
  Facultat d’Educació

Observar per avaluar: L’experiència a Congrés 
Indians 

M. Sebastiana Galmés Febrer 

Grau en Educació Infantil 

Any acadèmic 2015-16 

DNI de l’alumne: 41584828T 

Treball tutelat per Maria Antònia Riera Jaume 
Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (PAPE) 

  
Paraules clau del treball: 
Observació, anàlisi, reflexió, avaluació 

Memòria del Treball de Fi de Grau

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori 
Institucional per a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, 
amb finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació

   Autor    Tutor

 Sí  
No  Sí  

No





Resum

El present treball de Fi de Grau pretén ser un projecte d’investigació en el qual s’analitzen els 

diferents sentits  i  significats de l’observació i  l’avaluació a l’escola,  concretament a l’Educació 

Infantil.  Primerament  es  fa  una  recerca  de  fonaments  i  referents  teòrics  on  es  presenten  les 

característiques de l’observació i l’avaluació, la importància de la documentació per l’avaluació i 

finalment els dilemes i les dificultats que es poden trobar els mestres a l’hora d’observar i avaluar. A 

continuació, es du a terme un treball de camp en el qual es fa una anàlisi molt detallada de com 

observen i  avaluen al cicle d’infantil d’un centre en concret, quins autors segueixen, quins recursos 

o tècniques utilitzen, com documenten i avaluen, etc.

Abstract

This Fi de Grau project is a piece of research which aims to investigate and analyze the different 

meanings and significations of the observation and evaluation of the school, in this case Kinder 

Garden.  Firstly,  there  is  a  research  about  the  foundations  and  theoretical  models  where  the 

characteristics of the observation and evaluation are presented, the importance of documentation for 

the evaluation and finally the dilemas and difficulties teachers can find at the moment of observation 

and evaluation. Next follows a piece of field work in which a very detailed analysis about the 

observation and evaluation of a specific Kinder Garden school is carried out, the authors studied, 

the resources and techniques used, the documentation and evaluation process, etc.
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1. Introducció i justificació

El tema central d’aquest treball de Fi de Grau d’Educació Infantil, està enfocat en l’observació i 

l’avaluació, concretament tal com s’ha pogut llegir al títol en observar per avaluar tenint com a 

referència el meu centre de pràctiques.

El meu interès per l’observació, l’avaluació i el traspàs entre una i l’altra respectivament, neix de la 

meva experiència com a practicant a l’escola pública d’Educació viva i activa Congrés Indians de 

Barcelona, és una escola que treballa per ambients d’aprenentatge i que sobretot tenen molt present 

el respecte i l’estima cap als infants, les seves capacitats, les seves inquietuds i els seus ritmes 

individuals. És per això que tot l’equip docent ofereix als infants l’acompanyament incondicional 

durant tot el seu temps a l’escola.

“Vivim amb els infants i els acompanyem, cada dia, centrant la nostra mirada en un profund 
respecte envers els seus processos de vida,  de manera que se sentin reconeguts,  acceptats i 
estimats.  Sentim que  el  reconeixement  i  l’acceptació  de  la  persona,  tal  com és,  permet  un 
creixement en equilibri i benestar.” (Escola Congrés Indians, 2016)

Així com explica Altimir (2012) “Creer en una imagen de niño/niña capaz, potente, protagonista de 

sus aprendizajes requiere -casi exige- crear contextos donde sean posibles espacios de observación, 

para comprender cómo construyen los niños este conocimiento.”

Les escoles d’educació lliure, han hagut de repensar i canviar molts d’aspectes heretats de l’escola 

tradicional, un dels aspectes més importants a analitzar i donar-li un enfocament diferent és el tema 

de l’avaluació i els mètodes que s’empren per avaluar. Congrés Indians, pens què és un molt bon 

exemple pel que fa a aquest aspecte avaluatiu i per això, aquesta ha estat una raó de pes que m’ha 

ajudat a encaminar el meu treball cap a aquest tema. Per realitzar les avaluacions de tots els nivells 

educatius, els docents del centre es basen únicament en les observacions que realitzen durant el dia 

a dia mitjançant diferents tècniques, a trets generals, algunes de les tècniques que utilitzen a l’escola 

per  observar,  són  tècniques  senzilles  com  graelles  elaborades  per  ells  mateixos,  fotografies, 

anotacions, etc. És per aquesta importància per l’observació i perquè és l’única via per arribar a fer 

una bona avaluació que el meu treball a més de centrar-se en l’avaluació se centra en l’observació, 

concretament en el fet d’observar per poder avaluar.

Tal com afirma Davoli (2012) “observar es un verbo activo, es un acto creativo que requiere nuestra 

interpretación. Por eso, observar implica pensar de nuevo, pensar sin prejuicios.”
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Per altra banda, un altre aspecte que em va fascinar de l’escola i em va empènyer a fer aquest 

treball, va ser el “producte final”, la documentació de totes les observacions, anotacions i fotografies 

recollides;  els  informes per  a  les  famílies.  Aquesta  documentació en forma d’informe redactat, 

segueix una sèrie d’ítems i referents teòrics consensuats per tot l’equip docent amb una sèrie de 

fotografies que enriqueixen el text i permeten entendre i transmetre molt més l’essència de l’escola, 

ja que les imatges parlen per si soles.

Bonàs (2012) destaca que “la documentación es una herramienta imprescindible para seguir el afán 

de los niños por conocer y entender. Hace visible su actividad y permite reflexionar sobre ella, 

mejorar el trabajo de cada día, ordenar el pensamiento.”

Dolci (2012) en el seu moment va dir que “la importancia de la documentación es enorme. Sin 

documentación,  no  se  consolida  ningún  proceso  pedagógico.  Sirve  para  la  reflexión  y  la 

construcción pedagógicas.”

Centrant-nos amb l’estructura del treball,  aquest consta de diferents parts.  A grans trets,  té una 

primera part de fonamentació teòrica, on s’exposen els principals sentits i significats de l’observació 

a l’escola seguint diferents articles i autors que han parlat o parlen del tema, es continua explicant 

alguns ítems importants a observar, la importància del fet d’observar per poder avaluar, segueix 

amb documentar  per  avaluar  i  finalment  es  desenvolupen diferents  dilemes  i  dificultats  que  es  

poden trobar els docents a l’hora d’observar a l’escola.

El segon gran punt que trobam, és el treball de camp, un treball de recerca, observació i recollida de 

dades realitzada com ja he esmentat anteriorment a l’escola Congrés Indians, a l’etapa d’educació 

infantil. Concretament, aquest punt s’ha realitzat a partir de la recollida d’eines d’avaluació  que 

utilitzen  els  mestres  a  l’escola  (graelles,  anotacions,  documentació,  fotografies…),  a  més  de 

realitzar  entrevistes  a  alguns  mestres  tutors  d’educació  infantil  i  a  l’especialista  d’anglès  amb 

preguntes que m’han ajudat a entendre millor que significa per a ells observar i avaluar, com ho han 

fet fins ara, com ho fan a dies d’avui, quines dificultats es troben, etc. Fruit d’aquestes entrevistes, 

ha sortit el tema de la documentació i els informes i és per aquest motiu que a aquest apartat també 

hi he inclòs tant l’explicació dels informes com a tals com també els referents teòrics que segueixen 

per realitzar aquests i algunes pautes i models per dur-los a terme.

Per concloure el  treball,  he realitzat  una petita conclusió explicant tot  allò que m’ha aportat  el 

treball, si s’han assolit els objectius que m’havia proposat i s’exposen les inquietuds que encara em 

queden després d’aquest i quines són les principals deduccions que he pogut extreure de tot plegat.
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2. Objectius

Abans de començar a desenvolupar cada una de les parts del treball, per tal d’anar encaminant i 

seleccionant la informació, cal fixar-se uns objectius previs. Els objectius que m’he proposat, són 

pocs, concrets i bastant assequibles. A continuació s’exposen i es fa una breu descripció de cada un.

- Explicar els sentits i significats d’observar a l’escola.

Fonamentar amb diferents referents teòrics, la importància que té realitzar observacions de qualitat 

a l’escola i basar les avaluacions amb aquestes així com descobrir nous enfocaments i significats de 

l’observació que potser no coneixia, no m’havia plantejat o que són una mica més excepcionals.

- Entendre com realitza cada mestra les seves observacions en la pràctica diària.

Quines  estratègies  i  recursos  utilitzen  les  mestres  per  fer  la  recollida  de  dades?  Quin  temps 

dediquen les tutores a recollir  dades,  a analitzar-les i  a reflexionar-hi? Observen algun objectiu 

concret o van observant segons les activitats que es produeixen? Totes aquestes preguntes i algunes 

més que em puguin sorgir al llarg del treball, són qüestions que vull anar responent al llarg del 

treball.

- Aprofundir en el traspàs de l’observació a l’avaluació.

A aquest punt, el que m’interessa és investigar la metodologia d’avaluació que tenen a l’escola, com 

fan  els  seus  informes  avaluatius,  quines  peculiaritats  tenen  contrastant  amb  els  informes 

tradicionals, per quin motiu consideren que és important realitzar-los així com ho fan i no d’una 

altra forma, etc. A més, pens que també és interessant llegir-ne algun, extreure les plantilles o fases 

que segueixen, quins temes tracten, si són diferents a P3, P4, P5, quants en realitzen al llarg del 

curs…
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3. Disseny metodològic

Per realitzar el meu Treball de Final de Grau, he seguit les pautes pròpies d’un treball acadèmic. 

Complint les tasques proposades per la Universitat. Per començar, vaig triar el tema i vaig elaborar 

un primer índex amb els apartats provisionals que tindria el treball.

Després d’això, amb la recerca una mica més exhaustiva de fonts d’informació i referents teòrics, 

vaig anar a poc a poc definint i acotant el tema.

L’apartat de fonamentació teòrica, l’he fet a través de diferents cercadors, diferents biblioteques i 

diversos referents teòrics que he anat trobant, que la meva tutora de pràctiques m’ha anat facilitant i 

alguns que han sorgit de les entrevistes realitzades a les mestres d’infantil.

La  contextualització  i  el  treball  de  camp  a  l’escola  Congrés  Indians,  l’he  realitzada  sobretot 

mitjançant entrevistes (que també m’han ajudat a encaminar l’apartat de fonamentació teòrica) que 

he passat a na Paula, tutora de P3, na Yolanda, tutora de P4, na Maite, tutora de P5 i en Dani 

l’especialista d’anglès, la investigació dels diferents documents, recursos i eines que disposen a 

l’escola  i  l’observació  durant  diferents  moments  del  dia  de  la  mirada  respectuosa,  la  manera 

d’observar i la posada en pràctica dels registres d’observació de les mestres.

Cercadors 
utilitzats

Biblioteques 
visitades

Autors d’articles i 
llibres consultats

Webs consultades Revistes consultades

Maria Teresa 
Anguera

escolacongresindians
.com

Revista interuniversitaria 
de Formación del 

Profesorado

Hopkins, D Ioc.xtec.cat Temas de in-fan-cia: educar 
de 0 a 6 años

Irwin, M simplypsychology.or
g

Revista iberoamericana de 
educación

M. Antònia Riera 
(apunts)

galeon.com Revista Educare

Rosa Sellarès piagietanos.blogspot.
com.es

Howard Gardner um.es

Armstrong, T

Meritxell Bonàs
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Les entrevistes de les mestres, només en vaig poder realitzar dues de formals que podreu trobar a 

l’annex tres i quatre, (l’entrevista a na Paula i a nen Dani) les altres entrevistes, les vaig haver de fer 

oralment sense anotar res en diferents moments lliures o de descans, ja que les mestres fan moltes 

hores de feina i  anaven sempre una mica atabalades. A aquestes entrevistes, he inclòs diferents 

preguntes per tal d’esbrinar com duen a terme tot el procés d’observació i avaluació a dies d’avui, si 

han tingut algun procés o evolució, si s’han trobat amb inconvenients o amb obstacles i quines són 

les seves eines per dur a terme les observacions de cada un dels infants (veure annex 2).

El cronograma que he seguit per dur a terme totes les tasques, les entrevistes, les observacions i el 

TFG en general són:

Setmana del 8 al 14 de febrer Realització de la tasca 1

Setmana del 15 al 21 de febrer - Titol provisional
- Índex provisional

- Justificació

Setmana del 22 al 28 de febrer - Objectius
- Disseny metodològic

Setmana del 29 al 6 de març - Bases de dades
- Paraules Clau

Setmana del 7 al 13 de març - Bibliografia
- Autors

Setmana del 14 al 20 de març - Correcció tasca 2 (titol, índex, justificació, objectius, 
paraules clau, base de dades, bibliografia i autors)

Setmana del 21 al 27 de març - Preparar les entrevistes
- Primer esquema de la fonamentació teòrica

Setmana del 29 de març al 3 d’abril - Passar entrevistes a les mestres de P3
- Anàlisi de les entrevistes i observacions realitzades

- Redacció de la fonamentació teòrica

Setmana del 4 al 10 d’abril - Passar entrevistes a les mestres de P4
- Anàlisi de les entrevistes i observacions realitzades

- Redacció de la fonamentació teòrica

Setmana de l’11 al 17 d’abril - Passar entrevistes a les mestres de P5
- Anàlisi de les entrevistes i observacions realitzades

- Redacció de la fonamentació teòrica

Setmana del 18 al 24 d’abril - Revisió i recull dels documents, taules i graelles que 
tenen a l’escola i que fan servir les mestres per observar

- Anàlisi de les observacions realitzades
- Redacció de la fonamentació teòrica

Setmana del 25 a l’1 de maig - Anàlisi de les entrevistes i material recollit
- Redacció de la fonamentació teòrica

Setmana del 2 al 8 de maig - Anàlisi de les entrevistes i material recollit
- Redacció de la fonamentació teòrica
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Setmana del 9 al 15 de maig - Anàlisi de les entrevistes i material recollit
- Primer índex del treball de camp

Setmana del 16 al 22 de maig - Aclarir dubtes i  fer consultes a l’escola per poder 
fermar tots els fils que m’hagin quedat penjant amb les 
entrevistes. observacions realitzades i material recollit 

durant totes les setmanes anteriors
- Correcció tasca 3 (marc teòric)

Setmana del 23 al 29 de maig - Treball de camp
- Correcció tasca 3 (marc teòric) 

Setmana del 30 al 5 de juny - Treball de camp

Setmana del 6 al 12 de juny - Correcció treball de camp

Setmana del 13 al 19 de juny - Revisió de les correccions, redacció i format del text

20 DE JUNY ENTREGA DEFINITIVA DEL TFG
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4. Desenvolupament del tema

4.1 Contextualització del centre

L’escola  Congrés  Indians,  és  una escola  pública  d’educació  viva  i  activa  de  Barcelona situada 

actualment al districte de Sant Andreu. Aquesta zona d’origen agrícola, amb aproximadament uns 

150.00 habitants d’un nivell socioeconòmic mitjà-alt, té una vida comercial i cultural molt activa 

herència d’un barri obrer i molt reivindicatiu.

