
Primer no veus res, després vas imaginant, fas l’operació per saber com és al final la
solució.
MARIA: Vull dir que les idees van evolucionant, no són problemes. Els problemes van
evolucionant: no entens res i després tens el resultat.
MESTRE: Una evolució és el mateix que un problema?
JORDI: Vull dir que la Maria ha dit que són coses diferents. Això és com si fos ja un
problema. Això ja és acabat. (senyalant diferents imatges)
XAVIER: Dins el problema hi ha evolucions, sumes, restes, multiplicacions, divisions...
però són coses diferents. Una cosa és el problema, altra l’evolució. Un problema és
l’enunciat, i l’evolució no és el problema. El problema és la cosa que t’expliquen.
L’evolució són les operacions que fas dins el problema.
MESTRE: Vols dir que el problema no és només l’enunciat?
EVELYN: Ara estic d’acord amb el Xavi. L’enunciat està dins d’això, tot junt és el
problema.
XAVIER: No cal que siguin lletres, pot ser parlat.
RUBEN: O que se vea.
MARIA: Hi ha problemes diferents.
JORDI: El que ha dit la Maria i jo és diferent. És la continuació. M’has aclarit més.
MARIA: L’enunciat.
JOAN ALBERT: L’evolució està dins el problema. És la part final del problema. Primer
te l’expliquen i després ve l’evolució. Però si és mental, què?
BEATRIZ: Hi ha fitxes que has de fer l’operació sense fer el problema.
JOAN ALBERT: Això no és un problema.
JORDI: Si és mental! ella diu que és com si fos mental.
MARIA: Si és mental es fa l’operació per dins.
XAVIER: També has de fer el mateix si és mental, o en un full.

Cal reorientar la discussió, també per qüestió de  temps:
MESTRE: Tornem a allò de coses amagades o tapades... hi ha coses tapades?



Tot fent filosofia: una avaluació educadora dels valors114

JOSEP: No hi ha coses tapades; no hi són. Són les operacions, les has de fer.
BEATRIZ: Això és una operació. Primer tens un buit, i després l’omples quan ho vas
entenent millor.
MARIA: Les operacions hi són, però les has de trobar.
JORDI: Ho has de buscar i posar la solució. 1 X ? = 2, has de buscar...
LUT: ...els elements per fer la suma o el que sigui.
ADRIÀ: Està fet però no saps la resposta. Ho vas trobant a poc a poc.
MARIA: Hi és, però no saps la solució.
ADRIÀ: Està, però no ho veus.
JOSEP: Les operacions existeixen, però tu les has de fer.
PROFE: Existeixen però estan amagades?
ADRIÀ: Estan amagades. Es troben pensant i acabant el problema.
LAURA: La solució està dins el teu cap, depén de lo que sàpigues tu la trobaràs. La
profe no la té amagada.
LUT: A lo millor és com si fos un laberint, i vas com si fossis obrint portes, i si obres la
porta correcta ho trobes.
EVELYN: Tu ho tens, però encara no ho tens acabat. Però com no l’has acabat no ho
tens.
JORDI: Està tapat perquè no està, ho has de trobar tu. Està meitat, un tros, l’altre ho has
de pensar.
PROFE: Així, només mig tapada, no amagada del tot?
LUT: Algú ha dit que s’ha de trobar el resultat però no està amagat. Tens unes fitxes has
de fer operacions per saber els resultats. Es veu el resultat.
BEATRIZ: Jo crec que fins que no ho trobes no està enlloc.
MARIA: Tu quan vas creixent, quan ets més petita, no tens el que estàs fent ara... a
l’últim ho tens més clar.
LAURA: Això és per posar el resultat (el quadre blanc de la imatge de la pipa o de cafè
de nit)

Per acabar la sessió intentem veure com queda definit el concepte de problema a partir
del material proposat:
MESTRE: En començar semblava que no es podia veure gaire cosa en aquestes làmines,
veieu ara coses que no havíeu vist abans?
LUT: El de “la porta”. Hem fet com dues operacions. Primer ho veus tot clar, quan el
penses més no ho veus clar i després menys. Després al revés: primer gens clar, després
més, i quan ho vas pensant més ja ho saps tot.
JOAN ALBERT: El “cafè de nit”. Primer no saps res, després ho saps millor i després
vas trobant la solució.
BEATRIZ: Quan fas una operació l’has de fer tu. No hi és a cap puesto la solució.
LAURA: Només aquella persona no ho sap, qui ha fet el problema ha de saber la
solució.

Sembla que el diàleg no ha enriquit les idees primeres que sortien, i canvio per repescar
altra d’important que ha quedat sense comentar:
MESTRE: Hi ha un altre tema que m’agradaria saber si algú vol comentar o afegir res,
és el tema del laberint que ha parlat Lut, i podria tenir relació amb el d’imaginar coses
que plantejava Ruben... té relació amb el que feu quan feu problemes?
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RUBEN: Primero lo escribes, luego lo sumas, luego lo piensas más claro, luego ya lo
tienes todo montado.
LAURA: Va evolucionando.
JOAN ALBERT: Cada vegada ho tens més clar.
LUT: Tens d’anar buscant la porta, si no és la porta tornes enrera per buscar-la.
JORDI: Si vas obrint portes és endevinar; als problemes és pensar, no endevinar.

e.2. l’autoavaluació: l’illa del tresor (26 de febrer)

SARAY: No em vull canviar. Jo encara no em vec. Em quedo on estic. Segueixo
pensant igual. A vegades ho entenc i a vegades no, per això estic a la vora del riu.
FR. XAVIER: de l’altre dia no crec que hagi canviat molt, moltes vegades estic perdut.
MARIA: em quedo on estic. He après una mica alguna cosa, i com son fàcils estic
relaxada i deixo que l’aigua em porti.
EVELYN. Jo no sóc molt bona en les mates però ho entenc. Encara em falta molt.
LLUÍS: em quedo on estic. A vegades no els entén més. En el bosc pots estar perdut.
REBECA: crec que estic bastant lluny de saber-ho tot. Generalment ho ser fer però a
vegades em perdo, em costa bastant.
LORENA: jo em quedo, se fer els problemes però em costa molt, em perdo.
MERCÈ: tiro cap a dalt, perquè em costa molt.
XAVIER: primer a vegades els entenc i els vaig superant, vaig pujant la muntanya, però
a vegades em quedo parat. He millorat una mica. Muntanya i bosc signifiquen el mateix
per a mi.
JOEL: crec que estic més lluny que no  a prop, i em costa bastant.
JOAN ALBERT: estic a les muntanyes, quasi sortint, perquè estic a la primària, i al
passar el riu serà la secundària.
JOSEP: no em quedo encallat, vaig fent.
ADRIÀ: estic com una mica perdut, no del tot, però no em surt molt.
RUBEN. Se mates però em costa una mica. Estic al mig. El pont està entre el riu. Estic
quiet a lo millor l’any que ve pujo una mica més.
 XAVI MOTOS: el meu problema em surt però em costa una mica, quan l’expliquen
l’entenc i em surt.
BEATRIZ: jo crec que vaig bé, vaig tirant, no tinc obstacles.
ÀNGELA: jo en sé però em costa una mica.
SARA: m’havien costat però després seran més difícil per això estic al costat de riu.
LAURA: el bosc és dificultat i el riu sí que és dificultat, he de passar el riu per l’ESO:
quan passi el riu estaré a secundària. Estic a darrera del riu perquè estic a primària.
LUT: estic en el bosc. No he sortit del tot i el riu és una altra dificultat per passar. Em
costa encara molt per aprendre.
DAVID: porque estoy llegando al far, está haciendo luz al barco.

MESTRE: ningú ha parlat de dificultats concretes
MARIA: em passaria a les muntanyes perquè a vegades em costen i no trobo el resultat
segons quins em costen.
REBECA:  quan llegeixo l’enunciat em faig un lio. A vegades multiplico però he de
sumar. Les dificultats estan en entendre l’enunciat.
XAVIER. A vegades l’enunciat fa que et despistis. Al posar-ho en lletres.
XAVI M: per entendre he de llegir vàries vegades.
SARA. Busco més operacions que les que té, m’embolico més.
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ADRIÀ: quan faig una operació em perdo i he de llegir i llegir per entendre-ho.
EVELYN. He de llegir l’enunciat unes quantes vegades.
LORENA:  a vegades l’enunciat no ho entenc i a les operacions em faig un lio. Quan
faig les operacions no m’aclaro, no sé quines operacions he de fer.

MESTRE: com sé jo si sé molt o poc?
LAURA: hi ha a vegades saps on t’has de ficar però no saps explicar-ho.
SARA: yo supongo que por los controles. Si et surt bé vas progressant. Jo mateixa no
ho sé, però si demano a la Teresa.....
XAVIER: sabem la dificultat però no sabem si anem bé o malament. Ho hauria de saber
la mestra. Una dificultat em costa l’enunciat.
JOAN ALBERT: mirant el resultat quan acaba l’operació. Si té el resultat correcte, està
bé.

F) ANÀLISI DE LES TRANSCRIPCIONS

f.1. l’objecte avaluat
D’entrada s’identifica el problema amb una situació on manca quelcom que cal trobar a
través d’un procés descrit com transformar, aclarir, completar. Amb “allò que falta” en
molts moments del diàleg es veu que es refereixen a entendre l’enunciat i no a la
incògnita. El procés per trobar-ho no és doncs tant el procés de resolució com la lectura
o l’esforç per entendre el mateix enunciat. És molt notable l’elevat nombre  de frases
que afirmen que “al principi no s’entén res”, identificant aquest element, evident a les
imatges proposades, com el més clar per definir el problema. 

Caldrà tenir en compte que apareixen diferents indicis de confusió entre problema,
càlcul mental i fins i tot altres exercicis matemàtics.

Per altra banda es constata l’ús de certes paraules –problema, solució, operacions,
resultat, enunciat- i el desconeixement d’altres importants per parlar del tema –
incògnita, dades, plantejament, hipòtesi o tempteig-.
 
El diàleg es centra ràpidament sobre el procés de resolució, a partir de la paraula
evolució; si l’enunciat i el resultat semblen clars com a principi i final d’aquest procés,
la seva es confon degut en gran part a la imprecisió que el mateix terme ofereix als
alumnes.  En aquest moment apareix una intervenció molt rica, la de Ruben, que el grup
no agafarà i es perdrà: “Primer no veus res, després vas imaginant, fas l’operació per
saber com és al final la solució”. La idea de plantejament –que sembla portar aquí
implícita la de formulació d’hipòtesi- no tornarà a sortir.

En un moment es fa patent la confusió entre càlcul mental i problemes que dificulta el
diàleg, i la intervenció del mestre el dirigeix cap a  un aspecte fonamental previst als
criteris, que és el de relacions internes entre els diferents elements del problema. 

Surt la idea de què allò que cal trobar són les operacions o els operadors; uns opinen que
cal buscar-ho al mateix problema, altres a la ment de qui el fa; no s’aporten raons ni
exemples per sostenir una o altra idea. En aquest procés hi ha dues analogies que
podrien haver estat motor per fer sorgir els conceptes cercats, però el grup no les
treballa: “1 X ? = 2”; i “Tu quan vas creixent, quan ets més petita, no tens el que estàs
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fent ara...”  (el problema conté en la relació interna de les dades conegudes la solució, és
com si, en potència, el resultat ja hi fos al mateix enunciat). El tema del tempteig: “com
si fossis obrint portes...”, tampoc serà treballat pel grup.

La mencionada manca de vocabulari propi del tema, la confusió amb altres exercicis de
càlcul, i especialment dificultats pròpies de la dinàmica del diàleg - el fet que
pràcticament un 50 % d’alumnes no participin, i el rebuig inicial al plantejament
analògic - ha fet difícil que  les idees evolucionin al llarg de la discussió. És per això
que al final s’observa un concepte molt aproximat a l’inicial en la definició del
problema. Si en principi es reconeixia com a procés on s’aclareix quelcom, al final,
s’accepta el “quelcom” com la incògnita, però entre l’enunciat i la formulació del
resultat continua un procés poc clar, que no sembla establir cap connexió entre un i altre
extrem, per la qual cosa avançar per tempteig sembla el més convenient.

f.2. els criteris d’avaluació
El gràfic corresponent a aquest grup és el següent:

a on al sector 1 i al sector 3 no hi ca cap criteri,

al sector 2 corresponen els criteris (en cursiva la part dels previs no treballada pels
alumnes)

A) Entendre el problema com a procés per resoldre una incògnita. Entendre el
problema com a procés per resoldre una incògnita a partir del càlcul amb dades
relacionades entre elles.
B) Distingir entre enunciat, resultat, operacions. Distingir entre informació,
pregunta, dades conegudes, dades desconegudes, incògnita.
C) Avançar per tempteig. Formular hipòtesis de procés de resolució i de resultat

al sector 4,
D) representar en llenguatge matemàtic l’enunciat del problema.
E) justificar el resultat amb relació a les dades de l’enunciat i a les hipòtesis

formulades.

A la sessió amb el mapa de l’illa del tresor, una majoria d’alumnes manifesten
inicialment dificultats en el seu aprenentatge. Quan se’ls demana de concretar aquestes
dificultats es refereixen clarament a la comprensió dels enunciats escrit, i es tornen a
trobar amb la manca d’una anàlisi més acurada del què és un problema de
matemàtiques, per la qual cosa arriben només a referir-se a les dificultats respecte a les
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operacions que han de realitzar, però en cap cas fent menció del plantejament del
problema ni de l’anàlisi de les dades. En quant els criteris que els permeten reconèixer
el seu progrés fan menció només dels resultats de proves escrites, del judici de la
professora i de la verificació dels resultats finals.

f.3. el material de la prova
L’aportació més interessant de cara al material de la prova ha estat l’associació dels jocs
de làmines i els criteris adjudicats a cada una:

El piano i la malaltia:
Es va aclarint o definint cada cop més: analogia amb procés de comprensió de
l’enunciat i amb plantejament de la pregunta sobre la incògnita. El grup no ha
verbalitzat la distinció entre informació i pregunta.

L’autorretrat i la granja:
Les transformacions o evolucions d’un mateix motiu: analogia amb el procés d’obtenció
de dades inicialment desconegudes i necessàries per la resolució, o bé amb el
plantejament o la formulació d’hipòtesis - el que cal “imaginar”- sobre el procés de
resolució. L’analogia establerta pel grup es confon també amb el procés de comprensió
de l’enunciat.

El cafè i la pipa:
El que cal trobar: analogia amb la incògnita, amb la solució. Pel grup trobar-la seria
entendre del tot el problema, d’aquí altre cop la confusió amb la comprensió de
l’enunciat. No fan menció de la relació entre les tres imatges de cada joc, on rau
l’analogia amb les relacions entre elements del problema.

La porta:
No l’ha utilitzat més que un alumne, i amb la idea de tempteig cap a la solució.
Justament era el joc triat com a millor representant dels criteris d’avaluació triats.

G) VALORACIÓ

g.1. el material de la prova
Com es pot veure en el gràfic dels criteris a l’apartat f.2., el punt de partida ha estat molt
llunyà a la realitat del grup, per això en aquest cas el material reflecteix la mateixa
distància. Caldria una altra col·lecció per tal d’avaluar la capacitat de discernir entre
problemes i altres exercicis matemàtics, de fer explícites les diferents fases de resolució
dels problemes i dels seus diferents elements, aspectes que creiem són els que en realitat
corresponen a la realitat del grup respecte de l’objecte que avaluem.

g.2. els criteris d’avaluació
Els alumnes utilitzen una part molt mínima dels criteris proposats pels mestres, i, el que
és més significatiu, no aporten d’altres alternatius. Un 40% dels criteris previs es
mostren desconeguts pels alumnes, i el 60% restant només conegut en part.
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Per tant els criteris A), B) i C), únic contacte entre programació i realitat del grup, es
revelen com a únic pont per on avançar, i, a partir d’ells, organitzar el procés
d’ensenyament - aprenentatge del problemes de matemàtiques.

g.3. assoliment grupal i individual de l’objectiu avaluat
D’un total de 22 alumnes, 8 no han participat en la discussió –Àngela, Joel, Saray,
Francesc Xavier, Rebeca, Mercè, David i Sara-, i 3 més –Lluís, Xavier M. i Lorena- ho
han fet amb una sola intervenció i sense cap aportació significativa; 1 més-Laura- pot
sumar-se a aquest grup per la poca transcendència de les seves intervencions. Són 10
alumnes doncs que han portat el diàleg i aportat idees; entre aquests no s’aprecien grans
diferències; en tot cas 6 d’ells, Ruben, Josep, Maria, Xavier P., Jordi i Lut aporten idees
més elaborades i més a prop del criteris fixats per la prova. La resta marcarien un mínim
nivell per la classe –Joan Albert, Evelyn, Beatriz i Adrián-.

Per valorar el grup cal tenir en compte les mancances observades  anteriorment –
programació de criteris poc realista, dèficit de lèxic apropiat i confusió de conceptes per
part dels alumnes, dificultats de portar el diàleg- que matisarien, si més no, una
descripció força negativa.

g.4. representació icònica dels resultats
Vuit (8) alumnes apareixerien lluny pel mar, quatre més (4) en punts llunyans de l’illa,
altres quatre (4) en el port acabats d’arribar i els sis (6) restants en els boscos i les
muntanyes a l’est del tresor.