L’escola des de l’any 2010 al 2014 va estar en barracons, en un espai provisional. El creixement 

dels grups d’alumnes va fer que les instal·lacions que tenien quedessin petites. Per això, el curs 

2014/2015 el centre es va traslladar a l’edifici de l’Escola Rosa dels Vents, que va tancar al juny del 

2014. Al nou edifici on es traslladaren, van haver de fer petites reformes per tal d’adaptar-lo a les 

necessitats del projecte pedagògic del centre.

Actualment, l’escola Congrés Indians, segueix a l’edifici de l’antiga escola Rosa dels Vents i té dues 

línies fins a tercer de primària, ja que és una escola de nova construcció i els infants han anat pujant 

des de P3. És per això, que el curs 2019-2020 es preveu que l’escola ja tindrà tots els espais i cursos 

ocupats. Cal destacar, que aquest curs, per l’alt índex de natalitat, s’ha hagut d’afegir una línia a P3, 

per tant, l’escola tindrà dues línies de tots els cursos menys d’aquesta generació que seran tres.

Pel que fa a la línia educativa de centre,  d’ençà que l’escola va obrir  l’any 2000 segueixen la 

mateixa línia metodològica, sempre modificant allò que any rere any han pogut observar que no 

funcionava o  que s’han anat formant i han pogut trobar millors alternatives. L’escola, es fonamenta 

amb dos pilars clau: tenir sempre present que tot allò que passa per les mans i per l’experimentació, 

arriba abans al cervell i l’acompanyament emocional.

Tenint  sempre  fixats  aquests  dos  pilars  fonamentals,  l’escola  va  decidir  treballar  per  ambients 

d’aprenentatge.  Pensen  que  sobretot  cal  tenir  en  compte  la  infància,  els  seus  drets,  les  seves 

potencialitats i recursos de manera que l’escola sigui un espai de qualitat on tots els nens i nenes 

s’hi sentin realitzats. Tal com expliquen els docents del centre “els ambients d’aprenentatge han de 

ser motors per la reflexió, per l’experimentació, pel descobriment, per la manipulació… on cada 

infant pugui aprendre al seu ritme i on la diversitat sigui viscuda com una riquesa per l’intercanvi i 

la cooperació.” (Congrés Indians, 2016)

Per tot això, els mestres creuen molt important realitzar una observació i  un acompanyament a 

l’infant per tal que els espais de l’escola estiguin sempre ben preparats i siguin coherents amb els 
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processos de vida dels infants. El fet de tenir els materials, a disposició dels infants, permet que 

cada nen o nena sigui el gestor dels seus propis processos de desenvolupament.

Els ambients d’aprenentatge a Congrés, tenen diferents temàtiques i el nom d’aquests és el que 

explica o dóna una idea del que t’hi podràs trobar (la llavor, el niu, la cova, etc.) A més d’aquests 

ambients, tretze en total, ja que cada grup (P3, P4, P5, 1r, 2n i 3r) té un ambient de referència, 

trobem  ambients  que  no  tenen  cap  grup  referent  com  són:  psicomotricitat,  art,  vida  pràctica 

Montessori, la musiquè, the village, etc.

Les diferències entre aquests dos tipus d’ambients són:
- Les dimensions: els ambients que tenen grup referent són molt més grans.
- La presència  de  les  vuit  intel·ligències  múltiples  de  Gardner:  només  es  troben  als  ambients 

referents,  ja  que  als  altres  ambients  només  es  veu  reflectida  una  de  les  intel·ligències  (per 

exemple, psicomotricitat: intel·ligència cinètica-corporal).
- Possibilitat  de  circular-hi  lliurement:  durant  la  lliure  circulació  només  estan  oberts  ambients 

referents, als altres ambients hi van durant el moment de processos (explicat a continuació).

Per altra banda, cal destacar que tots i cada un dels ambients, siguin referents o no, són un àmbit on 

es cuida molt l’estètica i la qualitat de cada un dels espais i materials.

Pel que fa a l’acompanyament emocional, cal tenir present que a l’escola els mestres viuen amb els 

infants i  per tant els acompanyen cada dia, per això és molt important centrar la mirada en un 

profund respecte envers els seus processos de vida, de manera que se sentin reconeguts, acceptats i 

estimats.  “Cal  sempre  respectar  la  llibertat  dels  infants,  la  seva  espontaneïtat  i  la  capacitat  de 

conèixer els seus propis desitjos. Els infants tenen una naturalesa pròpia i unes necessitats vitals que 

cal respectar i tenir-ne cura perquè puguin créixer en equilibri i benestar.” (Congrés Indians, 2016)

La manera d’acompanyar de les mestres és simplement:

“observant,  sent-hi presents,  proposant… però mai imposant,  mai condicionant,  mai fent 
judicis sobre la seva persona. Els nens i  les nenes necessiten sentir-se acceptats per ells 
mateixos, com a focus d’amor, d’energia i d’intel·ligència, perquè cadascú és un ésser, una 
individualitat central a part de qualsevol manera de ser; no es tracta de cercar un model de 
persona,  sinó  d’acompanyar  la  persona  que  tenim  al  davant,  de  manera  que  pugui 
SER.” (Congrés Indians, 2016)

“La persona que està malmesa emocionalment no pot aprendre intel·lectualment. Cal, per 
tant,  centrar  la  pràctica  docent  en  un  enfocament  holístic  i  integral  que  acompanyi 
l’educació de la persona en la seva totalitat; educar tota la persona implica tenir en compte 
que no només és “raó” sinó que té diverses intel·ligències que l’educació ha de potenciar i a 
les  quals  el  sistema  educatiu  ha  de  donar  resposta  perquè  puguin  ser  desenvolupades. 
L’esforç i la motivació envers l’aprenentatge sorgeixen quan la persona està emocionalment 
equilibrada.” (Congrés Indians, 2016)
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Tot aquest acompanyament respectuós permet que els infants connectin amb el desig per aprendre i 

tal com molt bé explica l’equip directiu “hem de fer costat als infants en el seu desenvolupament 

cap a la llibertat en el treball i en els coneixements, tenint present en tot moment que en ells no hi 

ha res estàtic, sinó que tot infant és un impuls dinàmic.” (Congrés Indians, 2016)

Les famílies, són un punt fonamental per a l’escola,  és per això, que l’escola està oberta tot el curs 

durant tota la jornada a les famílies que vulguin participar, donar suport a algunes activitats, ajudar 

amb la creació de material, amb les feines de manteniment de l’escola, etc.  A més, dins l’horari 

d’educació infantil de l’escola es contempla que de les 09:00 a les 10:00 els infants poden anar 

arribant i entrant de manera relaxada amb les famílies als diferents ambients, com també de les 

13:45 a les 14:00 poden anar arribant les famílies i recollint els infants sense presses.

Per acabar, esmentar que la jornada de l’escola Congrés Indians és continuada i els infants fan de 

09:00 a 14:00. L’horari que segueixen és el següent:
-  de les 09:00 a les 10:00 es fan les entrades relaxades
-  de les 10:00 a les 10:30 l’assemblea
-  de les 10:30 a les 11:30 processos
-  de les 11:30 a les 11:45 segona assemblea
-  de les 11:45 a les 13:30 lliure circulació
- de les 13:30 a les 13:45 tancament dels ambients
-  i de les 13:45 a les 14:00 sortides relaxades.

Les  assemblees  són  moments  per  esmorzar  i  compartir  amb  els  companys  vivències  o  parlar 

d’algun tema que sorgeixi. Els processos, són una oportunitat per treballar en grups reduïts noves 

propostes, de materials o d’activitats, responen a demandes o necessitats detectades i es plantegen 

com a activitats a través d’accions més pautades. A més, sempre es treballa des d’un enfocament 

experimental i  de manipulació: es tracta que l’infant treballi  i  manipuli els diferents materials i 

descobreixi el món a través de la seva pròpia activitat. En el moment de lliure circulació, cada dia 

es  van  alternant  l’obertura  dels  diferents  ambients,  de  manera  que  ofereixen  als  infants  la 

possibilitat  de  descoberta  de  diferents  espais  de  l’escola,  el  treball  amb diferents  materials,  la 

circulació per temàtiques diverses, … a més, sempre està obert l’ambient exterior. Tots els infants 

durant aquest moment, poden decidir de manera autònoma on aniran, amb qui i amb què jugaran, 

quan canviaran d’espai si és que volen canviar, …
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4.2 Fonamentació teòrica

Sentits i significats de l’observació a l’escola

Per entendre els sentits i significats de l’essència d’observar a l’escola, trobam diferents autors que 

defineixen l’observació de manera molt semblant, però introduint cada un d’ells diferents matisos.

Segons Bondioli (2007) “Observar vol dir: mirar, examinar, contemplar amb atenció, també amb 

l’ajuda d’instruments adequats amb la finalitat de conèixer millor, d’adonar-se’n d’alguna cosa i per 

formular judicis i consideracions de naturalesa variada.”

“La observación es el método de análisis de la realidad que se sirve de la contemplación 
atenta de los fenómenos, acciones, procesos, situaciones y su dinamismo en su contexto 
habitual de desarrollo. Pretende comprenderlos, interpretarlos y sacar conclusiones en 
relación a unos marcos de referencia, unos objetivos y hipotesis previas.” (Molina, n.d.)

Observar, tal com diu Malaguzzi (n.d.), “es la sistematización consciente de la mirada con el interés 

de  enfocar  una  situación  y  de  recoger  una  serie  de  datos  interpretativos  que  nos  ayuden  a 

comprender mejor el secreto que deseamos desvelar.”

Per altra banda, Hoyuelos (2001); citat per Riera (2013) explicava que “l’observació parteix de 

dubtes,  preguntes,  incerteses  i  interrogants  que  tracten  -sistemàticament-  de  recollir  dades  que 

ajudin a la reflexió […] L’observació no és únicament una estratègia didàctica. És una estratègia 

que té com a finalitat primària la transformació de la pròpia pràctica.”

Pel que fa a Rodriguez (2012); citat per Riera (2013), afirma que “observar es más que mirar, es 

más que ver, es e realidad un proceso mediante el cual se generan nuevas ideas.”

Finalment, Van Dijk (1999); citat per Riera (2013) explica que “la observación es un fenómeno 

complejo  del  pensamiento  que  nos  obliga  a  recoger  información,  procesarla,  relacionarla 

interpretarla y comunicarla.”

Amb les definicions de tots aquests autors, podem fer una pròpia definició o conclusió dient que 

l’observació és un procés que requereix uns objectius concrets i suposa que l’observador ha de tenir 

un posat específic adaptant-se a cada situació, a cada observació i a cada infant observat i finalment, 

també inclou que s’han de respectar i seguir un conjunt d’accions.
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A més,  tal com explica Riera (2013) també “suposa afinar els ulls, mirar amb atenció, centrar la 

mirada, analitzar, interpretar, rectificar i finalment donar a conèixer i transmetre.” La finalitat de 

realitzar aquestes observacions és conèixer millor a tots i cada un dels nostres infants per tal de 

poder-los descriure, documentar les diferents observacions i avaluar els diferents ítems o objectius 

establerts  en  cada  situació.  A més,  l’observació  i  més  encara  l’autoobservació  és  un  molt  bon 

instrument perquè els docents puguin pensar i actuar des de l’experiència pròpia, hauria de ser un 

element bàsic tant en la pràctica quotidiana com en la formació de tot el professorat.

En definitiva, quan parlam d’observar, del mètode observacional, parlam d’un procés que passa per 

quatre fases. Comença amb la formulació del problema (què volem observar i com ho volem fer), a 

continuació,  es  du  a  terme  una  recollida  de  dades  i  el  recull  d’un  registre  per  poder  fer 

posteriorment  una  anàlisi  i  interpretació  de  les  dades  observades  i  finalment  dur  a  terme  una 

documentació i comunicació dels resultats obtinguts.

Quan observem a una escola, a un espai, a un infant, podem dur a terme dos tipus d’observació 

segons  el  grau  d’estructuració  i  sistematització.  L’observació  sistemàtica  i  l’observació  no 

sistemàtica.

L’observació sistemàtica,  tal com diu Croll (1995); citat per Riera (2013) és “como un proceso por 

el cual un observador desarrolla un conjunto de normas sistemáticas para registrar y clasificar los 

sucesos de clase.” 

Segons  explica  Riera  (2013)  “l’observació  sistemàtica,  està  formada  per  una  sèrie  d’objectius 

tancats i prefixats, on s’utilitza una lògica deductiva i registres tancats com puguin ser llistes de 

control o sistemes de categories.”

Aquest tipus d’observació, és una observació molt pautada i per tant, no hi tenen cabuda objectius o 

aprenentatges  que  no  estan  prefixats  amb  anterioritat.  Aquestes  observacions,  en  una  primera 

anàlisi, sembla que són observacions molt fàcils de realitzar i que permeten tenir la mirada centrada 

exactament amb el que es vol recollir. Amb el temps però, ens adonam que durant tots aquests 

moments que hem tingut la mirada fixada en aquell objectiu, se’ns han escapat milions de detalls 

que potser no teníem establers però que també potser són molt més interessants que d’altres que 

estàvem esperant que succeïssin i per ventura l’infant no estava preparat o simplement no hi tenia 

interès.

���16



Per altra banda, l’observació no sistemàtica, com explica Croll (1995); citat per Riera (2013) té com 

a objectiu principal  “conocer la  realidad sin la  utilización de preconceptos previos que puedan 

limitar  los resultados y las  conclusiones.  No requiere de un gran conocimiento inicial  sobre la 

situación en concreto que se va a observar, se trata de mirar lo que ocurre.” 

Els  objectius  de  l’observació  no  sistematitzada  tal  com  explica  Riera  (2013),  són  objectius 

qualitatius oberts a noves formulacions que utilitzen una lògica inductiva i naturalista, els registres 

que s’utilitzen,  són oberts,  registres narratius i  descriptius com la nota de camp o els  registres 

anecdòtics i l’observació es fa de manera continuada en el temps.

A les escoles d’educació lliure i activa, com és l’escola Congrés Indians, el més adequat és realitzar 

observacions no sistemàtiques, ja que totes les propostes són molt obertes i els infants decideixen 

durant tot el dia a quin espai necessiten estar i quins jocs volen realitzar a cada un d’aquests espais. 

A més, la lliure circulació, permet respectar els ritmes individuals de cada infant i per tant s’ha de 

realitzar una observació única i personalitzada per cada un dels nens i nenes de l’escola cosa que 

“obliga” a utilitzar registres oberts, en definitiva, observacions no sistematitzades.

A continuació, s’exposen diferents aspectes, d’autors diversos que fan servir a l’escola Congrés 

Indians per elaborar els seus instruments de registre i les seves avaluacions que es poden dur a 

terme amb l’observació no sistematitzada:

Un primer ítem a observar, tal com afirma Gardner són les vuit intel·ligències . 1

“Els nens i les nenes tenen unes “inclinacions” en unes intel·ligències específiques des de 
ben petits. Però, és cert, que cada nen i nena té les vuit intel·ligències i les pot desenvolupar 
totes  fins  a  assolir  un  bon  nivell  de  competència.  L’ensenyament  tradicional  se  centra 
sobretot  a  ensenyar  la  intel·ligència  lingüística  i  la  matemàtica,  però  com  que  la 
intel·ligència és multidimensional, s’ha d’ampliar el camp amb la finalitat d’incloure les 
habilitats, hàbits, actituds i estratègies de les altres intel·ligències.” (Gardner, 2001; citat per 
xtec.cat, 2006)

Armstrong, ens anomena unes maneres d’obtenir informació per avaluar les intel·ligències múltiples 

dels nostres alumnes:

“1.  L’observació:  una  bona  manera  de  poder  identificar  les  intel·ligències  més 
desenvolupades dels alumnes consisteix a observar com es porten a les classes. Un alumne 
molt lingüístic parlarà quan no li toca; el cinètic-corporal no pararà de moure’s. Un altre 

 Tal com explica Gardner (1983) “Una inteligencia es el potencial biológico y psicológico para analizar información de 1

formas específicas, con el objetivo de solucionar problemas o crear productos valiosos para la cultura.”
Les  vuit  intel·ligències  de  les  quals  parla  Gardner  (1983)  són:  la  intel·ligència  cinètica-corporal,  la  musical,  la 
logicomatemàtica, l’interpersonal, l’intrapersonal, la lingüística, la visual-espacial i la intel·ligència naturalista.
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indicador de les inclinacions dels alumnes a través de l’observació és saber què fan quan 
ningú els diu què han de fer; o bé, si poden elegir entre diverses activitats, quines escolliran.
2. Llistes de control: tots els professors haurien de tenir un diari per anotar les diferents 
observacions dels alumnes.
3. Elaboració de documents: es poden realitzar amb una càmera fotogràfica per a poder 
fotografiar als alumnes en moments en què demostrin les seves IM. Als alumnes els agrada 
molt veure’s en fotografies fent diferents activitats.” (Armstrong, 2000; citat per xtec.cat, 
2006)

Per  altra  banda,  un  altre  aspecte  que  es  podria  observar  i  avaluar,  seria  la  Programació 

Neurolingüísitca de Brandler i Grinder. Tal com expliquen:

“La PNL (Programación Neurolingüística)  constituye un modelo,  formal y dinámico de 
cómo  funciona  la  mente  y  la  percepción  humana,  cómo  procesa  la  información  y  la 
experiencia y las diversas implicaciones que esto tiene para el éxito personal. Con base en 
este conocimiento es posible identificar las estrategias internas que utilizan las personas de 
éxito,  aprenderlas  y  enseñarlas  a  otros  (modelar);  para  facilitar  un  cambio  evolutivo  y 
positivo.  La  Programación  Neurolingüística,  por  analogía  con  el  ordenador,  utiliza  los 
patrones universales de comunicación y percepción que tenemos para reconocer e intervenir 
en procesos diversos (aprendizaje, terapia, afrontamiento del estrés, negociación, gestión de 
conflictos, superación de fobias, etc). El campo de trabajo es tan amplio como lo es el de las 
relaciones interpersonales.” (Grinder, n.d.)

Brandler  i  Grinder  (n.d.),  dins  de  les  seves  teories  de  la  PNL contemplen  el  model  d’estil 

d’aprenentatge VAK: visual-auditiu-cinestèsic. Els estudiants de l’escola tradicional, utilitzen les 

tres  formes  per  aprendre  i  rebre  la  nova  informació.  No  obstant  això,  segons  aquest  estil 

d’aprenentatge VAK, sempre hi ha un o dos sentits que tenen predominança per damunt els altres. 

Aquest sentit predominant, és el que defineix millor la manera d’aprendre d’una persona. Aquest 

sentit, pot ser diferent segons el tipus de tasca que realitza.

Per tot això, fer una observació i avaluació no sistemàtica als infants, seguint aquests autors, ens 

permetria saber la millor manera d’aprendre de cada un dels nostres alumnes, això ens ajudaria molt 

a  l’hora  de fer  propostes  a  l’aula,  ja  que podríem arribar  a  tots  els  infants  pel  canal  sensorial 

predominant de cada un.

Finalment, tal com diu Kolb (1984); citat per Congrés Indians (2016), "el aprendizaje es el proceso 

mediante  el  cual  el  conocimiento  se  crea  a  través  de  la  transformación  de  la  experiencia. 

Conocimientos resultados de la combinación de captar la experiencia y transformarla.”

Tal com explica Kolb (1984), segons el que feim amb la informació rebuda, tenim diferents estils 

d’aprenentatge.  Cada  infant,  processa  la  informació  de  manera  diferent  i  és  aquesta  forma  de 

processament que defineix l’estil d’aprenentatge de cada un. Els diferents estils d’aprenentatge a 

grans trets, són: alumne convergent, alumne divergent, alumne assimilador i alumne acomodador.

���18

http://searchmiracle.com/text/search.php?qq=anal


És a partir de tots aquests autors i de la necessitat de saber dels nostres infants la major informació 

possible, que sorgeix la importància d’estimular la capacitat d’observació a l’escola, s’ha assenyalat  

suficient al llarg de la història de la pedagogia que:

“Si no estiguéssim preparats per observar amb netedat i precisió, com podríem tenir idees 
adequades, apreciacions justes, judicis exactes sobre els objectes, sobre les relacions entre 
els objectes, i amb més raó, sobre qüestions més complexes, aquelles que pertanyen a la 
vida dels individus i de les societats, i sobre les seves relacions?” (Decroly, 1904)

Actualment, són moltes les escoles que basen les seves avaluacions en l’observació directe sense 

emetre judicis de valor i sobretot sempre documentant i fomentant allò que es conclou o allò que 

s’explica a les avaluacions.

L’equip de Congrés Indians, segueix aquests autors fruit de la necessitat de tenir uns referents que 

donessin  consistència  i  rigorositat  als  instruments  d’observació  i  avaluació  que  utilitzen  a  dies 

d’avui a l’escola. És per això, que van realitzar una recerca teòrica per tal de trobar autors que 

s’apropessin  el  màxim possible  a  la  manera  de  fer  de  l’equip  i  a  la  quotidianitat  de  l’escola. 

Finalment, tal com s’explica més exhaustivament al treball de camp, han fet una barreja d’aquests 

autors complementant-se uns amb els altres.

Importància de l’observació per l’avaluació

Tradicionalment  a  les  escoles,  no  s’ha  tengut  en  compte  l’observació  directe  per  realitzar 

l’avaluació, sinó que l’avaluació, normalment s’ha realitzat mitjançant proves, segons el resultat 

obtingut d’aquestes, et col·locaven a un lloc o a un altre, a l’aprovat o al suspès, en definitiva, 

proves que es basen en la informació concreta que els mestres i la comunitat educativa, consideren 

que és important pels nostres infants.
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Alumne convergent Alumne divergent Alumne assimilador Alumne acomodador

Pragmàtic, racional, 
analític, organitzat, 

discriminador, orientat a 
la tasca, gaudeix 

aspectes tècnics, li 
agrada 

l’experimentació, poc 
empàtic, hermètic, poc 
imaginatiu, bon líder, 
insensible i deductiu. 

Sociable, sintetitza bé, 
genera idees, somiador, 
valora la comprensió, 
orientat a les persones, 
espontani, gaudeix les 
descobertes, empàtic, 

obert, molt imaginatiu, 
emocional, flexible i 

intuïtiu. 

Poc sociable, sintetitza 
bé, genera models, 
reflexiu, pensador 

abstracte, orientat a la 
reflexió, gaudeix la 
teoria, poc empàtic, 

hermètic, gaudeix del 
disseny, planificador, 

poc sensible i 
investigador.  

Sociable, organitzat, 
accepta reptes, impulsiu, 
busca objectius, orientat 
a l’acció, depenent dels 

altres, poca habilitat 
analítica, empàtic, obert, 
asistemàtic, espontani, 
flexible i compromès.

Taula 1. Diferents estils d’aprenentatge segons Kolb. (Congrés Indians, 2016)



Actualment, la majoria d’escoles de les Illes Balears, segueix amb aquest sistema d’avaluació, ja 

que per llei han de seguir el GESTIB que és una avaluació de resultats.

Tradicionalment, el terme observar segons Mager (1975) era simplement “el acto de comparar una 

medida con un estándar y emitir un juicio basado en la comparación”, pel que fa Nevo (1983), ens 

parla  d’una  “apreciación  o  juicio  en  cuanto  a  la  calidad  o  valor  de  un  objeto”,  seguint  amb 

Committe (1988), “la evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la valía o mérito de un objeto”, 

finalment McDonal (n.d.) ens afirma que “las evaluaciones estan basadas en la información que ha 

de darse a la comunidad.”

Actualment  parlam de  l’avaluació  com un procés  cíclic  que  sobretot  en  el  període  d’educació 

infantil (0-6 anys) es du a terme a través de l’observació. Durant aquest període, és impensable, 

avaluar els infants de qualsevol altre forma que no sigui observant. Fer una bona observació suposa, 

mirar amb els ulls ben oberts per captar tots i cada un dels detalls que ens mostren els infants, saber 

llegir entre línies, saber escoltar i prestar atenció als petits detalls…

Per observar, l’educador o observador, ha de presentar una actitud molt receptiva i una mirada molt 

atenta que permeti abastar tots els detalls que transcorren durant aquells instants, ja que si no s’afina 

molt bé la mirada poden passar molts fets desapercebuts.

Cada infant és únic en tots els seus aspectes i sobretot en els seus processos d’aprenentatge. Per 

això,  és  molt  important  que des  de l’escola,  els  docents  facin unes  observacions i  avaluacions 

úniques, personalitzades i dirigides a cada nen en particular. Per realitzar les observacions, s’han 

d’establir  prèviament  els  objectius  i  aspectes  concrets  que  s’observaran.  Un  cop  determinat 

l’objecte d’avaluació, s’han de decidir com es recolliran les dades, quins instruments s’utilitzaran i 

en quin moment es realitzaran. Totes aquestes dades recollides i instruments utilitzats, seran el punt 

de partida per fer l’avaluació i la documentació posterior.

La documentació tal  com explica Altimir (2006) “es toda recopilación de imágenes,  anécdotas, 

dibujos, palabras, ideas y producciones de niños y de adultos, salidos de la vida de la escuela, que 

se organizan para poder transmitir un mensaje.”

A través  de  la  documentació  podem  deixar  constància  de  la  vida  de  l’escola,  dels  processos 

educatius, de les experiències viscudes, de les emocions… integrant criteris avaluatius que faciliten 

el coneixement i la reflexió dels aprenentatges dels infants.
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El procés d’avaluació,  segons el  Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Infantil  i  Primària, 

passa per cinc fases diferenciades:

1. Focalitzar la mirada (objectiu d’avaluació): “Perquè l’observació i la documentació siguin 
útils cal saber definir clarament a qui van destinades i amb quina finalitat.” En el cas de 
l’observació no sistematitzada, tindrem una sèrie d’objectius pautats i marcats, tot i que no 
tancats i estrictes, sinó oberts a noves formulacions.

2. Capturar  vivències  (recollida  de  dades):  “Cada  objecte  d’avaluació  s’ha  de  tractar  de 
manera diferent i cal recollir la informació i documentar-la en funció dels destinataris, el 
context, els instruments, els recursos disponibles i les persones que els han d’utilitzar. No hi 
ha receptes ni instruments únics per observar i anotar, cal que siguin útils.”

3. Interpretar i emetre judicis de valor: “interpretar ha de ser sempre una tasca col·lectiva que 
implica  l’equip  docent.  També  pot  implicar  els  infants  i  les  famílies,  ja  que  compartir 
visions permet afinar la mirada.”

4. Prendre decisions (propostes de millora):  “les decisions pròpies han d’anar orientades a 
oferir-los oportunitats de desenvolupament i  d’aprenentatge i  acompanyar-los en entorns 
que continguin els estímuls adequats.” 

5. Compartir la informació (fer informes d’avaluació, documentar): “La documentació són les 
petjades que va deixant la llar en els infants al llarg del seu camí. El simple fet d’elaborar-la 
permet als docents adonar-se de moltes coses que els ajuden a avançar, però cal anar alerta 
de no centrar-se únicament en la producció d’instruments.” (Servei d’Ordenació Curricular 
d’Educació Infantil i Primària, 2015)

Aquest procés d’avaluació, només té sentit a una escola on els infants tenen la llibertat de realitzar 

les  activitats,  jocs  i  vivències  que  desitgen,  que  neixen d’ells  mateixos.  És  a  partir  d’aquestes 

vivències que l’observador pot començar a dur a terme tot el procés esmentat anteriorment.

L’avaluació en una escola que treballa per ambients d’aprenentatge segons afirma Iglesias (2008) 

“té una sèrie de peculiaritats i aspectes a tenir en compte dins cada un dels diferents ambients: ”

“1. Identificar les dimensions i variables que intervenen més directament en la configuració 
d’un determinat tipus d’ambient. Per això, és necessari conèixer en profunditat l’objecte o 
dimensió que es vol avaluar, per poder descompondre’l en parts o unitats més fàcilment 
observables.
2. Observar la manifestació de les distintes variables a l’aula amb una mirada atenta. Les 
dades obtingudes ens aportaran informació sobre la influència que l’ambient exerceix en la 
conducta i l’aprenentatge dels infants.
3.  Analitzar  els  aspectes  observats  detalladament  i  reflexionar  sobre  les  implicacions 
pedagògiques i  educatives d’aquests  aspectes,  és  a  dir,  com afecten aquests  a  la  nostra 
dinàmica de treball i a l’aprenentatge dels infants. Desvetllar aquesta influència i com es 
produeix ens permetrà saber si la disposició de l’ambient respon efectivament a les nostres 
intencions educatives  i,  en cas  de no ser  així,  ens  aportarà  informació per  realitzar  les 
transformacions que siguin necessàries.
4. Intervenir per plantejar alternatives viables de millora. Tota avaluació ha de tenir com a  
darrera finalitat la millora de la qualitat. Sobre la base de les dades obtingudes de la nostra 
observació, anàlisi i  reflexió, ens hem de plantejar que podem fer, tenint en compte les 
nostres possibilitats reals, per millorar el nostre ambient d’aprenentatge.” (Iglesias, 2008)
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S’han de tenir molt clars els objectius i continguts que es volen aconseguir a l’hora de muntar un 

ambient d’aprenentatge i tenir una justificació i un perquè darrere de cada un dels espais muntats 

dins un ambient, ja que els ambients d’aprenentatge tal com explica l’equip de Congrés Indians 

(2016)  “han  de  ser  un  motor  per  a  la  reflexió,  per  l’experimentació,  pel  descobriment,  per  la 

manipulació… on cada infant pugui aprendre al seu ritme i on la diversitat sigui viscuda com una 

riquesa per l’intercanvi i la cooperació.”