H) CONCLUSIONS DE L’EQUIP DE MESTRES

S’entén que la poca motivació i el poc interès mostrat pel grup té com a conseqüència
resultats poc fiables.

De 10 alumnes avaluats, però, només 3 obtenen resultats diferents als de l’avaluació
ordinària.10

                                                          
10 Cal comentar que tanmateix les conclusions s’han tret a partir del diàleg precisament dels 10 alumnes
que sí participen en el diàleg, i que els resultats referits en l’apartat 3.3 seran sempre referits als mateixos
alumnes.
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3. 3. col·leccions de materials

A continuació presentem en petit format i en blanc i negre les col·leccions emprades per
les diferents avaluacions. En l’annex en suport informàtic es poden trobar en format
original.
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COMPRENSIÓ LECTORA

Lectura d’imatges [nsli]

                                                                                                                                                                          
             1 talp                                                  2 sargantana                                                    3 granota

           4 llebre                                                 5 pica-soques                                                  6 falcó

plaer lector [nslm]

1  noia llegint      2 Interior             3 L’arlesana                    4 E. Duranty                          5 nen i llibre
                              amb noia

 6 l’astrònom                         7 noia que llegeix una carta...                  8 naturalesa morta amb bíblia

                      9 novel·les parisenques                                 10 naturalesa morta amb taula de dibuix
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            les idees principals del text [nsls]     

                                                       
                                                          LA VINYA VERMELLA

A.

B.

C.

D.

       E.
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EDCUCACIÓ EN VALORS

El treball cooperatiu [bnvi]

                                                                                                                                                                                                                  

           1 farigola                              2 xicòria                           3 poliol                      4 te de roca

             5 peu de lleó               6 cua de guitlla                   7 espígol                           8 blauet

el diàleg [bnvm]

1 improvisació 26: remers                        2 composició VIII                                        3 blau II
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          4 maig del 68                                     5 roig i negre V                                 6 la bassa d’horta

El respecte [bnvs]

             
                 1 el suïcidi de Saül                          2 jocs de nens                  3 la gran torre de Babel

                       

  4 el sopar d’Eamus                5 la vocació de Sant Mateu                    6 el banquet

7 el triomf de l’elegit          8 la partida de la guàrdia                      9 la vida multicolor

          10 l’escola d’Atenes                       11 davant la tv                                  12 sala a l’hospital
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RESOLUCIÓ DE PROBLEMES:

Cicle inicial [scli]

                         1 veïns                              2 el peix                                     4 la paella

               

                                    4 mercat                                                         5 la barca

cicle mig [sclm]

       1 giogione                                         2 magritte                                                 3ernst

       4  escher                                              5 monet                                                6 millet
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cicle superior [scls]

piano

picasso

 malaltia

 
porta

masia
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cafè de nit

pipa
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4. CONCLUSIONS



Tot fent filosofia: una avaluació educadora dels valors 131

Un cop finalitzat el treball es pretenia comptar amb

- uns instruments d’avaluació concrets que es podrien aplicar a qualsevol altre centre,
tenint en compte que només les col·leccions d’imatges i els criteris implícits són
utilitzables sense modificacions, mentre que els objectius i els criteris d’avaluació
han d’adaptar-se a cada grup amb què es vulgui treballar,

- i d’unes pautes concretes sobre l’elaboració d’altres del mateix tipus, per a objectes
diferents als de les àrees aquí treballades;

- conclusions sobre la seva validesa com a instrument d’apropiació de criteris
d’avaluació; 

- un material i un mètode adient per treballar com a eix transversal l’educació dels
valors des de la perspectiva d’educar per a avaluar.

El primer d’aquests objectius queda descrit en el capítol 3; en aquest ens ocupem dels
altres tres.

4.1. el concepte d’avaluació: mirar i jutjar

“La diferència fonamental entre el matís d’aprenentatge i l’avaluatiu d’una mateixa
activitat, en el context en què ens movem, vindrà donada  per la “mirada”: només
l’observació atenta que permeti descriure minuciosament, desplegar davant nostre, allò
que hem de judicar, ens permetrà fer-ho més intel·ligible per interpretar, explicar, opinar
(...) Aprendre a mirar per explicar és potser la més senzilla expressió del treball que
pretenem dur a terme.”

Així expressaven al juny del 1999 l’objectiu que preteníem amb el projecte que hem dut
a terme. Ara l’experiència ens ha portat a aprofondir el concepte mateix d’avaluació. Al
sedàs i les balances que proposava Angèlica Sàtiro com a descripcions analògiques de la
seva avaluació, afegiríem una lent, una mena particular d’ulleres: l’eina analògica.
L’analogia és, efectivament, el que ha possibilitat la nostra observació, la lent que ha
condicionat no quines facetes hem vist, però sí la manera com mirar-les. L’associació de
l’analogia amb el món infantil i amb l’art ha estat conscient i voluntària, com conscient
ha estat la voluntat de fer una avaluació ètica. I per això l’instrument amb què treballem
comporta implícitament una presa de posició. Una eina com aquesta situa en igualdat de
condicions i ambdós costats del mirall avaluats i avaluadors. Aquesta implicació de tots
fa que els judicis de valor que se’n desprenen no quedin en un univers de bones
intencions, sinó que es lliguin directament a l’acció pràctica i directa. La reflexió que
implica aquesta avaluació té a veure amb reflexionar i amb reflectir: la paraula és
expressió del pensament reflexiu, i el pensament reflexiu té com a objecte la imatge que
l’instrument analògic reflecteix. En el fons, i si tenim clara la diferència entre veure i
mirar, ¿mirar no és ja començar a interpretar el món?
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4.2. aproximació a un mètode.

Tal com al projecte de filosofia 3/18 la lectura compartida i la pissarra s’ofereixen com
a pautes de metodologia inicial i es mostren necessàries i eficaces, tot i admetent que
serà la pràctica la que guiarà la manera de fer d’acord amb els interessos de cada grup,
amb el mateix esperit descrivim tres moments en el nostre mètode de treball: preparació
de l’avaluació (acords i elaboració de la prova), aplicació de la prova, i lectura de les
transcripcions. Vol ser simplement una guia d’ús que afavoreixi l’aprofitament dels
instruments d’avaluació i faciliti l’aplicació a les aules.

Elaboració de la prova
Com a elements previs i imprescindibles en qualsevol cas per una avaluació correcta,
caldrà, també en el nostre mètode, definir el més acuradament possible l’objectiu, i els
criteris de l’avaluació. Per tal de facilitar, que no de simplificar, l’accés a aquesta tasca
direm que prenem com a objectiu de l’avaluació el contingut d’aprenentatge triat per a
avaluar (exemples: la lectura d’imatges, la comprensió de les idees principals d’un text,
l’elaboració d’hipòtesis en un problema matemàtic, el respecte als altres...). En quant als
criteris els trobarem a partir de la pregunta: què em fa dir que un alumne ha assolit
l’objectiu? (exemples: que explica la imatge globalment, que fa preguntes la resposta de
les quals expressa la síntesi del text, que relaciona les dades amb la proposta de solució,
que davant la manifestació d’opinions diferents a les pròpies mostra interès...).

Un cop definits aquests elements – i, si és el cas, compartits i consensuats amb l’equip
de mestres i/o d’alumnes – cal trobar els materials que permetin tractar el tema de
manera analògica. Tenir a mà col·leccions d’art, d’objectes quotidians, d’imatges
diverses..., ens servirà  com a centre personal de recursos. Aquí la intuïció juga un paper
molt important per facilitar la recerca, i l’experiència – és a dir la pràctica o
l’entrenament – donen l’agilitat necessària. Tot i que no sabríem donar pautes fixes per
a elaborar les analogies – i que sospitem que fer-les aniria en detriment de la seva
riquesa i capacitat de sorpresa – també cal deixar ben clar que NO QUALSEVOL
IMATGE O OBJECTE SERVEIX. No es tracta d’una associació lliure d’idees que
forçosament necessitaria dibuixar un camí propi i irrepetible, sinó que ve a ser caminar
per un pont, si es vol un xic eteri, insegur, en qualsevol cas poètic, - el que connecta
intuïció i raó -  però amb unes baranes o montjoies clares i ben definides, PERQUÈ
TENIM UNA INTENCIÓ PRÈVIA CLARA I DEFINIDA I SABEM QUÈ
PRETENEM. Que posteriorment l’activitat prengui les seves dreceres i decidim oblidar
parcial o totalment les fites escollides no eximeix en cap cas l’obligació de fixar-les
inicialment si volem tenir èxit en la nostra feina: PER MIRAR QUELCOM CAL UNA
INTENCIÓ QUE NO EXISTEIX QUAN SIMPLEMENT LA VEIEM.