Durant la fase de recollida de dades, podrem observar si els objectius que ens havíem proposat estan 

sortint a la llum, o si per al contrari, no les podem observar i en podem observar altres que no ens 

havíem plantejat. A més, podrem comprovar com influeix cada un dels ambients i cada un dels 

espais als diferents infants de l’escola, ja que en un mateix ambient hi ha un ventall molt ampli de 

possibilitats tenint en compte les capacitats dels infants,  els seus interessos, les seves vivències 

prèvies, …

Després de realitzar les observacions i  comprovar com han afectat els ambients als infants,  cal 

reflexionar si s’han assolit els objectius plantejats, si han sorgit conflictes durant tot el procés, si han 

sorgit aprenentatges que no ens havíem proposat com a objectiu específic… i en definitiva que cal 

modificar, rectificar o canviar de l’ambient de cara al futur.

Per concloure, l’objectiu d’observar l’ambient d’aprenentatge, ha d’estar sempre enfocat a millorar i 

respondre de cada vegada més a les necessitats reals dels infants, replantejar-se cada dia com ha 

funcionat cada un dels espais de l’ambient, quines modificacions podem fer, quins materials podem 

introduir, quins per altra banda, dispersen l’atenció dels infants o no van per la línia que volem 

aconseguir… En definitiva,  cal  fer  una avaluació dels  materials  i  els  espais  que hem muntat  a 

l’ambient i també una autoavaluació dels adults o educadors com observadors i docents.

Després de parlar dels sentits i significats d’observar a l’escola i d’observar per avaluar, cal fer 

esment a la documentació d’aquestes observacions i avaluacions i a la importància que té aquesta 

per tota la comunitat educativa i sobretot pels infants i les famílies.

Tal com explica Bonàs (s.d.) “documentar és com fer brillar l’altre.”

“La documentación hace visible la trama de relaciones casuales que se producen, quizás en un 
instante fugaz, quizás a lo largo de un curso, en la escuela. A la vez, permite mostrarlo fuera, 
establecer un diálogo con las familias y profundizar el sentido de comunidad. Llega un día en 
que descubrimos, con ojos emocionados y expresión sorprendida, que los niños son productores 
infatigables de maravillas. Y es entonces cuando descubrimos también la necessidad o, incluso, 
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podríamos  hablar  del  deber,  de  hacer  público  lo  quepasa  delante  de  nosotros  y 
documentarlo.” (Bonàs, 2012)

Pel que fa a Hoyuelos (s.d.), explica la documentació com “la recollida i exposició sistemàtica i 

estètica (a través d’escrits, d’imatges, de panells, de vídeos, de paraules de les criatures…) dels 

processos educatius.”

Finalment, Galardini (s.d.) explica el terme dient que la documentació “tracta certament de coses 

petites “ordinàries” però que es converteixen en extraordinàries perquè hi ha un jo que se n’adona 

(…).”

Dilemes i dificultats d’observar a l’escola

En general, els mestres disposen de poc temps, estan marcats pel ritme de l’escola. Això fa que no  

dediquin un temps determinat a reflexionar tot el que està passant durant el dia a dia amb els infants 

i hagin de prendre decisions ràpides i normalment poc meditades. Aquesta manca de temps, també 

afecta les observacions dels processos d’aprenentatge dels infants,  ja  que hi  manca l’anàlisi,  la 

comparació de resultats, compartir aquests processos amb altres professionals de l’educació, …

A primera vista i a trets generals, tal com diu Riera (2013) les dificultats que ens trobem són: manca 

de temps per l’observació i l’escolta, manca de rigor i de sistematització, necessitat de lligar les 

observacions al disseny, normalment es realitzen interpretacions precipitades, trobem una manca de 

continuïtat, es realitzen moltes observacions fragmentades i falta un procés de co-observació. 

Tal com podem trobar al Tema 4. El método observacional de introducción a la psicologia (n.d.), les 

principals limitacions del mètode observacional (causes externes, l’observador no ho pot controlar) 

que ens podem trobar són:
- La  possibilitat  de  recollir  successos  coexistents  amb espontaneïtat  és  molt  interessant,  no 

obstant això, és impossible predir  l’esdeveniment espontani amb l’exactitud necessària per 

estar presents i realitzar l’observació.

Els mestres, van observant amb la mirada molt atenta tots els esdeveniments que poden abastar des 

d’un lloc determinat. El problema apareix quan està succeint un fet molt rellevant i l’observador 

focalitza tota la seva atenció i la seva mirada per tal de recollir aquest esdeveniment (anotacions de 

com transcorre i fotografies) deixant al marge tot el que està passant al seu voltant durant aquell 

moment.  Com ja s’ha esmentat anteriorment,  és impossible predir els esdeveniments i  per això 

l’observador ha deixat de banda que durant aquell precís moment que està dedicant tota la seva 
���23



atenció a un fet concret, estan passant altres fets extraordinaris que potser s’està perdent. Per això, 

és  molt  interessant  que en un mateix  moment  dins  un mateix  espai  hi  pugui  haver  dos  adults 

observadors, que es treballi per parella educativa. Això permetrà que durant aquests moments que 

un està al 100% amb un esdeveniment concret, l’altre pugui seguir observant i mirant el que està 

passant de forma global i general a tot l’espai.

- Possibilitat que interfereixin factors externs.

Quan duim a terme observacions, hi ha factors que no podem controlar. Hi ha moments en què 

alguna causa externa a nosaltres i a la nostra observació ens fa aturar immediatament. Un exemple 

molt quotidià durant el dia a dia a l’escola, són els conflictes entre infants o quan algun infant es fa 

mal. Durant aquests moments, l’adult ha d’acompanyar als infants que ho necessiten i deixar de 

banda les observacions que estava realitzant. Com aquest fet concret, n’hi ha molts altres, però per 

la meva experiència, és el més habitual i el que més remarquen els mestres.

- L’aplicació de les tècniques d’observació, es veu directament condicionada per la duració dels 

successos o per esdeveniments que limiten la presència d’observadors per la seva delicadesa i 

naturalesa.

Quan el docent apunta o treu la llibreta, les graelles o la càmera davant els infants, deixa l’actitud 

d’acompanyant disponible i passa a tenir la figura d’observador, això pot provocar limitacions en 

les actuacions i en els jocs dels infants. Per això hi ha moments que simplement es manté una 

mirada  llunyana  i  no  molt  atenta  per  respectar  la  intimitat  del  joc  dels  infants  per  tal  de  no 

distorsionar-lo.  Altres  moments,  són  molt  transitoris,  fugaços  i  no  dóna  temps  que  la  persona 

observadora pugui anotar, agafar fotografies o entendre ben bé com ha succeït.

Per altra banda, trobem una sèrie de dificultats que s’han de tenir especialment en compte perquè 

cada mestre vagi revisant si ja les té superades o si les ha de solucionar per poder realitzar les 

observacions el més correcte i útils possible. 
- Entrebancs lligats a la percepció com a operació humana. Podem pensar que l’observació, si la 

representam de forma esquemàtica molt simple, és la conjunció, percepció i interpretació. Per 

tant, es necessita un bon desenvolupament sensorial i una observació correcta.

- Tarannà  personal  de  l’observador.  Es  refereix  a  totes  aquelles  dificultats  procedents  de  la 

manera de ser pròpia i subjectiva de l’observador, sobretot el seu grau d’interpretació personal.

És inevitable que com a persones tinguem alguns prejudicis o algunes idees prefixades dels infants. 

Aquestes idees prèvies que ens condicionen com a persona davant dels infants, les hem d’eliminar 
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completament com a mestres i  sobretot  com a observadors.  Si  no som capaços de començar a 

observar un infant com si fos un full en blanc i poguéssim començar a escriure tot el que anam 

observant, ens serà molt difícil fer observacions objectives i nítides, observacions que ens siguin 

realment útils. A més d’una mirada totalment objectiva i lliure de prejudicis, el mestre observador 

també necessita ser totalment neutre i realista a l’hora de fer les interpretacions de les observacions 

realitzades.

Per acabar, remarcar que és molt important tenir uns referents teòrics que avalin la feina feta i donin 

suport a la metodologia que se segueix a l’escola.

“Per poder actuar com un professional reflexiu el mestre necessita tenir a la seva disposició, 
i de manera integrada, coneixements proposicionals basats en teories i conceptes derivats de 
cossos de coneixement coherent i sistemàtic i de principis pràctics que se’n derivin, però 
també  de  coneixement  derivat  de  la  pròpia  experiència,  dels  valors  morals  i 
estètics” (Sellarès, 2015, 5)

4.3 Treball de camp

Després  de  finalitzar  la  fase  de  recollida  de  dades  (entrevistes  (veure  annexe  3  i  4),  material, 

observacions  directes…)  comença  la  fase  d’anàlisi,  interpretació  i  valoració  d’aquestes  dades. 

Aquest apartat, està dividit en tres grans parts, una primera part de referents teòrics de l’escola, 

seguida d’un apartat d’anàlisi dels instruments d’observació i avaluació i finalment una breu anàlisi 

i reflexió de tots els temes tractats.

Referents teòrics a l’hora d’observar i avaluar

El que he volgut esbrinar i plasmar a aquesta secció, és en què es basa l’equip de mestres i quins 

principis se segueixen a l’escola a l’hora d’observar  i avaluar els diferents aprenentatges.

Per  començar  a  desenvolupar  aquest  apartat,  s’ha agafat  com a punt  de partida molts  aspectes 

parlats a les entrevistes, per això, veig important començar a parlar de què observen les mestres i 

quins principis segueixen a l’escola a l’hora de realitzar les observacions. 

Tal com ens explica na Paula, la coordinadora d’infantil i tutora de P3, “existeixen múltiples marcs 

teòrics  per  observar  els  diferents  estils  d’aprenentatge,  però  després  d’investigar  i  analitzar-ne 

diversos tipus, es presenten dos models que, tot i parlar de qüestions diferents, es complementen i 

són prou aplicables a la nostra quotidianitat.”
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“S’entén per “estil d’aprenentatge” les diverses estratègies que adopta un individu davant 
una tasca o problema. Es considera que un individu pot adoptar diverses estratègies en 
funció del domini o àmbit que impliqui la tasca, no obstant això, s’observa que tot individu 
manifesta certes tendències o preferències en aquest sentit. 
Els estils d’aprenentatge inclouen trets cognitius, afectius i fisiològics que serveixen com a 
indicadors  d’aquestes  tendències  que  presenten  els  alumnes.  Aquests  indicadors  tenen 
relació  tant  amb  la  forma  de  percebre  la  informació  de  l’entorn  com  amb  la  forma 
d’estructurar aquesta informació. Es considera que tant un infant com un adult presenta una 
sèrie d’estratègies més o menys estables, però que són receptives de canvi i dinamisme. 
Així doncs, cal anar amb compte amb els “etiquetatges” i observar detingudament tots els 
canvis i diferències que es van donant al llarg del temps, sobretot tenint en compte les edats 
tan precoces amb les que ens centrem actualment.” (Congrés Indians, n.d.)

Pel  que fa a l’observació i  a  l’avaluació,  aquest  any l’equip de Congrés Indians,  han pres dos 

models com a referents. El model PNL (Programació Neurolingüística, de Brandler i Grinder) i el 

model de Kolb. A més d’aquests dos models, els docents tenen molt clar que el seu pilar fonamental 

i  un  dels  referents  més  importants  de  l’escola  es  Howard  Gardner  i  la  seva  teoria  de  les 

intel·ligències  múltiples.  Per  això,  l’equip  es  veu  obligat  a  posar  damunt  la  taula  la  polèmica 

existent entre els estils d’aprenentatge i les intel·ligències múltiples per poder finalment fer una 

proposta on els tres models (PNL, Kolb i Gardner) hi tenguin cabuda.

Abans d’explicar la proposta final on coexisteixen els tres models, veig necessari fer una explicació 

de cada un dels models per poder entendre millor els vincles entre els estils d’aprenentatge i les 

intel·ligències múltiples i finalment, la proposta que han desenvolupat a l’escola.

- El  model  de  Programació  Neurolingüística  (PNL)  de  Brandler  i  Grinder  (dècada  1970): 

sistemes de la representació de la informació.

Brandler i Grinder (dècada 1970) van desenvolupar l’enfocament psicoterapèutic conegut amb el 

nom de PNL (Programació Neurolingüística) dins de les seves teories es contempla el model d’estil 

d’aprenentatge VAK (visual-auditiu-cinestèsic). Aquest model no només contempla els canals de 

percepció, sinó que va més enllà i considera que, en funció del canal de percepció preferent per 

l’individu, existeix un sistema de representació preferent. 

El model desenvolupa, bàsicament, tres sistemes de representació que inclou, òbviament, un canal 

preferent d’entrada de la informació i una estructuració mental de la informació.

���26



Quadre (PNL). Congrés Indians (2016)

Es considera que un 40% de la població és visual, un 30% és auditiva i un 30% és cinestèsica. 

Segons el PNL el nostre cos i el nostre moviment està afectat per la nostra forma de pensar i a la 

inversa, així doncs, es pot detectar si una persona fa servir un sistema o un altre en funció, d’un 

indicador, com el moviment dels ulls. Tanmateix, les verbalitzacions i expressions habituals també 

poden ajudar a detectar el sistema de representació preferent. 

- El model de Kolb: Percepció i processament de la informació.

Kolb  (1974)  dins  els  seus  estudis,  destaca  l’inventari  d’Estils  d’aprenentatge,  els  processos  de 

percepció i fa referència al processament de la informació.

1. Percepció de la informació:

Segons Kolb (1974), els individus, a grans trets, es poden dividir segons el seu punt de partida. És a 

dir, on se situa la seva percepció de forma inicial: 

a) Individus que perceben a partir d’una experiència directa i concreta: alumne actiu.

b) Individus que perceben a partir d’una conceptualització abstracta o una generalització (per 

exemple, quan algú ens explica alguna cosa): alumne teòric. 

Sistema visual Sistema auditiu Sistema cinestèsic

Indicadors/
Capacitats

-Assimilació de grans quantitats 
d’informació. 

-Relació d’idees i conceptes.

-Abstracció.

-Representació seqüenciada.

- Relació d’idees, conceptes i 
abstracció més lenta. 

-Expressió verbal fluida i 
rica. 

-Discurs modulat i emotiu. 

-Facilitat pels idiomes.

-Representació lenta, però 
profunda (inoblidable). 

-Necessitat de moviment.

-Gran expressivitat corporal 
i molt receptiu al contacte 
físic i les mostres d’afecte. 

Activitats i 
recursos associats

Veure, mirar, llegir, fer visionats, 
mapes mentals,  cartells, 
esquemes, diapositives, 

exposicions. 

Reproducció d’allò que ha 
escoltat, diàlegs, converses, 

debats, cantar, treball de 
ritme, explicar. 