Tanmateix en triar el material tindrem en compte certes pautes relacionades amb l’edat,
els interessos i l’experiència del grup amb què treballarem. També convé homogeneïtat
en quant a la forma o el tema per afavorir la concentració en el tema i no dispersar el
diàleg. Cal tenir present que objectes o imatges properes a les persones que treballaran
per una part faciliten la lectura i per l’altra la poden contaminar amb prejudicis; les
imatges o objectes novedosos, poc coneguts pel grup, faciliten una mirada lliure de
prejudicis al mateix temps que poden crear una barrera inicial per manca d’enteniment.
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Per tot això serà imprescindible en primer lloc explicitar els criteris pels quals hem
seleccionat el material, atribuint a cada element de la col·lecció les correspondències
concretes amb els criteris d’avaluació ja definits; i en segon lloc afinar molt en la
redacció de la pregunta que ha d’obrir el diàleg del grup, doncs la seva exactitud ens ha
de permetre enfocar el tema des de l’inici i, si cal, reconduir-lo quan convingui. Serà
aquest el far de la nostra navegació un cop ens endinsem en el mar de la discussió.
Tampoc hi ha cap inconvenient en compartir i consensuar amb l’equip de mestres i els
alumnes tots aquests elements.

En funció, doncs, de les necessitats de cada prova concreta caldrà o no descriure pautes
pel desenvolupament de la sessió.

La prova quedarà configurada com segueix:

a) Objectiu i criteris d’avaluació.
b) El material: descripció i justificació
c) Criteris implícits en el material triat.
d) La pregunta inicial
e) Pautes per la dinàmica de la sessió, si s’escauen.

Aplicació de la prova
Si no hem compartit els diferents elements que conformen la prova amb el grup
d’alumnes, haurem de dedicar uns moments a l’inici de la sessió per a exposar la
intenció d’avaluar, l’objectiu triat i el mètode que seguirem, especialment fent menció
de l’ús del diàleg filosòfic, que caldrà descriure, en grups no entrenats, dient bàsicament
que “l’única regla d’or és la correcció  tant pel que fa al to de les intervencions, evitant
agressivitats i violències verbals, com al rigor en les exposicions i en l’argumentació.
(...) no seran censurats per les seves opinions o creences, però sí ho seran per les
inferències mal fetes, els condicionals mal construïts, la imprecisió en l’ús de termes,
les generalitzacions precipitades, etc. I seran advertits no pel mestre omniscent, sinó
pels propis companys”.

Seguint el mètode practicat a les sessions del Projecte de Filosofia, procurarem una
disposició del grup que permeti a cada un veure i escoltar fàcilment tots els altres. 

Iniciarem la sessió amb la presentació de la col·lecció, explicitant o no els criteris triats,
segons hem decidit més convenient en cada cas. En principi sembla més aconsellable
fer-ho en els casos en què preveiem més dificultats, per exemple amb alumnes de
l’etapa infantil o del cicle inicial de primària, o bé quan el tema, per la seva complexitat
ho requereixi.

La pregunta inicial donarà pas a la reflexió, que comença per la mirada atenta del
material triat.... i on com en un mirall màgic, es veu reflectit tot allò que coneixem i que
hem experimentat sobre l’objectiu que avaluarem.

Feta la reflexió i elaborades les primeres idees al respecte – respostes a la pregunta
inicial – els alumnes les expressen en veu alta i clara. Poden anotar-se a la pissarra amb
els noms de l’autor al costat, anotar-se en un paper... però sempre serà convenient
guardar constància d’aquestes primers respostes. A partir del moment que l’últim
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alumne respongui la pregunta inicial s’obre el diàleg segons els paràmetres que el
projecte filosofia ens ha ensenyat.

Des de l’inici de la sessió es comptarà amb un mitjà de registrar la sessió. En el nostre
projecte hem comptat sempre amb una persona que transcrivia literalment tot el que es
deia; aquest sistema requereix certa habilitat, i, sobretot, passar-ho a net poc temps
després, mentre la memòria encara guarda viu el record de la sessió. Utilitzar un cassette
sembla tenir avantatges inicialment, però la transcripció posterior és potser encara més
feixuga, i a més a la classe el cassette crea més inquietuds entre el grup i fa perdre
espontaneïtat. La persona que transcriu es situa en un segon pla fora de la rotllana de
discussió. Insistim en què la transcripció ha de ser literal i molt fidel, ja que és el
registre de dades a partir de les quals extraurem les conclusions.

El mestre que dirigeix la sessió és un més del grup, i això significa que és tan diferent
als altres com qualsevol altre; el seu paper és singular com segurament ho és el de cada
membre, només que la seva especifitat només li correspon a ell: pilotar, sota el
comandament del diàleg filosòfic i sempre atent a les condicions de navegació que
òbviament no depenen de les maniobres del pilot, més aviat a la inversa. Les seves
intervencions tindran com a objectiu també “pescar” aquells criteris acordats prèviament
quan comencin a emergir a la superfície, així com animar a definir-ne de nous quan la
discussió els faci apuntar, tot encoratjant els alumnes a aclarir-los, argumentar-los,
exemplificar-los i reforçar la seva consistència, sense mai, però, voler imposar al diàleg
cap direcció no volguda pel grup.

Lectura i conclusions
En el nostre projecte hem volgut donar el màxim de profit a les proves, i per això
l’anàlisi de cada sessió ha estat exhaustiu. L’aplicació dins la dinàmica normal d’un
centre no exigeix aquesta profunditat; caldrà inicialment definir quin aspecte es vol
treballar, amb quins recursos es compte i obrar conseqüentment. Un principi
d’economia sempre és recomanable. Amb els criteris presents en tot moment es faran
tantes lectures de la transcripció com sigui necessari per cada un dels propòsits a
continuació descrits.

Les conclusions constaran d’una part d’anàlisi i altra de valoracions. 

La primera anàlisi que hem fet es refereix a l’objecte avaluat. És aquest un punt de
principal interès en l’avaluació. En ella destaquem totes aquelles intervencions on es
defineix o descriu l’objecte avaluat, traçant així el dibuix que el grup en fa; el retrat
obtingut al costat del que l’equip de mestres tenia inicialment del mateix objecte ens
dóna una referència molt clara del grau d’assoliment a què s’ha arribat.

En segon lloc l’anàlisi del material ens ajudarà per una part a fixar el marge d’error a
l’hora de treure conclusions, i per altra a millorar-la per a properes aplicacions. Caldrà
explicar la manera com el grup ha utilitzat el material, les interpretacions que ha donat,
quines imatges ha utilitzat més i quines menys. N’obtindrem també una correcció dels
criteris atribuïts a les imatges.
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En el darrer anàlisi enumerarem els criteris emprats pels alumnes, tot mostrant el
recorregut evolutiu que han tingut al llarg de la discussió. En aquest apartat constatem la
profunditat a què ha arribat el diàleg, valorem el domini de les eines d’avaluació
proposades, i fem explícits els criteris amb què els alumnes s’avaluen. També
descobrirem aquells altres que algun alumne ha apuntat però que per diverses raons el
grup no ha pres com a tema i han quedat sense desenvolupar; aquests darrers seran
especialment útils com a eina de treball en sessions posteriors d’aprenentatge de
l’objecte tractat.

En l’apartat de valoracions, la primera correspondrà al material de la prova introduint
variacions, si s’escau, com ara redefinició de criteris, modificació de la col·leció o
d’alguna làmina, etc. i convertint-lo, si es possible, en una escala de valor representativa
de l’avaluació feta11. Quan això es produeix obtenim una alternativa a l’escala clàssica
del 0 al 10 o de Suficient a Excel·lent, a la mida del grup i, el que és més important,
plena de significat per ell.

La valoració dels criteris és imprescindible si volem conèixer l’efectivitat de la
programació del nostre treball. La comparació dels criteris utilitzats pels alumnes amb
els definits prèviament per l’equip de mestres és un retrat d’allò més fidel de la distància
entre el que pretenem i el que realment fem, retrat que ens dóna pistes segures per
seguir treballant amb seguretat a l’aula, tant de continuïtat com de modificació de
metodologies, activitats, materials, etc.

L’assoliment grupal i individual de l’objectiu avaluat constituirà la part de l’informe
amb les conclusions finals pel que respecte als alumnes. Cal apuntar aquí que aquesta ha
estat l’aposta més arriscada del treball, ja que en dos dels centres no teníem cap
coneixement previ dels alumnes, i amb només dues hores de treball era a priori molt
difícil encertar en valoracions tan concretes; els comentaris dels equips de mestres són
suficients per a justificar aquest mètode com a eina d’avaluació dels progressos dels
alumnes i per desqualificar les imputacions demanca d’objectivitat del mètode. No cal
dir que el seu ús habitual dins l’aula, al costat d’altres mètodes d’avaluació i en mans de
mestres que coneguin a fons els alumnes, multiplica enormement la seva capacitat
d’anàlisi.