Fer, sentir, moure’s, tocar, 
pintar, dibuixar, ballar, 

arreglar coses. 
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Quadre Percepció de la informació. Congrés Indians (2016)

2. Processament de la informació:

La següent qüestió que s’hauria de tenir en compte és com els individus estructuren o organitzen la 

informació que els hi arriba a través de la percepció i aquesta es transforma en coneixement. Segons 

Kolb, ens trobem les següents possibilitats: 

a) Individus que fan servir l’observació reflexiva: alumne reflexiu. 

b) Individus que experimenten de forma activa amb la informació rebuda posant en pràctica els 

conceptes en situacions noves: alumne pragmàtic. 

Quadre Processament de la informació. Congrés Indians (2016)

Alumne Actiu Alumne teòric

Indicadors observables -Implicació i entusiasme en 
experiències noves. 

-Impulsius: actuen i després pensen. 

-Canvien d’activitat amb freqüència. 

- No acostumen a tenir plans a llarg 
termini. 

-Els hi agrada envoltar-se de gent i 
liderar. 

-Integren les seves observacions en 
marcs lògics. 

-Pensament seqüencial. 

-Analitzen i sintetitzen la informació. 

-Relacionen idees dispars amb un 
marc lògic coherent. 

-Rebuig de la subjectivitat.

Alumnes reflexius Alumnes pragmàtics

Indicadors observables -Observadors que analitzen tots els 
possibles punts de vista.

-Recullen dades abans de treure 
conclusions

-Prudents i analitzen les 
conseqüències d’una acció abans de 

dur-la a terme. 

-En grans grups escolten i observen 
abans de parlar. 

-Posen a prova el que aprenen de 
forma immediata. 

-Busquen idees noves per posar-les a 
prova. 

-No els hi agrada les discussions 
llargues o parlar sobre un mateix 

tema durant molta estona. 

-Els hi agrada prendre decisions i 
resoldre problemes. 

-Apegats a la realitat, pràctics. 
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3. Perfils d’aprenentatge:

Segons el model de Kolb, aquestes possibilitats o capacitats també poden ser considerades les fases 

d’un aprenentatge profund i significatiu. Això vol dir, que un bon plantejament, pot aconseguir que 

una persona passi per les quatre fases en relació a un concepte o a un tema. No obstant això, tendim 

a estar especialitzats en una o dues fases de les descrites i això marca, necessàriament, la nostra 

tendència a l’hora d’aprendre ja sigui en la fase de percepció com en la fase d’estructuració. 

Com  hem  vist,  doncs,  per  Kolb  existeixen  dos  moments  diferents,  dues  possibilitats  en  cada 

moment, dóna com a resultat 4 possibles perfils o estils d’aprenentatge més complexos (vists ja a 

l’apartat del marc teòric) que els anteriorment descrits i que sorgirien de creuar les possibilitats o 

estils perceptius amb els estils de processament: 

Quadre Perfils d’aprenentatge. Congrés Indians (2016)

A més d’aquests dos models, a les entrevistes em van remarcar molt la importància de Gardner com 

a  pilar  fonamental  de  l’escola.  “Ens  basem principalment  amb  les  intel·ligències  múltiples  de 

Howard Gardner” (Maite, tutora P5)

- Les intel·ligències múltiples de Howard Gardner.

Gardner (1983), va desenvolupar la teoria de les intel·ligències múltiples, una teoria que exposa que 

existeixen vuit intel·ligències i cada ésser humà, té desenvolupada més d’una intel·ligència.

Una vegada exposats els diferents models (PNL de Brandler i Grinder, el model de Kolb i la teoria 

de les intel·ligències múltiples de Gardner) entraré a explicar com coexisteixen i es complementen 

aquests tres models dins l’escola.

D’entrada, Gardner rebutja el concepte “d’estils d’aprenentatge”, ja que ell considera que un mateix 

individu  pot  fer  servir  estratègies  diverses  i  diferents  per  cada  intel·ligència.  Gardner  nega 

l’existència d’un estil estable i immutable que caracteritzi a cada individu. Tot i això, darrerament, 

Alumne convergent Alumne divergent Alumne assimilador Alumne acomodador

Pragmàtic, racional, 
analític, organitzat, 

discriminador, orientat a la 
tasca, gaudeix aspectes 

tècnics, li agrada 
l’experimentació, poc 
empàtic, hermètic, poc 
imaginatiu, bon líder, 
insensible i deductiu. 

Sociable, sintetitza bé, 
genera idees, somiador, 
valora la comprensió, 
orientat a les persones, 
espontani, gaudeix les 
descobertes, empàtic, 

obert, molt imaginatiu, 
emocional, flexible i 

intuïtiu. 

Poc sociable, sintetitza bé, 
genera models, reflexiu, 

pensador abstracte, orientat 
a la reflexió, gaudeix la 

teoria, poc empàtic, 
hermètic, gaudeix del 

disseny, planificador, poc 
sensible i investigador.  

Sociable, organitzat, 
accepta reptes, impulsiu, 
busca objectius, orientat a 

l’acció, depenent dels 
altres, poca habilitat 

analítica, empàtic, obert, 
asistemàtic, espontani, 
flexible i compromès.

���29



existeix  una  conciliació  entre  aquests  dos  conceptes  i  sembla  que,  des  de  la  teoria  de  les 

intel·ligències múltiples, s’accepta l’existència d’algunes tendències o preferències globals sempre i 

quan siguin dinàmiques i  adaptatives. Així doncs, l’equip troba oportú i  adient tenir en compte 

aquestes teories i marcs sempre que els ajudi a conèixer molt més les necessitats dels alumnes i a 

poder donar una resposta més ajustada a les característiques dels mateixos. 

Com  assenyala  la  coordinadora  els  estils  d’aprenentatge  és  una  qüestió  complexa  i  difícil 

d’observar:

“Els estils d’aprenentatge és una qüestió complexa i difícil d’observar més si tenim en 
compte les característiques evolutives dels infants que hem d’avaluar (3, 4, 5 i 6 anys).  
Resulta  complex  determinar  o  observar  qüestions  com  el  tipus  de  processament  o  de 
representació  mental,  més  si  no  comptem amb recursos  amb els  quals  sí  que  podríem 
comptar si tinguéssim alumnes més grans. Per exemple, els mapes mentals o conceptuals 
acostumen  a  ser  una  eina  ideal  per  tal  d’analitzar  la  representació  mental  i  els  seus 
processos  associats.  No  obstant  això,  no  és  una  eina  aprofitable  amb  nens  i  nenes 
d’infantil.”  (Coordinadora d’educació infantil i tutora de P3)

Des de principi de curs, la intenció de les mestres per aquest any, és tenir un model d’observació 

que els hi permeti orientar la mirada a les qüestions importants o que, en aquesta etapa de vida, són 

rellevants. Han vist com el model de Programació lingüística, el de Kolb i el de les intel·ligències 

de Gardner tenen en compte moments diferents com la percepció i la representació o estructuració. 

En una etapa com la que els engloba, la infantil, és una fase on es desenvolupen clarament les 

sensacions  i  la  percepció.  Evidentment,  això  repercuteix  en  l’estructuració  i  la  creació  de 

coneixement de forma individual, és per això que resulta molt complex desenvolupar estris que 

puguin observar de forma ajustada aquesta qüestió. Així doncs, la proposta final de l’equip per 

aquest any s’estructura al voltant d’aquestes dues qüestions: 

1. Tenint en compte el model PNL, però deixant de banda l’estructuració del pensament tracten 

de respondre a la següent pregunta: Quin és el canal perceptiu preferit  de l’infant? Així 

doncs, es tractaria de respondre si l’alumnat presenta una tendència més visual, auditiva o 

cinestèsica. 

2. I tenint en compte el model de Kolb, tracten d’observar quin és el punt de partida perceptiu 

de l’alumnat. És a dir, respondre a la següent pregunta: Parteix d’una experiència concreta o 

d’una  conceptualització  abstracta?  Així  doncs,  es  parlaria  d’alumnes  actius  o  alumnes 

teòrics.  També  pot  resultar  que,  a  través  d’aquestes  observacions,  veiessin  qüestions 

relacionades  amb  el  tipus  de  processament  que  parla  Kolb.  En  aquests  casos  podrien 
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respondre a la següent pregunta: Processa a través de l’observació reflexiva o més aviat 

experimenta amb les idees noves? En aquest sentit podrien parlar d’alumnes pragmàtics i 

alumnes reflexius. 

Anàlisi dels instruments d’observació i avaluació

A l’escola, per observar els processos d’aprenentatge dels infants de 3 - 6 anys, tot l’equip  de 

mestres segueix la mateixa metodologia i  utilitzen les mateixes tècniques, ja que tal com tenen 

planificat  fan  dos  informes  al  llarg  del  curs  per  entregar  a  les  famílies.  Dos  informes  en  què 

expliquen els diferents aspectes que han anat observant seguint una plantilla que podreu veure a 

continuació.

Les tècniques i recursos que empren a l’escola són sobretot tres. Les notes de camp, les graelles 

d’observació i el registre fotogràfic.

a) Les notes de camp:

Las notas de campo son una forma de presentar observaciones, reflexiones y reacciones a 
los problemas de la clase. Lo ideal sería escribirlas lo más pronto posible después de una 
clase, aunque también se pueden hacer basándose en anotaciones rápidas hechas durante la 
clase. Cuanto mayor es el  espacio de tiempo entre un hecho y su anotación, tanto más 
difícil  es  reconstruir  los  problemas  y  las  respuestas  con  exactitud  i  reflejar  de  forma 
consciente nuestro pensamiento original. (Hopkins, 1989)

La nota de camp, és un registre narratiu, breu i esquemàtic per recordar l’observació. Es prenen en 

forma de paraules claus, noms, frases curtes i esquemes. Els mestres de Congrés, utilitzen aquest 

registre de manera espontània quan estan a un espai amb els infants i de cop passa alguna cosa que 

els sorprèn o que no tenien prevista observar i consideren necessari anotar-la. Per això, les mestres 

sempre van amb una petita llibreta a la butxaca per fer aquest tipus d’anotacions.

Seguint a Hopkins, trobem tres utilitats de les notes de camp:

“Tres usos de las notas de campo en la investigación de aula:
- Se pueden concentrar en un tema concreto o en una actividad docente durante un período 
de tiempo.
- Pueden reflejar las impresiones generales de la clase y su clima.
- Pueden proporcionar una descripción continua de un niño en particular que es susceptible 
de interpretación y que se puede usar para estudio de casos.”Hopkins (1989)
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A continuació, s’expliquen alguns exemples de les notes de camp que han realitzat diferents mestres 

de l’escola en diferents moments del dia:

Aquestes  notes  de  camp,  van  sorgir  un  dia  que  a  l’ambient  es  va  presentar  un  nou  material 

matemàtic de comptatge. La mestra, tenia 

pensat que els primers dies hi anirien pocs 

infants  i  el  que  farien  seria  sobretot 

observar i experimentar. La sorpresa de la 

mestra,  va  ser  quan  molts  d’infants  de 

l’ambient  s’hi  van  acostar,  alguns  van 

demanar ajuda per després realitzar el joc 

tal  com  era  i  altres  amb  la  presentació 

prèvia  que  es  va  fer  ja  van  començar  a 

realitzar el joc.

La  mestra  va  considerar  oportú  anar 

agafant  anotacions  de  cada  infant  per 

després poder analitzar i  plasmar en quin 

punt  es  troben   de  la  intel·ligència 

logicomatemàtica. 

Aquestes notes de camp, estan recollides a 

les  sessions  de  psicomotricitat.  A aquests 

moments,  els  docents  aprofiten  per 

emplenar  la  graella  de  la  intel·ligència 

cinètica-corporal. Els dies que no duen les 

graelles el que fan és precisament aquestes 

notes  de  camp si  passa  algun succés  que 

troben que val la pena anotar i enregistrar 

per  a  després  no  oblidar-se  dels  seus 

detalls. Les anotacions solen ser de fets que 

surten de la rutina del  grup (per exemple 

quan  algun  infant  fa  alguna  cosa  per 

primera vegada). A més, a psico funcionen 

molt bé aquestes anotacions breus, ja que 

normalment  els  infants  reclamen  molt  la 

presència de l’adult.
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Per acabar, aquestes són unes notes preses durant el moment de lliure circulació. Durant aquest 

moment, els mestres tenen una mica més 

complicat  fer  anotacions,  fotografies  i 

emplenar  graelles,  ja  que  els  infants 

circulen lliurement pels ambients oberts i 

el mestre està tot aquest temps al mateix 

ambient.  És  per  això,  que  els  mestres 

tenen un dia d’observació a la setmana per 

poder estar  als ambients on hi hagi infants 

del seu grup per tal de poder observar-los. 

A més,  molts  infants  (sobretot  els  més 

petits) normalment queden a l’ambient on 

hi  ha  el  seu  tutor  referent  i  això permet 

poder  fer  observacions  des  del  mateix 

ambient.  El que solen recollir  a aquestes 

notes,  són  activitats,  produccions, 

interaccions amb altres infants, … que fan 

per primer cop.

b) Les graelles d’observació:

Les  graelles  d’observació  o  pautes  d’enregistrament  de  conductes,  permeten  obtenir 
informació del procés i/o dels seus efectes sobre l’alumne i dades dels infants de manera 
sistematitzada  o  espontània,  sense  interrompre  el  ritme  de  la  classe.  Resulten  força 
completes pel que fa a la recollida de dades, però precisament això les fa més complexes 
perquè requereixen certa habilitat per discernir el que és rellevant del que no ho és i es fa 
difícil generalitzar els resultats. (IOC, n.d.)

Les  escales  estimatives,  són una llista  de  conductes  observables  que  aporta  informació 
sobre la consecució d’una determinada capacitat observable i indica en quin nivell ha estat 
assolida per l’infant. S’expressen en termes qualitatius (sí, no, a vegades, molt, poc, gens, 
etc.). (IOC, n.d.)

Les graelles d’observació que realitzen a l’escola, segueixen molt la definició que realitza l’IOC de 

graelles i pautes d’enregistrament i també es podrien definir una mica com les escales estimatives, 

ja que s’estableixen uns aspectes a observar prèviament. La gran diferència, és que són aspectes 

oberts i totalment modificables durant el procés d’observació. En concret, les graelles que realitzen 

a l’escola, les podríem definir o anomenar escales estimatives descriptives.
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En concret, centrant-nos en les graelles que utilitzen els mestres d’Educació Infantil, en trobem sis 

en total, coincidint cada una d’elles amb una de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner. 

Només en trobem sis, ja que de la intel·ligència interpersonal i de la intrapersonal no segueixen una 

graella concreta sinó que cada mestra recull aquesta informació de la manera que creu més oportuna 

seguint les peculiaritats de cada un dels seus infants.

Abans d’explicar  més a  fons  les  graelles,  s’explicaran una mica les  diferents  intel·ligències  de 

Gardner per tal de poder entendre millor els diferents perfils que s’exposen a continuació de cada 

una d’aquestes intel·ligències. Tal com s’ha explicat al marc teòric, totes les persones tenim, més o 

menys desenvolupades, vuit intel·ligències. Aquestes són: la logicomatemàtica, la cinètica-corporal, 

la lingüística, la naturalista, la inter i intrapersonal, la musical i la visual-espacial.

a)  Intel·ligència  logicomatemàtica:  Capacitat  d’analitzar  problemes  i  resoldre  operacions 

matemàtiques. Les persones que tenen aquesta intel·ligència molt desenvolupada els hi agraden els 

números i les seves combinacions, resoldre problemes, experimentar, etc.

b) Intel·ligència cinètica-corporal: Capacitat per controlar els moviments del propi cos i la 

utilització  d’objectes  amb  destresa.  Les  persones  que  tenen  aquesta  intel·ligència  molt 

desenvolupada, són persones que aprenen “fent”, construint i sentint els seus propis aprenentatges.

c) Intel·ligència lingüística: Aquesta intel·ligència, es manifesta a través del llenguatge oral i 

escrit. Les persones que tenen molt desenvolupada aquesta intel·ligència, els agrada llegir, escriure, 

explicar contes, fer jocs de paraules, etc.

d) Intel·ligència naturalista: Capacitat per entendre i estimar el món natural i estimar-lo. Les 

persones que tenen molt desenvolupada aquesta intel·ligència, els hi agrada observar, classificar, 

tenen un gran interès pel món, etc.

e) Intel·ligència interpersonal: Capacitat per entendre i respondre de manera adequada als 

estats  d’ànim,  temperaments,  motivacions  i  desitjos  dels  altres.  Les  persones  que  tenen  molt 

desenvolupada aquesta intel·ligència, solen intercanviar idees amb els seus companys, organitzar, 

relacionar-se, solucionar conflictes, etc.

f) Intel·ligència intrapersonal: Capacitat per a accedir als propis sentiments i comprendre’s a 

un mateix utilitzant aquesta informació amb eficàcia en la regulació de la pròpia vida. Les persones 

que tenen molt desenvolupada aquesta intel·ligència, els hi agrada somniar, reflexionar, etc.

g)  Intel·ligència  musical:  Capacitat  per  expressar,  discriminar,  apreciar  i  transformar  les 

formes musicals. Les persones que tenen aquesta intel·ligència molt desenvolupada, són sensibles al 

ritme, al to i al timbre saben escoltar molt bé la música, cantar, tocar un instrument, etc.

���34



h)  Intel·ligència  visual-espacial:  Capacitat  per  percebre  amb  precisió  el  món  visual  i 

espacial. Les persones que tenen molt desenvolupada aquesta intel·ligència, els hi agrada aprendre 

mitjançant imatges, els hi agrada dibuixar, dissenyar, visualitzar, etc.

Les graelles que utilitzen, representen diferents aprenentatges, contenen el nom de cada un dels 

alumnes  de  l’ambient  i  diferents  perfils  que  expliquen  característiques  detallades  segons  la 

intel·ligència que es tracta per tal que cada mestra pugui trobar el que defineix millor a cada un dels 

infants.

Normalment, les mestres dediquen un dia a la setmana per emplenar les taules i les van renovant a 

mesura que les van emplenant i necessiten més lloc per fer anotacions o perquè algun infant ha 

evolucionat i ha anat canviant de perfil.

Una  vegada  realitzades  les  observacions  i  emplenades  les  graelles,  aquestes  serveixen  per  una 

banda perquè les mestres puguin tenir un seguiment dels seus infants i detectar si hi ha algun tipus 

de problema de desenvolupament i per l’altre per plasmar als informes de les famílies a final de 

curs.

A continuació, podem trobar un exemple de graella base i els diferents perfils de cada intel·ligència 

(veure annex 5, 6 i 7):

Graella base d’observació. Escola Congrés Indians 2015-16
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Perfils de la intel·ligència logicomatemàtica: 
- Lògica Qualitativa: identificació, agrupació, classificació, ordenació i agrupació.

Perfil  1:  Comença  a  adquirir  habilitats  matemàtiques  relacionades  amb  la  identificació, 

classificació,  ordenació  i  agrupació,  tant  en  situacions  de  la  vida  quotidiana  com en propostes 

específiques.

Perfil  2:  Va  adquirint  habilitats  matemàtiques  relacionades  amb  la  identificació,  classificació, 

ordenació i agrupació, tant en situacions de la vida quotidiana com en propostes específiques. 

Perfil 3: Utilitza habilitats matemàtiques relacionades amb la identificació, classificació, ordenació i 

agrupació, tant en situacions de la vida quotidiana com en propostes específiques on es posa en joc 

l’abstracció a través de símbols o etiquetes.
- Concepte de quantitat/escriptura numèrica/comptatge.

Perfil 1: Identifica el nombre com un símbol en si mateix (diferenciat d’una lletra o un dibuix). 

S’inicia en la construcció de la noció de quantitat (molt primitiva, molt poc).

Perfil  2:  Comença  a  identificar  nombres  en  situacions  quotidianes.  Va  construint  la  noció  de 

quantitat posant intenció i desig a l’hora de saber quina quantitat hi ha (molt primitiva).

Perfil 3: Reconeix explícitament nombres en situacions diverses, adonant-se que són presents en la 

vida  quotidiana  i  s’inicia  en  la  seva  representació.  Mostra  capacitat  explicita  a  l’hora  de  fer 

relacions  basades  en  un  o  més  criteris  de  quantitat  (el  comptatge  ja  el  tenen,  no  té  la  noció 

d’operativitat).

Perfil 4: Reconeix explícitament nombres en situacions diverses, adonant-se que són presents en la 

vida  quotidiana,  s’inicia  en  la  seva  representació  i  diferenciant  el  seu  ús:  per  ordenar,  per 

quantificar, identificar… És capaç de realitzar operacions senzilles de treure, afegir, repartir.

Perfils de la intel·ligència cinètica corporal: Per observar aquesta intel·ligència, no tenen uns perfils 

determinats, ja que s’observen fets molt més concrets i puntuals.

1. Actitud davant el joc:

1.1. Observa, poc receptiu  les propostes de l’adult

1.2. Observa, poc receptiu, a cops explora

1.3. Observa, receptiu  adult, a vegades explora

1.4. Ha anat mostrant més plaer, gaudeix

1.5. Mostra plaer

1.6. Molt plaer amb tot el tema corporal
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2. Tipus de joc simbòlic:

2.1. Joc simbòlic simple, estones curtes

2.2. Joc simbòlic elaborat, dedica més temps

2.3. Joc simbòlic  combinat amb sensoriomotor

2.4. Simbòlic elaborat amb sensoriomotor

2.5. Major part temps simbòlic

2.6. Major temps simbòlic elaborat

3. Tipus de joc sensoriomotor:

3.1. Explora estones curtes: adult o iniciativa 

3.2. Ha anat augmentant exploració 

3.3. Explora

3.4. Major temps explorant, hàbil

3.5. Molta exploració, seguretat, destresa, creativitat

4. Coordinació/moviment:

4.1. Poca coordinació/consciència corporal: cau, equilibri

4.2. Rigidesa en els moviments

4.3. Coordinació i seguretat

5. Com juga:

5.1. Individual i joc amb l’adult a vegades

5.2. Individual

5.3. Individual i interès pel joc dels altres

5.4. Individual, amb  l’adult i a vegades amb companys

5.5. Parella

5.6. Comparteix jocs 

5.7. Molt col·lectiu

5.8. Alterna joc individual amb compartit

6. Reptes:

6.1. Va mostrant més interès en superar

6.2. Mostra interès en superar
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7. Autoregulació:

7.1. Li costa ajustar-se als temps i espais

7.2. Apoca atenció: xoca, costa recollir

7.3. Ajusta i respecta temps de la sessió

8. Representació:

8.1. No acostuma a passar a la representació

8.2. Necessita adult per parar joc i representar

8.3. Capaç de passar a la representació

Perfils de la intel·ligència lingüística:
- Discurs oral.

Perfil 1: El seu discurs és senzill i utilitza el recurs no verbal  (imitació, assenyalar, agafar, emetre 

sons) per expressar o vincular-se a alguna conversa.

Perfil 2: El seu discurs cada vegada és més entenedor, mostra un especial interès per comunicar-se i 

fer-se entendre, i hem de continuar ajudant-la/lo per anar adquirint un vocabulari més ampli i una 

construcció de frases més elaborades.

Perfil  3:  El  seu  llenguatge  és  entenedor,  construeix  el  seu  discurs  amb  coherència  i  cohesió 

utilitzant un vocabulari ampli.

Perfil 4: El seu discurs és entenedor, amb frases elaborades i un vocabulari ampli, i gairebé sempre 

s’expressa en castellà. Per tal de desenvolupar una adequada competència comunicativa amb les 

dues llengües (català i castellà) és important que els adults que l’acompanyem l’anem animant a 

parlar, també, en català.

Perfil 5: El seu discurs és entenedor i es construeix  de forma coherent i cohesionada. Incorpora 

noves paraules amb gran facilitat i construeix frases elaborades.

Perfil 6: El seu discurs és molt elaborat utilitzant  un vocabulari  ric i unes estructures  complexes. 

Gaudeix de les bromes, els acudits així com de  comentaris que fan els companys i companyes, de 

les rimes absurdes i les ocurrències.
- Lectura i escriptura.

Perfil 1: Gaudeix amb l’escolta i la lectura de contes,  compartida amb l’adult. *Encara no mostra 

un interès especial pel món de les lletres.

Perfil 2:  Gaudeix amb l’escolta  i  la  lectura de contes de manera individual  o compartida amb 

l’adult. Comença a mostrar interès pel món de les lletres. 
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Perfil 3: Gaudeix de l’escolta i la lectura de contes de manera individual o compartida amb l’adult. 

Mostra interès i gaudeix amb les propostes relacionades amb el món de les lletres.

Perfil 4:  Gaudeix amb l’escolta i  la lectura de contes,  de manera individual o compartida amb 

l’adult. Diferencia l’escriptura del dibuix. Reconeix el seu nom, i  identifica algunes lletres.

Perfil 5: Mostra  interès per l’escolta i la lectura de contes, de manera individual o compartida amb 

l’adult.  Diferencia  l’escriptura  del  dibuix.  Reconeix  el  seu  nom,  el  d’altres  infants  i  identifica 

algunes lletres.

Perfil 6: Comença a sentir interès pel món de  les lletres. Li agrada posar-se en situació d’escriure, 

imitant els aspectes formals i l’acte d’escriure de les persones adultes. Gaudeix amb l’escolta i la 

lectura de contes, de manera individual o compartida amb l’adult.

Perfil 7: Comença a sentir interès pel món de  les lletres. Li agrada posar-se en situació d’escriure, 

imitant els aspectes formals i l’acte d’escriure de les persones adultes. S’apropa amb molt d’interès 

a l’escriptura lliure de paraules. Comença a reconèixer lletres i paraules, encara no hi ha relació 

entre les seves produccions escrites i els significats sonors (no correspon el so amb el què escriu). 

Mostra interès per l’escolta i la lectura de contes, de manera individual o compartida amb l’adult.

Perfil 8: Comença a sentir interès pel món de  les lletres. Li agrada posar-se en situació d’escriure, 

imitant els aspectes formals i l’acte d’escriure de les persones adultes. En les seves produccions 

escrites comença a establir  la relació entre alguns sons i  grafies. Comença a reconèixer i  llegir 

algunes paraules que es troben al seu voltant. Mostra interès per l’escolta i la lectura de contes, de 

manera individual o compartida amb l’adult.

Perfil 9: Comença a sentir interès pel món de  les lletres. Li agrada posar-se en situació d’escriure, 

imitant els aspectes formals i l’acte d’escriure de les persones adultes. S’està endinsat de ple en el 

món de les lletres. Gaudeix escrivint  i en les seves produccions estableix relació entre la majoria de 

sons i grafies. Mostra un gran interès per la lectura llegint paraules i frases que es troben al seu 

voltant. Mostra interès per l’escolta i la lectura de contes, de manera individual o compartida amb 

l’adult.

Perfils de la intel·ligència naturalista:
- Analític.

Perfil  1:  Fa relacions entre  els  elements  de la  natura fent  teories  pròpies,  mostrant  interès  per 

l’entorn que l’envolta.

Perfil 2: Desenvolupa teories pròpies sobre allò que observa del seu entorn proper (posa exemples, 

sorra,  plantes,  elements  naturals...)  fent  relacions  entre  diferents  elements.  Mostra  interès  pels 

processos així com per saber l’origen de les coses.
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Perfil 3: Desenvolupa teories pròpies sobre allò que observa del seu entorn proper (posa exemples, 

sorra,  plantes,  elements  naturals...)  fent  relacions  entre  diferents  elements.  Mostra  interès  pels 

processos així com per saber l’origen de les coses, elaborant explícitament hipòtesis i conclusions.
- Global.

Perfil 1: Observa els elements de l’entorn immediat, natural i físic  amb actitud de cura i respecte. A 

vegades interactua amb els elements propis de l’espai exterior com: plantes, animals, troncs, pedres, 

etc.

Perfil 2: Observa els elements de l’entorn immediat, natural i físic  amb actitud de cura i respecte. 

Tanmateix,  hem  pogut  observar  com,  amb  freqüència,  explora   l’espai  exterior,  aprofitant 

oportunitats  per  interactuar  amb elements  propis  d’aquest  entorn com: plantes,  animals,  troncs, 

pedres, etc.

Perfil 3: Observa, explora i experimenta amb els elements de l’entorn immediat, natural i físic, amb 

actitud de cura i respecte. Mostra interès per utilitzar estris específics: com les lupes, microscopi, 

elements naturals, etc. i visita els espais i els ambients on pot trobar aquest tipus de propostes.

Tanmateix,  hem  pogut  observar  com,  amb  freqüència,  explora  l’espai  exterior,  aprofitant 

oportunitats  per  interactuar  amb elements  propis  d’aquest  entorn com: plantes,  animals,  troncs, 

pedres, etc.

Perfil  4:  Observa  i  explora  l’entorn  immediat,  natural  i  físic,  experimentant  amb  actitud  de 

curiositat i respecte. Es concentra durant un temps  en una proposta, veient les diferents possibilitats 

d’ús d’un mateix material. Mostra interès per utilitzar estris específics: com les lupes, microscopi, 

elements naturals, etc. i visita els espais i els ambients on pot trobar aquest tipus de propostes.

Tanmateix hem pogut observar com de vegades visita els espais exteriors  interactuant amb els 

elements propis dels espais com: plantes, animals, troncs, pedres, etc.

Perfils de la intel·ligència musical:

Perfil 1: Pel que fa a les estones de cant i rimes col·lectives, es mostra observador i en ocasions 

participa en la interpretació de les cançons. En general,  es relaxa i gaudeix amb serenor de les 

diferents propostes i dinàmiques  musicals.

Perfil 2: En les estones de cant i rimes col·lectives, a vegades participa en la interpretació de les 

cançons,  i  és  mostra  capaç  de  recordar-les  i  reproduir-les.  En  general,  mostra  interès  per  les 

propostes i dinàmiques  musicals.