Caldria aprofundir més en la representació icònica dels resultats. Nosaltres hem apuntat
només diversos gràfics, graelles, i dissenys d’imatges que hem volgut plantejar com a
alternativa a les qualificacions, sempre quantitatives i per tant inservibles en aquest
tipus d’avaluació, i també com a complement als informes massa densos, i que per ben
redactats i complets que es facin no poden copsar tota la informació que les imatges,
prenyades de contingut després de les sessions amb el grup, contenen. A més oferiran
l’avantatge de poder ser comentats pel propi alumne amb els pares i així fer-se tots més
responsables de l’avaluació.

Les propostes de millores en la planificació escolar, necessària en qualsevol procés
d’avaluació, no van ser objecte del present treball, ja que es tracta de decisions internes
del centre. Òbviament, tant en la proposta que fem com en qualsevol altre, constitueixen
la veritable clau de volta del procés avaluatiu. L’apartat de valoracions en conté
clarament les premisses.
                                                          
11 exemples clars els tenim en els informes INF 4   i  INF 6  del capítol 3.
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Proposem l’anàlisi de l’objecte i l’anàlisi i valoració dels criteris d’avaluació com el
mínim necessari per tal d’obtenir uns resultats satisfactoris. La comparació, com hem
dit, de la descripció de l’objecte sortida de la sessió d’avaluació amb la que l’equip de
mestres tenia a priori ens dóna a conèixer QUÈ s’està aprenent; l’anàlisi i valoració dels
criteris ens assabenta de COM s’està fent aquest aprenentatge. Una i altra informació
ens faciliten pistes clares per la revisió del nostre treball: quins criteris cal reforçar,
quins ens desvien de l’objectiu i cal reconduir, quins cal repescar i compartir perquè
siguin assolits per tots, quins podem donar per aconseguits i utilitzar com a fonament
per construir de nous.

Per últim apuntar que la utilització d’escales de mesura analògiques basades en les
mateixes imatges utilitzades per avaluar i que serveixin com a informe d’avaluació als
mateixos alumnes és una proposta que es desprèn necessària i naturalment de la nostra
avaluació.
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4.3. els límits

Un dels reptes importants del projecte era experimentar els camps d’aplicació, i
conseqüentment els límits d’una manera d’avaluar que fins ara només era utilitzada de
manera sistemàtica dins l’àmbit del projecte de filosofia 3/18, si bé esporàdicament
alguns centres feien servir alguns dels seus elements en diferents àmbits escolars. En
aquest terreny, i sense pretensió d’esgotar l’experiència, creiem que el projecte ha servit
per avançar considerablement, i en aquests moments estem en condicions de dibuixar un
primer mapa, si més no a vista d’ocell, dels territoris de l’ensenyament aprenentatge on
l’avaluació figuro analògica té un lloc. Es dibuixen dues menes de límits ben
diferenciats: els que podríem dir intrínsecs, perquè pertanyen a la naturalesa mateixa de
l’avaluació, són les fronteres naturals del seu paisatge; i els extrínsecs, circumstàncies
provinents d’altres àmbits, el sistema d’ensenyament, que acoten el territori. Els
intrínsecs són els que en cada cas dibuixa el domini per part dels avaluadors del
llenguatge oral, el diàleg filosòfic, la lectura d’imatges i el raonament analògic. Els
extrínsecs són per una banda els objectes curriculars que constitueixen els camps
d’aplicació, i per altra els recursos –temps i persones- de què es dispossin.

Domini de les eines emprades
El primer límit, consubstancial a qualsevol mètode de treball, és el domini de les eines
que utilitza. Però en el nostre cas aquest és, si és possible, més fonamental, ja que
parteix de la premissa que els instruments no són neutrals, i els nostres porten en el seu
disseny els continguts de valors que aquesta avaluació vol ajudar a assolir. Utilitzar-los
incorrectament pot doncs arribar a produir efectes contraris als que pretenem. A més
l’eina fonamental, la llengua oral, és molt més que una eina, ja que al llarg del treball
esdevé l’única concreció manipulable de la matèria primera, i, al final, producte
elaborat. Efectivament, només per les paraules coneixem els pensaments, les
observacions, les opinions, els arguments, les valoracions, els criteris.... dels avaluadors
– avaluats (matèria primera), i les mateixes paraules per efecte de la discussió, sota els
paràmetres de la filosofia,  aclareixen, corroboren, comproven l’exactitud i la certesa,
matisen, amplien, contextualitzen... el discurs avaluador (matèria elaborada). Finalment
amb les paraules expressem els judicis de valor sobre aquells objectes escollits per
l’avaluació (producte final). Amb una missió tan complexa i important és evident que
l’habilitat dels artesans marcarà l’abast de la seva acció.

L’eina principal és la paraula, però la paraula compartida, mai el discurs solipsista. El
diàleg és, per tant, eina i actitud, vehicle del propi pensament i de la descoberta de
l’altre, i la seva pràctica cultiva el propi pensament tant com la comunicació amb els
altres.

I el diàleg té com a punt de partida una col·lecció d’imatges (hi ha experiències fetes
amb objectes i amb fragments musicals). La pràctica en la lectura d’imatges, de la
mateixa manera que el domini de la paraula i del diàleg, farà de límit natural en l’ús de
l’avaluació figuro – analògica.

Aquests, com altres destreses, requereixen entrenament; només de la pràctica
continuada en resulta el seu domini. Sigui dit de passada que cap proposta d’avaluació
mostra amb tanta claredat la necessitat d’educar l’expressió oral – l’ús de la paraula – si
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es vol aprofundir en una educació fonamentada en els valors democràtics. Quan parlem
d’educar per a l’avaluació segurament estem molt a prop del nucli de l’educació de
valors

L’altra eina amb què treballem és el raonament analògic. L’experiència portada a terme
ha portat a conclusions molt específiques sobre aquest punt. Partíem de la constatació
del caràcter primari, simple i universal d’aquest tipus de raonament. En efecte, l’infant
ja des de molt petit naturalment estableix analogies entre les diferents percepcions que
arriben a la seva ment, i, és més, sembla ser que integra les novetats que li arriben
establint analogies dins la xarxa que ja té organitzada. Així es construeix el joc
simbòlic. Com exemple penso en el joc d’amagar sota l’armari una joguina, o d’amagar-
se darrere el tovalló, - on sóc?, on és?-; s’ha dit que d’aquesta manera l’infant aprèn que
les coses poden desaparèixer del seu camp visual i tornar a ell, sense que, entre un i altre
moment, l’objecte deixi d’ésser; llavors pot dir adéu a la mare quan marxa de casa i
esperar, amb suficient grau de certesa, que tornarà. De la mateixa manera els
antropòlegs han vist repetidament com els “mal-dits” pobles primitius, i nosaltres
mateixos fa 3000 anys, tenen aquest tipus de pensament com a base de la cultura... (la
seva i la nostra). També la màgia –pensament precientífic- i la poesia –(aquí fóra massa
fàcil dir pensament postcientífic)- el tenen com a eina fonamental. 

Però, tot i que sembla que el pensament analògic és el primer tant en la història de cada
persona humana com en la història de tota la humanitat, quan dins l’àmbit escolar volem
treballar-ho amb els infants dels primers cursos, trobem inesperades dificultats. La
concreció de les imatges i idees que els presentem, la concreció també del seu propi
pensament, i la prioritat i exclusivitat de l’educació del pensament lògic, fixen l’atenció
tot restringint el seu domini i abandonen a l’exili de la inconsciència l’eina analògica.
És per això que, amb els alumnes més petits, els instruments que utilitzem necessiten
ser reforçats amb un plantejament del treball que expliciti les analogies per les quals han
estat seleccionats; d’aquesta manera facilitem el camí de retorn de l’exili de aquella
joguina abandonada, el pensament analògic. Els canvis que hem anat introduint en les
diferents sessions ens plantegen un doble límit: per una part l’habilitat en l’ús d’aquesta
eina, com en els casos anteriors destresa que caldrà exercitar, i per altra les possibilitats
d’aquest mateix tipus de pensament dins un entorn amb unes condicions marcades per
les necessitats de l’aprenentatge dels primers passos de la raó lògica, l’anàlisi de la
realitat i la construcció d’un pensament ordenat cap a aquest coneixement. Aquest segon
aspecte limitatiu de l’avaluació figuro – analògica pot allunyar-se en la mesura que
altres àmbits escolars utilitzin i cultivin el pensament analògic com a eina de
coneixement. De totes maneres la planificació de la prova pot preveure mecanismes
d’explicitació dels criteris continguts, com en el cas de la prova amb cicle inicial de
l’escola NSL.