Perfil 3:  En les estones de cant i rimes col·lectives s’implica de forma activa, participant en la 

interpretació de les cançons, recordant-les i reproduint-les. Mostra gaudir i interès per les propostes 

musicals, implicant-se de forma activa en  les dinàmiques.
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Perfil 4:  En les estones de cant i rimes col·lectives s’implica de forma activa, participant en la 

interpretació de les cançons, recordant-les i reproduint-les. De vegades inventa cançons i melodies 

de forma espontània i natural. Mostra gaudir i interès per les propostes musicals, implicant-se de 

forma activa en  les dinàmiques.

Perfils de la intel·ligència visual espacial:

Perfil  1:  En  algunes  ocasions,  s’apropa  a  les  propostes  relacionades  amb  diferents  formes 

d’expressió plàstica. Durant el seu procés personal de vinculació amb la proposta, cada vegada més, 

va explorant amb els colors, les formes i les línies.

Perfil 2: S’apropa a propostes relacionades amb diferents formes d’expressió plàstica. Durant el seu 

procés personal de vinculació amb la proposta, explora amb els colors, les formes i les línies. Fa  

servir   elements  visuals,  cercant  diferents  possibilitats  d’ús  dintre  d’una  mateixa  proposta.  

Acostuma a verbalitzar detalls visuals de la proposta concreta.   

Perfil  3:  Davant  d’una  proposta   relacionada  amb diferents  formes  d’expressió  plàstica,  passa 

llargues estones aprofundint en detalls visuals. Durant el seu procés personal de vinculació amb la 

proposta, explora amb els colors, les formes i les línies.  Fa  servir  elements visuals d’una forma 

genuïna i creativa, cercant diferents possibilitats d’ús dintre d’una mateixa proposta. Acostuma a 

verbalitzar detalls visuals de la proposta concreta.   
- (Construccions).

Perfil 1: De forma individual o col·lectivament realitza construccions  i on es pot trobar elements de 

ritme visual, reptes d’alçada, amplada i simetries.

Perfil 2: De forma individual o col·lectivament realitza construccions en les quals s’aprecia una 

intencionalitat i on es pot trobar elements de ritme visual, reptes d’alçada, amplada i simetries.

Finalment,  trobem  unes  graelles  independents,  les  fitxes  d’observació  per  l’adaptació  i  el 

retrobament. Tracten el tema de l’adaptació dels infants de nova incorporació i d’aquells infants que 

al setembre es reincorporen a un nou curs.

Aquestes fitxes tenen molt de pes per les mestres, ja que tenen molt clar que fins que els infants no 

estiguin totalment adaptats a l’escola i quedin tranquils al seu ambient de referència amb la seva 

tutora i amb els seus companys aquests no començaran a viure plenament la vida de l’escola i per 

tant, no iniciaran cap tipus de procés d’aprenentatge.
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Graella observació alumne: adaptació. Congrés Indians (2016)
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Graella observació alumne: retrobament. Congrés Indians (2016)
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c) Registre fotogràfic

Segons Riera (2013) el registre fotogràfic, és un mitjà útil, per il·lustrar situacions concretes, que 

permet recollir de manera seqüencial els processos dels infants. Aquest recurs, complementa altres 

tècniques com poden ser les notes de camp.

“A l’escola les condicions per a fotografiar són molt importants i es tenen molt en compte. Les 

condicions generals diuen que cal respectar sempre la protecció de dades i la confidencialitat, cercar 

una bona ubicació dins l’espai per poder fer bones fotografies i evitar desplaçaments bruscos que 

puguin incomodar als infants.” (Riera, 2013)

L’equip de mestres de l’escola, dóna molt de pes a les fotografies que es realitzen durant el dia a 

dia, ja que són el reforç més important que tenen a l’hora de fer els informes. Els docents, tenen 

molt present que han d’intentar sempre que puguin tenir fotografies de diferents moments del dia, 

que ajudaran a complementar els informes dels infants mostrant el seu dia a dia a l’escola d’una 

manera més visual i directa.

Una vegada tenen tot el recull realitzat, fan una revisió, selecció i anàlisi de totes les fotografies. 

Finalment acompanyen les fotografies amb el text per poder donar sentit a les imatges recollides,  

sempre tenint molt en compte de no fer cap tipus d’interpretació del que està passant a aquella 

fotografia.

Des del principi hem observat que ha estat molt interessada 

en els companys i companyes, per ella és important sentir-se 

acceptada. S’apropa a ells a través del joc o del llenguatge. 

Ha establert vincles estrets i té un grup de nens i nenes de 

joc, però té les seves preferències clares. 

Amb gran curiositat i ganes d’explorar i conèixer, gaudeix 

especialment en les estones de lliure circulació, triant amb 

gran  seguretat  les  activitats  i  jocs  en  els  quals  vol 

participar.  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Els informes per a les famílies (veure annex 1)

Com ja he esmentat anteriorment, el producte final de totes aquestes observacions i recollides de 

dades són els informes per a les famílies. Al llarg del curs, es fan dos informes. Un informe al mes 

de febrer que es dedica més a l’adaptació del primer trimestre i un altre informe al juny que es 

tracten tots aquests aspectes dels estils d’aprenentatge i les intel·ligències múltiples.

Aquests informes, s’elaboren seguint una plantilla:

NOM DE L’ALUMNE 
 

ASPECTES DE RELACIÓ I VINCULACIÓ DE L’INFANT AMB ELS ADULTS I ELS ALTRES 
INFANTS. 

ASPECTES DE VINCULACIÓ AMB ELS ESPAIS, LES PROPOSTES O PROVOCACIONS I ELS 
PROCESSOS DE L’ESCOLA.  

Plantilla informe 1r trimestre. Congrés Indians
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NOM DE L’ALUMNE 
 

ASPECTES VINCULATS AMB LES INTEL·LIGÈNCIES VERBALS, MATEMÀTIQUES, 
NATURALISTES, VISUALS, MUSICALS I CORPORALS.  

ASPECTES VINCULATS AMB LES INTEL·LIGÈNCIES INTERPERSONALS I 
INTRAPERSONALS.  

QUÈ ENS APORTA

Plantilla informe 3r trimestre. Congrés Indians
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Anàlisi i reflexió

A grans trets, pel que fa als resultats obtinguts, podem afirmar que a Congrés Indians tenen molt 

present la importància de tenir un projecte consensuat per tot l’equip docent, creat amb un perquè i 

una fonamentació teòrica de rerefons que reforça tot el que fan i li dóna un sentit, per això com tots 

els altres projectes de l’escola, el projecte d’avaluació, evidentment no és diferent. 

El projecte d’avaluació, es centra amb l’observació directa de totes i cada una de les competències, 

per fer  després tota una documentació destinada principalment a les famílies,  però a la vegada 

destinada evidentment a cada un dels infants i als mateixos docents que els hi permet donar llum a 

totes  les  observacions  recollides,  a  les  actuacions  realitzades  i  a  la  feina  feta.  Aquesta 

documentació, presenta forma d’informe redactat, escrit de manera global i oberta, sense etiquetar 

ni donar certeses absolutes de cap infant.

En definitiva, podem afirmar que l’escola Congrés Indians és un referent com a escola d’educació 

viva i activa i per tot el projecte d’observació, avaluació  i documentació entre altres moltes coses.
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5. Conclusions i reflexions finals

Una vegada finalitzat l'anàlisi del treball de camp, es presenten les conclusions finals. En aquest 

darrer apartat hi trobem diferents aspectes a tractar: la importància de realitzar el treball a l'escola 

Congrés Indians, el compliment dels objectius, algunes limitacions o aspectes a millorar a l'hora de 

realitzar  el  treball,  aportacions  en  l'àmbit  personal  i  possibles  aspectes  que  m'han  quedat  per 

investigar.

Poder fer el meu Treball del tema d'observació i avaluació a l'escola Congrés Indians, ha estat tot un 

luxe i un plaer, ja que sense l'oportunitat d'estar quatre mesos a aquesta escola, el meu treball no 

s’hagués pogut dur a terme. Tot i ser un plaer, també ha estat un repte personal per tal d'estar sempre 

a la  seva alçada,  no desvirtuar  la  informació que rebia i  anar  assimilant  ràpidament tot  el  que 

m'estava passant i la informació que anava recollint dia a dia.

Al principi del treball he presentat els meus objectius, després d'haver realitzat tota la feina i haver 

elaborat el treball de camp, pens que he aconseguit complir-los tots. Des del meu punt de vista 

l'objectiu  més  important  i  el  qual  he  tingut  més  esment  ha  estat:  aprofundir  en  el  traspàs  de 

l'observació a l'avaluació. Aquest objectiu és amb el que he treballat més, ja que fa referència a la 

major part de la documentació recollida i també perquè és el tema que ha sortit més a totes les 

entrevistes realitzades. No obstant això, els altres dos objectius pens que també han estat treballats 

atentament, ja que per poder realitzar una bona part del treball de camp era imprescindible haver fet 

una recerca de fonaments teòrics per poder explicar els sentits i significats d'observar a l'escola i 

desenvolupar tècniques de recollida d'informació per tal d'entendre com realitza cada mestra les 

seves observacions en la pràctica diària.

Pel que fa als aspectes més rellevants del fet d'observar per avaluar a l'escola Congres Indians, cal 

destacar la quantitat de fonamentació teòrica, referents, estudis, documents de centre amb acords 

consensuats per tot l’equip, ...  que disposen a l’escola, pilars que avalen el seu projecte envers 

l'observació, l'avaluació i la documentació.

A més, tots els mestres d'infantil  donen la mateixa importància en aquest tema i coincideixen en  el 

fet que "l'avaluació sense l'observació no té cap tipus de sentit", aquest fet d'anar tot l'equip de 

mestres remant cap a la mateixa direcció, dóna sentit i pes al projecte que duen a terme tant pel que 

fa a l'avaluació com per molts altres aspectes i peculiaritats de l'escola.

Per acabar amb aquest apartat dels aspectes més rellevants de l'escola, destacar el tipus d'informe i 

documentació que realitzen per a les famílies, com ja s'ha esmentat a l'apartat anterior, permeten 
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explicar els processos individuals de cada infant i van acompanyats de fotografies que donen llum a 

les paraules.

Una  vegada  finalitzada  la  recollida  de  dades  i  l'anàlisi  d'aquestes,  me  n'he  adonat  d'una  sèrie 

d'aspectes que es podrien millorar i que pens que en algun moment m'han pogut limitar el treball. 

Entre aquests aspectes assenyalo els següents:

- Pel que fa a la temporalització, potser hauria hagut d'avançar tot el procés de recollida de dades, 

materials i la realització d'entrevistes. Tot i ser una mica difícil començar a recollir informació des 

del moment que vaig arribar a l'escola, hauria anat una mica més tranquil·la durant la realització de 

les entrevistes i hauria pogut enviar autoritzacions a alguns pares per poder accedir a graelles i 

informes dels seus fills, el que vaig fer només amb un infant. Tot i així vaig poder recollir les dades 

suficients per realitzar un bon treball de camp.

- Una altra limitació a tenir en compte, és precisament el fet d'haver de demanar autoritzacions per 

accedir a qualsevol graella emplenada, a qualsevol document que parli dels infants o a fotografies, 

ja que donen una importància molt gran al tema de la protecció de dades.

Finalment, respecte a la fonamentació teòrica, no he parlat d'un ampli ventall d'autors i referències 

teòriques, ja que he volgut fer una pinzellada a trets generals per poder després aprofundir molt més 

en  el  treball  de  camp.  Tot  i  això,  pens  que  així  com està  ha  quedat  ben  estructurat  i  es  pot 

diferenciar bé els fonaments a trets generals i els referents propis de l'escola.

En l'àmbit personal,  dur a terme aquest treball  m'ha obert una nova mirada cap a l'avaluació a 

l'escola, una mirada més oberta i adaptada a la realitat de cada un dels infants, respectant els ritmes i 

interessos  individuals  de  cada un d'ells.  A més,  cal  destacar  que un aspecte  que ha  estat  molt 

significatiu  per  a  mi  ha  estat  el  fet  de  poder  viure  l'experiència  de  primera  mà,  veure  com 

realitzaven  les  observacions  les  mestres,  la  importància  que  li  donaven,  com  emplenaven  les 

diferents graelles, les perspectives per fer les fotografies, la realització dels informes, …

Per  acabar,  fer  esment  que  després  de  l'experiència  màgica  de  fer  les  pràctiques  a  una  escola 

d'educació viva i activa com és Congrés Indians de Barcelona, dues escoles de Manacor (Mallorca) 

es van posar en contacte amb mi a través de diferents persones que teníem en comú per tal que els 

hi expliques la meva experiència, com era fer feina amb aquesta metodologia, en definitiva conèixer 

de més a prop l'educació viva i activa. Primer vaig anar a l'escola d'educació infantil Sa Torre que 

enguany han començat a canviar una mica la metodologia de treball introduint la lliure circulació i 
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alguns altres aspectes organitzatius, l’altre escola que vaig visitar, va ser el CEIP Molí d'en Xema, 

un centre d'educació infantil i primària que pensen que s'han quedat una mica estancats i  necessiten 

fer un canvi de cara al curs vinent. Als dos centres, els hi vaig mostrar i explicar el mateix i després 

vam obrir el torn de dubtes i preguntes, els dubtes van ser majoritàriament dubtes de pressuposts, 

temps, recursos humans, ... però el dubte que més em van demanar i que més temps hi vam dedicar 

tant  a  un  centre  com a  l'altre,  va  ser  el  tema de  l'avaluació.  Aquests  dos  centres,  veuen  molt 

convenient fer un canvi en el tema de l'avaluació, ja que no s'adapta a la realitat dels seus infants i 

molt menys si volen dur a terme una metodologia innovadora. Tal com els hi vaig explicar,  és 

necessari que cada centre posi damunt la taula el que és important per a ells, el que és més rellevant 

i a partir d'aquí cercar referents teòrics que els ajudin a crear un sistema per avaluar, un sistema que 

es basi en l'observació, siguin graelles, o qualsevol altre tipus de registre més obert que es puguin 

adaptar  a  les  seves  necessitats  i  a  les  necessitats  dels  seus  infants.  Vaig  insistir  molt  amb  la 

importància de tenir uns suports teòrics per poder fer una bona recollida de dades i posteriorment 

una bona interpretació d'aquestes.

Aquestes  dues  experiències,  m'han  servit  molt  en  l'àmbit  personal,  perquè  he  pogut  veure  la 

necessitat  que  tenen  els  centres  pel  que  fa  a  l'avaluació,  els  pocs  recursos  i  sobretot  els  pocs 

referents a l'hora de dur a terme un nou projecte. Va ser a aquests dos centres que vaig poder veure 

una altra realitat, una realitat molt allunyada del referent que he tingut jo per a realitzar aquest 

treball, un treball que pens que podria servir de guia a molts mestres que necessiten fer un canvi en 

l'avaluació, ja que s'està parlant molt de canvi a les escoles, de metodologies innovadores, treball 

per ambients, treballar les emocions, treball per projectes... però a la majoria d'aquestes escoles se 

segueix utilitzant el mètode tradicional per avaluar als infants i per tant ens trobam davant una 

important incongruència.