Camps d’aplicació
En quant als camps d’aplicació de la prova, el primer terreny que vam haver d’esbrossar
va ser el dels continguts procedimentals. En efecte, els aspectes actitudinals s’han
confirmat com els més favorables, tot i que ens adonem que cal vigilar un excés de
subjectivitat i de relativisme que pot impedir un judici crític acurat; aquest problema no
es troba amb els aspectes conceptuals que per ells mateixos comporten un distanciament
i així són els que millor es deixen “veure” a través del nostre mètode; les eines que
utilitzem revelen en profunditat la formació i construcció dels continguts de conceptes
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treballats a les aules; en quant als aspectes de procediments, com ja apuntàvem des de
l’inici del projecte, són els més llunyans. Ha donat la coincidència que les tres escoles
han escollit objectes d’avaluació amb continguts d’aquest tipus pels grups del cicle
inicial. Aquest repte singular s’ha convertit en part important del treball de la segona
fase, l’elaboració de les proves. Cercar els materials pels infants d’aquesta edat, per
avaluar procediments i tot establint una relació analògica ens feia replantejar una i altra
vegada el treball. La discussió amb els grups de mestres dels diferents centres ens ha
portat a una exigència en la recerca, i finalment a unes conclusions, que si bé són
provisionals, han estat la pauta per finalment triar els materials i confeccionar les
proves. El dubte que des del principi han plantejat alguns dels objectes triats ha estat la
validesa d’aquesta manera d’avaluar aplicada a continguts de procediments: ¿els
procediments no queden avaluats per ells mateixos?, és a dir, ¿l’activitat, per ella
mateixa, no és ja activitat d’avaluació? En els procediments, ¿n’hi ha cap contingut
implícit, ocult, entre línies, que necessiti de la màquina analògica per revelar-lo?
Podríem dir que d’entrada sembla que en els procediments tot està a la vista. I aquest
seria una premissa de qualsevol activitat d’avaluació: cal inventar instruments
“indirectes” per avaluar conceptes i actituds; l’observació directa dels procediments ja
és el seu millor instrument d’avaluació; en tot cas podríem afegir la discussió en grup,
més ben dit, el diàleg filosòfic –el treball de la comunitat de recerca- com a marc on es
produeixi aquesta i qualsevol altra avaluació compromesa amb l’educació dels valors. Si
aquest plantejament resulta cert, l’avaluació a partir d’analogies adreçada directament a
un procediment, seria absurda. L’experiència ens ha portat a concloure, però, que pel
que es refereix a l’avaluació de procediments, el fet d’explicitar prèviament l’analogia
que es vol establir ens ofereix la possibilitat d’avaluar allò que rau per sota dels
mateixos procediments, el seu substrat conceptual, sense el qual serien incapaços de
pensar-se i per tant quedarien convertits en simples automatismes sense possibilitat de
millorar-se per ells mateixos. En l’escola la pràctica dels procediments construeix els
conceptes, i els conceptes sustenten i nodreixen l’elaboració, la correcció i
perfeccionament dels procediments. Aquest substrat conceptual no és altre cosa que els
criteris d’avaluació dels mateixos procediments. Els procediments, doncs, necessiten
d’aquesta avaluació com a valoració més que com a descripció, com a mesura de la
seva dimensió vertical, com a revelador del seu veritable contingut, possibilitats i
assoliment en profunditat. Per això els instruments figuro analògics sí seran vàlids com
a reveladors de criteris d’avaluació dels continguts de procediments.
 
L’altre límit que es pretenia explorar és el de les diferents àrees curriculars.
L’experiència s’ha fet en tres molt diferents: valors, llengua i matemàtiques. En el
primer cas l’avaluació figuro – analògica s’ha mostrat no sols idònia sinó connatural a
l’objecte mateix d’avaluació. Els resultats del treball en l’escola BNV, la valoració que
s’ha fet conjuntament amb l’equip de professors, expressa clarament que ens trobem
davant l’eina que necessita l’educació en valors.

En quant a l’àrea de llengua el material i les eines s’han comportat amb enorme
efectivitat i les valoracions dels equips de mestres apunten essencialment al
descobriment de nous aspectes de l’objecte d’avaluació difícils de posar de manifest
amb les eines d’avaluació d’altre tipus. En aquest àmbit l’avaluació figuro – analògica
entraria com a un instrument més al  costat dels més convencionals que ja s’utilitzen.
No en va la llengua és instrument fonamental del nostre treball.
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En l’àrea de matemàtiques el repte era més dur, (voler casar la llibertat del
joc/raonament analògic amb la suposada exactitud dels continguts de l’àrea de
matemàtiques!) En aquest sentit s’ha tingut cura especial en seleccionar els objectius de
l’avaluació del centre SCL, funcionant la proposta figuro - analògica com a pedra de toc
per definir, creiem que amb força precisió, el procés complex en què consisteix la
resolució de problemes. Aquí valdria tot el que hem dit per referir-nos als tipus de
continguts, amb l’aclariment de què, igual que en les activitats d’aprenentatge, en
l’avaluació procediments, conceptes i valors no es presenten separadament, sinó només
en la ment planificadora dels mestres; en les activitats d’avaluació també emergeixen
com un sol cos, i només l’anàlisi posterior de les transcripcions ens permeten construir
el discurs tot separant uns dels altres. 

Donada la complexitat de la xarxa conceptual que conforma els coneixements de cada
alumne, podem afirmar amb l’experiència feta fins ara que els límits de l’avaluació
figuro – analògica no s’han de buscar en les diferents àrees –compartiments també tan
necessaris com artificials – sinó en la destresa i habilitats d’alumnes i professors que la
posen en pràctica. Així, junt al domini de les eines que ens hem referit, cal afegir la
precisió amb què es defineixin els criteris d’avaluació. Aquests s’han manifestat tot al
llarg del treball com la biga del carener que permet relligar per a una mateixa finalitat
l‘avaluació a la resta de vessants de l’acció educatva. Sembla massa evident l’afirmació
de que no podré avaluar correctament si no sé prèviament què és el que vull observar.
Però és massa evident el fet que en l’activitat quotidiana a les aules succeeixen tantes
coses, i tantes interessants, que l’acció passa a tenir un paper preponderant per damunt
de la observació i la reflexió, i que per tant es deixa molt en segon terme la intenció, la
direcció, la causa final de la mateixa acció. En aquest punt l’avaluació figuro –
analògica es solidària també amb qualsevol altra avaluació; les dificultats per crear fulls
d’observació, per redactar els ítems dels informes d’avaluació, són prou conegudes, i
fan moltes vegades fracassar molt bones intencions de reformes educatives. Tornem ara
mateix sobre aquest mateix punt.

Recursos
Finalment s’apunta des dels diferents equips de mestres la dificultat d’aplicació
exhaustiva pel temps i esforç que requereix sobretot analitzar les transcripcions i fer els
informes. Cal tenir en compte que el model proposat vol mostrar un màxim teòric
d’eficàcia, i que cada cas concret és el que ha de decidir l’abast que es vulgui donar. Per
altre banda es fa evident la riquesa enorme de la informació, en profunditat, que
possibilita aquest mètode sobre els objectes avaluats. Aquest dels recursos és també un
límit que comparteix amb qualsevol activitat d’avaluació.

i sobretot...
Cal una vegada més insistir sobre el tema que al llarg de tot el procés s’ha posat de
manifest com a punt feble de tot el projecte: es tracta del rigor en els criteris
d’avaluació. Ja hem parlat de la necessitat de definir-los de manera molt acurada: cal ser
realista, adequats a la realitat del grup amb què es farà l’avaluació, evitar les
ambigüitats, especificar amb la major exactitud possible allò que ens permet emetre un
judici de valor positiu o negatiu respecte a l’objecte que avaluem, selectiu, descartant
tots aquells que ens presenten dubtes o inseguretats... I tot això perquè primerament els
criteris han de ser els reguladors de tot el procés, i en això tampoc no es diferenciaria
aquesta de qualsevol altra avaluació, i segon perquè l’instrument analògic perdria tota la
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seva efectivitat i l’avaluació es convertiria en un parlar, en un “deixar anar la llengua” o
en un succedani de pseudoterapia. L’instrument analògic no és un simple pretext per
començar a parlar; no és un mediador entre l’acte avaluador – difícil, dur, incòmode.... –
i els avaluadors. Si només fos això seria impossible acotar el que volem observar, i el
material que obtindríem seria impossible d’analitzar, doncs no hi hauria cap pauta a
seguir o si n’hi hagués no es podria aplicar; el diàleg seria un magma informe d’on
realment extrauríem dades però la seva ordenació quedaria totalment subjecta a
l’arbitrarietat de qui fes les conclusions i seria circumstancial, i per tant l’avaluació
perdria qualsevol tret d’objectivitat. Per altra part, des de la perspectiva de l’educació en
valors, actuant d’aquesta manera el raonament i les premisses del diàleg filosòfic no
aportarien res més que un manat de bones costums, útils com les fórmules de
compliments del pitjor diàleg d’estil burgès digne de situacions dramàtiques de
l’absurd. Cal plantejar això clarament des de l’inici, perquè sabem que aquest és el risc
d’aquest instrument. La banalització – obscenitat incapaç d’escandalitzar de tant
quotidiana, fàcil opi desitjat de la societat – ha estat els darrers anys la destructora de
moltes renovacions pedagògiques. Sabem que una certa dinàmica cultural – social del
moment va en aquesta direcció, i per tant cal deixar-ho escrit des de bon començament:
tot succedani que no tingui com a base uns criteris definits amb tot rigor i serietat, que
romanguin al llarg de tota l’avaluació com a guia, sent finalment els mateixos els que
es puguin arribar a replantejar, si s’escau, i així renovats els que tornin a fer de motor
de l’aprenentatge, no té, malgrat les aparences, res a veure amb el mètode aquí
exposat. La diferència amb altres maneres d’avaluar és que en el nostre cas els criteris
d’avaluació són potser l’únic cordó umbilical que lliga tot el procés a la realitat concreta
des d’on afectar l’acció a l’aula. Perduts aquests, les col·leccions de materials no
tindríem més que una funció estètica, el diàleg no seria res més que una visió més del
grup d’alumnes que en qualsevol altra circumstància podem observar, i la nostra mirada
perdria tota possibilitat realment avaluadora. Altres proves quedarien sense timó, però el
material que ens deixarien en les mans – notes, numèriques o no, respostes a preguntes
concretes, gràfics, graelles... - ens farien creure que realment estem avaluant, potser
encara que no poguéssim contestar a la pregunta de com sé que l’alumne tal ha
aconseguit assolir allò que ens havíem proposat.

Per tant res de que qualsevol material serveixi: només serveix aquell al que hem omplert
de contingut en base a uns criteris que ens han semblat analògicament equivalents als
criteris d’avaluació definits, i, que un cop posats en mans dels avaluadors, podran
reforçar aquest mateix contingut, o bé agafar-ne de nous o guanyar o perdre matisos,
però sempre tenint els criteris inicials com a referència, com a montjoies del camí del
que no ens volem sortir. Aquí rau tot el sentit de la feina del mestre.
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5. LA METAAVALUACIÓ
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5.1. els principis

Des del començament vam proposar que la “qualificació” o “nota” final a l’avaluació
que treballem només la podien donar les persones que al llarg del curs havien seguit el
procés, implicant-se des dels diferents àmbits particulars: mestres, alumnes, assessora.. I
el sistema havia d’ésser el mateix, l’avaluació figuro – analògica; conseqüentment vam
preparar una prova específica que va passar-se a la reunió final, a la seu del GRUPIREF

Dins l’apartat de la metaavaluació, però, hem de distingir també entre aspectes
procedimentals, conceptuals i actitudinals. Els primers creiem que es valoren per ells
mateixos a les sessions amb alumnes. Dels nou grups amb què s’ha treballat només un
s’ha mostrat poc estimulat pel treball, i tot i això en totes nou proves el diàleg ha aportat
informació sobre els objectes que es volien avaluar, han definit criteris per avaluar-los i
han expressat judicis de valor referits a la consecució dels objectius proposats.

Els aspectes conceptuals i actitudinals són els que es van avaluar segons el pla previst
en la sessió conjunta de tots els mestres participants en el projecte juntament amb
l’Assessora, Irene de Puig. Cal esmentar que fins a aquest moment no hi havia hagut
cap contacte entre els tres centres participants.

La primera part de la sessió fou dirigida per Irene de Puig. Directament va plantejar la
qüestió de com s’havia vist aquesta manera d’avaluar, fins on es creia que podia arribar,
que es podia fer a partir d’ara; en definitiva la visió particular de cada escola. El que hi
ha a continuació és el resum de les intervencions dels equips de mestres de cada centre.

bnv
Tenim una visió diferent del què és l’avaluació.
És innovadora, més relaxada, compartida, oberta a camps desconeguts, surt de la
quantificació, hem descobert persones noves –es refereix a alumnes -, dóna nous punts
de reflexió, hem vist més enllà del que hauríem vist amb altres mètodes; no és fàcil, és
un repte, es pot utilitzar en petits àmbits.
Quedes perplex del que els nens i nenes de primer són capaços de dir.
Aprens com mesurar coses com ara cooperar, mirar a la cara, ajudar-se.
El que fèiem –referent a avaluació- no corresponia al que l’escola volia – calia mesurar
projectes de treball global.
Tenim ara un mètode per poder avaluar l’aprenentatge dels valors; ara tenim objectiu,
criteris i recursos i una manera d’avaluar adient.

nsl
Funciona bé en la mida que has fet filosofia, si els infants han estat entrenats en les
tècniques del projecte de filosofia; alguns infants reaccionen molt positivament; tractar
amb les analogies és molt versàtil; l’escola valora normalment els infants “acadèmics”, i
amb aquesta avaluació veus altres aspectes i formes diferents de la intel·ligència; veus
els recursos que té l’infant; es descol·loquen més els alumnes “acadèmics”; fa positivar
molts més estudiants. 
Ha estat interessant aspectes aliens o externs com ara el fet d’introduir persona
“desconeguda”, canvi d’àmbit/espai, posició física del grup...
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scl
L’analogia sí es mostra eficaç, per segons quines coses; quan avaluem persones (NSL: i
també quan avaluem raonaments!) serveix, però no quan avaluem aspectes més
concrets. Serveix per avaluar aspectes que no tenen una forma concreta d’avaluació
establerta: valors. Per nosaltres - problemes de matemàtiques- ha estat un pas, però
caldria anar més enllà perquè caldria quantificar-ho. És un bon mètode per a treballar,
però ens ha faltat saber en quin punt del procés ha fallat cada alumne (BNV: caldria
preguntar-nos si hi ha altra manera d’avaluar en la què aquest pas es troba; serveix
aquesta i altres formes d’avaluar, tot el conjunt d’informació recollida per saber “com
s’aborda” el problema de matemàtiques; potser no existeixen aquests “passos” del
procés de resolució, sí hi ha maneres “d’abordar” el problema diferents. ) El repte era
veure si el sistema d’avaluar arriba a valorar aquests aspectes; la proposta és seguir
investigant, buscant.
És molt positiu com a autoavaluació.
Ha estat molt útil per avaluar grups de mestres, avaluem analògicament l’estructura
escolar, les comissions, l’àmbit organitzatiu.

Irene de Puig: com continuar?

SCL: Potser en uns àmbits més que en altres, especialment en aspectes d’organització. 

NSL: Dificultat: és molt meticulós, implica molta energia a nivell d’escola; calen dues
persones per captar tota la informació.

Sorgeix el tema de la importància dels materials, de la selecció de les làmines, el perill
que representa que de vegades sigui difícil d’acotar, i que el mestre arribi a fer més de
psicòleg que de mestre. En qualsevol cas, queda clar que sempre afavoreix la reflexió.

És un dinamisme que s’ha d’incorporar, triar-ne un mètode d’avaluació no exclou els
altres.
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5.2. la prova

Tot seguit es passa a la prova figuro analògica preparada com a metaavaluació:

A) OBJECTE A AVALUAR: l’avaluació figuro - analògica

B) ELS MATERIALS: 

               

                  1 joaquima                  2 Lorette amb turbant blanc               3 dona amb umbrel·la                        4 noia adormida

5 criada que lliura una carta a la senyora     6 olga picasso                                   7 celestina            8  loïe fuller en el folies berger

      9 dona amb mantellina                         10 a la llotja                        11 pesadora de perles          12 miss lala al circ “fernando”

C) JUSTIFICACIÓ: 

Partint de la idea de que per avaluar primer cal mirar, i que el descriure consecutiu a
aquesta mirada ja és avaluador, proposem definir el rostre personal de l’objecte mirat
durant el temps que hem treballat, fer el “retrat” d’aquesta avaluació.

Hem treballat tot el temps amb la pintura; el retrat per alguns, com ara Miquel Barceló,
és el paradigma  de tota la pintura, “un llampec de carn que, el breu instant d’una vida,
intenta aferrar-se a l’aspre relleu del món”. 

M’interessa especialment aquest pouar de què és capaç l’art; si el pintor en el retrat pot
estar buscant el seu propi rostre (John Berger), què troba l’espectador que es deixa mirar
pel rostre pintat a la tela?
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Tots els retrats - on hem dipositat conscientment els criteris d’avaluació- són de dones;
les participants en aquesta sessió havien de ser en principi totes dones. L’observació
dels retrats s’afermaria damunt una base d’experiència, de parlar d’allò que es coneix
directament. Les avaluadores, més conscients en quant adults de les projeccions que fan,
sabran veure en les imatges dels pintors trets, tonalitats, matisos que, per analogia,
descriuran l’objecte avaluat: el diàleg establirà aqueix “aspre relleu del món” on la seva
figura es podrà aferrar, suport físic des del qual ens miri el retrat de la nostra avaluació.