Arrel d'aquests dos centres que he visitat una vegada fet el meu treball, pens que un possible aspecte 

que podria investigar en el futur seria analitzar els diferents tipus d'observació i avaluació que es 

realitzen als centres educatius en funció del context i la metodologia de cada un.
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Annexes

1. Exemple d’un informe de 1r trimestre complet

NOM DE L’ALUMNE

ASPECTES  DE  RELACIÓ  I  VINCULACIÓ  DE  L’INFANT  AMB  ELS 
ADULTS I ELS ALTRES INFANTS.

El primer temps de l’ALUMNE a l’escola ha estat força tranquil. Creiem que està fent un procés 

que es va donant progressivament i amb naturalitat.  Durant els primers dies amb l’acompanyament 

del referent familiar va anar coneixent la vida de l’escola, trobant seguretat en l’espai i  donant 

cabuda a les seves relacions amb alguns infants ja coneguts i  adults referents. Els comiats amb 

l’adult que l’acompanya en general han estat força relaxats. Tot i que puntualment, algun dia se la 

veia més sensible en aquest moment, però es refeia ràpidament.

Es mostra autònoma, dinàmica, oberta, comunicativa, vital i en alguns moments impulsiva. Quan 

arriba al matí, podríem dir que es mostra una mica reservada al principi. Sovint, quan entra li agrada 

anar a la taula de representació per fer algun dibuix. 

A mesura que avança el matí, se la veu contenta retrobant-se amb els seus companys i companyes i 

iniciant les seves activitats i jocs amb veritable entusiasme i emoció.

La vinculació amb els adults referents es va donant de forma progressiva i cada vegada amb més 

solidesa. Gràcies als moments més íntims de joc, de conversa i d’acompanyament, el vincle es va 
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construint  de  forma natural 

a poc a poc, tot i que els té 

com  a  referència  i  se  sent 

segura amb elles. Accepta el 

consol quan li cal,  però no 

sempre  s’apropa  amb 

confiança  per  demanar  allò 

que necessita, ella prefereix 

intentar  resoldre-ho  tot  ella 

sola.

Des  del  principi  hem 

observat  que  ha  estat  molt 

interessada en els companys 

i  companyes,  per  ella  és 

impor tan t  s en t i r - se 

acceptada. S’apropa a ells a 

través  del  joc  o  del 

llenguatge.  Ha  establert 

vincles estrets i té un grup de nens i nenes de joc, però té les seves preferències clares. Necessita 

ràpidament sentir-se vinculada  a algú. Sovint li agrada portar la iniciativa i organitzar, no sempre li 

resulta fàcil acceptar les propostes dels altres. 

Val a dir que es mostra molt sensible i s’afecta quan algú li fa o li diu quelcom que no li agrada. A  

vegades la seva seguretat i el fet de voler respondre als seus desitjos, també la porten a malentesos o 

petits conflictes. Hem observat, en un temps cap aquí, com els afronta més des de la raó, pensant-hi 

i posant-li paraules clares per fer-se entendre amb més tranquil·litat.

En general la seva actitud és de respecte envers els límits o normes, però de vegades, pot no tenir-

los en compte, per aconseguir el seu objectiu. Quan li poses algun límit en principi ho accepta, o fa 

veure que ho accepta, però no sempre està disposada a gestionar la frustració que això li pugui 

generar, no oblida el seu objectiu encara que suposi en alguns moments saltar-se les normes. Mostra 

un bon grau d’autonomia,  és  capaç de resoldre moltes coses per  ella  mateixa,  té  iniciativa per 

buscar solucions. 
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El seu llenguatge és força elaborat. S’expressa amb claredat i sinceritat. Els seus relats van carregats 

de molta emoció. Utilitza la paraula per expressar idees, explicar històries i fer valoracions del que 

passa. També es mostra expressiva, el seu gest i la mirada l’acompanyen en les seves converses.

ASPECTES  DE  VINCULACIÓ  AMB  ELS  ESPAIS,  LES  PROPOSTES  O 
PROVOCACIONS I ELS PROCESSOS DE L’ESCOLA. 

La  vinculació  de  l’ALUMNE  amb  els  diferents  espais  de  l’escola  es  va  donant  de  forma 

progressiva. Els vincles amb els adults i infants que ha anat construint han estat elements claus i 

significatius  en tot  aquest  procés  de  vinculació.  Actualment  es  mou amb força  autonomia pels 

diferents espais, mostrant una actitud oberta i participativa per les diferents propostes que té al seu 

abast.

Amb gran curiositat i ganes d’explorar i conèixer, gaudeix especialment en les estones de lliure

circulació, triant amb gran seguretat les activitats i jocs en els qual vol participar.

En aquest sentit observem com és molt capaç de diversificar la seva activitat en funció dels seus 

interessos i d’aquesta manera gaudeix amb intensitat tant d’activitats col·lectives com individuals. 

L’ALUMNE,  ha  establert  un  vincle  molt 

estret amb el seu ambient de referència en 

el que li agrada passar llargues estones, fent 

un joc simbòlic amb algunes companyes, o 

individualment,  jugant  amb  la  farina,  

dibuixant i amb la plastilina, on pot passar 

molta estona gaudint. 

Aquests  són  alguns  dels  jocs  que  realitza 

dins l’ambient. En algun moment se la pot 

veure  a  l’exterior  si  alguna  de  les  seves 

referents també hi és, creiem  que busca espais segurs amb adults que li donen seguretat.

Les assemblees són moments de retrobament amb el grup, l’ALUMNE busca un lloc per seure 
tranquil·lament  i  així  gaudir  d’aquestes  estones  compartint  i  fent  pic-nic  amb  les  amigues. 
S’organitza autònomament i deixa endreçat l’espai on  ha esmorzat. 

A les sessions de psicomotricitat al principi passava més estona en el joc simbòlic, construint cases 
o  espais  de  protecció  amb els  coixins  tous  i  observant,  que  en  el  joc  bàsicament  motriu.  Ara 
comença a atrevir-se més a experimentar amb el seu cos, i se la pot veure saltar, enfilar-se, girar, 
etc..., emocionada i satisfeta.
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Gràcies ALUMNE per les teves entrades del matí quan gairebé no calen les paraules, per dir-nos 
tant amb la teva mirada, per la teva energia expansiva d’habitar l’espai. Gràcies per enriquir el 

nostre camí.

Paula Solsona i Mora.
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2. Plantilla de l’entrevista

ENTREVISTA PEL TREBALL DE FINAL DE GRAU

 OBSERVAR PER AVALUAR: L’EXPERIÈNCIA A CONGRÉS INDIANS.

- Què entens per observar? Quina importància li dónes a aquesta observació dins el dia a dia de 

l’escola? Segueixes o tens present algun referent teòric quant a l’observació?
- Quines són les teves eines o els teus recursos per observar, quins registres utilitzes?
- Quins dilemes o dificultats et trobes o t’has trobat a l’hora d’observar?
- Pel que fa a l’avaluació. Què entens per avaluar? Com realitzes aquesta avaluació de cada un dels 

teus alumnes? Segueixes o tens present algun referent teòric?
- Respecte als informes per a les famílies, quin format utilitzes? Quin pes tenen per l’escola?, i per 

les famílies?
- En què et bases per redactar i crear aquests informes?
- Seguint amb els informes, quants en feis durant el curs escolar? Quina informació introduïu dins 

cada un dels informes (si en feis més d’un)?
- Durant la teva trajectòria com a mestra d’Educació Infantil, has canviat molt la teva manera i les 

teves eines per observar i avaluar? A què s’han degut aquests canvis?

���58



3. Entrevista Paula

ENTREVISTA PEL TREBALL DE FINAL DE GRAU

 OBSERVAR PER AVALUAR: L’EXPERIÈNCIA A CONGRÉS INDIANS.

- Què entens per observar? Quina importància li dónes a aquesta observació dins el dia a dia 

de l’escola? Segueixes o tens present algun referent te ric quant a l’observació?

Per mi observa, es estar present en front als infants. Poder escoltar-los, mirar-los des d’un lloc 

“invisible”  per  no  tallar-los  la  riquessa  que  els  mou  a  investigar  o  crear.  Li  donem  molta 

importancia al dia a dia, ja que les característiques de l’escola i la metodología en la que confiem 

es des d’una mirada cap a l’observació. 

- Quines són les teves eines o els teus recursos per observar, quins registres utilitzes?

Les eines que faig servir son, la càmera de fotos, una llibreta petita que sempre la porte a sobre i 

graelles d’observació de les diferents dinàmiques.

- Quins dilemes o dificultats et trobes o t’has trobat a l’hora d’observar?

Trobe que una de les dificultats o per mi es un dilema a l’hora de ser-hi present, si apuntes coses 

o treus la llibreta, ja no hi estas present i això tampoc els deixa a ells amb totalment obertura de 

llibertat, perque estem amb la mirada fixada amb ells. I també, que el dia a dia no apunte tot el 

que observe o veig a l’ambient, per falta de temps o d’energia.

- Pel que fa a l’avaluació. Què entens per avaluar? Com realitzes aquesta avaluació de cada 

un dels teus alumnes? Segueixes o tens present algun referent te ric?

L’avaluació sense l’observació no té sentit. Avaluem, possant en comú amb totes les companyes, 

el que anem observant de cada infant i el que en spot preocupar més. Des d’una globalitat de 

l’educació infantil, com a nen/a individu que tenen uns ritmes diferents cadascún. 

- Respecte als informes per a les famílies, quin format utilitzes? Quin pes tenen per l’escola?, 

i per les famílies?

Els informes, s’han anat realitzant i modificant durant cada any que hem cregut necessari pel 

nostre dia a dia. Tenen un pes molt important, donat que les famílies no veuen, ni tenen cap tipus 

de feina feta per ells o àlbums mes convencionals. Els transpassem una informació a les famílies, 

que es el que l’infant ens ha deixat observar i com el veiem aquí a l’escola. 

- En què et bases per redactar i crear aquests informes?
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Ens basem en les intel·ligències múltiples de Howard Garder, junt amb el dia a dia dels infants, i 

les actes d’avaluacions que fem amb totes les companyes que compartim nivell.

- Seguint  amb  els  informes,  quants  en  feis  durant  el  curs  escolar?  Quina  informació 

introduïu dins cada un dels informes (si en feis més d’un)?

Fem dos informes, un pel febrer que es dedica mes a l’adaptació del primer trimestre. I el final, al 

juny, mes d’aspectes a partir de les intel·ligencies múltiples.

- Durant  la  teva  traject  ria  com a  mestra  d’Educació  Infantil,  has  canviat  molt  la  teva 

manera i les teves eines per observar i avaluar? A què s’han degut aquests canvis?

Si  que hi  ha  hagut  un canvi  important,  per  l’escola  en la  que estic  i  el  tipus  de pedagogía 

respectuosa. Ja que l’avaluació no son ítems especifics per tots els infants iguals, sino que la sort 

de  poder  tenir  una  hora  a  la  semana  per  poder  observar-los  ens  dona  aquesta  tranquil·litat 

d’avaluar a cada infant des del seu aprenentatge i la seva necessitat.
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4. Entrevista Dani

ENTREVISTA PEL TREBALL DE FINAL DE GRAU

 OBSERVAR PER AVALUAR: L’EXPERIÈNCIA A CONGRÉS INDIANS.

- Què entens per observar? Quina importància li dónes a aquesta observació dins el dia a dia 

de l’escola? Segueixes o tens present algun referent teòric quant a l’observació?

Personalment, entenc observar com el fet de veure què fan els alumnes a l’hora de participar en les 

propostes. Observar durant el meu dia a dia és la tasca més important com a mestre. Hem de saber 

en quin punt es troben els nostres alumnes, què saben, què els hi interessa i  quines propostes els hi 

podem oferir per tal de poder satisfer les seves necessitats.  
Quant a referent teòric, intento dur a terme les pautes de la metodologia Montessori, però segueixo 

molt més la mirada que té l’escola a l’hora de fer l’observació.

- Quines són les teves eines o els teus recursos per observar, quins registres utilitzes?

Per tal de fer l’observació, procuro tenir amb mi sempre una graella amb els noms dels alumnes i 

les propostes què hi ha aquell dia a l’ambient.  Llavors, faig un petit registre de per quines propostes 

passen els infants i què fan en aquestes.

- Quins dilemes o dificultats et trobes o t’has trobat a l’hora d’observar?

A l’hora d’observar em costa molt tenir ulls per tots els nenes. La ràtio acostuma a ser molt gran, 

llavors moltes vegades l’observació d’un infant no pot ser tan profunda com a mi m’agradaria.

- Pel que fa a l’avaluació. Què entens per avaluar? Com realitzes aquesta avaluació de cada 

un dels teus alumnes? Segueixes o tens present algun referent teòric?

Entenc com a avaluar saber en quin punt de l’aprenentatge està un infant en un moment concret. 

Realitzo l’avaluació mitjançant la meva graella d’observacions o controlant una proposta en concret 

que m’ajuda a saber algun ítem en concret que m’interessa avaluar.  
Com a referent teòric no segueixo cap, segueixo les indicacions i la mirada que té l’escola a l’hora 

d’avaluar.

- Respecte als informes per a les famílies, quin format utilitzes? Quin pes tenen per l’escola?, i 

per les famílies?
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Al ser especialista, no tinc el pes de realitzar els informes, simplement col·laboro a fer algun apartat 

en concret que he avaluat jo en específic prèviament.

- Seguint amb els informes, quants en feis durant el curs escolar? Quina informació introduïu 

dins cada un dels informes (si en feis més d’un)?

Com a especialista, aquest curs n’hauré fet 3 (2 a primària i 1 a infantil). La informació que hi fico 

és l’interès que mostren els infants davant de l’àrea o les propostes que els hi ofereixo i com es 

desenvolupen en les intel·ligències múltiples que aquestes pertanyen.

- Durant la teva trajectòria com a mestre d’Educació Infantil, has canviat molt la teva manera 

i les teves eines per observar i avaluar? A què s’han degut aquests canvis?

Sóc mestre d’anglès i he treballat moltes vegades amb infantil. En tot cas, no només he canviat la 

manera d’observar i avaluar, sinó que també ha canviat la meva pràctica educativa i la visió que en 

tenia  d’aquest  món.  Un  dels  fets  desencadenants  d’això,  ha  estat  poder  treballar  en  l’escola 

Congrés-Indians  i  veure  que  és  possible  poder  dur  a  terme  una  acció  educativa  diferent  a  la 

“tradicional”.
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5. Graelles base
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6. Graella i perfils intel·ligència corporal i cinètica
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7. Perfils 

- Intel·ligència musical

- Intel·ligència lingüística

- Intel·ligència matemàtica
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- Intel·ligència visual espacial

- Intel·ligència naturalista
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