D) CRITERIS IMPLÍCITS EN LES FIGURES:

Sense voler ser ni exhaustiu ni massa ordenat aquest podria ser un llistat, amb la
voluntat expressar de deixar-lo obert, dels criteris amb els que avaluarem:
comprensibilitat, claredat, precisió, definició, complexitat, integritat, perfeccionabilitat,
llibertat, amplitud, utilitat, eficàcia, rigor, ductilitat, severitat, atractiu, interès,
suggestivitat, gràcia... 

E) DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ:

e.1. exposar el propòsit de l’activitat:
Inicialment recordem que la finalitat de la sessió és avaluar el sistema d’avaluació que
han conegut al llarg del curs, en quant a recurs de treball dins l’escola; per tant no
s’avalua ni el meu treball en concret ni el treball de cap de les persones participants, ni
mestres ni alumnes. Per això compartim la llista oberta de criteris que podem emprar en
la nostra avaluació. Recordem també que el diàleg filosòfic és l’eina que ens permetrà
descriure analògicament el que observem a través de les làmines.

e.2. Pregunta inicial:
Quin d’aquests retrats representaria millor l’avaluació que hem treballat?

e.3. presentació de la col·lecció i diàleg:
La formulació de la pregunta deixa pas a uns moments de reflexió en silenci per
elaborar les respostes; per començar cadascú exposa al grup les idees que li suggereix el
material, i tot seguit s’inicia el diàleg del que el mateix grup de dibuixa el camí.

Si un retrat en concret o un muntatge arribés a definir l’avaluació serviria de “nota”
final.

D) RESUM DE LES INTERVENCIONS:

No es va fer transcripció literal. El que hi ha a continuació són les pinzellades que
dibuixaren el retrat de l’avaluació figuro – analògica. Els nombres a linici de cada
intervenció es refereixen a les làmines triades.
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CLARA RIPOLL: (5) és important, pel vestit, la manera de presentar-se, actitud de
qüestionar-se, no és presumptuosa ni mostra simplicitat, sinó serena, d’una elegància
serena.

MONTSERRAT SOLANS: (5) categoria i senzillesa a la vegada, pensa sense estar
capficada, rep tothom, acull tothom.

ANNA MARTÍ: (2) hi ha un interlocutor, cosa compartida, actitud d’escoltar, línies
corbes com a dinamisme, vestida com exòtica però t’escolta i pots arribar-hi.

JOAQIMA: (8) no tancada, no definida, contínua, com a eina, adient a l’avaluació
considerada com tot i a tothora.

EMÍLIA: (8) el joc del vestit permet un gran ventall; també l’Olga Picasso (6), perquè
fa pensar.

TERESA: (2 i 3) La primera perquè passa molt, no ha entrat en el sistema, la segona
perquè representa la persona avaluadora, es perd moltes coses –d’esquena al paisatge -,
té paraigües, molt subjectiu, parla del que ell/a creu; més psicòleg que avaluador, depèn
molt el resultat de la persona avaluadora.

JOSEP: (8) afavoreix la reflexió però no ha de ser “ara toca”, sinó més dinàmica,
sistema que cal incorporar al treball quotidià; dinàmica, en moviment.

MONTSERRAT INGLADA: (11) obertura, com si pensés .... corbes (fa una apreciació
més estètica, una descripció més subtil i intuïtiva. També l’Olga Picasso (6) també per
reflexionar, saber pensar.

IRENE: (10) des de la llotja: miro doblement en diferit., i té cara d’agradar-li el que
veu.
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Ara mateix...

Aquestes serien ara mateix i de moment les quasi intuïcions que com a conclusió del
treball de la llicència puc transmetre: 

Les imatges – COMPTE! – triades amb molta picardia (sempre la partida ha de
començar per marcar les cartes si no no entendràs de què va el joc) són la lupa, la
pròtesi que el nostre ull necessita perquè davant nostre es dibuixi allò que volem
observar i que amb altres recursos se’ns amaga.

El diàleg filosòfic - on l’única regla d’or és la correcció tant pel que fa al to de les
intervencions, evitant agressivitats i violències verbals, com al rigor en les exposicions i
en l’argumentació; en què els estudiants han de saber que no seran censurats per les
seves opinions o creences, però sí que ho seran per les inferències mal fetes, els
condicionals mal construïts, la imprecisió en l’ús de termes, les generalitzacions
precipitades, etc., i seran advertits no pel mestre omniscent, sinó pels propis
companys.- ens construirà les balances on cada cosa s’anirà situant possiblement sense
mostrar massa esforç.

Els criteris que establim i sobre els que construïm l’analogia, faran de sedàs que ens
permetrà garbellar la varietat del diàleg i obtenir el material amb què volem treballar,
construir o pastar el procés d’ensenyament i aprenentatge a les aules.

I ja hi som! Mirant i dialogant aprenem a mirar i a dialogar, i quant millor mirem i
dialoguem més encertadament avaluem. Una sopa d’all que potser no calia descobrir!

Aquesta manera d’avaluar que hem treballat ha quedat retratada amb les línies corbes
suggestives de la LORETTE AMB TURBANT BLANC, de MATISSE, la sòbria
elegància, la serenor i l’atenció de la SENYORA A QUI LA CRIADA LLIURA UNA
CARTA, de VERMEER, la reflexió de l’ OLGA PICASSO, i el dinamisme de LOÏE
FULLER EN EL “FOLIES BERGÈRE” de TOULOUSE LAUTREC. I com en aquest
bateig no podia faltar la fada dolenta, es deixa veure, sense rostre, la DONA AMB
UMBREL·LA, de MATISSE. 
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PERSPECTIVES
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Aportació de la filosofia com a reflexió crítica als terrenys de l’educació de valors i
de l’avaluació
El centre ceip Benviure, seguint el treball sobre educació de valors que porta des de fa
anys, es proposa, a partir del present projecte, un treball específic de tot el claustre que
es concreta en una demanda d’assessorament intern dins el pla de formació. Durant el
curs 2000 - 2001 a tots els grups d’aquest centre es planifiquen espais de treball
específic i pràctic dels valors, utilitzant com a eines tant el diàleg filosòfic com el
raonament analògic. Aquesta experiència caldria valorar-la en acabar el curs per
constatar la possible consolidació dins la planificació d’educació en valors dels
elements incorporats a partir del present projecte. En aquest sentit la potenciació de
l’educació de la llengua oral lligada al raonament es revela com a element
imprescindible dins aquest àmbit educatiu. 

Possibilitat d’aplicació a diferents àrees del currículum com a mètode
complementari d’avaluació i com a activitats d’aprenentatge
És la primera i més clara perspectiva que ja mateix pot fer-se realitat amb el material
elaborat. Les proves del centre NSL (INF 4 i INF 5 i INF 6) per als diferents aspectes
treballats de la comprensió lectora. Les proves del centre SCL (INF 7 i INF 8) per la
lectura matemàtica de la realitat. L’INF 9 per a descriure diferents maneres d’apropar-se
a la comprensió dels problemes.

Possibilitat d’aplicació a continguts d’actituds valors i normes de diferents àrees
d’aprenentatge com a activitat ordinària dins del currículum 
Els aspectes actitudinals del currículum a l’etapa primària tenen especialment una
manca d’eines d’avaluació. Per això la possibilitat de dissenyar col·leccions
específiques per ser utilitzades amb aquesta finalitat cobriria un dèficit especialment
important en les nostres escoles.

Possibilitats d’ampliar experiència a altres àmbits escolars: organització,
recursos...
El comportament del sistema figuro analògic d’avaluació en les diferents àrees
curriculars, permet plantejar-se amb garanties la hipòtesis de la seva aplicació en altres
àmbits escolars. Les experiències fetes al ceip Sant Climent prèvies al present projecte
ja apuntaven el que ara es confirma. En aquest terreny caldria valorar la aportació
positiva que podria representar en quant a l’educació per la participació de famílies i
d’alumnes en diferents àmbits que, ningú ho dubte, que els pertanyen de dret però
tanmateix una manca de recursos i eines sovint els fa problemàtics.

Possibilitats d’ampliar l’experiència a altres realitats acadèmiques. Projecte
Europeu
Les perspectives que en aquest treball s’apunten interessen també al mateix Projecte
Filosofia 3/18, doncs l’avaluació que li és pròpia es veu validada en la mesura que la
seva efectivitat es mostra en àmbits diferents al seu. És per això que podria plantejar-se
un projecte d’investigació des del GRUPIREF i de major abast en quant a centres i
àmbits.
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sant climent de llobregat, vint-i-set de desembre del dos mil
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